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Saker til behandling 

14/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00225-12 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 10.05.2016 14/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg: 
Skatteinngang mars 2016 

Tilbake til saksliste 
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15/16 Kontrollutvalgets uttalelse til Rælingen kommunes 
årsregnskap 2015 

Arkivsak-dok. 15/00185-6 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 10.05.2016 15/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Rælingen kommunes årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
1. Årsregnskap 2015
2. Årsberetning 2015
3. Revisors beretning
4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015

Saksframstilling: 
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning 
(årsrapport). Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for 
året, og anvendelsen av midlene. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret etter 
innstilling fra formannskapet, og årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i 
året etter regnskapsåret.  

Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I 
kommunens årsberetning skal det blant annet redegjøres for tiltak som er iverksatt 
og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 
standard i virksomheten. 

Revisor skal avgi revisjonsberetning etter at årsregnskapet er avlagt og senest 15. 
april. I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold: 
1. Om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal

regnskapsskikk,
2. Om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med

budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer
med regulert budsjett,

3. Om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistens med
årsregnskapet, og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd
eller dekning av regnskapsmessig underskudd, er i samsvar med lov og
forskrifter,

4. Om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
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Revisor har avlagt sin beretning den 15.april 2016. Revisjonsberetningen er avgitt 
uten presiseringer og forbehold. 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget 
bestemmer selv hvilke forhold som skal tas med i uttalelsen. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

Tilbake til saksliste 
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16/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern, 
saksbehandlingsfrister og oppfølging av barn i fosterhjem 

Arkivsak-dok. 15/00254-6 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 10.05.2016 16/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret har merket seg rådmannens planlagte tiltak i forhold til
rapportens anbefaling og tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rapportens anbefaling.

Vedlegg: 
1. Faktaark
2. Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern, saksbehandlingsfrister og oppfølging

av barn i fosterhjem

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte denne forvaltningsrevisjonen i møte den 14. desember 2015. 
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Rælingen kommune etterlever 
kravene til saksbehandlingsfrister for meldinger og undersøkelser, og kravene til 
oppfølging av barn i fosterhjem. 

Følgende problemstillinger besvares i undersøkelsen: 

1. Overholder Rælingen kommune kravene til saksbehandlingstid for meldinger
og undersøkelser? Hvis ikke, hva er årsakene til dette?

2. Får barn som bor i fosterhjem den oppfølgingen fra kommunen de har krav
på? Hvis ikke, hva er eventuelle årsaker til dette?

Undersøkelsen bygger dokumentanalyse og intervjuer. 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon er følgende: 
Revisjonen konkluderer med at Rælingen kommune ikke overholder kravene til 
saksbehandlingstid i alle saker, men at kommunen kan vise til en positiv utvikling 
over tid. Revisjonen konkluderer videre med at kommunen med enkelte unntak følger 
lovens krav når det gjelder tilsyn og oppfølging av barn i fosterhjem. 

Selv om det kan være utfordrende å innfri lovens krav i alle saker, vil revisjonen 
understreke viktigheten av å overholde lovkrav som er ment å skulle ivareta barns 
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grunnleggende behov og rettigheter. Tross nedgang i antall fristoversittelser viser 
undersøkelsen at det i 2015 fortsatt var slik at 16 prosent av undersøkelsene ikke ble 
gjennomført innen fristen. Revisjonen peker dessuten på at fosterhjemsplassering er 
det tiltaket som brukes mest for barn som plasseres utenfor hjemmet. Av den grunn 
er det svært viktig at alle barn i fosterhjem får den minimumsoppfølgingen som loven 
krever. 

Revisjonens inntrykk er at Rælingen de senere år har satt inn flere tiltak for å styrke 
barneverntjenesten og redusere risikoen for lovbrudd. Undersøkelsen viser imidlertid 
at det fremdeles er et potensial for ytterligere forbedring. 

Rådmannens høringssvar 
Rapporten har vært forelagt rådmannen til uttalelse. I rådmannens høringssvar er det 
bl.a. redegjort for planlagte tiltak for å sikre oppfylling av lovens frister. 

Revisjonens anbefaling 
Rælingen kommune bør vurdere å sette inn ytterligere tiltak som sikrer at lovens 
saksbehandlingsfrister overholdes for alle meldinger og undersøkelsessaker. Det 
samme gjelder for tilsyn og oppfølging av barn i fosterhjem. 

Tilbake til saksliste 
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17/16 Orientering ved revisjonen 

Arkivsak-dok. 15/00265-6 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 10.05.2016 17/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Saksframstilling: 
Orientering ved revisjonen er en fast sak i kontrollutvalget i tilfelle revisjonen har noe 
å orientere om ut over de sakene som står på sakslisten. 

I dette møtet er det spesielt bedt om en orientering om kontrollutvalgenes rettigheter 
ved vertskommunesamarbeid. 

Tilbake til saksliste 
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18/16 Overordnet analyse 

Arkivsak-dok. 15/00187-7 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 10.05.2016 18/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas foreløpig til orientering 

Vedlegg:  
Utkast til overordnet analyse 

Saksframstilling: 
Utvalget har fått innspill til utfordringer både fra rådmann og ordfører. Disse er tatt inn 
i utkastet. 

En mulig videre behandling kan være at utvalget nå angir hvilke områder, tjenester 
eller temaer man anser som aktuelle for forvaltningsrevisjon eller annen oppfølging ut 
i fra de utfordringer kommunen står overfor. Disse føres inn i kapitlet 
«Kontrollutvalgets fokus i perioden». Når man har dette på plass må det foretas en 
risiko- og vesentlighetsvurdering av disse områdene. Da vil man få frem de som er 
mest aktuelle for forvaltningsrevisjon og dette vil også være grunnlaget for 
utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. 

Tilbake til saksliste 
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19/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00229-7 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 10.05.2016 19/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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KONTROLLUTVALGET 
____________________________________________________________________ 
 
 
Til  
Kommunestyret i Rælingen kommune 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Rælingen kommunes årsregnskap for 2015 
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter fremleggelse 
av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. 
Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 
organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   
 
Kontrollutvalget har i sitt møte 10. mai 2016 behandlet kommunens årsregnskap for 2015. Følgende 
dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  


• Årsregnskap 2015 
• Årsberetning 2015 
• Revisors beretning for årsregnskapet 2015 


 
Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er gjort til rett tid og i samsvar med 
lover og forskrifter. 
 
Det konstateres at Rælingen kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
6,648 mill. kroner.  Netto driftsresultat var på 19,067 mill. kroner og utgjør 1,8 % av kommunens 
brutto driftsinntekter. Dette er under Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3 %, og at det 
over noe tid bør ligge mellom 3 og 5 %. Det økonomiske resultatet er imidlertid vesentlig bedre i 
2015 enn i 2014 dersom man ser den løpende driften isolert uten den ekstraordinære tilbakebetaling 
fra NRV AS og RA-2 AS som skjedde i 2014. 
 
I følge kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen redegjøres for tiltak som er iverksatt og 
tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i 
virksomheten. Det er redegjort for dette i beretningen. 
 
Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten forbehold eller presiseringer. 
 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 
revisjonsmerknader ved årsskiftet. 
 
 
 


Fjerdingby, den 10. mai 2016 
 
 
 


Geir Dalholt (s) 
leder 


 
Kopi: Formannskapet 
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Om Rælingen 
 


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


 


Kommunens visjon er «Trivselskommunen med 
nærhet til Østmarka og Øyeren», og visjonen gjen-
speiles i kommunens utvikling av fysiske og sosiale 
møteplasser, blant annet Marikollen idrettspark.  


 


Antall innbyggere i Rælingen kommune per 31. 
desember 2015 er 17 426. Rælingen har de siste 
årene hatt en befolkningsvekst godt over 
landsgjennomsnittet, med relativt høy utbygging, 
hovedsakelig på Smestad. Prognosene viser fortsatt 
høy vekst i perioden framover også, og det 
planlegges utvikling av et sentrumsområde knyttet til 
Fjerdingby og utvidelse av Marikollen idrettspark.  


 
I Rælingen er det 6 barneskoler og 2 ungdomsskoler, 
og antall elever pr. 1. oktober 2015 er totalt 2 163. 
Kommunen har også 9 kommunale barnehager og 8 
ikke-kommunale. Pr. 15. desember 2015 går det til 
sammen 1 151 barn i barnehagene i Rælingen. 
 
Rælingen kommune har 2 omsorgssentre med 
sykehjemsplasser og tilknyttede tilrettelagte utleie-
boliger og drifter 5 heldøgnsbemannede omsorgs-
boliger. Antall mottakere av institusjons- og hjemme-
tjenester er 522 ved utgangen av 2015. 
 
Antall årsverk i Rælingen kommune ved utgangen av 
2015 var 879,9 fordelt på 1 077 ansatte. Syke-
fraværet i Rælingen kommune i 2015 var på 9,2 %, 
en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2014. 
 
Det økonomiske resultatet for 2015 viser et 
regnskapsmessig overskudd på 6,6 mill. Netto 
driftsresultat utgjør 1,8 % av brutto driftsinntekter. 
Størrelsen på disposisjonsfondet er ved utgangen av 
året på 43,3 mill. Netto lånegjeld pr. innbygger er kr 
63 565,-. 


 Bilde 1a – Marikollen idrettspark 


 
 
Bilde 1b – Kartutsnitt 


 
 
 
Figur 1 – Fakta om Rælingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  


Antall innbyggere: 17 426 
Nabokommuner: Skedsmo, Enebakk, Fet og 
Lørenskog 
Avstander: Oslo 23,3 km, Gardermoen 37,6 km og 
Lillestrøm 4,4 km 
Areal: 71 km2 
Strandlinje: 19 km langs Nitelva og Øyeren 
Høyeste punkt: Barlindåsen 398 moh 
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Diagram 1a – Befolkningsvekst siste 10 år 
 


 
Kilde: SSB 


 
Diagram 1b – Antall årsverk 
 


 
Kilde: Visma HRM 


 
Diagram 1c – Sykefravær 


 
Kilde: Visma HRM 


 


 Diagram 1d – Netto driftsresultat i % av brutto 
driftsinntekter


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB 


 
Diagram 1e – Disposisjonsfond i % av brutto 
driftsinntekter 


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB 


 
Diagram 1f – Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB, korrigert for feilrapportering i 
egne tall for 2015 
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Figur 1a – Organisasjonskart administrasjonen 


 
 
Figur 1b – Organisasjonskart politisk 


 
Kommunestyret 


 
 


 
Formannskapet 
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Om årsberetningen 
 


Årsberetningen tar utgangspunkt i det ettårige 
perspektivet i gjeldende handlingsprogram, og gir en 
oppsummering av året sett i forhold til mål og rammer 
gitt i handlingsprogrammet.  
 
Årsberetningen har følgende inndeling: Innledning, 
fellesdel, økonomidel, plandel, enhetsdel, prosjektdel 
og interkommunale samarbeid. Vedlegg til års-
beretningen er årsregnskapet. Dette er den forskrifts-
messige oppstillingen av resultat og balanse med 
noter. 
 
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide års-
regnskap og årsberetning. Årsberetningen skal ifølge 
kommuneloven § 48 og regnskapsforskriften § 10 og 
§ 12 minimum inneholde opplysninger om: 
A. Økonomisk stilling og resultat av virksomheten 
B. Betryggende kontroll og høy etisk standard 
C. Likestilling og diskriminering 
D. Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett 
E. Resultat av virksomheten i interkommunale 


samarbeid der kommunen har hovedkontor 
 
Tema A og D er ivaretatt gjennom økonomidelen. 
Tema B og C er dekket i en utvidet del av kapitlet 
«Organisasjon og tjenesteutvikling». Interkommunale 
samarbeid kommunen er ansvarlig for er beskrevet 
på enhetssidene til samhandlingskontoret og Øyeren 
IKT.  
 
Innledning 
En kort presentasjon av Rælingen som bosteds-
kommune og organisasjon, samt en beskrivelse av 
dokumentets innhold. 
 
Fellesdel 
Denne delen beskriver hovedtrekk i kommunens 
befolkningsutvikling, redegjør for visjon, verdier og 
overordnede hensyn, samt hovedområder og 
satsingsområder med tilhørende styringsmål og 
styringsindikatorer.  
 
Hovedområdet «organisasjon og tjenesteutvikling» 
har et utvidet innhold knyttet til interne og eksterne 
rapporteringsbehov i årsberetningen.  
 
Hovedområdet «Trivsel, livskvalitet og folkehelse» 
har også en utvidet del knyttet til krav om folkehelse-
oversikt i henhold til folkehelseloven §5 og forskrift 
om oversikt over folkehelsen §§ 3 og 4. Folkehelse-
loven pålegger kommunen å fremme folkehelsen 
innen egne oppgaver og virkemidler. Folkehelse-
oversikten er en gjennomgang av helsetilstanden i 
befolkningen og de positive og negative faktorer som 
kan virke inn på denne. 
 
 
 


 Forskrift om oversikt over folkehelsen angir følgende 
temaområder: 
A. Befolkningssammensetning 
B. Oppvekst- og levekårsforhold 
C. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
D. Skader og ulykker 
E. Helserelatert adferd 
F. Helsetilstand 
 
Tema A er dekket i kapitlet om befolkningsutvikling, som 
er utvidet i forhold til tidligere årsberetninger, i tillegg til 
at vårt handlingsprogram i økende grad nå har fyldig 
omtale av befolkningsutvikling og -prognoser. Tema B, 
C og D er dekket i kapitlet «Trivsel, livskvalitet og folke-
helse». Tema E har lite lokal statistikk, men noe ungdata 
er tatt inn og vist sammen med øvrig stoff i tema B. 
Tema F har mer karakter av helse enn folkehelse, og er 
ansett egnet for samlet gjennomgang kun hvert fjerde år 
(bla. pga. ulike feilkilder ved eksempelvis små tall). Det 
er også slik at status der følges gjennom ordinær daglig 
aktivitet. Det kan være meldinger og rapporter som 
kommunen får innsikt i; fra både brukere, innbyggere, 
administrativt personell (bla. leger) eller andre kilder. 
 
Økonomidel 
Kapittelet følger opp vedtatt årsbudsjett fra gjeldende 
handlingsprogram med justeringer. Kapittelet inneholder 
en redegjørelse for kommunens økonomiske stilling og 
vesentlige budsjettavvik.  
 
Plandel 
Plandelen viser en oversikt over alle vedtatte planer og 
strategidokumenter, en oppsummert status over planer 
og strategidokumenter under revidering, samt en 
gjennomgang av vesentlige planer og strategi-
dokumenter som er vedtatt i løpet av året. I tillegg 
rapporteres det på tiltak i vedtatte kommunedelplaner på 
egne plansider.   
 
Enhetsdel 
Enhetsdelen viser hvordan enhetene har hatt utvikling 
på kommunens utviklingsområder i året som har gått. 
Sidene beskriver viktige hendelser gjennom året, 
enhetens kjerneoppgaver og status på økonomi, årsverk 
og sykefravær.  
 
Prosjektdel 
Prosjektdelen viser de aktive investeringsprosjektene. 
Sidene inneholder en bakgrunnsbeskrivelse, status på 
tiltak i perioden og en økonomisk status. De økonomiske 
tabellene inneholder et ettårig og et akkumulert 
perspektiv, da mange investeringsprosjekter strekker 
seg over flere år.  
 
Interkommunale samarbeid 
Sidene viser en status på de største interkommunale 
samarbeidene Rælingen kommune deltar i, samt 
Rælingen kirkelige fellesråd.  
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Befolkningsutvikling 
 


Ved utgangen av 2015 har vår befolkning økt til  
17 426 innbyggere. Dette er en økning på 241 
innbyggere fra utgangen av 2014. Dette gir en 
befolkningsvekst for 2015 på 1,4 %, som er på et 
lavere nivå enn årene 2013 og 2014.  
 
Befolkningens endringer gjennom året 2015 og 
aldersfordeling er vist i tabellene 1a og 1b.  
 
Diagrammene 1a og 1b viser befolkningsutviklingen 
de siste 3 årene fordelt på vekstkomponentene, og 
befolkningsveksten for det siste 10-året. 
 
Samlet vekst i 2015 er betraktelig lavere enn 
prognosen, og skyldes liten vekst andre halvår. 
Veksten var høy første halvår 2015 (1,2 %). 
Utbyggingen i 2015 har blitt lavere enn forventet. 
 
Veksten i alle aldersgruppene over 67 år er på et 
vesentlig høyere nivå enn totalvekstnivået, og ligger 
mellom 4,5 og 5,0 %. Veksten i voksengruppa er på 
0,7 %. Dette er lavere enn det var i 2014, og også 
under totalvekstnivået. Veksten i voksengruppa er 
lavere enn i vår prognose. Veksten i barnegruppa har 
vært størst blant de minste barna (1-5 år) i 2015. 
Veksten i gruppa 1-5 år har vært høyere enn i 2014, 
hvor den også var høy. 
 
Nettoinnflyttingen var høy i 1. halvår, og er den 
enkeltfaktoren som har slått ut sterkest på samlet 
vekst for 2015. Fødselsoverskuddet er lavere i 2015 
enn i årene forut, spesielt i forhold til 2014. Netto-
innflyttingen er lavere i 2015 enn de to foregående 
årene. 
 
Utflyttingen i andre halvår var høyere enn i første 
halvår, og innflyttingen var noe lavere i andre halvår. 
Dette gir nettoutflytting siste halvåret. Svingningene 
sier noe om mobiliteten i vår befolkning samt bolig-
byggingens betydning for vekstgraden. Utbyggingen i 
2015 har blitt lavere enn forventet, hovedsakelig på 
Smestad. 
 


 Tabell 1a – Befolkningsutvikling 2015, endringer 
gjennom året 


 
Kilde: SSB 


 
Tabell 1b – Befolkningsutvikling, aldersfordelt 


 
Antall innbyggere ved utgangen av året 


 
Diagram 1a – Befolkningsvekst, hovedkomponenter 


 
 
Diagram 1b – Befolkningsvekst siste 10 år 


 


1. halv-


år 2015


2. halv-


år 2015 2015


Fødte 100     109     209       


Døde -51      -55      -106      


Fødselsoverskudd 49       54       103       


Innflytting 791     773     1 564    


Utflytting -627    -795    -1 422   


Nettoinnflytting 164     -22      142       


Annet -      -4        -4         


Befolkningsvekst 213     28       241       


Innbyggere 17 398 17 426 17 426  


2014 2015 Vekst


0 år 235 212 -9,8 %


1-5 år 1 226 1 283 4,6 %


6-12 år 1 576 1 598 1,4 %


13-15 år 618 600 -2,9 %


16-19 år 800 834 4,3 %


20-66 år 10 800 10 880 0,7 %


67-79 år 1 517 1 586 4,5 %


80-89 år 347 364 4,9 %


over 90 år 66 69 4,5 %


Sum 17 185 17 426 1,4 %
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Diagram 2a viser andel av befolkningen i alders-
gruppa 16-66 år, klassifisert som yrkesaktiv 
befolkning. Diagrammet viser at Rælingen foreløpig 
er «bedre stilt» enn fylkes- og landssnittet med 
hensyn til hvor mange som er i yrkesaktiv alder. Vi 
ser likevel at trenden er en redusert andel over tid. 
Nedgangen i yrkesaktiv befolkning har det siste tiåret 
vist seg som en saktegående og jamn bevegelse. 
 
Forventninger om fortsatt økende levealder sammen 
med faktisk økning i antallet eldre, gjør at størrelsen 
på den yrkesaktive befolkningen er vesentlig, sett i 
forhold til et økende omsorgs- og tjenestebehov som 
skal finansieres og dekkes. 
 
Diagram 2b og 2c viser utviklingen av andel eldre og 
andel barn/ungdom siste tre år, og sammenlignet 
med fylket og landet, vist med forholdstall. 
 
Andel eldre over 80 år i Rælingen ligger betraktelig 
lavere enn for landet.1 Forskjellen har faktisk også 
(så vidt) blitt enda større siden 2013, i retning mot 
enda lavere eldreandel hos oss.  
 
Andel barn og ungdom (0-17 år) i Rælingen er 
høyere enn for landet. Forskjellen har også her økt så 
vidt noe siste periode, i retning mot enda større 
barneandel hos oss. 
 
Diagram 2d viser utviklingen av antall innvandrere 
(inklusive norskfødte innvandrere) siste 10 år. 
 
Det er ved utgangen av året 3 924 innbyggere med 
innvandrerbakgrunn, en økning på 246 personer fra 
året før. Innvandrerandelen utgjør nå 22,5 % av vår 
befolkning (21,4 % i 2014). 
 
 


 Diagram 2a – Andel av befolkning i yrkesaktiv alder 


 
Kilde: SSB 


 
Diagram 2b – Andel av befolkningen i alderen 80 år + 


 
Kilde: SSB 


 
Diagram 2c – Andel av befolkningen i alderen 0-17 år 


 
Kilde: SSB 


 
Diagram 2d - Antall innvandrere i Rælingen 


 
Kilde: SSB 


                                                 
1 Forholdstall (Norge=100) angir forhold mellom kommunens andel og andelen på landsbasis et gitt år. 


Eksempel: Forholdstall = 56 betyr at kommunens andel er 44 % lavere enn landsnivået.   
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66,9
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65,8
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Rælingen Akershus Norge
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Rælingen Akershus Norge
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105 109
100
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108 109
100
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Overordnede føringer 


 


Visjon 
Visjonen er et verbalt uttrykk for det kommunen vil 
være i møte med sine innbyggere og omverden, og 
for den overordnede betydningen av kommunens 
virksomhet. Kommunens visjon skal være retnings-
givende 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 helse-
fremmende 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 og 
opplevelse og for tilgjengelighet. 
 
Verdier 
Kommunens verdigrunnlag 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.  
 
Redelighet betyr at vi deler kunnskap, bidrar til å 
bygge positiv kultur og nå felles mål. 
 
Overordnede hensyn 
Løpende drift, forvaltning og planlegging skal bygge 
på grunnleggende, viktige prinsipper i organisasjonen 
og for samfunnsutviklingen. Dette er hensyn som skal 
vurderes og sikres gjennomgående i den kommunale 
forvaltningen, og som skal synliggjøres i saks-
behandling og planlegging. 
 
Hovedområder  
Hovedområdene skal bygge oppunder vår visjon og 
overordnede hensyn. 3 tematiske hovedområder er 
prioritert og inneholder 10 satsingsområder, med 
styringsmål og strategier.  
 
Hoved- og satsingsområdene tar utgangspunkt i 
nåværende og framtidige utfordringer og samfunns-
trekk. De representerer både en helhetstenkning og 
en prioritering av vektlagte tema, samt bidrar til å 
videreutvikle sammenhengen i kommunens totale 
plan- og styringssystem.  
 


 Visjon 
 
 
 
 
 
Verdier 
 
 
 
 
 
 
Overordnede hensyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedområder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Trivselskommunen med nærhet til Østmarka 
og Øyeren. 


 God folkehelse i befolkningen 


 Trygt og sikkert lokalsamfunn 


 Bærekraftig miljø- og klimautvikling 


 Langsiktig forvaltning av kommunens 
ressurser 


 


 Respekt for enkeltmennesket 


 Ansvarlighet 


 Redelighet 
 


 Trivsel, livskvalitet og folkehelse 


 Utbygging, transport og klima 


 Organisasjon og tjenesteutvikling 
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Figur 1 – Oversikt over hovedområder, satsingsområder og styringsmål 
 
Hovedområde         Satsingsområde            Styringsmål 
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 Trivsel, livskvalitet og folkehelse 


 


Utviklingsarbeid i perioden 
 
Folkehelsedagen ble arrangert i Marikollen for første 
gang i 2014, i sammenheng med kulturuka, med 
deltakelse fra flere idrettslag/frivillige foreninger. 
Dette er en dag fylt med aktiviteter for hele familien 
og informasjon om organisasjonene. Partnerskaps-
avtale om folkehelse med frivillige organisasjoner er 
evaluert, og samarbeidet er utvidet.  
 
Rælingstrimmen ble igangsatt høsten 2014. I 
samarbeid med frivillige foreninger og ildsjeler er 
trimpostkasser hengt opp ved turmål av ulik 
vanskelighetsgrad. Det er lagt vekt på også å ha 
turmål med tilgjengelighet for rullestolbrukere og 
barnevogner. Årets Rælingstrimmer ble kåret for 
første gang i 2015, med tilfeldig uttrekk av deltaker i 
Rælingstrimmen. Stolpejakten ble lansert i samarbeid 
med Orienteringsforbundet høsten 2015. 
 
Det er etablert en sentral folkehelsegruppe med 
kommuneoverlegen, samfunnsplanlegger, enhets-
leder for kultur og enhetsleder for familie og helse. 
Gruppa har ansvar for å sikre at folkehelse-
perspektivet er representert i plan- og styringsarbeid 
og i praktiske tiltak.  
 
Folkehelseloven pålegger kommunen å fremme 
folkehelsen innen egne oppgaver og virkemidler. 
Arbeidet med å utvikle et systematisk og 
kunnskapsbasert folkehelsearbeid er igangsatt. 
Folkehelseoversikten er en gjennomgang av 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og 
negative faktorer som kan virke inn på denne. 
Kommunen skal være særlig oppmerksom på trekk 
ved utviklingen som kan skape eller opprettholde 
sosiale og helsemessige problemer eller forskjeller. 
Folkehelseoversikt 2015 skal gi grunnlag for videre 
planlegging framover. Vi har spesielt noen 
utfordringer innenfor oppvekst, skole og levekår. 
 
I kulturuka og andre arrangementer gjennom året 
legges det vekt på å ha et nært samarbeid med lag 
og foreninger. Vi bygger arrangementer rundt lokale 
arenaer som Marikollen kultursal, Marikollen idretts-
anlegg, kulturminner som Sandbekkstua og Rælingen 
bygdetun. Vi har tro på at dette styrker tilhørigheten 
og bidrar til integrering og at flere deltar aktivt i sitt 
nærmiljø.  
 
Trivselssenteret - eldresenteret på Fjerdingby - har 
mye aktivitet gjennom uken. Senteret er drevet på 
frivillig basis og er et viktig folkehelsetiltak for eldre. 
Mange lag har aktivitetene sine der, og i tillegg er det 
ukentlig kulturarrangementer og middagsservering. 
Senteret bidrar til å skape trygghet, trivsel og 
tilhørighet og er et viktig forebyggende arbeid. 


 Sandbekkstua driftes av Rælingen kunstforening. Dette 
er en viktig møteplass for mange og stua besøkes av 
over 5 000 årlig. Kunstutstillinger, fotoklubb, viseklubb, 
maleklubb og åpen stue er viktige aktiviteter for mange, 
og i tillegg er alle helgearrangementer åpen for vanlig 
publikum. 
 
Kommunen har siden 2010 vært et Lokalsamfunn med 
MOT. Fritidsarena og skole deltar aktivt. Det arbeides 
godt med MOT på skolearenaen med skolering av 
ungdom med MOT og arrangementer. På fritidsarenaen 
er nå korpset, en fotballklubb og ungdomshuset med.  
 
Rælingen kulturråd er et fellesorgan for alle kultur-
organisasjoner i kommunen. Rådet skal beskjeftige seg 
med saker som angår helheten i kommunens kulturliv. 
De deltakende foreningene blir kjent med hverandres 
virksomhet og aktiviteter, og samarbeider om 
konferanser og arrangementer. Kulturrådet har 19 
medlemsorganisasjoner.  
 
Rælingen idrettsråd er et fellesorgan for idretten i 
kommunen. Idrettsrådet representerer alle idrettslag i 
kommunen som er medlem av Norges idrettsforbund, og 
har 13 medlemsklubber. Idrettsrådet er fristilt og 
selvstendig, og fungerer som et rådgivende organ i 
forhold til saker som vedrører idretten. Idrettsrådet skal 
se helheten i idrettslivet og hjelpe kommunen med å ta 
beslutninger til beste for alle idrettslag. 
 
Rælingen friluftsråd er nyetablert og med 7 medlems-
organisasjoner. Rådet skal arbeide for tilrettelegging og 
fremming av friluftslivets interesser. De skal videre 
arbeide for en bedre kommunikasjon mellom kommunen 
og friluftslivsinteressene, arbeide for bedre ramme-
betingelser og være høringsinstans i plansaker. I 
forbindelse med det pågående arbeidet med kartlegging 
og verdivurdering av viktige friluftsområder har rådet en 
sentral rolle. Arbeidet skal legge grunnlag for utvelging 
av aktuelle områder for sikring og for utviklingsarbeid 
innen friluftsliv. Videre vil kartleggingen og verdi-
vurderingen være en premissleverandør i fremtidig 
arealplanlegging, saksbehandling og ved konsekvens-
utredninger. 
 
Målet med prosjektet IMIID - Inkludering og mangfold i 
idretten - er å inkludere flere barn og unge med fler-
kulturell bakgrunn inn i idretten, som igjen bidrar til at 
flere minoritetsspråklige foreldre deltar som aktive 
bidragsytere i den organiserte idretten i kommunen. Det 
ble gitt støtte til 18 barn. Det ble arrangert aktiviteter i 
høstferien og svømmekurs for barn og voksne. Flott 
familiedag ble arrangert på Stall Nordstjerna, og ellers 
inviteres til generelle kulturarrangementer som skjer i 
løpet av året 
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Nærmiljøanleggene ved skolene skal ivaretas ved 
bruk av vedtatt veileder. Veilederen skal sikre at 
anleggene blir ivaretatt og at de utvikles slik at det 
skapes gode arenaer for elever og for uorganiserte 
på kveldstid. Det må arbeides videre med 
implementering av veilederen i enhetene. «Fine-
gruppa» ved Marikollen ungdomsskole fikk et 
utetreningsanlegg i 2015, som også benyttes av 
uorganiserte på kveldstid. 
 
Revisjon av arbeidet med Kommunedelplan idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv ble igangsatt i 2014, og 
planprogrammet ble vedtatt i 2015. Planen skal bidra 
til å synliggjøre, tydeliggjøre og konkretisere 
kommunens visjon, sikre langsiktig styring, 
prioritering og helhet i anleggsutbyggingen. Planen 
skal gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i 
kommunen, samt belyse aktivitetsmuligheter i 
perioden.  
 
Kommunedelplan trafikksikkerhet har vært under 
sluttføring i 2015 i forhold til revisjon. Den viktigste 
satsingen i planen, foruten fysiske tiltak, er 
målsettingen om å bli godkjent som Trafikksikker 
kommune. En arbeidsgruppe bestående av 
representanter for ulike enheter har arbeidet fram 
holdnings- og atferdsrettede tiltak som foreslås for å 
bli godkjent som Trafikksikker kommune. For å bli 
godkjent må kommunen tilfredsstille ulike kriterier 
som er satt av Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetsforum 
har fulgt arbeidet som referansegruppe. Det har vært 
nær kontakt med Trygg Trafikk i oppstartfasen og i 
forbindelse med de tiltakene som er tatt inn hittil, i 
tiltaksplanen for 2016-2019. 
 
Aktivitet for alle er en fadderordning som ble opprettet 
av kultur- og fritidsenheten og tjenestekontoret for 
helse og omsorg. Hovedmålgruppen er mennesker 
med lettere psykiske lidelser (angst, depresjoner), 
ufrivillig ensomme etc. Vi ser at den samme 
ordningen kan gjelde for alle, både barn og voksne. 
Hensikten er å integrere flest mulig i kommunens 
ordinære lag og foreninger og fem av 
organisasjonene har nå undertegnet en partner-
skapsavtale. Brukere av ordningen får tildelt en 
fadder i den foreningen de ønsker å delta i, slik at de 
kan få fysisk bistand, hjelp til sosial integrering eller 
annen tilrettelegging på en enkel og diskret måte. 
Tilbudet skal skape trygghet på fritidsarenaen for 
mennesker som har noe høyere terskel for å delta i 
organiserte aktiviteter.  
 
Kommunen gjennomførte i 2014 undersøkelsen 
Ungdata for elever på 8.-10.trinn. Ungdata kartlegger 
hvordan ungdom i kommunen beskriver sitt forhold til 
foreldre, venner, skole, bruk av rusmidler, doping, 
databruk, aktiviteter, psykisk helse mm. 


 SafiR-utvalget har i 2015 fulgt opp disse temaene 
videre: 


 Vold og psykisk helse 


 Aggresjon blant ungdom 


Det samarbeides tett mellom politiet og de ulike 
tjenestene i kommunen som har oppfølging av ungdom 
ved mistanke om rus og kriminalitet. 
 
Psykologtjenesten har hatt et undervisningsopplegg for 
9. trinn om mestring av psykisk helse. Dette vil følges 
opp og utvikles videre i samarbeid med 
ungdomsskolene. 
 
SafiR-utvalget lyser årlig ut midler til nærmiljøtiltak. I 
2015 er det gitt midler til rusfritt arrangement og ulike 
trivselstiltak. SafiR har gjennomført ART (agression 
replacement training) - treneropplæring for ansatte i 
skoler, barnevern og forebyggende helsetjenester. Det 
er nå ni nye ART-trenere og syv nye med delopplæring i 
sosial ferdighetstrening. 
 
ICDP-foreldreveiledning har vært satset på i Rælingen 
over år, og det er nå laget en plan for videre utbredelse 
av kompetansen. Veiledningsmetodikken kan brukes 
som en kollegaveiledningsmetode, i tillegg til veiledning 
av foreldre. Kommunen er tildelt midler for en 4-
årsperiode for å styrke tilbudet om foreldreveiledning. 
Det er gjennomført veilederopplæring høsten 2015, og 
seks foreldreveiledningsgrupper gjennomføres 1.halvår 
2016. 
 
Via nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom har det 
blitt mulig å tilby barn og unge ferietilbud og ukentlige 
aktivitetstilbud. Formålet med tilskuddsordningen er å 
motvirke og/eller dempe fattigdoms-problemer blant 
barn og ungdom. Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet forvalter ordningen. Flyktninge- og 
inkluderingstjenesten og barnevernet har bistått med å 
formidle tilbudet til barn og unge som ikke har 
økonomiske forutsetninger til å være med på noe i 
ferien. Det søkes om videreføring og utvidelse av tiltaket 
i 2016.  
 
Frafall i skole og manglende fullført videregående skole 
er et samfunnsproblem, og kan være en risikofaktor i 
forhold til å utvikle problemer videre i livet. De elevene 
som ikke fullfører videregående skole, har ofte tidligere i 
oppveksten hatt et relativt stort fravær. Kommunen 
følger opp fraværsveilederen knyttet til oppfølging og 
rask hjelp gjennom tverrfaglig og tverrenhetlig innsats. 
Tyngden av tiltak i veilederen er rettet mot skole, men 
tilnærmingen starter tidlig i helsestasjon og barnehage. 
Kommunen er tildelt midler for en 3-årsperiode til 50% 
av en 100% stilling som LOS, dedikert til arbeid med 
ungdom i fare for frafall. 
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Strategi for skoleeier 2015-2018 ble vedtatt i 
kommunestyret juni 2015. I forbindelse med første 
års oppfølging av strategien er det fokusert på 
skolenes fraværsoppfølging og sikring av denne, 
dette fordi forskningen peker på sammenhengen 
mellom mye fravær i grunnskolen og frafall i 
videregående skole.  
 
Det er startet et arbeid med å utvikle system-
samarbeidet mellom skoleeier, skolene og enhet for 
familie og helse/PPT, med fokus på helhetlig 
forebyggende arbeid knyttet til psykososiale 
risikofaktorer og til læringsmiljøets betydning for 
inkludering, samspill, trivsel, motivasjon og læring. 
Rådmannens resultatoppfølging og dialog med 
skolenes ledergrupper om kvalitetsvurdering og 
utvikling videreutvikles.  
 
Gjennom arbeidet med opprettelsen av det nye 
dagaktivitetstilbudet i Rælingen har fokus på 
livskvalitet vært sentralt. Innbyggere som blir henvist 
til ROAS vil få tilbud om et pakketilbud der økonomisk 
rådgivning, kostholdsveiledning, opplæring i basis-
ferdigheter, praktisk arbeidstrening og jobbsøk 
inngår. Dette under-bygger vår tro på aktivitet som 
helsefremmende og viktig for den enkeltes mestring 
av eget liv. 
 
Arbeidet med miljørettet helsevern har hatt fokus på å 
fullføre regodkjenning av barnehager og skoler, samt 
å gjennomføre planmessige tilsyn som sikrer at tilsyn 
skal gjennomføres hvert tredje år i hver enkelt skole 
og barnehage. Alle skoler og barnehager var ved 
utgangen av 2015 endelig godkjente, og det vil være 
gjennomført tilsyn i alle skoler og barnehager i løpet 
av 2016. 
 
Strategi for mottak og inkludering av flyktninger er 
vedtatt i 2015. Rælingen kommune har blitt trukket 
fram som eksempel på godt bosettingsarbeid. 
Strategien gir en beskrivelse av hvilke vurderinger 
som gjøres og hvilke tiltak som settes inn for å sikre 
godt samarbeid med den enkelte flyktning om felles 
mål om selvstendighet. 
 
Arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
er igangsatt i 2015, og videreføres i 2016. Det er 
gjennomgått hendelser med særlig fokus på 
naturhendelser knyttet til klimaendringer 
(ekstremvær), samt tilsiktede uønskede hendelser 
som vold, trussel om vold og terrorangrep med mer. 
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Styringsindikatorer 
 
Livsstil og sunne valg 
 
Andel av tettstedsbefolkningen2 med trygg tilgang3 til 
nærturterreng 
Indikatoren gir uttrykk for tilgjengelighet. Tilgang til 
nærturterreng gir mulighet for fysisk og psykisk 
rekreasjon, og er et viktig kriterium for et miljøvennlig 
tettsted. Trygg tilgang og nærhet gjennom gang-
mulighet gir lav terskel for å benytte naturområder, for 
mange grupper. Det gir mulighet for fysisk aktivitet og 
friluftsliv i hverdagen.  
 
I Rælingen vektlegges god tilgjengelighet til natur- og 
grøntområder som en vesentlig del av kommunens 
identitet og visjon og som et vesentlig innsatsområde 
i vårt planarbeid. 
 
Nærturterreng er definert som store naturområder -
større enn 200 dekar. Kravet til gangavstand er  
500 meter for nærturterreng. 
 
Indikatoren er målt i 2013, og viser at 51 % av 
Rælingens befolkning har trygg tilgang til nærtur-
terreng. Dette er en noe høyere andel enn 
gjennomsnittet for Akershus. Oppdaterte tall vil først 
bli publisert i løpet av 2016. 
 
Andel av tettstedsbefolkningen med trygg tilgang      
til rekreasjonsareal 
Indikatoren gir uttrykk for tilgjengelighet. Tilgang til 
rekreasjonsareal er viktig for befolkningens velvære 
og utvikling. Spesielt har det vist seg at barn med 
tilgang til naturomgivelser som innbyr til variert 
aktivitet har bedre motorisk utvikling enn barn som 
bor i mer tilrettelagt og funksjonsbestemt miljø.  
 
I Rælingen vektlegges god tilgjengelighet til natur- og 
grøntområder som en vesentlig del av kommunens 
identitet og visjon og som et vesentlig innsatsområde 
i vårt planarbeid. 
 
Rekreasjonsareal er definert som naturområde av en 
viss størrelse - minst 5 dekar. Kravet til gangavstand 
er 200 meter for rekreasjonsareal. 
 
Indikatoren er målt i 2013, og viser at 53 % av 
Rælingens befolkning har trygg tilgang til 
rekreasjonsareal. Dette er en noe lavere andel enn 
gjennomsnittet for Akershus.  
 
Andelen barn og unge (under 20 år) er tilsvarende 
målt, og viser også en andel på 53%. Denne andelen 
bør det spesielt tilstrebes å øke framover. 


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


 
Kilde: Akershus fylkeskommune/SSB 


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


 
Kilde: Akershus fylkeskommune/SSB 


 
 
 


                                                 
2 Tettstedsbefolkningen i Rælingen 2013: 95,7 % (kilde: SSB).  
3 Trygg tilgang er definert som at de bosatte kan nå arealet på en trygg måte, ved å ferdes langs stier, gang- og 
sykkelveger eller bilveger med lite trafikk og lav fartsgrense. Gangavstand er satt som krav. 
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Trygghet, mestring og læring 
 
Gjennomsnittlige resultater trivsel på 7. trinn4 
Indikatoren gir uttrykk for trivsel og viser elevenes 
generelle trivsel på skolen, målt gjennom elev-
undersøkelsen. Trivsel på skolen er en av en rekke 
faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, 
og dermed deres evne til å mestre de utfordringene 
skolehverdagen gir. Indikatoren er sist målt for skole-
året 2014/20155. Gjennomsnittlig resultat for trivsel 
blant elevene på 7. trinn i Rælingen har ligget jevnt 
på 4,4 de siste årene. Dette er på samme nivå som 
gjennomsnittet for Akershus. Skalaen går fra 1 til 5, 
der 5 er best. 
 
Gjennomsnittlige resultater mobbing på 7. trinn3  
Indikatoren gir uttrykk for mobbing, målt gjennom 
elevundersøkelsen. Indikatoren er sist målt for 
skoleåret 2014/2015, og viser at gjennomsnittlig 
resultat for mobbing blant elevene på 7. trinn i 
Rælingen er 1,2. Dette er på samme nivå som 
gjennomsnittet for Akershus. Skalaen går fra 1 til 5, 
der 1 er best.  
 
Forskning viser at barn som mobbes har opptil sju 
ganger høyere risiko for psykiske plager enn barn 
som ikke mobbes. Indikatoren er beregnet ut fra hvor 
mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte 
de blir mobbet.  Den viser ikke antall elever som i 
snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere 
at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at 
færre krysser av at de mobbes hyppig. Indikatoren 
består av følgende spørsmål: Er du blitt mobbet på 
skolen de siste månedene? 
 
Gjennomsnittlige resultater nasjonale prøver på 9. 
trinn3  
Indikatoren gir uttrykk for læringsutbytte og grunn-
leggende ferdigheter i lesing og regning. Grunn-
leggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for 
læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. 
Indikatoren er sist målt for skoleåret 2015/2016, og 
viser at gjennomsnittlig resultat (skalapoeng) på 
nasjonale prøver i Rælingen er 51,5 (lesing 52 og 
regning 51). Dette er noe lavere enn gjennomsnittet 
for Akershus (lesing 55 og regning 55).  
 
Nasjonale prøver på 9. trinn skal kartlegge i hvilken 
grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
de grunnleggende ferdighetene lesing og regning.  
 


 Diagram 1c – Trivsel på 7. trinn 


 
Kilde: Utdanningsdirektoratet (skoleporten) - Elevundersøkelsen 


 
Diagram 1d – Mobbing på 7. trinn 


 
Kilde: Utdanningsdirektoratet (skoleporten) - Elevundersøkelsen 


 
Diagram 1e – Nasjonale prøver på 9. trinn 


 
Kilde: Utdanningsdirektoratet (skoleporten) – Nasjonale prøver 


 
 
 


                                                 
4 Indikatorene følges i kommunens årlige tilstandsrapport. I tilstandsrapporten fremkommer resultater også på skolenivå. 
5 Spørsmålene i elevundersøkelsen ble revidert i 2013, og kan derfor ikke sammenliknes med tidligere undersøkelser. 
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Andel ungdom med frafall i videregående skole 
Indikatoren gir uttrykk for gjennomføringsgrad i 
videregående opplæring (VGO). Det er dokumenterte 
sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle 
levekår og helse. Brukt med varsomhet og i 
kombinasjon med annen kunnskap, kan indikatoren 
antyde noe om risikoen for vedvarende levekårs- og 
helseproblemer. 
 
Indikatoren er sist målt for skoleperioden 2012-146, 
og viser at 22 % av elevene fra Rælingen7 har frafall i 
videregående skole. Dette er noe høyere enn 
gjennomsnittet for Akershus. Det har vært en positiv 
trend i Rælingen mot siste måling. 
 
Andel unge i aldersgruppen 18-24 år som mottar 
sosialhjelp  
Indikatoren gir uttrykk for risiko for helseproblemer. 
Mottakere av sosialhjelp er en utsatt gruppe 
psykososialt og materielt. De har ofte en mer 
marginal tilknytning til arbeidsmarkedet, kortere 
utdanning, lavere bostandard og større innslag av 
helseproblemer enn befolkningen ellers.  
 
Indikatoren er sist målt for perioden 2010-20125, og 
viser at 4,2 % av Rælingens innbyggere i alders-
gruppen 18-24 år mottar sosialhjelp8. Dette er noe 
lavere enn gjennomsnittet for Akershus på 4,5 %. 
Det har vært en forbedring siste periode i Rælingen. 
 
Nav har jobbet målrettet med ungdom med 
opprettelse av eget team og eget ungdomsrom for 
drop-in. Effekten av dette er at flere unge har gått 
tilbake til skole eller blitt formidlet til arbeidsgivere, og 
har unngått å bli passive mottakere av sosialhjelp. 


 Diagram 1f – Andel ungdom med frafall i videregående 
skole 


 
Kilde: Folkehelseinstituttet/Kommunehelsa statistikkbank 


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


 
Kilde: Folkehelseinstituttet/Kommunehelsa statistikkbank 
 


 


                                                 
6 3-års glidende gjennomsnitt, dvs. gj.snitt for overlappende 3-årsperioder. Standardisert for kjønnssammensetning. 
7 Det tas utgangspunkt i personens bostedskommune det året han/hun startet på grunnkurs i videregående opplæring. 
8 Standardisert for alders- og kjønnssammensetning. Reduserer påvirkning av ulik sammensetning (ved sammenligning). 
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Nærmiljø og tilhørighet 
 
Andel innbyggere som stemmer ved kommunestyre- 
og stortingsvalg 
Indikatoren gir uttrykk for deltakelse. Innbyggernes 
deltakelse i lokalsamfunnet og følelse av tilhørighet er 
viktig for trivsel, psykisk helse og lokalsamfunnets 
bærekraft. Indikatoren er viktig, fordi vi tradisjonelt 
har hatt noen utfordringer knyttet til samfunns-
deltakelse og tilhørighetsfølelse.  
 
Indikatoren er sist målt ved kommunestyrevalget i 
2015, og viser at 55,4 % av innbyggerne i Rælingen 
stemte ved forrige valg. Dette er en reduksjon fra 
forrige kommunestyrevalg og lavere enn gjennom-
snittet for Akershus. Andelen som stemmer ved 
kommunestyrevalg økte i Rælingen fra 2007 til 2011, 
men ble redusert til et lavere nivå i 2015 enn i 2007. 
 
Valgdeltakelsen er vesentlig høyere ved stortingsvalg 
enn ved kommunestyrevalg, og denne forskjellen er 
større i Rælingen enn i Akershus.  
 
Andel sysselsatte innvandrerkvinner9 fra ikke-vestlige 
land10 
Indikatoren sier noe om innvandreres grad av 
integrering i lokalt samfunnsliv, der arbeidsliv er å 
anse som vesentlig for deltakelse og tilhørighet. 
Indikatoren er viktig, fordi Rælingen har en særs høy 
andel innvandrere i sin befolkning. Andelen inn-
vandrere fra den ikke-vestlige del av verden er 
spesielt høy i Rælingen, sammenlignet med mange 
andre kommuner. 
 
Indikatoren er sist målt for 2014, og viser at 59,6 % 
av kvinnene fra Rælingen er sysselsatt. Dette er en 
noe høyere sysselsettingsandel enn for Akershus. 
Sysselsettingsandelen i Rælingen har gått ned hvert 
år siden 2008, før den økte i 2014.  
 
 


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


 
Kilde: SSB 
 


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


 
Kilde: SSB 
 


                                                 
9 Sysselsatte i aldersgruppa 15-74 år, i prosent av alle i aldersgruppa. 
10 Landgruppe 2 (etter SSBs kategorier): Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom 
Australia og New Zealand. 
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Øvrig rapportering 
 
Folkehelseoversikt  
Oversiktsarbeidet skal etter folkehelseloven gjøres 
både løpende gjennom ordinær virksomhet samt ved 
utarbeiding av et samlet oversiktsdokument hvert 
fjerde år. Den fireårige syklusen og gjennomgangen 
vil framover sikres ved utarbeiding av et samlet 
oversiktsdokument (august 2015), mens den løpende 
oversikten vil bli innarbeidet i kommunens ordinære 
styringsdokumenter, dvs at vi i årsberetningen hvert 
år gjør en avgrenset gjennomgang av status innenfor 
utvalgte tema for å sikre oppdatert kunnskap.  
 
Kommunen skal være særlig oppmerksom på trekk 
ved utviklingen som kan skape eller opprettholde 
sosiale og helsemessige problemer eller forskjeller.  
 
Temaene som vises her er tema vi enten spesifikt har 
valgt ut som egnet for årlig oppfølging av den 
fireårige oversikten og/eller tema som er vesentlige 
mht. sosial ulikhet (innenfor temaene B, C, D).  
 
Statistikken viser oppvekst, levekår, arbeidsmarked, 
samfunnsdeltakelse og kultur samt skader og ulykker. 
Tallene er ment å gi et supplerende bilde av trivsel, 
livskvalitet og folkehelse - og som supplement til våre 
styringsindikatorer. Under noen av diagrammene står 
det en henvisning i parentes til aktuelle diagram i 
fireårsdokumentet. 
 
Oppvekst 
 
Frafall i videregående opplæring 
Diagram 2a viser andel frafall i videregående skole 
målt ved gjennomføringsgrad og sett i forhold til 
variasjoner i foreldrenes utdanningsnivå for perioden 
2012-2014. Det er tatt utgangspunkt i personens 
bostedskommune det året han eller hun startet på 
grunnkurs i videregående opplæring. Statistikken 
viser tre års glidende gjennomsnitt.  
 
Diagrammet viser at differansen i frafallsprosent 
mellom elever som har foreldre med grunnskole som 
utdanningsbakgrunn og elever som har foreldre med 
universitet/høyskole som utdanningsbakgrunn, er 
lavere i Rælingen enn i fylket og landet. Dette er en 
positiv utvikling i forhold til sosial ulikhet. Diagrammet 
supplerer styringsindikator vist i diagram 1f tidligere i 
dette kapitlet. Styringsindikatoren viser elevenes 
frafallsprosent i forhold til alle utdanningstyper 
(samlet snitt) hos foreldre (22 % i 2014). 
 
 


 Diagram 2a – Frafall i videregående opplæring etter 
foreldrenes utdanningsnivå 


 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank, oppdatert 
januar 2016  


 
Diagram 2b - Barnehagedekning minoritetsspråklige 
barn 


 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken, oppdatert 
november 2015 (Jfr. diagram B 3 i Folkehelseoversikt 2015) 
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Frafallet inkluderer personer som startet på grunn-
kurs i videregående opplæring for første gang et gitt 
år og som har gjennomført VKII eller gått opp til 
fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag 
og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkes-
kompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp 
dette året, men som sluttet underveis. Andelen blir 
beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i 
videregående opplæring det året. Personer som etter 
5 år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som 
frafalt. 
 
Barnehagedekning minoritetsspråklige barn 
Diagram 2b viser andelen minoritetsspråklige barn i 
barnehage, i forhold til innvandrerbarn 1-5 år, samt 
endringen i andelen fra 2012 til 2014. Minoritets-
språklige barn er i denne sammenhengen definert 
som barn med et annet morsmål enn norsk, samisk, 
svensk, dansk og engelsk. Barnehager kan gi barn et 
fortrinn ved skolestart. Størst positiv betydning har 
barnehagen for språkutvikling og læring.  
 
Forskjellen i språkutvikling mellom de som har gått i 
barnehage og de som ikke har gått i barnehage, er 
særlig store for minoritetsspråklige barn samt for barn 
fra lavinntektsfamilier og av lavt utdannede mødre. 
Barnehagen kan derfor være en viktig arena for 
utjevning av sosiale helseforskjeller og for å styrke 
integreringen i samfunnet. 
 
Leseferdighet 
Diagrammene 2c og d viser leseferdighet hos elever 
på 5. og 8. trinn, målt gjennom elevundersøkelsen. 
Statistikken viser tre års glidende gjennomsnitt, for 
2012/13 – 2014/15. Resultatene er hentet fra 
nasjonale prøver. 
 
Andelen som ligger på laveste mestringsnivå 
(mestringsnivå 1) er høyere i Rælingen enn i fylket, 
landet og i utvalgte nabokommuner. Det gjelder både 
barne- og på ungdomstrinnet. 


 
Regneferdighet 
Diagrammene 2e og f viser regneferdighet hos elever 
på 5. og 8. trinn, målt gjennom elevundersøkelsen. 
Statistikken viser tre års glidende gjennomsnitt, for 
2012/13 – 2014/15. Resultatene er hentet fra 
nasjonale prøver. 
 
Andelen som ligger på laveste mestringsnivå 
(mestringsnivå 1) er høyere i Rælingen enn i fylket, 
landet og i utvalgte nabokommuner. Det gjelder både 
barne- og på ungdomstrinnet. 
 


 


 Diagram 2c og d - Leseferdighet, andel på laveste 
mestringsnivå11 


 


 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank, oppdatert 
desember 2015 (Jfr. diagram B 12-13 i Folkehelseoversikt 2015) 


 
Diagram 2e og f - Regneferdighet, andel på laveste 
mestringsnivå11 


 


 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank, oppdatert 
desember 2015 (Jfr. diagram B 14-15 i Folkehelseoversikt 2015) 


 


                                                 
11 5. klassinger har tre mestringsnivåer, der mestringsnivå 1 er lavest. 8. klassinger har fem mestringsnivåer, der 


mestringsnivå 1 er lavest. 
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Mobbing 
Diagrammene 2g - j viser andel elever i grunnskolen 
som har opplevd mobbing de siste månedene i 
prosent av alle elever som deltok i undersøkelsen. 
Data er hentet fra elevundersøkelsen som 
gjennomføres årlig i 7. og 10. klasse.  
 
Kommunens tall omfatter elever som går på skole i 
kommunen. Statistikken viser fem års glidende 
gjennomsnitt, for perioden 2009/10 – 2014/15. De 
siste årene har svarprosenten i elevundersøkelsen 
ligget på omtrent 80-90 %. 
 
Andelen som oppgir mobbing på 7. trinn er høyere i 
Rælingen enn i fylket, landet og nabokommuner. 
Mobbing er en spesiell utfordring for jenter på dette 
trinnet i Rælingen. 
 
Andelen som oppgir mobbing på 10. trinn er høyere i 
Rælingen enn i fylket, landet og i de fleste av våre 
nabokommuner. Mobbing er en spesiell utfordring for 
gutter på dette trinnet i Rælingen. 
 
 


 Diagram 2g og h - Mobbing 7. trinn 


 


 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank, oppdatert 
juni 2015 (Jfr. diagram B 8-9 i Folkehelseoversikt 2015) 


 
Diagram 2i og j - Mobbing 10. trinn 


 


 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank, oppdatert 
juni 2015 (Jfr. Diagram B 10-11 i Folkehelseoversikt 2015) 
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Ungdata 
Datamaterialet er basert på en Ungdata-
undersøkelse, gjennomført av NOVA i samarbeid 
med de regionale kompetansesentrene for rusfeltet 
(KoRus). Undersøkelsen omfatter ungdomsskole-
elever, uten aldersinndeling. Ungdomsskolen 
omfatter 8. - 10. klassinger i alderen 13 – 16 år. 
Tabellene oppdateres årlig. Hver kommune gjennom-
fører ikke undersøkelsen hvert år, og det er heller 
ikke alle kommuner som er med i undersøkelsen. For 
å dekke flest mulig kommuner, er data fra tre år 
samlet, og dekker perioden 2012-2014. 
 
Lokalmiljøet 


Diagram 2k viser andel ungdomsskoleelever som 
svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på 
spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med 
lokalmiljøet der du bor? 
 
Dataene sier noe om at dette bør vurderes å være et 
forbedringsområde for Rælingen.  
 
Fritidsorganisasjon 
Diagram 2l viser andel ungdomsskoleelever som 
svarte "Ja, jeg er medlem nå" på spørsmålet: Er du, 
eller har du tidligere vært med i noen organisasjoner, 
klubber, lag eller foreninger - etter at du fylte 10 år. 
 
Medlemskap i en fritidsorganisasjon kan være en 
indikator på deltakelse i lokalsamfunnet. Ved å delta i 
organisasjoner kan man danne seg et nettverk som 
igjen kan virke positivt på psykisk helse. 
 
Ensomhet 
Diagram 2m viser andel ungdomsskoleelever som 
svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye 
plaget» på spørsmålet: Har du vært plaget av noe av 
dette i løpet av sist uke: Følt deg ensom?  
 
Manglende sosial støtte øker faren for både fysiske 
og psykiske lidelser. Dataene sier noe om at dette 
bør vurderes å være et forbedringsområde for 
Rælingen.  
 
Fysisk inaktivitet 
Diagram 2n viser andel ungdomsskoleelever som 
svarte et av alternativene «1-2 ganger i måneden», 
«sjelden» eller «aldri» på spørsmålet: Hvor ofte er du 
så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? 
 
Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdoms-
årene er viktig for normal vekst og utvikling. Det virker 
også positivt på den psykiske helsen, konsentrasjon 
og læring. Regelmessig fysisk aktivitet i ungdoms-
årene ser også ut til å være viktig for å skape gode 
vaner for resten av livet. 
 


 Diagram 2k – Andel fornøyd med lokalmiljøet  


 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / Ungdata, 
oppdatert januar 2016 
 


Diagram 2l – Andel medlem i fritidsorganisasjon 


 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / Ungdata, 
oppdatert januar 2016 


 
Diagram 2m – Andel plaget av ensomhet 


 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / Ungdata, 
oppdatert januar 2016 


 
Diagram 2n – Andel fysisk inaktive 


 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / Ungdata, 
oppdatert januar 2016 
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Alkohol 
Diagram 2o viser andel ungdomsskoleelever som 
svarer «1 gang», «2-5 ganger», «6-10 ganger» eller 
«11 ganger eller mer» på spørsmålet om de det siste 
året (de siste 12 månedene) har «drukket så mye at 
du har følt deg tydelig beruset».  
 
Bruk av alkohol er forbundet med en rekke sosiale og 
helsemessige konsekvenser i form av sykdommer, 
skader og psykiske plager og lidelser. 
Konsekvensene henger sammen med mengde og 
over hvor lang tid inntaket har vært høyt. 
 
Dataene viser at Rælingen ser ut til å ligge godt an 
på dette området, sammenliknet med utvalget. 
 
 
Levekår og arbeidsmarked 
 
Utdanningsnivå 
Diagram 2p viser andel av befolkningen over 16 år 
med utdannelse på hhv grunnskolenivå og 
universitets- og høyskolenivå som er fullført pr. 1. 
oktober. Lang utdanning på universitets- og 
høyskolenivå betyr en fullført utdanning med varighet 
på mer enn fire år. 
 
Forskning viser at det er en tydelig sosial helse-
gradient etter utdanningsnivå. Diagram 2p viser at 
utdanningsnivået gradvis og sakte høynes i vår 
befolkning. Utviklingen fra 2013 til 2014 viser dette i 
noe sterkere grad enn året før (fra 2012 til 2013). 
 
Sysselsetting 
Diagram 2q viser sysselsettingsgrad for ulike 
befolkningsgrupper. Det er fra 2013 til 2014 en mer 
positiv trend for innvandrergruppa enn for 
befolkningen totalt sett, og det gjelder spesielt gruppe 
2. Landgruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia 
og New Zealand. Landgruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, 
Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania 
utenom Australia og New Zealand. Diagrammet 
supplerer styringsindikator vist i diagram 1 i tidligere i 
dette kapitlet. 
 
Arbeidsliv er å anse som en vesentlig indikator med 
hensyn til deltakelse i lokalt samfunnsliv og for 
tilhørighet. Å ha en jobb eller være i utdanning er 
viktig både for integrering i samfunnet og den 
enkeltes helse.  
 
 
 


 Diagram 2o – Andel som har vært beruset av alkohol 


 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / Ungdata, 
oppdatert januar 2016 


 
Diagram 2p – Utdanningsnivå i befolkningen 


 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken, oppdatert juni 2015  
(Jfr. diagram B 19-20 i Folkehelseoversikt 2015) 
 


Diagram 2q – Andel sysselsatte


 
Kilde: SSB (Jfr. diagram B 32-33 i Folkehelseoversikt 2015)  
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Diagram 2r viser andel arbeidsledige i alderen 30-74 
år. Tallene på registrerte arbeidsledige omfatter 
personer som er registrert som helt ledige hos Nav. 
Ledighetsprosenten er antall ledige i forhold til 
arbeidsstyrken (summen av sysselsatte og registrerte 
arbeidsledige), og viser et årsgjennomsnitt. 
 
Tallene viser at arbeidsledigheten i Rælingen ligger 
over nivået i fylket, landet og nabokommuner. Det har 
vært en relativt sett høy økning i Rælingen det siste 
året, fra 1,8 til 2,4 %. 
 
Ungdomsledigheten (15-29 år) har også økt fra 2013 
til 2014 i Rælingen. 
 
Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både 
økonomisk, helsemessig og sosialt. Personer som 
står utenfor arbeidslivet har generelt dårligere psykisk 
helse og mer usunne levevaner enn personer som er 
i arbeid. 
 
Uføretrygdede 
Diagram 2s viser andel av befolkningen i alders-
gruppa 18-44 år, som har varig uførepensjon.  
Uføreytelser er ulike stønadsordninger for å sikre 
inntekt til livsopphold for personer 18-66 år som har 
fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom 
eller funksjonshemning. Statistikken viser tre års 
glidende gjennomsnitt. 
 
Diagrammet viser en svak økning i andel uføre-
trygdede i aldersgruppa 18-44 år i perioden 2010-
2014 i Rælingen, både for menn og kvinner.  
 
Andelen uføretrygdede i aldersgruppa 45-66 år har 
ikke økt i denne perioden. Det er en utvikling med 
nedgang hos denne aldergruppa i hele utvalget 
(fellestrend). 
 
 


 Diagram 2r – Andel arbeidsledige 30-74 år 


 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken, oppdatert januar 
2016 
 
Diagram 2s – Andel uføretrygdede 18-44 år 


 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank, oppdatert 
januar 2016 (Jfr. diagram B 31 i Folkehelseoversikt 2015) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  


2,4 2,2
1,7 1,7


2
1,7 1,7


R
æ


lin
ge


n


Lø
re


n
sk


o
g


Sk
ed


sm
o


Fe
t


En
eb


ak
k


A
ke


rs
h


u
s


N
o


rg
e


2012 2013 2014


1,2


1,7


1,3


1,8


1,5


1,9


Menn Kvinner


2010-2012 2011-2013 2012-2014







Årsberetning 2015 


 
 


28 


  


Samfunnsdeltakelse og kultur 
 
Deltakelse i kulturskolen 
Diagram 2t viser andel elever som deltar i kultur-
skolen samt andel barn som står på venteliste.  
 
Diagrammet viser at vi har en meget høy andel som 
deltar i kulturskolen. Andelen har økt hvert år siden 
2010, og spesielt mye det siste året (fram til siste 
måling i 2014). I tillegg har vi mange barn på 
venteliste, noe som tyder på at tilbudet oppleves som 
attraktivt. Det er for øvrig en generell tendens at 
dekningsgraden i mindre kommuner er større enn i 
bykommunene. Rælingen ligger nå øverst på 
statistikken blant kommunene i Akershus i forhold til 
dekningsgrad/deltakelse. 
 
Kulturskolen skal fungere som ressurssenter i det 
lokale kulturlivet, og skal ha en rolle i forhold til både 
frivillige og barnehage, skole og helseinstitusjoner. 
Opplæringen skal gi elevene grunnlag for å 
kvalifisere seg til studier i kunstfaglig retning, samtidig 
som elevene skal kunne lære, oppleve, skape og 
formidle. 
 
Utlån bibliotek 
Diagram 2u viser utlånstall i folkebiblioteket per 
innbygger.  
 
Bibliotektilbudet innenfor spesielt barnelitteratur ligger 
lavt, sett i forhold til nabokommuner. Det har også 
vært en svak nedgang det siste året. 
 
Folkebiblioteket skal møte behov for utdanning, 
informasjon og personlig utvikling - samtidig som 
biblioteket også er viktig for å opprettholde et 
demokratisk samfunn hvor alle individer har rett til og 
tilgang til kunnskap, ideer og meninger.  
 
Nøkkelfaktorer er utdanning, informasjon, lesevaner 
hos barn og unge, kulturell utvikling og funksjonen 
som sosial møteplass. Biblioteket har et stort 
potensial for å være et sted der folk møtes på tvers 
av etniske, sosiale og økonomiske skillelinjer. 
 


 Diagram 2t – Deltakelse i kulturskolen 


 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / ssb, oppdatert mai 
2015 (Jfr. diagram C 14-15 i Folkehelseoversikt 2015) 


 
Diagram 2u – Utlån bibliotek per innbygger 


 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / ssb, oppdatert 
november 2015 (Jfr. diagram C 16 i Folkehelseoversikt 2015) 
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Skader og ulykker 
 
Trafikkulykker 
Diagram 2v viser utviklingen av trafikkulykker i 
Rælingen i perioden 2013-2015.  
 
De tre siste årene har antall ulykker ligget relativt 
stabilt på samme nivå, etter en nedgangsperiode fra 
2011 til 2013. Det har ikke vært noen dødsulykker i 
perioden fra 2014 til februar 2016 (en dødsulykke i 
2013). 
 
Lårhalsbrudd 
Diagram 2w viser antall pasienter innlagt i somatiske 
sykehus (dag- og døgnopphold) med lårhalsbrudd 
(inkl. hoftebrudd), diagnose S72, per 1000 inn-
byggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet 
per år, standardisert. Dersom en person legges inn 
flere ganger i løpet av kalenderåret med samme 
sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang. 
Statistikken viser tre års glidende gjennomsnitt (dvs. 
gjennomsnitt for overlappende treårs-perioder). 
Standardiserte tall reduserer påvirkning av ulik 
alders- og kjønnssammensetning når man sammen-
ligner grupper i tid og rom. 
 
I Rælingen er omfanget av lårhalsbrudd lavere enn i 
fylket, landet og våre nabokommuner. 
 
Det har også vært en positiv utvikling i hele perioden 
2011-2014, med nedgang i antall brudd. 
 


 Diagram 2v – Personskadeulykker i trafikken 


 
Kilde: SSB (Jfr. diagram D 5 i Folkehelseoversikt 2015)  


 
Diagram 2w – Lårhalsbrudd per 1000 innbyggere 


 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank, oppdatert 
januar 2016 (Jfr. diagram D 2-3 i Folkehelseoversikt 2015) 
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Utbygging, transport og klima 


 


Utviklingsarbeid i perioden 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus ble vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo 
bystyre i desember 2015. Planen legger opp til at den 
forventede befolkningsveksten skal håndteres 
gjennom et mer konsentrert utbyggingsmønster og en 
større satsning på kollektivtransport, sykkel og 
gange. Planen inneholder overordnede strategier og 
kart knyttet til en regional areal- og transportstruktur, 
strategier og retningslinjer for arealbruk og transport-
system samt et handlingsprogram for de første fire 
årene. Kommunen er pliktig til å følge opp den 
regionale planen i plan- og beslutningsprosesser.  
 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommune-
styret august 2015. Før vedtak av planen ble det i juni 
samme år gjennomført en mekling med Fylkes-
mannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen 
vedrørende innsigelser knyttet til planforslaget. 
Innsigelsene kom i forbindelse med at det ble gjort 
endringer i planen og den ble lagt ut på nytt offentlig 
ettersyn. I meklingen ble det enighet om at bolig-
formål på Grini skulle tas ut av planen, mens 
Tjonåsen boligområde kunne beholdes med 
begrensninger i antall boenheter og rekkefølge-
bestemmelser om bygging av undergang for gående 
og syklende. Det ble også enighet om innsigelsene 
knyttet til Bårlijordet og Tristilvegen ved å sette 
begrensninger i henholdsvis detaljvarehandelen og 
støy og antall kontorarbeidsplasser. Kommune-
planens arealdel ble vedtatt i tråd med 
meklingsresultatet.  
 
Som følge av at det har blitt avsatt nye boligområder i 
kommuneplanens arealdel ble det varslet oppstart av 
flere reguleringsplaner i 2015. Nord for Tristilvegen 
på Hektneråsen/Smestad, Myrvoll sør inntil Smestad 
vest og Hansefellåsen ved Fjerdingbykrysset. Plan 
for Hansefellåsen skal utarbeides som en område-
regulering og det må gjøres et vedtak i kommune-
styret før det formelt kan varsles oppstart. 
 
I juni 2015 vedtok kommunestyret at det skal 
utarbeides områdereguleringsplan for Fjerdingby. Det 
ble også vedtatt at det skal inngås avtale med to 
utbyggere, som har opsjonsavtale med en grunneier i 
området, om utarbeidelsen av planen. Kommunen er 
en av grunneierne og har sammen med utbyggerne 
engasjert konsulent for felles utarbeidelse av plan. 
 
Reguleringsplan for Marikollen idrettspark ble vedtatt 
og stadfestet etter markaloven. Arbeidet med 
reguleringsplan for Brudalsvegen har pågått. 
 
 
 
 


 Oppfølgingen av kommunens styringsmål og strategier 
for klimahensyn er konkretisert i kommunens kommune-
delplan for klima og energi. Ny kommunedelplan for 
klima og energi ble vedtatt av kommunestyret 26. 
august 2015. Siden dette er en kommunedelplan 
rapporteres det på status for arbeidet med denne på 
egen siden under plandelen i årsberetningen.  
 
Fokus i utarbeidelsen av kommunedelplanen har vært å 
sikre kontinuitet og helhet i kommunens klimaarbeid. 
Planen legger, som en følge av dette, opp til at 
kommunen de kommende årene skal jobbe med 
miljøledelse, herunder ha et godt system for oppfølging 
av planen og rapportering av kommunens klima-
påvirkning. Flere av planens tiltak handler derfor om å 
jobbe systematisk i egen drift for å redusere 
kommunens belastning på klima. 
 
Tilstandsrapport for natur og miljø ble vedtatt for første 
gang i 2015. Klima og energi er et sentralt tema i denne. 
Tilstandsrapporten skal synliggjøre kommunens innsats 
på natur og miljø ovenfor egen administrasjon, politikere 
og innbyggere, samtidig som den skal gi retning for 
videre arbeid innen dette feltet. Den vil også være med 
på å utgjøre kommunens system for rapportering av 
kommunens klimapåvirkning.  
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Styringsindikatorer 
 
Klimahensyn 
 
Antall innbyggere per elbil 
Indikatoren gir uttrykk for klimahensyn. De siste 
tallene fra SSB som gjør beregninger av klimagass-
utslipp på lokalt nivå viser at nærmere 50 % av 
Rælingen kommunes klimagassutslipp kommer fra 
transport.  
 
Andelen er mye høyere enn andelen for lands-
gjennomsnittet, som var på rundt 20 % i 2014. Disse 
utslippene har økt 31 prosent siden 1990 på lands-
basis. Å begrense utslipp fra kjøretøy og øke bruken 
av alternative kjøretøy er derfor en sentral del av 
kommunens målsetting om å redusere klimagass-
utslipp.  
 
Indikatoren er sist målt for 2015 og viser at det i 
Rælingen er 229 elbiler i 2015. Fordelt på 17 426 
innbyggere blir dette 76 innbyggere per elbil. Dette er 
høyere enn gjennomsnittet for Akershus, men 
vesentlig lavere enn de seneste årene.  
 
 
 


 Diagram 2 – Nye boliger tatt i bruk siste 10 år 


 
 
Kilde: Utbyggingsservice 
 
Diagram 3 – Antall innbyggere per elbil  


 
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken 


 


 


  







Årsberetning 2015 


 
 


32 


  


Organisasjon og tjenesteutvikling 
 


Utviklingsarbeid i perioden 
 
Det foregår kontinuerlig utviklingsarbeid innenfor alle 
kommunens tjenester, med økt fokus på tverrfaglige 
bidrag. I 2015 ble det vedtatt én plan og to strategier 
knyttet til helse og omsorgssektoren:  
 
Helse og omsorgsplan 2015-2026 
Vedtatt 26.08.2015. Skal sikre at kommunen oppfyller 
sin plikt og bidra til at innbyggere mestrer sitt eget liv 
mest mulig selvstendig, både fysisk, kognitivt og 
sosialt, i samspill med kommunale tjenester. 
 
Strategi for velferdsteknologi  
Vedtatt 17.06.2015. Skal legges til grunn for 
innovasjonsarbeid i Rælingen og bidra til utvikling av 
en bærekraftig helse- og omsorgstjenestene. 
 
Strategi for mottak og inkludering av flyktninger 
Vedtatt 11.02.2015. Skall legges til grunn for videre 
planlegging av tjenesteområdet og synliggjøre faglig 
grunnlag for å sikre fortsatt gode tjenester. 
 
Andre viktige hendelser i helse og omsorgssektoren i 
2015 var: 


- Helsestasjon for ungdom flyttet inn i nye lokaler på 
Fjerdingby helsestasjon 


- Bygging av 32 institusjonsplasser og dagsenter 
med økt kapasitet er igangsatt på Løvenstadtunet 
(«demenssenter») 


- Tjenestekontoret for helse og omsorg, (THO) har 
etablert kursene Individuell plan og Grunnkurs 
koordinator på fast basis, samt etablert fadder-
ordning i samarbeid med kultur- og fritidsenheten 


 
Det er over tid samarbeidet på tvers av enheter og 
avdelinger for å finne gode forebyggende mestrings-
tiltak. I 2015 er Rælingen dagaktivitetstilbud (DAT) 
etablert gjennom sammenslåing av Aktivitetssenteret, 
Roas og Ressurssenteret til en felles avdeling i enhet 
for tilrettelagte tjenester (ETT). Det har i dette 
arbeidet vært samarbeidet tett mellom ETT, Nav og 
enhet for hjemmebaserte tjenester (EHT) for å utvikle 
helhetlige og koordinerte tjenester. Målsettingen er å 
få flere innbyggere ut i hensiktsmessig aktivitet på 
dagtid. DAT er også et ledd i aktivitetsplikten for 
sosialhjelpsmottakere. 
 
Enhet familie og helse (EFH) har søkt og fått midler til 
utbredelse av ICDP-foreldreveiledning. PPT 
gjennomfører veileder-opplæring med andre enheter 
og avdelinger som f. eks. Nav, barnevern, avd. 
psykisk helse og avhengighet og flyktninge- og 
inkluderingstjenesten. 
 
 
 


 
 


Regjeringens kompetanse- og rekrutteringsplan skal 
bidra til å sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning i 
helse og omsorg. Det er fokus på å øke andel med 
høgskoleutdanning, legge til rette for internopplæring, 
skape større faglig bredde og fokus på tverrfaglig 
samarbeid. I 2015 har 158 personer i helse og omsorg 
fullført relevante kurs, opplæring, grunn-, etter- og 
videreutdanning i tråd med kriteriene for regjeringens 
kompetanse- og innovasjonstilskudd. Av de 158 har 3 
tatt fagskole, 9 høgskole, 17 videreutdanning/master og 
83 har fullført demensomsorgens ABC. De øvrige 46 har 
fullført relevante kurs og annen internopplæring. 
 
Resultatledelse er tidligere innført som felles verktøy i 
Rælingen for å sikre sammenheng mellom vedtatte 
styringsmål, kommunens handlingsprogram og den 
enkelte enhets utviklingsarbeid. I 2015 ble det gjennom-
ført opplæring for underliggende ledernivåer innenfor 
generell avdelingslederopplæring, for fagledere i enhet 
tilrettelagte tjenester og for ledere i skolene. 
 
Rådmannskontoret videreutviklet også sitt tilbud om 
workshop og veiledning til ledere og nøkkelpersoner i 
deres arbeid med virksomhetsplanene.  
 
For å øke satsningen på innovasjon etablerte 
rådmannsgruppa prosjektet IKT innovasjon og utvikling. 
Prosjektet er organisatoriske tilknyttet rådmannskontoret 
og skal gå over to år.  
 
I perioden ble det også utarbeidet en prosjektveileder for 
ledere og prosjektmedarbeidere i organisasjonen.  
 
God ledelse har stor betydning for ressursutnytting, 
medarbeiderutvikling og resultater. Det er gjennomført 
et arbeid for å tydeliggjøre at ambisjonen best på 
ledelse bygger på denne erkjennelsen, og for å tydelig-
gjøre hvordan ambisjonen kan gi kraft og retning for 
lederskapsutvikling og utøvelse av lederansvar på alle 
nivåer. En ny intranettside skal bidra til at kommunens 
lederambisjoner bli tydeligere for ledere og 
medarbeidere. Nettsidene skal inneholde ressurser for 
lederutvikling og de skal synliggjøre god ledelse i 
organisasjonen.  
 


Antallet digitale skjemaer og selvbetjeningsløsninger er 
økt for større grad av døgnåpen forvaltning. Fra 1. 
januar 2016 skal all kommunikasjon med innbyggerne 
og næringsliv i Rælingen, som tidligere har vært gjort 
per brev, skje digitalt, og løsning for dette er tatt i bruk. 
 
Det jobbes videre med løsninger for enda bedre digital 
flyt både internt i kommunen og ut til innbyggere og 
næringsliv. Blant annet er det satt opp integrasjon 
mellom fagsystem for barnehagesøknader og sak-
/arkivsystemet for automatisk overføring av dokumenter.  
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Sak-/arkivsystemet ble betydelig oppgradert, og 
forberedelser ble gjort for å ta i bruk KS sin SvarUt-
tjeneste fra 1.1.2016. Dette vil gjøre det mulig for 
ansatte å formidle informasjon på en sikker, digital 
måte, og rett fra sak-/arkivsystemet. Fra 1.1. 2015 
gikk kommunen dessuten over fra papirbasert til 
fullelektronisk personaldokumentasjon. 
 
Innenfor grunnopplæringen vedtas det årlig 
kompetanseplaner. Videreutdanning for pedagogisk 
personale har vært prioritert både i skole og barne-
hage, og dette videreføres også i 2016. Nye lærere 
og barnehagelærere har blitt fulgt opp gjennom egne 
program. Det er utviklet en Strategi for skoleeier 
2015-2018, som er vedtatt av kommunestyret. 
Strategien er tatt i bruk, og det er laget plan for første 
års oppfølging.  
 
Etter å ha hatt stabilt elevtall i rælingsskolen i mange 
år vises nå boligutviklingen på Smestad/Hektner seg i 
økende elevtall. Det er spesielt Smestad skole som 
har voksende elevtall.  
 
Det samme ser vi igjen på barnehagesektoren. 
Barnetallet var stigende både i kommunale og ikke-
kommunale barnehager. Samlet antall barn i barne-
hagene var 1142 barn pr 31.12.2015. 
 
Vekst i antall mottakere av helse- og omsorgs-
tjenester følger av den demografiske utviklingen. 
Antall mottakere av disse tjenestene vokser også 
med bedrede helsetjenester som gir seg utslag i at 
flere overlever ulykker og sykdom, men trenger 
helse- og omsorgstjenester.  
 
Prioritering av tjenesteområdene kan illustreres ved 
hjelp av netto driftsutgifter innenfor hvert tjeneste-
område. Netto driftsutgifter er driftsutgifter etter at 
driftsinntekter som øremerkede tilskudd, bruker-
betaling, etc. er trukket fra, og er dermed et uttrykk 
for hvor stor andel av kommunens frie inntekter som 
kommunen har valgt å bruke på ulike tjeneste-
områder. Netto driftsutgifter kan illustreres gjennom 
en fordeling på antall innbyggere i hver brukergruppe 
eller som andeler av kommunens totale netto 
driftsutgifter. 


 Økning i netto driftsutgifter i grunnskolen kommer som 
en følge av at skolene har fått tildelt økte rammer til 
helårsvirkning av ressurslærere i lesing og regning, 
styrking av særskilt ressurskrevende tjenester, utgifter til 
paviljonger på Løvenstad og Fjerdingby og 
lønnsoppgjør. 
 
Sammenlignet med 2014 er det en reduksjon i netto 
driftsutgifter per barn i aldersgruppen 1-5 år for 
Rælingen kommune. Dette kan bl.a. forklares med % 
innsparing for barnehagene i 2015, samt at andelen 
barn i aldersgruppen 1-5 år har gått ned fra 2014. 
I 2015 vedtok også staten en økning i maksimalsats for 
foreldrebetaling utover deflator, noe som medfører at en 
større andel av kostnadene nå dekkes av foreldre-
betaling sammenlignet med tidligere år. 
 
Det er gjort flere eksterne analyser av kostnadsnivået i 
helse og omsorg. Kostnadene på institusjonsplassene er 
høyere enn i flere av våre nabokommuner og også 
dekningsgraden på institusjonsplasser er noe høyere 
enn mange av de vi sammenligner oss med. Det har 
vært arbeidet med å finne riktig nivå på flere av 
tjenestene og bl.a. klagesaksbehandlingen er 
veiledende for hvilket nivå vi skal ligge på. Rælingen 
kommune har i 2015 hatt en økning i ressurskrevende 
tjenester, noe som også gir utslag på tallene. Samlet er 
det en klar oppfatning av at vi har gode helse- og 
omsorgstjenester i Rælingen. 
 
Høsten 2015 ble det ansatt ny enhetsleder i Heimen 
barnehage, Marit Hareide. For øvrig ingen andre nye 
enhetsledere. 
 
 


  







Årsberetning 2015 


 
 


34 


  


Diagram 4a – Utvikling antall elever  


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


 
Diagram 4b – Utvikling antall barn i barnehager 


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


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


 
Kilde: KOSTRA 


 
 


 
 


Diagram 4d – Andel innbyggere i utvalgte aldersgrupper 


 
Kilde: KOSTRA 
 
Diagram 4e – Prosentvis fordeling av netto driftsutgifter 


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


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB 


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


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB 


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


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB 


 


 
 


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


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB 


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


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB 


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


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB 
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Systematisk og kontinuerlig kompetanseutvikling 
forutsetter dyktige ledere. En systematisk heving av 
ledernes kompetanse skal blant annet bidra til at det 
blir lagt til rette for de ansattes kontinuerlige 
kompetanseutvikling, og med det bidra til høyere 
kvalitet i tjenestene kommunen yter til innbyggerne. 
Organisasjonens særpreg er mangfold i oppgaver, 
mange roller å ivareta og høye krav til kompetanse 
hos ansatte. Det er derfor viktig å styrke kompetanse-
utvikling for alle ansatte ved å iverksette kompetanse-
utviklingstiltak i alle deler av organisasjonen.  
 
Det utarbeides kursplan som skal rulleres årlig. Kurs-
planen er ett av flere bidrag i arbeidet med å i møte-
komme de kravene som stilles til organisasjonen. 
Kursplanen omfatter alle typer kompetanseutviklings-
tiltak rettet mot de forskjellige målgruppene i 
organisasjonen. Kursplanen blir gitt ut i form av en 
årlig kurskatalog, og gjort kjent for hele 
organisasjonen gjennom ulike informasjonskanaler. 
Målet er å forsterke og bidra til en mest mulig helhetlig 
kompetanse av høy kvalitet. 
 
Avdelingsledere er definert som det viktigste operative 
ledelsesleddet i Rælingen kommune. På bakgrunn av 
dette ble det i 2014 etablert et modul-basert 
ledelsesprogram for avdelingslederne i kommunen, 
som er videreført i 2015. Hensikten med programmet 
er å gi avdelingslederne faglig påfyll som støtter 
utøvelsen av lederrollen. For hvert tema er det en 
egen hensiktsformulering som støtter opp om den 
overordnede målsettingen for lederutviklings-
programmet. I 2015 ble det gjennomført to moduler. 
 
Vi ser en stadig økning i kompetansekravene i 
tjenestene kommunen yter til innbyggerne. Dette 
følger blant annet av samhandlingsreformen, men og 
av at brukere og saker er mer krevende og komplekse 
enn tidligere. Det skal blant annet som hovedregel 
ikke lyses ut etter ufaglært arbeidskraft ved ledighet. 
Dette for å være i stand til å utføre tjenestene på en 
tilfredsstillende måte. 
 
Som del av prosjektet «Sammen om en bedre 
kommune» ble det i 2015 utarbeidet en overordnet 
strategisk kompetanseplan for kommunen. Målet med 
denne er å sikre at kommunen har riktig og 
tilstrekkelig kompetanse på kort og lang sikt i tråd med 
virksomhetens mål og oppgaver. Et viktig virke-middel 
i kompetansearbeidet er disponeringen av 
kompetansefondet som ble etablert i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2014. I 2015 er det brukt 
fondsmidler til å starte opp to fagskoleklasser i hhv 
helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeider-
faget. Deltakelse på dette kurset er gratis for våre 
ufaglærte ansatte, og bidrar til å øke andelen 
fagarbeidere i kommunen. 
 


 
 


Resultatledelse er et sentralt begrep. Gjennom arbeidet 
med handlingsprogram og virksomhetsplaner gis 
enheter, avdelinger og enkeltpersoner ansvar for 
resultatoppnåelse knyttet til spesifikke mål. Dette bidrar 
til felles forståelse av viktige utviklingsområder, samt at 
den enkelte ser sammenheng mellom sitt eget arbeid og 
enhetens resultatoppnåelse. 
 
Lederutviklingsprogrammet for enhetsledere har gått 
over flere år i samarbeid med eksterne konsulenter. I 
2015 har fokus i større grad vært på å utnytte intern 
kompetanse kombinert med eksterne krefter, og det har 
bl. a. blitt gitt en grunnleggende innføring i pensjons-
ordningene og seniorpolitiske virkemidler. I tillegg har 
kommunens ambisjon om å være «Best på ledelse» vært 
tema. Ambisjonen er en erkjennelse av ledelses-
elementets betydning for ressursutnytting, medarbeider-
utvikling 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.  
 
I 2015 ble det gjennomført en evaluering av 
organiseringen av kommunen. Evalueringen ble 
gjennomført av Varde Hartmark på oppdrag fra 
rådmannen. Hovedtrekkene i evalueringen er at 
kommunen er veldrevet, med godt innarbeidet forståelse 
av vårt felles verdigrunnlag. Det beskrives også et stort 
potensiale i å involvere større deler av organisasjonen i 
målrettet utviklingsarbeid. Rådgivere og avdelingsledere 
er særlig viktige i denne sammenheng. Videre 
konkluderes det med at rådmannsgruppa i større grad 
må prioritere intern kommunikasjon for å få dette til. 
 
Lærlingordningen er under positiv utvikling, og det er 
jobbet aktivt med å tiltrekke seg gode lærlinger. Dette er 
blant annet gjort gjennom å samarbeide med Mailand 
vgs. om praksisplasser for helsefagarbeidere. I tillegg 
gjennomfører kommunen nå rekrutteringsprosessen 
tidligere på året, slik at vi får flere og bedre søkere. Det 
er vedtatt at kommunen skal ha én lærling pr 1000 
innbyggere. I 2015 har vi hatt 17 lærlinger fordelt på 
helsefag, barne- og ungdomsarbeiderfaget, vei- og 
anleggsfaget og IKT-servicefag.  
 
Opplæringsringen i offentlige fag på Romerike legges 
ned primo 2016. Det har derfor vært nødvendig å 
etablere en egen ordning for å opprettholde lære-
plassene i kommunen. Dette har vært et omfattende 
arbeid i 2015, og har lagt et godt grunnlag for fremtidig 
drift av lærlingeordningen.  
 
De grunnleggende verdiene respekt, ansvarlighet og 
redelighet er i fokus på ulike møtearenaer. For å gi disse 
ordene et reelt innhold, tas de opp som tema i ulike 
sammenhenger. Verdiene er også gitt en sentral plass i 
lederutviklingsprogrammet for avdelingsledere. Verdiene 
er videre tema i forbindelse med opplæring av nyansatte, 
der de har en sentral plass på «introduksjonsdag for 
nyansatte». 
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Styringsindikatorer 
 
Kompetanse 
Andel ansatte i barnehager med barnehagelærer-
utdanning eller annen pedagogisk utdanning på 
høyskolenivå 
Indikatoren er et uttrykk for i hvilken grad kommunen 
klarer å rekruttere riktig kompetanse til pedagogiske 
stillinger i barnehagen. Indikatoren viser at barne-
hagene i Rælingen (både kommunale og ikke-
kommunale barnehager) har 38,1% høyskole-
utdannede. Dette er en markant økning fra tidligere 
år, men fortsatt noe lavere enn gjennomsnittet i 
Akershus.  
 
Andelen har tidligere vært omtrent på samme nivå for 
de kommunale og de ikke-kommunale barnehagene, 
men i 2015 økte forskjellen kraftig. I de kommunale 
barnehagene har andelen økt fra 31,6 % i 2014 til 
33,0 % i 2015, mens de ikke-kommunale barne-
hagene har hatt en økning fra 32,8 % i 2014 til 44,8 
% i 2015. 
 
Andelen ansatte med slik utdanning bør være høyere 
enn det som er dagens situasjon. Vi har per 
desember 2015 7 (6 årsverk) barnehagelærere på 
dispensasjon, mot 8,4 årsverk på dispensasjon i 
2014. Målet her er 0 dispensasjoner. Tiltak som er 
gjennomført for å møte denne utfordringen er at vi er 
tidligere ute med rekruttering til barnehagene, samt at 
det gjennomføres arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning for flere ansatte. Tiltakene 
er forankret i egen kompetanseplan og 
rekrutteringsstrategi. 
 
Andel lærere med universitets-/høyskoleutdanning og 
pedagogisk utdanning 
Indikatoren er et uttrykk for i hvilken grad kommunen 
klarer å rekruttere riktig kompetanse hos lærerne i 
grunnskolen. Indikatoren er sist målt for 2014 og viser 
at skolene i Rælingen har 77,6 % lærere med 
pedagogisk høyskoleutdanning. Dette er noe lavere 
enn gjennomsnittet i Akershus. Tallene inkluderer 
timelønnede.  
 
Per desember 2015 var 17 årsverk besatt av ansatte 
uten godkjent utdanning, i tillegg kommer time-
lønnede. Målet er at 100% av lærerne i skolen i 
Rælingen har universitets/høyskoleutdanning og 
pedagogisk utdannelse. Tiltak for å møte denne 
utfordringen har vært å tilrettelegge for at ansatte kan 
fullføre sin påbegynte lærerutdanning, samt jobbe 
målrettet med rekrutteringen av lærere. Problem-
stillingen er inkludert i overordnet kompetansestrategi 
som ble utarbeidet i 2015. 
 
 
 


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


 
Kilde: KOSTRA 


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


 
Kilde: KOSTRA 
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Andel årsverk i brukerrettede pleie- og omsorgs-
tjenester med fagutdanning 
Indikatoren er et uttrykk for i hvilken grad kommunen 
klarer å rekruttere riktig kompetanse innen pleie- og 
omsorgstjenesten. Indikatoren er sist målt for 2014 
og viser at i Rælingen har 77 % av årsverkene i 
brukerrettede pleie- og omsorgstjenester fag-
utdanning. Tallene inkluderer helsefagarbeidere, ikke 
bare høyskoleutdannede.  
 
I tallmaterialet tas det utgangspunkt i tjenesteområde 
hvor også ledere og administrasjon er en del. 
Dermed blir ikke målet for denne indikatoren 100%, 
men tett opptil. Rælingen ligger bedre an enn 
Akershus, men det er fortsatt mange ufaglærte i 
brukerrettede pleie- og omsorgstjenester. Tiltak for å 
møte denne utfordringen har i 2015 vært å starte opp 
gratis fagkurs for ufaglærte ansatte i sektoren. 20 av 
våre ufaglærte ansatte i helsesektoren deltar på dette 
kurset, som gir grunnlag for tilsetting som fag-
arbeider. I tillegg har kommunen fokus på å lyse ut 
stillinger som fagarbeider ved ledighet, samt å øke 
stillingsstørrelse til ansatte fagarbeidere som ønsker 
dette fremfor å ansette ufaglærte. 
  
Andel ansatte som har sluttet i kommunen i løpet av 
året 
Indikatoren er et uttrykk for i hvilken grad kommunen 
klarer å beholde kompetanse i organisasjonen 
(turnover). Indikatoren viser antall årsverk blant de 
faste ansatte som har sluttet (ikke pensjon, AFP eller 
uførepensjon) i prosent av totalt antall årsverk. 
Indikatoren er sist målt for 2015 og viser at 3,8 % av 
de faste ansatte sluttet i 2015. Høyest andel i 2015 
finner vi i skoler, barnehager og kultur, med hhv 4,4 
%, 6,9 % og 7,1 %. Lavest i støtteenheter og teknisk 
med hhv. 0,2 % og 0,9 %. 
 
Gjennomsnittlig resultat for opplevelse av egen 
kompetanse ift. stilling 
Indikatoren er et uttrykk for i hvilken grad kommunens 
ansatte opplever å ha riktig kompetanse til å utføre 
jobben sin. Indikatoren er sist målt i medarbeider-
undersøkelsen for 2015 og viser en gjennomsnittlig 
score på 5,2 på en skala fra 1-6, der 6 er høyest 
score. Dette er et godt resultat som indikerer at de 
fleste ansatte i Rælingen kommune har riktig 
kompetanse til å kunne utføre jobben sin på en 
tilfredsstillende måte. Dette handler om at man 
verken opplever å ha for høy eller for lav kompetanse 
for de arbeidsoppgaver man skal utføre. 


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


 
Kilde: KOSTRA 


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


 
Kilde: Visma HRM 


 
Diagram 5e – Opplevelse av egen kompetanse ift. 
stilling 


 
Kilde: Medarbeiderundersøkelsen i Rælingen kommune 
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Øvrig rapportering 
 
Likestilling og diskriminering 
Rælingen kommune er opptatt av mangfold, og 
oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på 
ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, 
funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. 
Vi tilpasser og tilrettelegger arbeidsplassen for en 
rekke ansatte hvert år, basert på den enkeltes behov 
og i tråd med arbeidsgivers tilretteleggingsplikt.  
 
Antall årsverk pr. 31.12.2015 er 879,9. Dette er en 
økning på 20,9 fra året før. Den største økningen er 
innen helsesektoren. I tillegg er antall timelønnede 
årsverk 96, en økning på 7 fra 2014. Antall ansatte 
pr. 31.12.2015 er 1077, en nedgang på 131 fra 1 208 
pr 31.12.2014. Dette er et resultat av ønsket om å 
utvikle en heltidskultur der våre ansatte i større grad 
har fulle stillinger. 
 
Pr 01.01.2015 var andelen av befolkningen i 
Rælingen med innvandrerbakgrunn 22,5 % og i 
Akershus 18,8 %.  
 
Kommunens arbeidsgiverpolitikk legger til grunn at 
ingen skal diskrimineres, og det vurderes som en 
styrke å ha kvalifisert arbeidskraft som gjenspeiler 
mangfoldet blant kommunens innbyggere. Sammen-
setningen av våre ansatte bekrefter dette, der 19,8% 
har innvandrerbakgrunn pr 2014.  
 
I kommunens ansettelsesreglement er ett av 
hovedprinsippene rekrutteringsetikk og likestilling. 
Våre ledere får opplæring i gjeldende lov- og 
avtaleverk vedrørende likestilling og diskriminering i 
rekrutteringsprosessen. Kommunen oppfordrer til 
positiv særbehandling der dette er tillatt, spesielt i 
forsøk på å rekruttere menn i kvinnedominerte yrker 
og i yrker med omsorg for barn. 
 
80 % av kommunens ansatte er kvinner. Dette tallet 
har vært uforandret de siste årene. Gjennomsnitts-
lønn for kvinner har hele tiden ligget under gjennom-
snittslønn for menn, men forskjellen er redusert siden 
2012. I 2015 utgjør gjennomsnitts-lønnen for kvinner 
93,8 % av mennenes gjennomsnittslønn, mens den i 
2012 utgjorde 92,6 %.  
 
Av kommunens lønnspolitikk fremgår det at likeartede 
stillinger i utgangspunktet skal ha lik lønn, og at det 
skal være samsvar mellom ansvar og lønn. Lønns-
politikken skal være forutsigbar og omfatte alle 
ansatte. Majoriteten av kommunens ansatte har en 
lønnsplassering i henhold til gjeldende tariffavtaler.  
Grupper som ikke er med her er ansatte i kapittel 3 
og 5, dvs. toppledere, enhetsledere, avdelingsledere, 
rådgivere, ingeniører, arkitekter, jordmødre, lege og 
psykolog.  
 
 


 Noen lønnsforskjeller mellom kvinner og menn finnes 
fortsatt, og det skyldes dels at nyansatte menn og 
kvinner har ulik utdanningsbakgrunn, alder og 
ansiennitet, noe som selvsagt virker inn på generelt 
lønnsnivå.  
 
Kvinner er overrepresentert i de lavest lønnede 
gruppene hvor det ikke er krav om utdanning /evt. 
høyskole-utdanning. Dette synliggjør utfordringene 
kommunen har med å få ansatt flere menn spesielt 
innen pleie og omsorg, barnehager og barneskoler. I 
disse sektorene er andelen menn fortsatt svært lav. I 
tillegg kan noe av forskjellen forklares i at det ofte er 
menn som besitter stillinger innen tekniske yrker som for 
eksempel ingeniører og IKT-fag. Her må kommunen 
konkurrere med privat sektor om arbeidskraft det er 
krevende å få tak i, og det bidrar til økt lønnsnivå.  
 
Det er liten endring fra år til år på andel kvinner og menn 
fordelt på alder. Hvis vi ser på kvinner og menn fordelt 
på tjenesteområder ser vi at det er i barne-hagene samt 
helse og sosial det er lavest andel menn, men også i 
skoler/SFO er det nesten 4 ganger flere kvinner enn 
menn. 
 
På avdelingsledernivået er det en stor overvekt av 
kvinner (38 kvinner mot 10 menn), noe som først og 
fremst skyldes at det er flest av denne lederkategorien 
innen de deler av virksomheten som er sterkt kvinne-
dominert. Også blant enhetslederne er det et stort flertall 
kvinner (18 kvinner mot 9 menn), mens det er jevnere 
fordeling av arbeidsledere. 
 
Arbeidsgiver fokuserer på likestilling i personalpolitiske 
satsinger. Videre har vi en likestillingsfilosofi i blant 
annet permisjonsreglementet hvor det stilles 
forventninger til at ansatte med barn fordeler fravær 
knyttet til barneomsorg jevnt mellom seg og evt. den 
andre foreldrepersonen. Dette handler først og fremst 
om likestilling i hjemmet. 
 
Andelen ansatte som innehar deltidsstillinger endres lite 
fra år til år, men satsingen på heltidskultur har bidratt til 
en økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Menn har 
100 % stillinger i større grad enn kvinner. I tillegg til at 
mange kvinner ikke ønsker å jobbe heltid, oppleves 
turnusordningene som en begrensende faktor i arbeidet 
med å få flere over i heltidsstillinger. Det er gjennomført 
forsøk med alternative turnusordninger som vil gjøre det 
lettere å få ansatte over i større stillinger. I tillegg er det 
rutine å lyse ut ledige stillinger internt for at ansatte skal 
kunne øke sine stillingsstørrelser. Uønsket deltid er en 
utfordring for noen av våre ansatte.  
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Gjennom prosjektet «Sammen om en bedre 
kommune», som ble avsluttet i 2015, har kommunen 
fokusert på kompetanse og uønsket deltid. I løpet av 
prosjektperioden har gjennomsnittlig stillingsstørrelse 
økt noe, fra 80,0 % til 82,7 % og det er utviklet en 
overordnet kompetansestrategi for kommunen. 
 
Det er en utfordring, ikke bare for Rælingen 
kommune, men for hele samfunnet, at mange kvinner 
jobber deltid. Satsingen på å redusere uønsket deltid 
er derfor et viktig likestillingspolitisk tiltak. 
 
Det er en økende andel ansatte som nærmer seg en 
alder der AFP er et alternativ, da 34 % av de ansatte 
er 50 år og eldre. Andelen ansatte som vil kunne ta ut 
AFP øker kraftig de neste årene. F.eks. vil det 
allerede om 6 år være 90 personer som har mulighet 
til å gjøre det samme forutsatt at vi beholder denne 
gruppen av våre ansatte i perioden og at de for øvrig 
fyller kravene til å ta ut AFP.  
 
Disse forholdene bidrar til at det er viktig for 
kommunen å legge til rette for effektive og målrettede 
seniorordninger slik at ansatte velger å jobbe lenger 
fremfor å gå av med pensjon tidlig. Dette er også et 
viktig mål i IA-avtalen. Som et ledd i dette skal 
seniorpolitikken revideres i løpet av 2016.  
 
Samtidig som en økende andel av de ansatte blir 
seniorer, ser man at det for store utdanningsgrupper 
som barnehagelærere, lærere og sykepleiere, 
utdannes langt færre enn det er behov for. Det er 
derfor stor konkurranse om å rekruttere ansatte fra 
disse utdanningsgruppene. Basert på dagens 
sammensetning av ansatte, vil kommunen ha et 
svært stort behov for nyrekruttering i årene som 
kommer. Det blir også nødvendig med økt fokus på 
intern kompetanseutvikling for å kvalifisere ansatte til 
mer kompetansekrevende stillinger.  
 
Internkontroll og etikk 
Det arbeides kontinuerlig med å sikre betryggende 
kontroll med virksomheten. Overordnet er det 
kvalitetsrådet som følger med på arbeidet med 
kvalitetssikring og internkontroll i hele 
organisasjonen. Det er fortsatt variasjoner i hvor godt 
system det er i de ulike enhetene, og det er derfor 
stilt krav til enhetene om utvikling av internkontroll i 
egen enhet gjennom handlingsprogramprosessen. 
 
Kommunen benytter Kvalitetslosen som system for å 
sikre internkontroll. Systemeier og -ansvarlig er 
plassert i organisasjonsenheten.  
 
 


 
 


Retningslinjer for etisk praksis og casehefter for ansatte 
og politikere gjennomgås for alle nyansatte, og er tema i 
opplæring av folkevalgte. Relevante problemstillinger 
beskrives og danner grunnlag for samtale og diskusjon i 
intern opplæring. 
 
Retningslinjene beskriver blant annet forhold knyttet til 
etisk forvaltningspraksis, habilitet, gaver og personlige 
fordeler, representasjon og reiser, god yrkespraksis og 
behandling av informasjon. 
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Diagram 6a – Antall årsverk 
 


 
Kilde: Visma HRM 


 
Diagram 6b – Andel med innvandrerbakgrunn 
 


 
Kilde: SSB 


 
Diagram 6c – Utvikling i gjennomsnittslønn fordelt på 
kjønn for alle som har vært ansatt gjennom hele 2015 


 
Kilde: Visma HRM 


 
 


 
 


Diagram 6d – Gjennomsnittslønn alle ansatte pr. 
31.12.2015 fordelt på kjønn 


 
Kilde: Visma HRM 


 
Diagram 6e – Årsverk fordelt på kjønn og 
utdanningsgrupper 


 
Kilde: Visma HRM 


 
Diagram 6f – Årsverk fordelt på kjønn og 
virksomhetsområder


 
Kilde: Visma HRM 
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Diagram 6g – Årsverk ledere fordelt på kjønn og 
ledergrupper 


 
Kilde: Visma HRM 


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


 
Kilde: Visma HRM 


 
Diagram 6i – Antall og gjennomsnittslønn avdelings-
ledere fordelt på kjønn og sektor 


 
Kilde: Visma HRM 


  
 
 


 
 


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


 
Kilde: Visma HRM 


 
Diagram 6k – Årsverk fordelt på kjønn og alder 


 
Kilde: Visma HRM 


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


År


Ant. 


potensielle


Ant. 


faktiske uttak


2014 37 10


2015 45 6


2016 57


2017 68


2018 84


2019 83


2020 89


2021 90
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11% 10%


Arbeidsleder Avdelingsleder Enhetsleder


Kvinner Menn
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Sykefravær 
Den norske folkehelsen har blitt stadig bedre, men 
samtidig ser dette i liten grad ut til å gjenspeiles i 
sykefraværstallene. Vanlige forklaringer er blant annet 
at Norge har en svært høy yrkesdeltakelse og at 
inkludering av arbeidstakere med ulike helse-
utfordringer nødvendigvis vil bidra til å holde fraværs-
tallene på et visst nivå. 
 
Andre påpeker at sykefraværstallene rommer mer enn 
sykdom i strengt biomedisinsk forstand, - altså 
tilstander som strengt tatt ikke er medisinsk 
begrunnet, eller som er vagt medisinsk begrunnet. 
Sykefraværstallene er dermed ikke nødvendigvis et 
uttrykk for sykelighetstilstanden i befolkningen, men 
kan blant annet være et uttrykk for den opplevde 
helsetilstanden. Fravær fra arbeidsplassen kan på 
samme måte være uttrykk for sammensatte problemer 
knyttet til den enkelte ansatte og/eller forhold på den 
enkelte arbeidsplass. (Regjeringen.no)  
 
Sykefraværet i Rælingen kommune for 2015 er på 
9,2 %. Av dette er 3,1 % korttidsfravær og 6,1 % 
langtidsfravær. Dette er en økning på 7 % i forhold til 
2014. Siden kommunen startet opp sitt nærværs-
prosjekt «Hjertelig tilstede» i regi av Kvalitets-
kommuneprogrammet i 2008 har det vært en jevn 
nedgang i sykefraværet frem til 2013. I 2014 steg det 
igjen i forhold til året før for første gang, og den 
negative utviklingen har fortsatt i 2015.  
 
Rælingen kommune har en målsetting om 7,2 % 
sykefravær eller lavere, og det målet skal det fortsatt 
jobbes mot. Det ble derfor høsten 2015 iverksatt et 
omfattende arbeid med utvikling av nye rutiner for å 
følge opp sykefraværet enda tettere. Det er i tillegg 
etablert et tettere samarbeid med Nav lokalt og med 
kommunens IA-rådgiver, og sykefravær er for mange 
enheter definert som en hovedutfordring.  
 
Det er iverksatt konkrete tiltak for å redusere 
sykefraværet i alle enheter, og det er økt fokus på at 
tiltakene må spisses ytterligere for å oppnå ønsket 
gevinst. 
 
Sykefraværet fordeler seg grovt sett på følgende 
tjenesteområder: (kort– og langtidsfravær i parentes) 


 Barnehagene: 13,2 % (3,9 % og 9,3 %)  


 Pleie og omsorg: 10,8 % (3,2 % og 7,6 %) 


 Skolene og SFO: 8,3 % (3,5 % og 4,8 %)  
 
Det er fortsatt barnehagene som har det høyeste 
sykefraværet, og det er urovekkende at det fortsatt 
øker så mye i forhold til året før. Økningen fra 2014 til 
2015 er på 12,8 %. 
 
 


 Diagram 6l – Utvikling sykefravær 


 
 
Diagram 6m - Utvikling sykefravær pr sektor 


 
 
Diagram 6n – Sykefravær over 10 % i 2015 


 
 
Tabell 6b – Sykefravær fordelt på alder og kjønn 
 


 Alder Menn Kvinner  Totalt Ant.pers. 


> 30 år 3,3 % 8,4 % 7,4 % 96 + 292 


30-39 år 7,7 % 9,3 % 8,9 % 91 + 327 


40-49 år 4,4 % 10,0 % 8,7 % 86 + 347 


50-59 år 8,0 % 12,2 % 11,4 % 63 + 296 


60-70 år 1,5 % 9,6 % 8,9 % 9 + 103 


11,8
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Barnehage 4
Barnehage 5
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Skolene ligger på samme nivå som i 2014, mens 
pleie og omsorg har redusert med 0,2 prosentpoeng, 
dvs. 1,8 %. Disse tre tjenesteområdene står for ca. 
75 % av kommunens totale antall dagsverk. 
 
Kommunens øvrige enheter har lavere sykefravær 
enn målsettingen på 7,2 %. 
 
Enkelte enheter og avdelinger utmerker seg med 
sykefravær over 10 %. Av disse er det PLO C som 
har flest dagsverk med 7282, og PLO F som har 
færrest med 1647. Hvis SINTEFs beregninger for hva 
et dagsverk koster (kr. 2600,-, se nedenfor under 
«Økonomisk bilde») legges til grunn, har vi følgende 
sykefraværskostnad for tre av enhetene: 
 
PLO H: 24,6 % (3883 dgv)             kr. 2 483 567  
Barnehage 4: 16,1 % (5862 dgv.)  kr. 2 453 833 
Skole a: 15,2 % (6071 dgv.)           kr. 2 399 259 
  
Fordeling på alder og kjønn 
Av ulike grunner har kvinner generelt høyere 
sykefravær enn menn. I kommunene jobber det langt 
flere kvinner enn menn. Dette beror på at det er 
mange kvinnedominerte yrker i kommunene, som 
pleie og omsorg, barnehager og skoler. I Rælingen 
kommune er ca. 80 % av de ansatte kvinner. 
 
Det er menn over 60 år som har det laveste syke-
fraværet, men dette er også den minste gruppen 
ansatte med 9. Deretter er det aldersgruppen under 
30 år som har det laveste sykefraværet både blant 
menn og kvinner. Det høyest sykefravær finner vi i 
aldersgruppen 50-59 år for både menn og kvinner. 
 
Økonomisk bilde 
Det høye sykefraværet i kommunen gir flere 
utfordringer, både økonomiske, men også med tanke 
på å levere gode tjenester. Det blir økt belastning på 
de ansatte som er friske og på jobb. I tillegg er det 
stort fokus på de ansatte som er mye syke, og 
lederne bruker mye tid på sykefraværsoppfølging. 
Dette bidrar til at ledere i enheter med mye 
sykefravær får mindre tid til de ansatte som faktisk er 
på jobb. Dette har også blitt løftet frem som en 
generell utfordring i SINTEFs evaluering av IA-
avtalen 2013. 
 
SINTEF regner at et dagsverk i snitt koster 2600 kr. I 
dette ligger tapt produksjon, samt vikar og 
administrasjonskostnader. Lønn og refusjoner fra 
NAV er ikke medregnet i kostnaden.  Rælingen 
kommunes sykefravær i 2015 utgjør 18 873 dagsverk 
av 204 854 mulige. Kommunens sykefravær i 2015 vil 
kunne kostnadsberegnes til 49 millioner kroner hvis 
2600 kroner pr. dagsverk legges til grunn. 
 
  


 
 


Ulike sykefraværstall – hva er riktig? 


Kommunens sykefraværstall hentes ut fra rapporter i 
lønnssystemet. Her ligger bl.a. Folketrygdloven og 
Ferieloven til grunn, samt at den enkelte kommune kan 
gjøre egne valg på hvilke type fravær de vil ha med etc. 
Kommunene rapporterer inn til KS, som i sin tur bruker 
tallene etter visse kriterier. Kommunens tall og KS-
tallene blir derfor forskjellig. Notus er et system som 
brukes i pleie og omsorg, og er først og fremst beregnet 
for å håndtere turnus. Her er det annet lovverk og andre 
kriterier som legges til grunn. 
 
Sykefraværstallene blir derfor ikke sammenlignbare. 
Sykefraværstallene fra lønnssystemet, og som 
kommunen selv legger til grunn, anses som mest riktig, 
og er sammenlignbare fra år til år. Tallene fra KS vil 
kunne brukes til å sammenligne kommuner.  
 
Tiltak for å redusere sykefraværet 
Det har i løpet av 2015 blitt satt i verk flere tiltak for å 
redusere sykefraværet. Attføringsreglementet er 
revidert, nye sykefraværsrutiner med tilhørende verktøy 
er utarbeidet, samt at IA-verksted er i gang-satt. 
Målsetting for sykefraværet er fortsatt 7,2 %. 
 


 Revidert attføringsreglement: 
Et tydelig reglement som er et godt verktøy og 
oppslagsverk. Attføringsutvalget benytter 
kompetansepersoner hos NAV, bedriftshelse-
tjenesten, personal, hovedverneombud og 
sykmeldere. 
  


 Nye sykefraværsrutiner: 
De nye sykefraværsrutinene ble innført i oktober 2015, 
og skal bidra til at lederne kommer i gang med 
oppfølging og målrettede tiltak tidligere. Det er 
utarbeidet skjematikk til hjelp for lederne. Det anses 
som viktig at det er en felles forståelse for rutinens 
innhold, mål og hensikt, og personalrådgiverne og 
organisasjonssjefen presenterer derfor rutinen for alle 
lederne og ansattgruppene i alle avdelinger og 
enheter.  
 
Kommunens leger, Nav og Formannskapet har også 
fått rutinene presentert. Totalt 48 presentasjoner er 
gjennomført så langt. Rutinen er tredelt:  
 
Del 1 er den tradisjonelle tidslinjen til Nav, hvor et 
sammenhengende sykefravær over flere uker og 
måneder utløser ulike stoppunkter. Nav stopper nå 
utbetaling av sykepenger ved 8 uker dersom 
sykmelder ikke har sendt inn begrunnelse for at den 
sykmeldte ikke kan gå over i arbeidsrelatert aktivitet. I 
tillegg er dialogmøte 2 fremskyndet til uke 19. Nav har 
tallmateriale som viser at mange blir friskmeldt i 
forkant av dialogmøte 2.  
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Den nye rutinen legger opp til tettere samarbeid 
med lege og dialog om den ansattes arbeids-
oppgaver. Nytt er også at tidslinjen løper videre 
etter maksdato for sykepenger, slik at den ansatte 
følges opp med sykefraværssamtaler også i det 
påfølgende året for om mulig å bidra til tilbakeføring 
til arbeid. Hvis det ikke er mulig, blir 
arbeidsforholdet normalt avsluttet. 
 
Del 2 er en oppfølging basert på prosentvis 
sykefravær. Noen ansatte har noen få uker 
sykefravær med jevne og ujevne mellomrom, og 
ofte mange egenmeldte dager i tillegg. Hvis 
sykefraværet ikke er sammenhengende, har disse 
ikke blitt fanget opp av tidslinjen til Nav, og dermed 
ikke hatt en planmessig oppfølging av 
sykefraværet.  
 
Likevel kan et slikt sykefravær være betydelig i 
løpet av et å. Det brukes nå et fargekodesystem 
med rødt, gult og grønt på alle enheter og 
enkeltansatte. Man er på farge rød når man er over 
sykefraværs-målet som enheten har satt seg, og 
det utløser tiltak i enheten / sykefraværssamtale for 
enkeltansatte. 
 
Del 3 er oppfølging basert på antall egenmeldte 
dager og antall brukte egenmeldinger. 
Oppfølgingen skjer i form av sykefraværssamtaler 
basert på et eget skjema. 
 


 IA-verksted: 
Dette er et forum hvor ledere med personalansvar 
kan ta med seg vanskelige sykefraværssaker for å 
diskutere i plenum. I møtet deltar NAV-Rælingen, 
IA-rådgiver fra NAV arbeidslivssenter, samt 
primærkontakter på personal.  
 
Tanken er at lederne skal dele og lære av 
hverandres saker, samt at Nav og personal stiller 
med kompetanse. Sammen skal man diskutere 
konkrete, vanskelige sykefraværssaker og forsøke 
å finne gode løsninger. Alle har taushetsplikt, og 
arbeidstakerne anonymiseres. 
 


 Jordmorordning for gravide arbeidstakere:  
Kommunen har hatt bedriftsjordmor i 20 % stilling 
siden høsten 2010. Hensikten er å bistå lederne 
med oppfølging og tilrettelegging for gravide 
ansatte for å hindre sykmelding tidlig i 
svangerskapet.  
 
Kommunen har ca. 40 gravide ansatte hvert år, 28 
til enhver tid. I 2015 var sykefraværet blant gravide 
10,9 % og svangerskapspenger var 26 %. I 2014 
var sykefraværet på 20,8 %, og det var 19,2 % 
fravær for de som fikk svangerskapspenger. Før 
oppstart av prosjektet var sykefraværet for de 
gravide på 40 %, mens antallet på svangerskaps-
penger ikke ble målt.  


 
 


 Hygieneprosjektet i barnehagene: 
Prosjektet varte fra 1.4.14 og ble avsluttet høsten 
2015. Fokusområder: håndvask, mathygiene og 
smittevern, vask av leker og renhold. Hensikten var å 
redusere sykefraværet blant de ansatte. I 
prosjektperioden lyktes man ikke med dette, snarere 
tvert imot. 
 
Prosjektet ble avrundet med at det ble utarbeidet en 
hygienestandard som barnehagene i Rælingen skal 
følge. 
 


 Trening for ansatte: Mensendieck og vannaerobic: 
Tilbud til alle ansatte. Begge treningsformene er 
forebyggende, men også direkte oppbyggende for de 
som allerede har muskel-/skjelettplager. I tillegg 
styrkes muskulatur, man får bedre kondisjon, 
bevegelighet og smidighet. 
 


 Andre etablerte tiltak i ulike enheter: 
Pausegymnastikk, massasjestol, innleid massør, 
trimmeprosjekter etc. 


 
Sammen om en bedre kommune 
Utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre 
kommune» har tatt for seg noen av de viktigste 
utfordringene kommunesektoren står ovenfor. 
Programmet har gitt støtte til lokale prosjekter, og 
Rælingen kommunes prosjekt har handlet om 
kompetanse og heltidskultur i form av et lokalt prosjekt, 
«Kompetanse og heltid i fokus». 
 
«Kompetanse og heltid i fokus» har pågått siden 2013 
og ble avsluttet høsten 2015. Prosjektet har vært delt inn 
i to fokusområder med én arbeidsgruppe per område. 
Mandatet til gruppen heltidskultur har gått ut på å prøve 
ut tiltak som reduserer uønsket deltid og øker andel 
heltidsansatte i kommunen som helhet.  
 
Videre skulle det vurderes alternative måter å 
organisere bemanning på tvers av avdelinger, enheter 
og sektorer, både faste og vikarer. Hovedleveransen var 
en skriftlig rapport med en vurdering av de ulike 
tiltakene, samt anbefalinger for videre drift. 
 
Tiltak arbeidsgruppen heltidskultur har jobbet med 
omhandler forhandlingsturnus, alternativ turnus, 
vikarpool, 6-timersdag, og vurdering av bemanning ved 
nytt demenssenter. På 1,5 år har gjennomsnittlig 
stillingsprosent i kommunen økt fra 80,07% til 83,26%. 
Andel deltidsansatte er redusert i samme periode fra 
48,46% til 39,58% av alle ansatte.  
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Sluttrapporten anbefaler en bemanningsplan og 
turnus for 100% stillinger på det nye tilbygget på 
Løvenstadtunet, at turnusen som prøves ut på 
Bjørnholthagan boliger søkes forlenget ett år til ved 
utløp av tariffavtalen, at man bruker Agenda Kaupang 
sitt verktøy til å se videre på muligheten for overtil-
setting og fast vikar samt at definisjonen av uønsket 
deltid i Rælingen kommune endres for å unngå 
kombinasjon av stillinger med ulik arbeidstid pr. uke. 


 
Kompetansegruppens hovedleveranse var en over-
ordnet kompetanseutviklingsstrategi for kommunen 
som helhet. Kompetansestrategien ble vedtatt høsten 
2015, og skal gi et godt vurderingsgrunnlag for 
satsing på kompetanseutvikling fremover.  
 
Det er avsatt fondsmidler til kompetanseutvikling, og 
kompetansestrategien skal gi føringer for bruken av 
dette fondet. I 2015 ble det brukt midler av dette 
fondet til å gjennomføre teorikurs til fagbrev for 41 
ansatte i helsefaget og barne- og ungdomsarbeider-
faget, som fullfører kurset våren 2016. 
 
Som tabellene viser er det mangel på høyskole-
utdannede i de største sektorene. Det er videre en 
utfordring at 15,0 % av kommunens faste ansatte 
årsverk er ufaglærte. Dette er en nedgang fra 17,9 % 
i 2014. Det er spesielt i barnehagene og på SFO 
denne ansattgruppen utgjør en stor andel, og det er 
derfor iverksatt tiltak for å øke andelen fagarbeidere. 
 
Som følge av at flere ansatte som hadde store 
deltidsstillinger nå har fått full stilling, har 
gjennomsnittlig stillingsstørrelse for deltidsansatte 
gått noe ned. Samtidig har antallet ansatte som har 
full stilling økt markant, og gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse har også økt. Dette er en gledelig og 
ønsket utvikling i retning av en heltidskultur. 
 
Andelen ufaglærte er redusert, og vil bli ytterligere 
redusert når de 42 som tar teorikurset til fagbrev i regi 
av kommunen fullfører sin utdanning våren 2016. 


 Tabell 6c – Stillingsprosent og ufrivillig deltid 


 Mai 
2013 


Des 
2014 


Des 
2015 


Gjennomsnittlig 
stillingsprosent for 
deltidsansatte 


55,79 % 
/ 487 stk 


57,3% / 
396 stk 


56,45% / 
397 stk 


 


 


 
 
Tabell 6d – Fordeling ufaglærte 


2014 2015 2014 2015 2014 2015


Barnehager 79 65 62,5 54,2 41,3 38,8


SFO 27 22 13,5 12,3 40,8 47,9


EIT, EHT ETT 119 110 42,8 41,4 18,2 12,8


Kom. tot 249 241 137,1 132 17,6 15


Antall 


ufaglærte 


ansatte


Antall 


ufaglærte 


årsverk


Andel 


ufaglærte 


årsverk


  
 


 Desember 
2014 


Desember 
2015 


Gjennomsnittlig 
stillingsprosent for alle 
ansatte 


 
81,56% 


 
83,26% 


 Desember 
2014 


Desember 
2015 


Antall heltidsansatte 587 636 
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Økonomidel 
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Drift 
 
Hovedoversikt 
Hovedoversikt drift består av sentrale poster og 
enhetsrammer. Sentrale poster er generelle 
budsjettposter som ikke kan henføres direkte til 
enhetene. Enhetsrammene budsjetteres i netto og skal 
finansiere enhetenes løpende drift og utvikling, med 
rammestyring som prinsipp.  
 
Det regnskapsmessige resultatet for 2015 viser et 
overskudd på 6,6 mill, mens netto driftsresultat 
(regnskapsmessig resultat før avsetninger og bruk av 
avsetninger) ble positivt med 19 mill. Dette utgjør 1,8 % 
av brutto driftsinntekter, som er under Fylkes-mannens 
anbefaling på 3-5 %, og rett under Teknisk 
beregningsutvalgs justerte anbefaling på 2 %.  
 
Den økonomiske situasjonen har hatt en positiv utvikling 
fra 2014, selv om nøkkeltallet netto driftsresultat viser 
omtrent samme nivå. Netto driftsresultat for 2014 er 
kunstig høyt for Rælingen, da en ekstraordinær 
tilbakebetaling etter oppgjør fra avvikling av de 
interkommunale selskapene NRV og RA2 på 39,5 mill 
ble inntektsført i 2014, og samtidig avsatt på bundet 
fond. Uten denne ville netto driftsresultat i 2014 vært 
negativt med 2,1 % av brutto driftsinntekter. Det 
økonomiske resultatet er altså vesentlig bedre i 2015 
enn i 2014 når man ser den løpende driften isolert uten 
den ekstraordinære avsetningen i 2014.  
 
I 2014 ble det disponert betydelige beløp av 
disposisjonsfondet, mens i 2015 er det gjort noen 
løpende avsetninger gjennom året. Ved regnskaps-
avslutningen i 2014 ble det i tillegg foretatt en strykning i 
henhold til regnskapsforskriften, der en planlagt 
overføring til investeringer ble strøket med 6,8 mill. 
Overføringen må allikevel gjøres i 2015, da midlene 
skulle dekke kostnader i investerings-regnskapet som 
ikke kan lånefinansieres. Dermed ble det overført 6,8 
mill fra disposisjonsfondet til investeringsregnskapet i 
2015 for å dekke strykningen i 2014.  
 
 
 
 


 Diagram 1a – Netto driftsresultat i % av brutto 
driftsinntekter 


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB 


 
 
Tabell 1a – Hovedoversikt drift 


 
 


 


Regn


2015


Bud


2015 Avvik


Skatt og rammetilskudd 781 307 779 540 1 767


Rentekompensasjon 4 570 4 500 70


Sentrale inntekter 785 877 784 040 1 837


Enhetsrammer 718 053 715 064 -2 989


Sentral lønn og pensjon -4 413 632 5 045


Sentrale driftskostnader 6 077 6 140 63


Finans 58 814 61 500 2 686


Overføring til investeringer 1 795 1 800 6


Bruk av disposisjonsfond -1 096 -1 096 0


Sentrale kostnader 61 176 68 976 7 800


Resultat 6 648 0 6 648
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Utvikling prognoser 
Prognosene har hatt en stor utvikling gjennom året. I 
begynnelsen av året ble det varslet en forventet 
nasjonal skattesvikt, som potensielt kunne innebære 
et budsjettmessig avvik på opptil 10 mill for 
Rælingen, og samtidig rapporterte enhetene 
forventede merforbruk i de første månedsrapportene 
på opptil 10 mill.  
 
Ved fremleggelse av 1. tertialrapport var det avklart at 
skattesvikten ble begrenset, den ble 6 mill, hvorav 3 
mill ble kompensert av staten gjennom økt ramme-
tilskudd, slik at nettoeffekten av skattesvikten for 
Rælingen ble begrenset til 3 mill. Enhetene meldte 
fortsatt ca 10 mill i samlet merforbruk, mens andre 
sentrale forhold, som lønnsavsetning og finans, slo 
positivt ut, slik at den samlede negative prognosen 
ved 1. tertial var beregnet til 6 mill.  
 
Ved 2. tertial ble prognosene forbedret med om lag 
10 mill, til en positiv prognose på 3,6 mill. 
Forbedringen skyldes i hovedsak to forhold; positiv 
effekt på pensjon 5,5 mill som bl.a. skyldes innføring 
av ny uførelov og at enhetenes prognoser ble 
forbedret med 3 mill i forhold til 1. tertial. 
 
Det endelige resultatet ble positivt med 6,6 mill, en 
forbedring på ca 3 mill fra prognosene ved 2. tertial, 
og hovedårsakene er noe bedre skatteinntekter og 
noe lavere rentekostnader enn forventet. 


 Tabell 1b – Utvikling prognoser 


 


 
 


Prognose 1. tertial -6 181


Prognose 2. tertial 3 589


Resultat 2015 6 648
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Skatt og rammetilskudd 
Frie inntekter er inntekter som kommunene kan 
disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover 
og forskrifter. Frie inntekter består av skatt og 
rammetilskudd, og utgjør kommunens største 
driftsinntekter.  
 
Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene 
til kommunene og fylkeskommunene. Det over-
ordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne 
kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig 
tjenestetilbud til sine innbyggere. 
 
Skatt 


Historisk har Rælingen hatt en skattevekst og et 
skattenivå (skatt i kr pr innbygger) på om lag samme 
nivå som for landet, men har ligget både noe over og 
under de siste årene.  
 
I det opprinnelige budsjettet ble det lagt til grunn en 
skattevekst og et skattenivå over landsgjennom-
snittet, basert på historikken de siste årene på 
budsjetteringstidspunktet. Det ble opprinnelig 
budsjettert med en skattevekst på 5,5 % for Rælingen 
og 4,7 % for landet.  
 
I revidert nasjonalbudsjett ble de nasjonale 
prognosene nedjustert til 4,6 %. Ved 1. tertial 2015 
nedjusterte vi skatteanslaget for Rælingen, basert på 
lavere endelig skatteinngang i 2014 og forventet 
lavere vekst i 2015. Skatteanslaget ble nedjustert til 
samme nivå som anslaget for landet i revidert 
nasjonalbudsjett, altså en vekst på 4,6 %.  
 
Justeringen utgjør en reduksjon i skatteanslaget for 
året på 6 mill netto for skatt og inntektsutjevning 
samlet (12 mill i redusert skatteinngang og 6 mill i økt 
inntektsutjevning).  
 
I 2015 ble skatteveksten i Rælingen 4,8 %, noe 
lavere enn landsgjennomsnittet på 6 %, og noe 
høyere enn budsjettert.  
 
Skattenivået i 2015 ble også lavere for Rælingen enn 
for landet.  
 
Rammetilskudd 
Rammetilskuddet består av flere deler. Først får 
kommunene tilført et innbyggertilskudd, som er et likt 
beløp pr. innbygger (ca kr 22 400,- i 2015). Dette 
utgjør 383,4 mill for Rælingen kommune i 2015.  
 
 


 Tabell 2a – Skatt pr år 


 
 
Tabell 2b – Skatt pr mnd 


 
 
Diagram 2a – Skattevekst i % siste 10 år 


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


 


Regn Bud Avvik


Skatt 2013 413 871 415 000 -1 129


Vekst 1,2 % 3,3 %


Skatt 2014 418 673 428 800 -10 127


Vekst 4,8 % 2,2 %


Skatt 2015 438 717 438 140 577


Regn Bud Avvik


Januar 55 551 55 450 101


Februar 953 1 350 -397


Mars 75 201 74 350 851


April 1 740 2 300 -560


Mai 83 725 87 000 -3 275


Juni 4 462 3 900 562


Juli 49 946 50 100 -154


August 4 783 5 300 -517


September 78 353 76 700 1 653


Oktober 3 262 2 000 1 262


November 77 515 77 050 465


Desember 3 227 2 640 587


Sum 438 717 438 140 577
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Det foretas en omfordeling i innbyggertilskuddet fra 
de kommunene som er billigere å drive enn lands-
gjennomsnittet, til de kommunene som er dyrere å 
drive, og dette utgjør utgiftsutjevningen. I 2015 ble 
Rælingen kommune trukket 50,5 mill som «lett-
drevet» kommune, størst trekk får vi fordi vi har færre 
eldre enn landsgjennomsnittet. Samtidig får Rælingen 
kompensert for at vi har en høyere andel barn enn 
landsgjennomsnittet. 
 
Overgangsordninger skal skjerme kommunene mot 
brå nedganger i rammetilskuddet fra år til år. 
Rælingen har en vekst, og er derfor kun med og 
finansierer ordningen gjennom et trekk i ramme-
tilskuddet tilsvarende i underkant av 1 mill.  
 
Skjønnsmidler blir fordelt skjønnsmessig på 
kommunene gjennom Fylkesmannen, og kan brukes 
til å kompensere for spesielle lokale forhold som ikke 
fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. I 
2015 fikk Rælingen 3,4 mill i skjønnstilskudd, og dette 
er omtrent på samme nivå som de senere årene. 
 
Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatte-
inntekter mellom kommunene. Rælingen hadde i 
2015 skatteinntekter pr. innbygger som var lavere 
enn landsgjennomsnittet, og fikk dermed kompensert 
for deler av tapet i skatteinntekter. Ordningen har 
imidlertid en finansieringsside, da den er selv-
finansierende gjennom et trekk fra alle kommunene, 
som gjør at forskjellene må være av en viss større før 
det gir uttelling. Netto fikk Rælingen kompensert i 
underkant av 1 mill i 2015.  
 
Samlet avvik for skatt og rammetilskudd ble en 
merinntekt på 1,8 mill sammenlignet med budsjett.   
  
Rentekompensasjon 
Kompenserte kapitalkostnader ble 4,6 mill. Dette er 
som i opprinnelig budsjett, men marginalt høyere enn 
prognosene ved 1. og 2. tertial.  
 


 Tabell 2c – Skatt og rammetilskudd 


 
 
Tabell 2d – Utgiftsutjevning 


 
 
Tabell 2e – Inntektsutjevning 


 


  


Regn


2015


Bud


2015 Avvik


Skatt 438 717 438 140 577


Innbyggertilskudd 383 374 383 400 -26


Utgiftsutjevning -50 513 -50 500 -13


Overgangsordninger -1 084 -1 100 16


Saker med særskilt vurdering 1 331 1 300 31


Skjønnstilskudd 3 400 3 400 0


Veksttilskudd 2 049 2 000 49


Endringer i statsbudsjettet -336 0 -336


Kompensasjon for skattesvikt 3 464 3 000 464


Inntektsutjevning 905 -100 1 005


Rammetilskudd 342 590 341 400 1 190


Skatt og rammetilskudd 781 307 779 540 1 767


0-15 år 30 528


16-66 år 550


Over 67 år -45 023


Øvrige kriterier -36 568


Utgiftsutjevning -50 513


Kompensasjon for lavere skattenivå 6 428


Finansiering -5 523


Inntektsutjevning 905
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Enhetsrammer 
Enhetsrammene skal finansiere enhetenes løpende 
drift og utvikling, med rammestyring som prinsipp. 
Enhetsrammene er budsjettmessig delt inn i enheter 
slik de er presentert i organisasjonskartet, og i 
tillegg er det opprettet tre fellesområder som inngår i 
tjenesteområdene, for skoler, barnehager og helse 
og sosial. Fellesområdene inneholder budsjettmidler 
som er felles for et tjenesteområde, for eksempel 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager, 
kompetanse-midler, samhandlingsreformen og 
tilskudd ressurs-krevende tjenester.  
 
Tabell 3a viser hvordan enhetene endte regnskaps-
messig målt mot budsjett. Tabell 3b viser hvordan 
avvikene er fordelt på enheter og fellesområder.  
 
Støtteenhetene viser et samlet negativt avvik på 2,9 
mill. Dette skyldes store avvik på rådmannskontoret 
til organisasjonsevaluering og kommunedelplan 
Fjerdingby og på eiendomsenheten bl.a. knyttet til 
paviljongene på Løvenstad skole og Fjerdingby 
skole 
 
Skolene viser et samlet positivt avvik knyttet til 
større inntekter enn forventet på voksenopplæring.  
 
Barnehagene viser et samlet negativt avvik oå 0,9 
mill, hvor 0,5 mill skyldes felles barnehage og i 
hovedsak økte kostnader knyttet til barn i andre 
kommuner. Resterende avvik er fordelt på flere av 
de kommunale barnehagene. 
 
Helse og sosial viser et samlet negativt avvik på 0,4 
mill. Nav og enhet familie og helse har negative 
avvik, som forklares med henholdsvis økte 
utbetalinger til sosialhjelp og økte kostnader knyttet 
til barnevern. Enhet for tilrettelagte tjenester og 
hjemmebaserte tjenester derimot viser positive 
avvik. Dette skyldes bl.a. vakante stillinger i 
forbindelse med oppbemanning av barnebolig og 
psykisk helse og rus. 
 
Kulturenheten viser et negativt avvik grunnet mindre 
inntekter enn forventet på kulturkskolen. 
 
For en nærmere beskrivelse av hver enkelt enhet 
henvises det til enhetssidene i dette dokumentet. 
 
 
 
 
 
 


 Tabell 3a – Enhetsrammer 


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


 
 
 
 


Regn


2015


Bud


2015 Avvik


Støtteenheter 92 904 90 026 -2 878


Skoler 156 296 157 615 1 319


Barnehager 134 088 133 170 -918


Kultur 13 817 13 662 -155


Helse og sosial 303 356 302 937 -419


Teknisk 17 592 17 654 62


Enhetsrammer 718 053 715 064 -2 989


Enheter Felles Avvik


Støtteenheter -2 878 0 -2 878


Skoler -532 1 851 1 319


Barnehager -421 -497 -918


Kultur -155 0 -155


Helse og sosial -477 58 -419


Teknisk 62 0 62


Enhetsrammer -4 401 1 412 -2 989
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Lønn og pensjon 
Løpende lønnskostnader inngår i enhetenes 
rammer. I tillegg settes det av midler til ulike felles 
lønnsposter sentralt.  
 
Lønnsavsetning  
Det ble opprinnelig avsatt 12 mill til dekning av 
lønnsoppgjøret for 2015, og resterende overheng fra 
2014 som ikke allerede var innarbeidet i enhets-
rammene. Ved 1. tertial ble budsjettert nedjustert 
med 0,7 mill siden resterende kostnader knyttet til 
lønnsoppgjøret for 2014 ble lavere enn forventet.  
Kostnadene knyttet til lønnsoppgjøret for 2015 ble 
også lavere enn avsatt beløp, og samlet positivt 
avvik for lønnsavsetningen ble 1,7 mill. Grunnlaget 
for avsetningen for 2015 var en forventet lønnsvekst 
på 3,3 %. Viser til innledende kapittel om 
organisasjon for mer detaljert informasjon om 
lønnsutviklingen i kommunen. 
 
Lønnsperiodisering 
Hvert år gjøres det anslag på variable lønnsutgifter 
opparbeidet i november og desember inneværende 
år som kostnadsføres og avsettes på felles området. 
Beløpet kan variere fra år til år og dermed gi en 
resultateffekt. I tabell 4a ser man at lønns-
periodiseringen for 2015 var kr 260 000,- lavere enn 
hva som ble avsatt i 2014. 
 
Pensjonsavsetning 
I tabell 4a viser pensjonsavsetningen et positivt 
avvik fra budsjett på omtrent 3 mill. Pensjons-
avsetningen består av pensjon, seniorordning, 
personforsikringer og OU-fond. Avviket er i 
hovedsak knyttet til pensjon. 
 
Pensjonsavsetningen ble nedjustert med 4,55 mill 
ved 2. tertial. Dette siden oppdatert aktuarberegning 
fra forsikringsselskapene viste en lavere netto-
pensjonskostnaden enn først beregnet. Den største 
endringen var knyttet til statens pensjonskasse. 
Endringen forklares med bl.a. innføring av ny 
uførelov i 2015. I tillegg ble det også avsatt noe mer 
enn budsjettert ute på enhetene. 
  
I tabell 4b ser vi utviklingen i kommunens pensjons-
premie, regnskapskostnad, akkumulert premieavvik, 
lokalt pensjonsfond og egenkapital innskuddet til 
KLP. 
 
Pensjonspremien for 2015 er lavere sammenlignet 
med 2014, dette skyldes en noe lavere regulerings-
premie i 2015. Pensjonskostnaden derimot er 
uendret, som tidligere nevnt kan forklares med 
innføringen av nye uførepensjonsregler fra 2015. 


 
  
 


 Tabell 4a – Lønn og pensjon 


 
 
 
Tabell 4b – Pensjonskostnad, premieavvik og 
pensjonsfond, utvikling 


 
 
 
 
 
 


Regn


2015


Bud


2015 Avvik


Lønnsavsetning 0 1 682 1 682


Lønnsperiodisering -260 0 260


Pensjonsavsetning -4 153 -1 050 3 103


Sentral lønn og pensjon -4 413 632 5 045


2013 2014 2015


Fakturert pensjonspremie 83 310 83 382 76 123


Bruk av premiefond 7 515 11 714 9 095


Pensjonspremie(innbetalt) 75 795 71 668 67 029


Årets Premieavvik -18 729 -6 794 -3 003


Amortisert premieavvik fra tidligere år 1 913 3 786 4 757


Andel arbeidstaker og aktivum -8 157 -8 877 -9 338


Regnskapskostnad pensjon eksl arbeidsgiveravgift 50 822 59 784 59 445


Akkumulert premieavvik inkl. AGA pr 31.12 43 501 46 933 44 392


Lokalt pensjonsfond saldo pr 31.12 11 500 11 500 11 500


EK- Innskudd KLP* 187 16 053 1 794


* KLP er et gjensidig forsikringsselskap og eies av kundene. Det må derfor innbetales et årlig 


egenkapitalinnskudd. I 2014 ble det i tilegg til det årlige innskuddet også innbetalt et 


engangsbeløp i.f.m. overgang fra DNB liv til KLP
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Andre driftskostnader 
Generelle driftskostnader som ikke henføres direkte 
til en enhet budsjetteres og bokføres sentralt.  
 
Kirkelig fellesråd mottar årlig kommunalt tilskudd, og 
andre trossamfunn mottar tilskudd basert på hva 
kirkelig fellesråd mottar per medlem. Samlet ble det 
utbetalt 8,9 mill i kommunalt tilskudd. Tilskuddet til 
andre trossamfunn ble noe høyere enn lagt til grunn 
i budsjettet. 
 
Internfakturering mot Øyeren IKT som følge av 
investering i infrastruktur føres også sentralt som en 
motpost til renter og avdrag. Forventet rente på 
låneporteføljen er lagt til grunn. 
 
Gebyrinntekter består av fakturagebyr, purregebyr 
og morarenter, og er noe høyere enn lagt til grunn i 
budsjettet.  
 
Betalingsgebyrer er bankgebyrer og omkostninger vi 
betaler til banken for ulike banktjenester.  
 
Øvrige kostnader er tilfeldige engangsposter som 
ikke føres på enhetene.  
 
Tapsføring sykepenger er en budsjettpost som ble 
avsatt ved 1. tertial 2015 i forbindelse med en 
opprydding i urealistiske krav vi har hatt utestående 
siden før 2011. 
 
Avskrivninger kostnadsføres årlig i forbindelse med 
regnskapsavslutningen. Avskrivningene har en 
motpost på inntektssiden, og får dermed ikke 
resultateffekt i kommuneregnskapet.  
 
Finans 
Renteinntektene ble 9,4 mill. Dette er 1,6 mill 
høyere enn budsjettert. Ca 1,0 mill er knyttet til 
renteinntekter på «fond 2» til vann og avløp som 
settes av på selvkostfond (0,8 mill), samt utbytte på 
næringsdeling av ROAF (0,2 mill). 
 
Renteutgiftene ble 29,5 mill. Dette er 1,0 mill lavere 
enn budsjettert. Dette skyldes lavere Nibor-rente 
enn forventet og at utført rentebinding ble inngått til 
en lavere rente enn forutsatt. 
 
Betalte avdrag ble som budsjettert på 38,8 mill. 
 
Diagram 6 viser at andelen av kommunens brutto 
driftsinntekter som går til finans har vært stabil de 
siste årene. Dersom Rælingens tall for 2014 
justeres for tilbakebetalingen fra AS`ene på vann og 
avløp ville andelen vært ca 5,7 %. Synkende 
rentekostnader har blitt veiet opp av økende 
avdragsutgifter relativt sett til brutto driftsinntekter. 


 
 
 
 


 Tabell 5 – Andre driftskostnader 


 
 
Tabell 6 – Finans 


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


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall 


Regn


2015


Bud


2015 Avvik


Tilskudd Kirkelig fellesråd 7 570 7 570 0


Tilskudd andre trossamfunn 1 377 1 000 -377


Internfakturering -3 246 -3 250 -4


Gebyrinntekter -468 -100 368


Betalingsgebyrer 114 200 86


Øvrige kostnader -27 0 27


Tapsføring sykepenger 757 720 -37


Avskrivninger 51 698 48 500 -3 198


Motpost avskrivninger -51 698 -48 500 3 198


Sentrale driftskostnader 6 077 6 140 63


Regn


2015


Bud


2015 Avvik


Renteinntekter -9 432 -7 800 1 632


Renteutgifter 29 494 30 500 1 006


Avdrag 38 751 38 800 49


Finans 58 814 61 500 2 686
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Overføring til investeringer 
Overføring til investeringer kan gjøres både fra 
enhetene og sentralt. Enhetenes overføringer inngår 
i enhetsrammene.  
 
Sentrale overføringer til investeringer består i 2015 
av det årlige egenkapitalinnskuddet til KLP, som 
utgjør ca 1,8 mill.  
 
I tillegg er det overført 6,8 mill som ble strøket i 
regnskapsavslutningen i 2014, samt at det er foretatt 
diverse investeringer som er finansiert fra 
driftsrammene til enhetene med en overføring på til 
sammen 3,5 mill.  
 
Bruk av disposisjonsfond 
Avsetninger til og bruk av disposisjonsfondet kan 
gjøres fra enhetene eller sentralt. Enhetenes 
transaksjoner inngår i enhetsrammene. 
 
Sentral bruk av disposisjonsfondet utgjør i 2015 1,1 
mill, i henhold til kommunestyrevedtak, til inndekning 
av overført overskudd på enhetene fra 2014, samt til 
bruk av tidligere avsatte midler til Jobbsjansen og 
tilrettelagte kulturtiltak.  
 
I tillegg er det disponert 6,8 mill som inndekning av 
strykning i regnskapsavslutningen 2014. Enhetene 
har gjort avsetninger for til sammen 4,4 mill til 
disposisjonsfondet i henhold til kommunestyrevedtak, 
der den største avsetningen er overskudd på 
flyktningetjenesten på 4,1 mill.  
 


 Tabell 7a – Overføring fra drift til investering og strykning 


 
 
 
Tabell 7b – Bruk av disposisjonsfond 


 


  


Regn


2015


Bud


2015 Avvik


Egenkapitalinnskudd KLP 1 795 1 800 6


Overf. til investeringer 1 795 1 800 6


Strykning fra 2014 6 800 6 800 0


Overført fra enhetene 3 456 0 -3 456


Sum overf. til invest. 12 050 8 600 -3 450


Regn


2015


Bud


2015 Avvik


Overført overskudd enhetene -391 -391 0


Jobbsjansen -600 -600 0


Tilrettelagte kulturtiltak -105 -105 0


Bruk av disposisjonsfond -1 096 -1 096 0


Strykning fra 2014 -6 800 -6 800 0


Bruk av legat 99 0 -99


Avsetn. til disp.fond på enhetene 4 451 0 -4 451


Sum bruk av disp.fond -3 346 -7 896 -4 550
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Artsinndeling  
Rælingen kommune fører regnskap i henhold til 
KOSTRA (Kommune Stat Rapportering), der alle 
kostnader og inntekter deles inn i arter.  
 
Den største driftsinntekten er skatt og rammetilskudd, 
som utgjør til sammen 72,3 % av de totale drifts-
inntektene til kommunen.  
 
Overføringer med krav til motytelse består blant 
annet av sykelønn, momskompensasjon, statlig 
tilskudd til ressurskrevende tjenester og 
flyktningetilskudd. 
 
Andre salgs- og leieinntekter inneholder gebyr-
inntekter, husleieinntekter, salg av IKT-drift gjennom 
Øyeren IKT, billettinntekter, mm. 
 
Brukerbetaling kommer hovedsakelig fra SFO, 
barnehager, opphold på institusjon, samt kulturskole. 
 
Andre statlige overføringer er blant annet etablerings-
tilskudd, integreringstilskudd og rentekompensasjon. 
 
Den største driftsutgiften er lønn og sosiale utgifter, 
som utgjør til sammen 61,1 % av de totale drifts-
utgiftene. 65 % av lønnskostnadene er lønn til faste 
ansatte, og 6 % er lønn til vikarer. 
 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
tjenesteproduksjon er typiske driftsutgifter som inngår 
i vår daglige drift som materiell, strøm, husleie, 
gebyrer, vedlikehold, konsulentbistand, etc. 
 
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon består av utgifter der kommunen 
betaler en leverandør for å levere et sluttprodukt 
direkte til bruker på vegne av kommunen. Dette kan 
være utgifter til utskrivningsklare pasienter, betaling 
for elever i andre kommuner, tilskudd til ikke-
kommunale barnehager, kjøp av institusjonsplasser, 
samt betaling for vertskommunesamarbeid og 
interkommunale selskaper vi deltar i. 
 
Overføringer består av utgifter til moms som gir rett til 
momskompensasjon, økonomisk sosial-hjelp, samt 
tilskudd til kirken og andre trossamfunn.   
 
 
 
 


 Diagram 8a – Artsinndeling driftsinntekter 


 
 
Diagram 8b – Artsinndeling driftsutgifter 


 
 
Diagram 8c – Artsinndeling netto lønnskostnader 
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Investering 
 
Hovedoversikt  
Investeringsbudsjettet viser hvilke investerings-
prosjekter som planlegges gjennomført i perioden, og 
hvordan de planlegges finansiert gjennom låne-
opptak, inntekter og overføring fra drift. Det 
budsjetteres også med utlån og låneopptak til utlån i 
investeringsbudsjettet.  
 
Kapitalinnskudd (eks. selskapskapital og egenkapital) 
skal også føres i investeringsregnskapet («kjøp av 
aksjer og andeler»), men finansieres med en 
overføring fra driftsregnskapet, da slike innskudd ikke 
skal lånefinansieres. Det overføres også midler fra 
drift til finansiering av enkeltprosjekter, typisk 
kostnader som skal bokføres som investerings-
kostnader i henhold til regnskapsreglene, men som 
skal finansieres med driftsmidler. 
 
I prosjektoppfølgingen knytter vi tilskudd og andre 
inntekter som gjelder enkeltprosjekter direkte opp mot 
påløpte kostnader. Låneopptak, bruk av generelle 
investeringsfond og samlet overføring fra drift knyttes 
ikke til enkeltprosjekter, men fremgår som en 
fellesfinansiering.  
 
Investeringsregnskapet viser et overskudd på 6,4 
mill. Fjorårets underskudd på 62 mill er dekket inn i 
årets regnskap. Utlånsvirksomheten til kommunen 
viser for 2015 balanse. Overskuddet mellom mottatte 
avdrag på utlån og betalte avdrag på formidlingslån 
hos Husbanken er avsatt til ekstraordinære avdrag i 
henhold til gjeldende regelverk. Investerings-
prosjektene har netto påløpte kostnader på 112,7 
mill. 
 
Investeringsprosjekter 
Det største enkeltprosjektet i 2015 var nybygg på 
Løvenstadtunet, med påløpte kostnader på 20,8 mill i 
2015, og 52,3 mill samlet fram til utgangen av 2015. I 
tillegg er det i 2015 påløpt kostnader knyttet til kjøp 
av utleieboliger til bosetting av flyktninger med til 
sammen 15,7 mill, samt investeringer knyttet til vann 
og avløp med ca 30 mill.  
 
Et akkumulert bilde av de samme prosjektene viser 
reelle restbevilgninger og merforbruk samlet i 
prosjektets levetid ved utgangen av 2015. Låne-
opptakene følger bevilgningene, så positive avvik 
bidrar til å generere ubrukte lånemidler i balansen.  
 
For en nærmere beskrivelse av hvert enkelt prosjekt 
henvises det til prosjektsidene i dette dokumentet. 


 Tabell 9a – Hovedoversikt investering, gruppert  


 
 
Tabell 9b – Utlån 


 
 
Tabell 9c – Investeringsprosjekter 


 
 
 


 


  


Regn


2015


Bud


2015 Avvik


Utlån -2 0 -2


Investeringsprosjekter -112 654 -119 100 6 446


Fellesfinansiering 194 691 194 691 0


Eierinnskudd NRA -42 0 -42


Ubundet investeringsfond -13 623 -13 623 0


Fjorårets underskudd -61 968 -61 968 0


Overskudd 6 401 0 6 401


Regn


2015


Bud


2015 Avvik


Utlån 12 934 15 000 2 066


Avdrag 3 831 4 200 369


Avsetninger 7 934 7 000 -934


Finansieringsbehov 24 699 26 200 1 501


Bruk av lånemidler 12 931 15 000 2 069


Mottatte avdrag 11 765 11 200 -565


Finansiering 24 697 26 200 1 503


Utlån -2 0 2


Regn


2015


Bud


2015 Avvik


Investeringer 148 265 155 253 6 988


Kjøp av aksjer og andeler 1 961 8 600 6 639


Finansieringsbehov 150 226 163 853 13 627


Salgsinntekter 1 015 10 000 8 985


Tilskudd 8 581 6 609 -1 972


Momskompensasjon 14 489 18 340 3 851


Andre inntekter 432 0 -432


Refusjoner 1 004 1 204 200


Overført fra drift 12 050 8 600 -3 450


Finansiering 37 572 44 753 7 181


Investeringsprosjekter -112 654 -119 100 -6 446
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Tabell 9d – Investeringsprosjekter 
 


 


Regn 


2015


Bud 


2015 Avvik


Akk 


regn


Akk 


bud


Akk 


avvik


Rehabilitering komm. bygg 5 775 6 360 585 41 393 41 995 602


Løvenstad skole drenering -216 40 256 3 440 3 440 0


Funksjonsendr komm bygg 3 246 1 605 -1 641 13 329 14 361 1 032


Trivselssenteret - parkeringspl. 0 0 0 1 333 1 500 167


Boligsosial virksomhet 20 801 19 000 -1 801 52 348 53 410 1 062


Energieffektivisering 531 -1 000 -1 531 15 947 16 100 153


Rehab. Fjerdingby oms.senter 95 1 000 905 413 1 138 725


Løvenstadtunet nybygg 36 596 32 000 -4 596 48 453 44 311 -4 142


Rehab. Blystadlia sk. og  bhg -243 0 243 89 121 88 827 -294


Rehabilitering Marikollen bad 0 -168 -168 27 184 27 184 0


Rehabilitering leiligheter 1 424 2 000 576 1 424 2 000 576


Garasjeanlegg 84 2 000 1 916 1 942 2 000 58


IKT-systemer 1 378 2 153 775 8 447 11 505 3 058


Øyeren IKT 381 2 000 1 619 19 056 21 000 1 944


Velferdsteknologi 17 350 333 17 350 333


Smestad skole og elevutvikling 2 260 1 000 -1 260 2 523 2 000 -523


Løvenstad skole påbygg 1 889 2 000 111 2 218 3 000 782


Idrett og friluftsliv -1 014 -1 000 14 1 452 3 264 1 812


Nærmiljøanlegg 122 0 -122 -24 900 924


Marikollen utvikling -1 728 400 2 128 5 897 8 410 2 513


Rusbolig 2 154 3 000 846 2 286 3 000 714


Løvenstadveien boliger trinn 2 660 600 -60 740 600 -140


Hauger boliger 642 600 -42 642 600 -42


Trivselssenteret 256 1 000 744 256 1 000 744


Alarm ETT 313 313 0 313 313 0


Ombygging av rådhus 5 703 17 240 11 537 6 274 17 240 10 966


Kommunale bygg i sentrum 352 0 -352 352 0 -352


Vann og avløp 29 665 20 000 -9 665 96 473 73 246 -23 227


VA - Hovedplan 2016-2016 216 0 -216 216 0 -216


Veg 6 202 5 000 -1 202 27 427 27 473 46


Veg  - Hovedplan 2016-2026 34 0 -34 34 0 -34


Gang- og sykkelveger 0 -1 000 -1 000 0 0 0


Trafikksikkerhet 503 250 -253 1 340 2 290 950


Parkeringsregulering 0 0 0 270 270 0


Rælingen Kirkelige fellesråd 1 350 2 350 1 000 1 350 2 350 1 000


Avsluttede prosjekter - IKT 8 7 -1 0 0 0


Egenkapitalinnskudd KLP -6 800 0 6 800 30 0 -30


112 654 119 100 6 446 473 915 475 077 1 162
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Balanse 
 
Balansen viser kommunens eiendeler, gjeld og 
egenkapital.  
 
Eiendeler 
Kommunens eiendeler består av anleggsmidler 
(varige driftsmidler og aksjer, utlån og pensjons-
midler) og omløpsmidler (premieavvik, kortsiktige 
fordringer og bankinnskudd). Kommunens samlede 
eiendeler har økt med 225,9 mill i 2015.  
 
Økningen i varige driftsmidler representerer 
aktiveringer av nye investeringer fratrukket 
avskrivninger av tidligere aktiveringer. Det er aktivert 
driftsmidler for 141,1 mill og avskrevet for 51,7 mill.  
  
Pensjonsmidler på eiendelssiden i balansen er 
vesentlig lavere enn kommunens forpliktelser på 
gjeldssiden. Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler 
regnes ut etter forskjellige økonomiske forutsetninger. 
Pensjonsforpliktelsen regnes ut med en lavere rente 
og blir derfor større enn pensjonsmidlene. I pensjons-
forpliktelsen er det inkludert mulig fremtidig uttak av 
AFP (avtalefestet pensjon). Disse avsettes først som 
pensjonsmidler når tilfellet inntreffer.  
 
  
 
 
 


 Tabell 10 – Balanse 


 
 
Tabell 11a - Eiendeler 


 
 
Tabell 11b – Varige driftsmidler 


 
 
Tabell 11c – Netto pensjonsforpliktelse 


 
 
Tabell 12a – Egenkapital 


 
 
Tabell 12b – Fond 


 


2014 2015 Endring


Eiendeler 2 590 231 2 816 117 225 886


Egenkapital -182 356 -277 581 -95 225


Gjeld -2 407 875 -2 538 536 -130 661


Balanse 0 0 0


2014 2015 Endring


Varige driftsmider 1 327 902 1 417 290 89 388


Aksjer 17 603 19 564 1 961


Utlån 102 350 103 362 1 012


Pensjonsmidler 806 521 898 248 91 727


Premieavvik 46 933 44 932 -2 001


Bank og fordringer 288 922 332 722 43 800


Eiendeler 2 590 231 2 816 117 225 887


2014 Tilgang Avskr 2015


Transportmidler 5 107 1 332 614 5 825


Anleggsmaskiner 4 268 1 849 788 5 329


Inventar og utstyr 14 419 905 2 657 12 667


IKT 9 018 5 384 3 657 10 745


Skoler og barnehager 508 742 9 504 20 651 497 595


Boliger 91 781 25 868 2 762 114 887


Idrettshaller og anl. 101 515 2 591 3 071 101 035


Omsorgsboliger 85 503 3 901 2 680 86 724


Rådhuset 106 717 7 653 3 762 110 608


Fjerdingby oms 27 088 708 26 380


Løvenstadtunet 83 099 43 523 2 285 124 337


Marikollen kultursal 9 742 0 219 9 523


Øvr. adm. bygg 29 964 838 478 30 324


Veier og ledningsnett 213 138 35 408 6 093 242 453


Tekniske alegg 20 228 1 368 1 273 20 323


Tomter 17 516 1 020 18 536


Leide biler 58 58 0


Varige driftsmidler 1 327 902 141 144 51 698 1 417 289


2014 2015 Endring


Pensjonsmidler 806 521 898 248 91 727


Pensjonsforpliktelse -1 049 092 -1 082 523 -33 431


Arb.giveravg. av pensjonsforpl -34 203 -25 983 8 220


Netto pensjonsforpl. inkl aga -276 774 -210 258 66 516


2014 2015 Endring


Mer-/mindreforbruk -61 968 13 049 75 017


Kapitalkonto 125 073 118 909 -6 164


Fond 119 251 145 623 26 372


Egenkapital 182 356 277 581 95 225


2014 2015 Endring


Disposisjonsfond 46 657 43 309 -3 348


Bundne driftsfond 47 822 51 540 3 718


Ubundne investeringsfond 13 623 13 623


Bundne investeringsfond 16 100 28 479 12 379


Fond 110 579 136 951 26 372
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Egenkapital 
Kommunens egenkapital består av regnskapsmessig 
mer-/mindreforbruk, kapitalkonto og fond. Netto 
økning i egenkapitalen er 95,2 mill i 2015. Økning i 
bundne fondsmidler og et forbedret resultat bidrar 
positivt på egenkapitalen, mens reduksjon i 
kapitalkonto, som følge av store vekst i driftsmidler 
finansiert ved lånegjeld, trekker egenkapitalen ned. 
Kapitalkonto viser kommunens samlede 
egenfinansiering av anleggsmidler.    
  
Fond består av ubundne og bundne drifts- og 
investeringsfond. Ubundne fond, eks. disposisjons-
fond, er frie avsetninger som kommunestyret kan 
bevilge til valgfrie formål. Bundne fond, eks. selvkost-
fond og innbetale avdrag på formidlingslån, er øre-
merket til et bestemt formål av andre enn kommunen 
selv eller som følge av bestemmelser i lov og forskrift. 
Ubundne fond kan også holdes av til bestemte 
formål, eks. strøm og pensjon, men er underlagt 
strykningsregler i en eventuell underskuddssituasjon.  
 
Fram til 2012 var saldoen på disposisjonsfondet 
relativt stabil, men lav. Overskuddet i 2012 (ca 25 
mill) ble avsatt til disposisjonsfondet i 2013, samtidig 
som at vi avsatte fortløpende om lag like mye 
gjennom året i 2013, dermed ble det en kraftig økning 
i saldoen som følge av to gode økonomiske år. 
Samtidig valgte vi å strukturere disposisjonsfondet og 
dele det opp i flere «fond med formål» for å dekke 
ulike fremtidige kostnader innenfor bestemte 
områder, og en generell del.  
 
Selv om regnskapet viste balanse i 2014 var det 
gjennom året brukt betydelige deler av disposisjons-
fondet. I tillegg ble det foretatt en strykning ved 
regnskapsavslutningen, som avkortet en av 
disponeringene. Strykningen på 6,8 mill ble disponert 
i 2015, men tilhører altså 2014, derfor er begge 
versjonene synliggjort i diagram 12e.  
 
I 2015 har vi klart å holde disposisjonsfondets 
generelle del omtrent urørt gjennom året. 
Bevegelsene som er gjort i løpet av 2015 handler om 
mindre justeringer i formålsfondene, samt en 
avsetning av overskuddet på flyktningetjenesten på et 
eget flyktningefond. 
 
Disposisjonsfondet utgjør ved utgangen av året 4 % 
av brutto driftsinntekter. Anbefalt nivå er på 4 %.  
 


 Tabell 12c – Disposisjonsfond 


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


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall 


 
Diagram 12e – Utvikling disposisjonsfond 


 


2014 2015 Endring


Støtteenheter - Strøm 320 292 -28


Støtteenheter - Lærlinger 181 374 193


Støtteeneheter - Forprosjekt rus 1 000 1 000 0


Støtteenheter - Alkoholpolitikk 55 26 -29


Skole - Voksenopplæring 1 500 1 500 0


Skole - Videre- og etterutdanning 530 530 0


Helse - Flyktning 2 192 7 313 5 121


Helse - Kompetanse 717 717 0


Helse - Jobbsjansen NAV 600 -600


Felles - Pensjon 11 400 11 400 0


Felles - Kompetanse 6 197 6 339 142


ØIKT 229 229


Samhandlingskontoret 119 119


Kultur 200 160 -40


Disp.fond med formål 24 892 29 999 5 107


Disp.fond generelt 21 765 13 311 -8 454


Disposisjonsfond 46 657 43 309 -3 347
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Gjeld 
Kommunens gjeld består av langsiktig gjeld 
(pensjonsforpliktelser og lånegjeld til investeringer og 
formidlingslån) og kortsiktig gjeld (blant annet 
leverandørgjeld). 
 
Kommunens samlede lånegjeld (investeringer og 
startlån) er ved utgangen av 2015 kr 1 269 800,-.  
 
Lånegjeld til investeringer er økt med 52,7 mill i 2015, 
og lånegjeld til formidlingslån er økt med 11,7 mill.  
 
Begrepet netto lånegjeld representerer sum lånegjeld 
fratrukket utlån og ubrukte lånemidler, og er et uttrykk 
for den samlede gjeldsbelastningen til kommunen.  
 
Netto lånegjeld per innbygger er kr 63 565,- i 2015, 
en økning fra året før. Nivået er stigende, og over 
gjennomsnittet for Akershus. 
 
Det er anbefalt at netto lånegjeld ikke bør overstige 
brutto driftsinntekter, og i Rælingen er netto lånegjeld 
102,5 % av brutto driftsinntekter i 2015. Det er også 
en økning fra året før, og over nivået i Akershus. Med 
høy lånegjeld er reserver viktig. Dersom vi hadde 
brukt hele disposisjonsfondet til å nedbetale gjeld i 
2015, ville andelen vært på ca 98,5 %.  
 
Diagram 13e viser beregnet avdragstid på lån 
tilknyttet investeringer i antall år. Nedbetalingstiden er 
redusert med 0,2 år fra 2014 til 2015. Det gjøres i dag 
konkrete vurderinger av alt som aktiveres ift 
avskrivningstid. Dette gjør at avdragstiden på lånene 
vil reduseres raskere enn det som har vært tilfellet 
tidligere. Avdragstiden ville vært 31,0 dersom vi ikke 
hadde betalt ekstraordinære avdrag på investeringer 
knyttet til Øyeren IKT.  
 
Den kortsiktige effekten av å forlenge nedbetalings-
tiden for lån er at midler frigjøres til andre formål. Man 
skyver imidlertid forpliktelsene foran seg, og økt gjeld 
medfører økte rentekostnader. Dermed vil også 
effekten av eventuelle renteøkninger bli større. Sett 
over et lengre tidsperspektiv vil økt nedbetalingstid 
redusere den økonomiske handlefriheten. 


 Tabell 13a – Gjeld 


 
 
Tabell 13b – Netto lånegjeld 


 
 
Diagram 13c – Netto lånegjeld per innbygger 


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall, justert for feilrapportering i 2015 


 
Diagram 13d – Netto lånegjeld i % av brutto 
driftsinntekter 


 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall, justert for feilrapportering i 2015 


 
 


2014 2015 Endring


Pensjonsforpliktelse 1 083 295 1 108 505 25 210


Lånegjeld investeringer 1 106 221 1 158 946 52 725


Lånegjeld formidlingslån 99 204 110 854 11 650


Annen kortsiktig gjeld 119 155 160 232 41 077


Gjeld 2 407 875 2 538 537 130 662


2014 2015 Endring


Lånegjeld 1 205 425 1 269 800 64 375


Utlån -102 350 -103 362 -1 012


Ubrukte lånemidler -159 417 -58 750 100 667


Netto lånegjeld 943 658 1 107 688 164 030
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Utlån 
Rælingen kommunes utlånsvirksomhet omfatter i 
hovedsak to typer utlån: Formidlingslån og sosiale 
lån. 
 
Formidlingslån, tidligere kalt etableringslån, er en 
behovsprøvet låneordning som skal medvirke til at 
husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg 
eller beholde egen bolig. Kommunene forvalter 
ordningen gjennom Husbanken, og videreformidler 
lånene på vegne av staten. Startlån er fremhevet som 
et viktig virkemiddel i «Boligsosial handlingsplan 
2008-2011» vedtatt i kommunestyret 24.11.2008, 
som et tiltak for en offensiv tilnærming for å få flere 
inn i egeneide boliger.  
 
Ved utgangen av 2015 har kommunen 103,4 mill i 
utestående fordringer og en lånegjeld på 110,9 mill.  
De høye boligprisene gjør det vanskelig for aktuelle 
lånetakere å komme inn på boligmarkedet og ubrukte 
lånemidler har økt til 3,7 mill, fra 1,2 mill i 2014. Det 
er avsatt 7,9 mill i 2015 og 20,8 mill samlet, til 
ekstraordinær innfrielse av gjeld i hht 
kommunelovens bestemmelser. 
 
Risikoprofilen er 25 %, dvs. et maksimalt tap på ca 
25,7 mill. Kommunen har også et tapsfond på ca 1,2 
mill.  
 
I kommunestyret 21.03.2012 i sak om endring av 
reglene for startlån ble det vedtatt at søkere må være 
folkeregistrert i Rælingen kommune og at startlån kan 
brukes til fullfinansiering av bolig. 
 
Boligmarkedet er markant endret til det verre for 
vanskeligstilte de siste årene, både i forhold til leie og 
eie. Alternativet til startlån er økte utgifter til 
supplerende sosialstønad til boutgifter. 
 
Sosiale lån er en annen type lån kommunen kan gi 
som alternativ til økonomisk sosialhjelp. Det kan gis i 
tilfeller der låntaker har økonomiske muligheter og 
forventes å kunne starte nedbetaling innen rimelig tid. 
Disse utlånene finansierer kommunen med egne 
midler (ikke låneopptak) med 100 % risiko. 
 
Ved utgangen av 2015 har vi totalt utestående 
fordringer på sosiale lån på 0,7 mill. Det er de siste 
årene ryddet og avskrevet foreldede lån knyttet til 
sosiale lån. Sosiale lån vil ikke være et prioritert 
virkemiddel framover. 


 Diagram 13e – Beregnet avdragstid 


 
 
Tabell 14a – Utlån samlet 


 
 
Tabell 14b – Formidlingslån fordringer 


 
 
Tabell 14c – Formidlingslån gjeld 


 
 
Tabell 14d – Sosiale lån fordringer 


 
 
 


 
  


2015 2014 2013


Formidlingslån 102 706 101 626 94 545


Sosiale lån 655 724 817


Sum utlån 103 362 102 349 95 362


2015 2014 2013


Nye utlån 12 934 18 075 19 921


Mottatte ordinære avdrag -11 765 -10 964 -8 164 


Mottatte e.o. avdrag 0 0 0


Avskrevet -88 -31 0


Saldo fordring formidlingslån 102 707 101 626 94 545


2015 2014 2013


Nye låneopptak 15 480 15 000 18 000


Betalte avdrag -3 831 -3 335 -2 882 


Betalte e.o. avdrag 0 0


Saldo gjeld lån til formidling 110 853 99 204 87 539


2015 2014 2013


Nye utlån 36 131 20


Mottatte avdrag -55 -72 -208 


Avskrevet -51 -152 0


Saldo sosiallån 655 724 817
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Plandel 
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Tabell 1 - Oversikt over vedtatte planer og strategidokumenter pr. 31.12.2015 
 


Tittel Periode Vedtatt 


Kommuneplanens samfunnsdel  2014-25 11.12.2013 


Kommuneplanens arealdel  2014-25 26.08.2015 


Kommunedelplan Fjerdingby 2009-20 04.11.2009 


Kommunedelplan klima og energi 2015-26 26.08.2015 


Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2009-20 09.12.2009 


Kommunedelplan trafikksikkerhet 2008-17 29.04.2009 


Kommunedelplan grønn plan 2006-17 18.04.2007 


Kommunedelplan landbruk 2006-17 18.04.2007 


Skolebruksplan 2010-15 16.06.2010 


Strategi for skoleeier * 2015-18 17.06.2015 


Helse- og omsorgsplan  2015-26 26.08.2015 


Temaplan for tjenester i avdeling psykisk helse og rus 2014-20 18.06.2014 


Plan mot vold i nære relasjoner 2014-17 18.06.2014 


Alkoholpolitisk plan 2014-16 12.02.2014 


Temaplan vedlikehold /oppgradering kommunale bygg 2010-13 10.02.2010 


Hovedplan vei og veilys 2016-26 26.08.2015 


Hovedplan vann og avløp 2016-26 26.08.2015 


Hovedplan friluftslivsområder og idrettsanlegg * 2016-27 18.11.2015 


Temaplan støy 2013-18 16.10.2013 


Plan for kommunens boligsosiale virksomhet 2013-16 12.02.2014 


Kulturminneplan for Rælingen 2001-16 12.12.2001 


Tematisk plan for landskapsområder med høy vernestatus  29.09.1999 


Fisketiltaksplan 2011-14 10.01.2011 


Forvaltningsplan for gjess 2014-22 15.04.2014 


Strategidokument for næring og næringsutvikling  04.02.2009 


Kommunikasjonsplan  2010-13 10.02.2010 


Arbeidsgiver- og organisasjonsplattform 2012-16 14.11.2012 


Kompetanseplan for kommunale barnehager 2015-16 17.06.2015 


Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen 2015-18 17.06.2015 


Strategi for Rælingen kulturskole * 2015-27 17.06.2015 


Strategi for Rælingen bibliotek * 2015-27 17.06.2015 
Strategi for Aamodt ungdomshus * 2015-27 17.06.2015 
Strategi for velferdsteknologi *  17.06.2015 
Strategi for mottak og inkludering av flyktninger *  11.02.2015 


 
 
Ved årets utløp har vi totalt 34 vedtatte planer og strategidokumenter. I løpet av året 2015 er det vedtatt 14 
planer og strategidokumenter. Planer og strategidokumenter vedtatt i 2015 er nærmere omtalt i tabell 2. 
 
Mange av planene og strategidokumentene er under revisjon, og en status i planarbeidet er vist i tabell 3. 
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Tabell 2 – Vedtatte temaplaner og strategidokumenter i 2015 
 
Tittel Periode Vedtatt Formål 


 
Kommuneplanens arealdel 
 
 
 
 


2014-2025 26.08.2015 


Kommuneplanens arealdel fastsetter hva som 
er tillatt arealbruk, og hvilke restriksjoner som 
gjelder i planområdet gjennom arealformål, 
hensynssoner og generelle og formåls-
tilknyttede planbestemmelser og retnings-
linjer. Arealdelen og bestemmelsene til planen 
er juridisk bindende og styrende for behand-
ling av reguleringsplaner og byggesaker. 


 
Kommunedelplan klima og 
energi 
 
 
 
 


2015-2026 26.08.2015 


Planen skal føre til at kommunen bidrar til 
reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert 
energibruk og økt bruk av energi fra fornybare 
kilder, samt gjøre kommunen bedre rustet til å 
håndtere de endringene et varmere, våtere og 
mer ekstremt klima vil medføre.  


Helse- og omsorgsplan 
 
 


2015-2026 26.08.2015 


Helse- og omsorgsplanen skal sikre at 
kommunen oppfyller sin plikt etter helse- og 
omsorgstjenesteloven og bidra til at 
innbyggere mestrer sitt eget liv mest mulig 
selvstendig, både fysisk, kognitivt og sosialt, i 
samspill med kommunale tjenester. 


 
Hovedplan vei og veilys  
 
 
 
 


2016-2026 26.08.2015 


Planen er et viktig styringsverktøy for å nå de 
mål kommunen slev har satt seg innen 
trafikksikkerhet, miljø og veistandard og gir 
føringer for kommunens prioriteringer og 
investeringer. Planen skal presentere og vise 
det nødvendige drifts- og investerings-
behovet, og gi føringer for et målrettet arbeid 
for å oppnå en god vei- og veilysstandard. 
Planen utarbeides parallelt i tid og samordnes 
med hovedplan VA ift. bla. investeringer. 


 
Hovedplan vann og avløp 
 
 
 
 


2016-2026 26.08.2015 


Planen legger overordnede føringer for 
prioriteringer og investeringer innenfor 
området. Planen skal være kommunens 
styringsverktøy for å nå de målene planen 
fastsetter, samt for å oppfylle øvrige 
myndighetskrav. Planen er faglig forankret 
mot tilgrensende planer. 


 
Kompetanseplan for 
kommunale barnehager 
 
 
 
 


2015-2016 17.06.2015 


Kompetanseplan for kommunale barnehager 
skal sikre at kommunen oppfyller sin plikt som 
barnehageeier ved å bidra til nødvendig 
kompetanseheving. Kompetente ansatte kan 
sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunns-
mandat i tråd med barnehagens formål.  


 
Strategisk kompetanseplan 
for rælingsskolen 
 
 
 
 


2015-2018 17.06.2015 


Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen 
er skoleeiers (politisk og administrativ) og 
skolenes felles verktøy for å arbeide 
systematisk og helhetlig med 
kompetanseutvikling i rælingsskolen. I denne 
sammenhengen er det en vid forståelse av 
begrepet kompetanse.  


 
Strategi for skoleeier * 
 
 
 
 


 
2015-2018 


 
17.06.2015 


Strategidokumentet skal gi langsiktighet og 
kontinuitet i skoleeiers arbeid med styringsmål 
i kommuneplanen, grunnlag for prioriteringer 
og planprosesser og felles overordnet fokus 
for de sentrale aktørene i det videre arbeidet 
med kvalitetsutvikling i rælingsskolen. 
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Hovedplan 
friluftslivsområder og 
idrettsanlegg * 
 
 
 


2016-2027 18.11.2015 


Hovedplanen har til hensikt å beskrive og 
informere om avdeling for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftslivs ansvarsområder og 
målsetninger utfra dagens situasjon og 
fremover i tid. Mål for tjenesteområdet og 
delmål for planperioden vil legge grunnlaget 
for videre drift og vedlikehold av idrettsanlegg 
og friluftslivsområder. 


 
Strategi for Rælingen 
kulturskole * 
 
 
 
 


2015-2027 17.06.2015 


Strategien beskriver nåsituasjonen til 


kulturskolen og de utfordringer vi står ovenfor. 


Strategien beskriver både kulturskolens vekst 


og utvikling, samtidig som den peker på noen 


utfordringer i forhold til demografisk utvikling 


og synkende antall lærere med kompetanse i 


de praktisk estetiske fag i grunnskolen. 


 
Strategi for Rælingen 
bibliotek * 
 
 
 
 


2015-2027 17.06.2015 


Det er tatt utgangspunkt i bibliotekets status, 


utviklingstrekk innenfor biblioteksektoren og 


utfordringer biblioteket står ovenfor. Det er 


utarbeidet en visjon for biblioteket, og valgt ut 


satsningsområder, styringsmål og strategier. 


Strategien skal brukes aktivt i bibliotekets 


arbeid med handlingsplaner innenfor kultur- 


og fritidsenheten og konkrete utviklingsomr. 


 
Strategi for Aamodt 
ungdomshus *  
 
 
 


2015-2027 17.06.2015 


Strategien er et nytt dokument med 12-års-
perspektiv som skal rulleres hvert fjerde år. 
Det er tatt utgangspunkt i avdelingens status i 
dag, utfordringer og utviklingstrekk, og på 
bakgrunn av disse er det formulert temaer, 
styringsmål og strategier. 


Strategi for 
velferdsteknologi * 


 17.06.2015 


Strategi for velferdsteknologi skal legge et 
grunnlag for utviklingsprosjekter og være 
retningsgivende for prioritering og videre-
utvikling av helse- og omsorgstjenestene. 


 
Strategi for mottak og 
inkludering av flyktninger * 
 
 
 
 


 11.02.2015 


Synliggjøre det faglige grunnlaget for 
arbeidet, og beskrive hvilke strategier og tiltak 
som er benyttet og skal benyttes framover for 
å sikre fortsatt gode tjenester og resultater. 
Skal legges til grunn for det videre arbeidet 
med mottak av flyktninger. 


 
Halvparten av de 14 vedtatte planene/strategiene består av nye type planer eller strategidokumenter, dvs 
ikke revisjon av tidligere planer/strategier. Disse 7 er merket med en stjerne i oversikten (*). 
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Tabell 3 – Status på planer og strategidokumenter som er under revisjon pr 31.12.2015 
 
 
Plan Planansvar Status Fremdrift 


Kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer 
 


Kultur- og 
fritidsenheten 


Under arbeid. 
Forsinkelse. 


Forventet vedtatt høsten 2016. 


Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet 
 


Kommunal-
teknikk 


Under sluttføring pr.  
31.12.15. 


Vedtatt februar 2016. 


Kommunedelplan for 
landbruk 
 


Regionkontor 
landbruk 


Under arbeid.  
Forsinkelse. 


Forventet vedtatt april 2016. 


Kommunedelplan idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv 
 


Kultur- og 
fritidsenheten 


Under arbeid.  Forventet vedtatt høsten 2016. 


Demensplan * Institusjons-
tjenester 


Under arbeid. 
Forsinkelse. 
 


Forventet vedtatt april 2016. 


Overordnet 
kompetansestrategi * 
 


Organisasjons-
enheten 


Under sluttføring pr.  
31.12.15. 


Vedtatt februar 2016. 


Temaplan vedlikehold/ 
oppgradering komm. bygg 


Eiendoms-
enheten 
 


Under arbeid. 
Forsinkelse. 
 


Forventet vedtatt i 2016. 


Kommunikasjonsplan 
 
 


Rådmanns-
kontoret 


Under arbeid. Forventet vedtatt i 2016. 


Alkoholpolitisk plan Rådmanns-
kontoret 
 


Under sluttføring pr.  
31.12.15. 


Forventet vedtatt mars 2016. 


Kompetanseplan for 
kommunale barnehager 
 


Rådmanns-
kontoret 


Under arbeid. Forventet vedtatt i juni 2016. 


Kompetanseplan for 
rælingsskolen 
 


Rådmanns-
kontoret 


Under arbeid. Forventet vedtatt i juni 2016. 


 
Tabellen viser en oversikt over planer og strategidokumenter som er under utarbeidelse. Tabellen omfatter 
både nye planer (nye plantyper/nye tema, merket med *) og revisjon av eksisterende planer vi har. Status og 
fremdrift på arbeidet rapporteres løpende gjennom året, og status ved årets slutt vises i denne tabellen.  
 
Tabellen viser status på fremdrift i henhold til «Program for planer og strategiarbeid» i HP 2015-2018. 
Tabellen har også med planer som ikke har kommet med i nevnte program, men som har blitt igangsatt i 
løpet av 2015. 
 
Planer som er endelig vedtatt i rapporteringsåret 2015 fremgår i egen oversikt (tabell 2). Der omtales 
vedtatte planer mer utdypende. Oppfølging av tidligere vedtatte kommunedelplaner, inklusive omtale av 
pågående revisjoner, fremgår på egne kommunedelplansider.  
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Kommunedelplan energi og klima 
Planansvarlig Mari Ann Vinje 


 


Bakgrunn 
Kommunedelplan klima og energi ble vedtatt i 
kommunestyret 26. august 2015. Planen skal føre til 
at Rælingen kommune bidrar til reduksjon i utslipp av 
klimagasser, redusert energibruk og økt bruk av 
energi fra fornybare kilder, samt gjøre kommunen 
bedre rustet til å håndtere de endringene et varmere, 
våtere og mer ekstremt klima vil medføre. 
 
Målsetting 
Planens overordnede målsetting er at Rælingen 
kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale 
klimamål for å redusere klimagassutslipp og energi-
forbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, 
samt være forberedt på de utfordringene et endret 
klima vil medføre.  
 
I tillegg har planen målsettinger og delmålsettinger 
knyttet til planens fem temaområder: 


 Areal og transport 


 Egen virksomhet 


 Utdanning, informasjon og holdninger 


 Landbruk 


 Klimatilpasning  
 


Status  
Fokus i planen har vært å sikre kontinuitet og helhet i 
kommunens klimaarbeid og planen legger derfor opp 
til at kommunen de kommende årene skal jobbe med 
miljøledelse, herunder ha et godt system for 
rapportering av kommunens klimapåvirkning. Flere av 
planens tiltak handler derfor om å jobbe systematisk i 
egen drift for å redusere kommunens belastning på 
klima. 
  
Det ble i forbindelse med utarbeidelse av planen laget 
et miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter. Miljø-
programmet ble i 2015 tatt i bruk i nye bygge-
prosjekter og er så langt tatt i bruk på Løvenstadtunet, 
Løvenstadvegen, Hauger boliger, boliger for rus-
middelavhengige og Smestad skole.   
 
Det ble startet opp et arbeid med å utarbeide et 
system for miljøledelse. 
 
For å følge opp planen er det etablert et internt 
nettverk for klima og energi. I nettverket sitter det 
representanter for de mest sentrale enhetene som har 
ansvar for oppfølging av tiltak i planen. 
 
Det ble i 2015 for første gang utarbeidet en egen 
tilstandsrapport for natur og miljø der et sentralt tema 
er klima og energi. Denne skal synliggjøre 
kommunens innsats på feltet og være med på å 
utgjøre kommunens system for rapportering av 
kommunens klimapåvirkning. 


 Kommunen deltar i 2015 og 2016 i et KS-nettverk for 
klimatilpasning. Gjennom arbeidet i nettverkssamlingene 
gjennomfører kommunen en utredning som skal gi 
kommunen et tydelig blide av kommunens utfordringer 
knyttet til klimatilpasning. 
 
Det ble i oktober til desember gjennomført en ENØK-
kampanje rettet mot boligeiere i kommunen. Kampanjen 
bestod av energirådgivning over telefon og med 
hjemmebesøk, ved hjelp av et gratis nettbasert energi-
rådgivningstjeneste.  
 
Tre bedrifter i kommunen har status som Miljøfyrtårn. To 
av disse ble sertifisert i 2015.  
 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt og den inne-
holder blant annet bestemmelser om parkering, lade-
punkter for elbil, avfallshåndtering, energiløsninger og 
klimatilpasning. 
 
Nøkkeltall og økonomi 
Det er siden 2010 ikke utarbeidet noe klimaregnskap for 
Rælingen kommune. For perioden 1991-2009 utarbeidet 
Statistisk sentralbyrå (SSB) kommunefordelt statistikk 
for utslipp av viktige klimagasser. Men på grunn av stor 
usikkerhet rundt metodebruken og fordelingsnøklene 
sluttet SSB med dette. Tallene i den nye planen er 
derfor basert på de siste tallene som er blitt publisert, 
samt tall på nasjonalt nivå.   
 
I følge SSB slapp Rælingen kommune i 2009 totalt ut 
49 000 tonn CO2-ekvivaltenter. Utslippene fra Rælingen 
kommune gjelder i stor grad veitrafikk (48 %), industri og 
bergverk (38 %), stasjonær forbrenning knyttet til 
husholdninger (4 %), samt landbruk (3 %). Tallene fra 
klimaregnskapet som ble utarbeidet for kommunens 
virksomhet fra 2009 viser at det totale utslippet fra 
kommunen da var 3 386 tonn CO2. 


 
Revisjon 
Kommunens første kommunedelplan for klima og energi 
ble vedtatt av kommunestyret i 2009. I Kommunal plan-
strategi for Rælingen 2012, ble det vedtatt at planen 
skulle vurderes for revisjon. Begrunnelsen for 
vurderingen var at planen ble ansett som lite forankret i 
kommunen, og at den fremstod som for generell. I tillegg 
fremgår det av Statlige planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunen at revisjon av planer som 
behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes 
regelmessig og minst hvert fjerde år.  
 
Arbeidet med ny kommunedelplan ble derfor startet opp 
i 2013 og ny kommunedelplan for klima og energi ble 
vedtatt av kommunestyret 26. august 2015. 
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Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
Planansvarlig Kirsten Hauso 


 


Bakgrunn 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2009-2020 ble vedtatt i kommunestyret 9. desember 
2009. Kommunen skal ifølge rundskriv fra Kultur- og 
kirkedepartementet utarbeide tematisk kommunedel-
plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. 
Planen skal sikre styring, prioriteringer og helhet i 
anleggsutbyggingen. Videre skape gode arenaer som 
bidrar til gode nettverk og nærmiljøer, få flere med i 
fysisk aktivitet, sikre arealer for lek, friluftsliv og idrett. 
Planen danner grunnlaget for bruk av investerings-
midler og søknader om spillemidler. 
 
Målsetting 
Satsingsområdene i planen er: 


 Utvidelse av Marikollen kultur- og idrettspark. 


 Det er utviklet gode nærmiljøanlegg ved skolene 
som innbyr til aktivitet. 


 Ivaretakelse av grønnstruktur å utvikle et nett av 
turveier, løypenett og sykkelstier. 


 Befolkningen er gitt gode forutsetninger for å kunne 
ta vare på egen helse. 


 Barnehager og skoler skal legge til rette for daglig 
fysisk aktivitet. 


 Tilrettelegge for gode muligheter for fysisk aktivitet. 
 
Status  
Se investeringsprosjektene: 
041000 Nærmiljøanlegg 
040100 Idrett og friluftsliv 
042000 Marikollen idrettspark 


 
 
 


 
 
 


 Revisjon 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er 
under revisjon. Forslag til planprogram, kommunestyrets 
høringsdokument, ble vedtatt 11. februar 2015.  
Planansvarlig er kultur- og fritidsenheten, og enheter 
som skal jobbe med planens tiltaksdel etter planen er 
vedtatt involveres. Det har også blitt gjennomført 
involvering fra idrettsrådet og friluftsrådet i 2015, samt 
frivillige i kartleggingen og verdsettingen av kommunens 
friluftsområder. Det har også blitt gjennomført en 
spørreundersøkelse blant innbyggere om friluftsliv og 
fysisk aktivitet i kommunen. 
 
Tidsperspektivet på planen vil være 2016 – 2027, og det 
forventes at planen er ferdig behandlet i løpet av høsten 
2016.  
 
Vedrørende Grønn Plan  
Selv om Grønn Plan har status som kommunedelplan 
gjøres det ikke en egen rapportering på planen i 
årsberetningen for 2015. I planprogrammet til kommune-
delplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv slås det fast at 
planens videre form og omfang skal vurderes i 
prosessen med utarbeidelse av kommunedelplan idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv. 
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Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Planansvarlig Kirsten Hauso 


 


Bakgrunn 
I «Leve med kulturminner» (St.meld. nr. 16 2004-
2005) og «Framtid med fotfeste» (St.meld. nr 35 
2012-2013) legger regjeringen fram en handlingsplan 
for kulturminnepolitikken fram mot 2020. Målet er å 
stoppe forfallet og tapet av verdifulle kulturminner. Her 
konkluderes det med at det årlige tapet av kultur-
minner ikke skal overstige 0,5 % innen 2020. For 
Akershus ligger det årlige frafallet på ca 1,5 %, altså 
tre ganger høyere enn målet for 2020. Det er viktig at 
alle nivåer i forvaltningen gjør en innsats for å nå dette 
målet. Den forrige kulturminneplanen for Rælingen ble 
vedtatt i 2001. Etter 14 år har kulturminneplanen 
behov for en oppdatering og revidering. 
 
Flere verneverdige kulturminner har i forrige plan-
periode blitt fjernet eller mer eller mindre ombygget. I 
tillegg har nyere kulturminner kommet til og blitt 
aktuelle som verneverdige objekter.  
 
Målsetting 
Kulturminneplan for Rælingen kommune er i første 
rekke ment som en rettesnor for den kommunale 
forvaltningen av bygdas kulturminner.  
 
Planens overordnede mål er å ta vare på og bruke 
kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs i 
Rælingen, og derigjennom bidra til økt kultur-
forståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdi-
skapning. 
 
Status  
Arbeidet med planen startet opp i 2013. Det er brukt 
mye tid på registrering av alle kulturminner og 
kulturmiljøer. Det arbeides nå med en verdivurdering 
av disse. Videre inneholder planen en oversikt over 
historie og kulturminner i Rælingen og en handlings-
del med temaområder med mål og tiltak.  
 
Forankring, prosess og prioriteringer er planlagt våren 
2016 for arbeidsutvalg, styringsgruppe og referanse-
gruppe. Politisk behandling er beregnet høsten 2016. 


 
 


 


 Nøkkeltall og økonomi 
Det er innvilget midler for utarbeiding av planen fra 
Akershusfylkeskommune og Riksantikvaren. 
 
Revisjon 
Kulturminneplanen fra 2001 er under revisjon. Arbeidet 
ledes av kultursjefen og det er inngått avtale med 
konsulent om registrering og utarbeiding av kommune-
delplan for kulturminner og kulturmiljøer. 
 
Tidsperspektivet på planene vil være 2016-2018, og det 
forventes en ferdig behandlet plan høsten 2016. 
 
 
 
 


  







Årsberetning 2015 


 
 


71 


  


Kommunedelplan trafikksikkerhet 
Planansvarlig Jon Mikalsen 


 


Bakgrunn 
Rælingen kommune skal revidere sin kommunale 
trafikksikkerhetsplan. Gjeldende plan har status som 
kommunedelplan og ble vedtatt i kommunestyret 29. 
april 2009. Gjeldende plan har fulgt kommuneplanens 
planperiode for 2008-2017 med handlingsplan for 
2008–2011. 
 
Målsetting 
Kommunenes ansvar for trafikksikkerheten er i stor 
grad knyttet til utformingen av et trygt lokalmiljø slik at 
befolkningen kan bevege seg trygt i sine nabolag. 
Kommunens arealplanlegging legger rammer for 
transportbehovet. I tillegg til kommunens rolle som 
veiholder, er trafikksikkerhet også knyttet til deres 
ansvar som skole- og barnehageeier, transportør, 
kjøper av transporttjenester og som arbeidsgiver. 
 
Formålet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å 
synliggjøre kommunens ansvar og satsning på 
området, koordinere arbeidet internt og øke 
kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. 
Planen er også en forutsetning for å kunne søke om 
fylkeskommunal støtte til trafikksikkerhetstiltak (Aksjon 
skolevei). 
 
Rælingen kommune har som mål å bli trafikksikker 
kommune innen 2018. Trygg Trafikk har utarbeidet 
kriterier for kva en trafikksikker kommune er. I 
samarbeid med fylkeskommunen har disse kriteriene 
blitt til en godkjenningsordning. 
 
Status  
Arbeidene med planen i 2015 er knyttet opp mot 
utarbeidelse av plan, høringsprosess og behandling 
av høringsuttalelser.  
 
«Aksjon skolevei»-tiltakene for 2015 er avsluttet, og 
tiltakene ble godkjent av Statens vegvesen. 


 
 
 


 Nøkkeltall og økonomi 
Det er søkt om «Aksjon skolevei»-midler som dekker 50 
% av kostnadene. Tidligere kostnadsestimat var 
beregnet til kr 270 000,-. Ved bytte av konsulent og 
arbeider ved implementering av trafikksikker kommune 
vil kostnadene bli noe høyere enn først beregnet.  
 
Revisjon 
Kommunedelplan for trafikksikkerhet er under revisjon. 
(Forslag til planprogram ble vedtatt 11. desember 2013.) 
Arbeidet med revideringen er ledet av kommunalteknikk, 
med involvering fra brukerråd, Trafikksikkerhetsforum, 
arbeidsgruppe for trafikksikker kommune, og involverte 
enheter.  
 
Planen ble satt for sluttbehandling i kommune-
planutvalget og kommunestyret 17. februar 2016, og 
som referatsak til alle komiteer. 
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Rådmannskontoret 
Rådmann Eivind Glemmestad 


 


Viktige hendelser 
Fylkestings- og kommunestyrevalg er gjennomført. 
Det er arbeidet med kommunereform gjennom hele 
året; status og utfordringsbilde samt framtidig 
tjenestetilbud. Det er gjennomført innbyggerunder-
søkelse og folkemøte.  
 
Godtgjøringsregulativ for folkevalgte er revidert. 
Erverv av grunn til utvidelse av Smestad skole. 
Reguleringsplan for Marikollen. Avtale med skiklubben 
om disponering av grunn til utvikling av skipark.   
Deltagelse i byregionprogrammet. Områderegulering 
for Fjerdingby. Kommunedelplan klima og energi er 
vedtatt. Forslag til grenseendring for Rælingsåsen er 
behandlet og oversendt Klima- og miljødepartementet. 
Med bistand fra Varde Hartmark er det gjort en 
evaluering av organiseringen av kommunens 
administrasjon som følges opp med konkrete tiltak i 
2016. 
 
Nittedal ble tatt opp som ny eier i NRA IKS, og 
Gjerdrum som ny eier i NRV IKS. IKT-innovasjon og 
utvikling, og prosjektledelse bygg etablert som egne 
prosjektkontor under rådmannskontoret. 
 
Status utviklingsområder  


 Strategi for skoleeier 2015-2018 ble vedtatt 
17.06.2015. 


 Helse- og omsorgsplan 2015-2026 ble vedtatt 
26.08.2015. 


 Strategi for velferdsteknologi 2015 ble vedtatt 
17.06.2015. 


 Kommunedelplan 2015-2026 for klima og energi ble 
vedtatt 26.08.2015. 


 Utarbeidet et system for oppfølging av 
kommunedelplaner, tatt i bruk på kommunedelplan 
for klima og energi. 


 Arbeidet med å utvikle en årlig tilstandsrapport for 
helse, omsorg og velferd ble startet opp i 2015. 


 Utarbeidet tilstandsrapport for natur og miljø. 


 Nysatsingen Klart språk i Rælingen er igangsatt 
med info og ny veileder på nett og papir. Kurs er 
holdt i 19 enheter og avdelinger. 


 Veileder og folder for hvordan skrive, lage og 
publisere informasjonsmateriell er utarbeidet. 


 Arbeid med revidert og ny Kommunikasjonsplan 
2016-2019 for intern og ekstern kommunikasjon er 
startet og planlegges ferdig i 2016.  


 Rådmannskontoret gjennomførte workshop i 
virksomhetsplanlegging. 


 Kvalitetssikring av kommunens tilsyn med barne-
hagene er igangsatt. Plan for dokumenttilsyn er 
laget og iverksatt. 


 Arbeidet med helhetlig ROS-analyse er oppstartet 
og fortsetter i 2016. 


 Folkehelseoversikt 2015 ble vedtatt i august 2015. 


 Kjerneoppgaver 
Rådmannskontorets hovedoppgave er å bidra til riktig 
beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse. 
Rådmannskontoret skal også bistå ledelsen i å ivareta 
sitt eieransvar for de kommunale virksomhetene og å 
bistå enheter i utvikling og tilpasning av tjenestene. I 
tillegg ivaretas politisk sekretariat med ansvar for 
valgavvikling, strategisk kommunikasjonsvirksomhet, 
beredskapsledelse, rådgivning natur og miljø, rådgivning 
helse og omsorg, administrativ og strategisk utvikling av 
IKT, overordnet planlegging, juridisk rådgivning, 
prosjektansvar for store byggeprosjekt og forvaltning for 
skole- og barnehageområdet. Samhandlingskontoret 
(RSK) er organisatorisk tillagt enheten.  
 
Økonomi (inkl. politisk og samhandlingskontoret) 
 


2013 2014 2015


Regnskap 17 526 19 049 24 250


Budsjett 17 186 19 762 23 701


Avvik -340 713 -549


Avvik i % -2,0 % 3,6 % -2,3 %  
 
Avviket skyldes kostnader til organisasjonsevaluering og 
kommunedelplan Fjerdingby som det ikke er 
kompensert midler til. 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 15,6 16,2 20,9  
 
Økning i årsverk skyldes etablering av prosjekt med 
omrokkering av interne stillinger fra andre enheter, samt 
prosjektledelse hvor lønnsmidlene finansieres gjennom 
prosjektene. 
 
Sykefravær 


0,7 1,6 0,8
2,7


0,9
2,53,4 2,5 3,3


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert, og på akseptabelt 
nivå. 
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Regionalt samhandlingskontor 
Rådmann Eivind Glemmestad 


 


Viktige hendelser 
Ahus og kommunene i sykehusets opptaksområde 
har etablert en fagforumsordning. Det vil si at det 
opprettes et fagforum for hvert avtaleområde som 
tjenestene er lovpålagt å samarbeide om. Regionalt 
samhandlingskontor (RSK) har unnfanget ideen og 
vært pådriver for å få satt i gang denne ordningen.  
 
Fagforumene har ansvar for å følge opp og evaluere 
hver sin lovpålagte samarbeidsavtale, samt å utvikle 
samhandlingen innen sitt område. 
 
Status utviklingsområder  


 Hovedfokus for RSK har i 2015 vært arbeidet med å 
videreutvikle samarbeidsformer og samarbeids-
kulturen mellom sykehuset og kommunene, 
gjennom levendegjøring av samarbeidsavtalene.  
 


 RSK har jobbet for å strukturere arbeidet i 
arbeidsutvalget for ASU og SU. 
 


 RSK har vært sekretariatsleder for SU.  
 


 RSK har arbeidet frem fagforumsordningen. 
 


 RSK leder og koordinerer arbeidet med referanse-
gruppene for Nedre-kommunene, en gruppe pr 
fagforum. 
 


 RSK har bidratt til ny avtale med høyskolen i Oslo 
og Akershus om praksisstudier, som innebærer 
felles fokus på faglig utvikling og forskning. 
 


 RSK har knyttet Nedre Romerike-kommunene til 
regionalt og interregionalt innovasjonsprosjekt. 
 


 Kjerneoppgaver 
Regionalt samhandlingskontors hovedoppgave er å 
bistå og representere samarbeidskommunene i 
samhandlingen med Ahus med et særlig fokus på 
avtaleverket. Regionalt samhandlingskontor skal også 
være en pådriver for at kommunene ivaretar sin nye 
forskningsplikt og bistå med kompetanseutvikling.  
For å ivareta dette skal enheten utøve utstrakt kontakt 
og samarbeid med nærliggende kommuner, Ahus, KS, 
utdannings- og forskningsinstitusjoner og andre aktuelle 
aktører i samhandlingsfeltet. 
 
Regionalt samhandlingskontor er organisatorisk tillagt 
enheten rådmannskontoret. Informasjon om økonomi, 
årsverk og sykefravær er derfor inkludert i tallene på 
enhetssiden til rådmannskontoret. 
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Organisasjonsenheten 
Organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal 


 


Viktige hendelser 
Lønnsfunksjonen ble i løpet av året overført til 
økonomienheten gjennom en omorganiserings-
prosess. Hensikten var å utnytte ressursene i 
regnskaps- og lønnsfunksjonene samlet sett bedre, og 
samtidig sikre tettere faglig oppfølging av lønns-
funksjonen. 
 
Servicetorget har etablert en chat-funksjon. Dette er 
ment som en kommunikasjonskanal der innbyggere 
kan få raske svar og avklaringer på sine henvendelser 
gjennom direkte dialog via PC. 
 
Det er gjennomført overgang til fullelektronisk 
personalarkiv, som blant annet innebærer skanning av 
nåværende ansattes personalmapper. I tillegg har det 
vært en merkbar økning i gjennomførte opplæringer i 
arkivsystemet Ephorte. Dette henger blant annet 
sammen med overgangen til fullelektroniske personal-
mapper og ny mappestruktur.  
 
Frem mot januar 2016 har det blitt jobbet for å 
forberede digital ekspedering via Svarut, med sikte på 
oppstart 1.1.2016. 
 
Status utviklingsområder  


 Videreutvikle og tilpasse kommunens arbeidsgiver-
politikk og ledelsesform til fremtidens arbeids- 
marked 


- Det er gjort et grunnlagsarbeid for å kunne 
starte prosessen med å revidere 
seniorpolitikken. 


- Attføringsreglementet er revidert. 
- Fullelektronisk personalarkiv er etablert for alle 


nyansatte etter 01.01.2015, og det er etablert 
system for å kun lagre opplysninger digitalt 
også for ansatte før denne dato. 


- Prosjektet «Sammen om en bedre kommune» 
er avsluttet, og det er utarbeidet en prosjekt-
rapport med kompetansestrategi og 
anbefalinger om etablering av heltidskultur som 
følges opp i videre drift.  


 Kjerneoppgaver 


Enheten ivaretar kommunens personalfunksjon, og 
arbeider med overordnede personal- og arbeidsgiver-
politiske spørsmål. Enheten er rådgiver og veileder til 
ledere i vanskelige personalsaker, og administrerer 
frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger. Enheten har system-
ansvar for kommunens arkiv-, HMS- og kvalitets-
systemer. Øvrige kjerneoppgaver er dokument-
behandling og arkivtjenester med kommunens post- og 
kopieringstjeneste og servicetorg. Videre har enheten 
ansvar for ajour- og vedlikehold av saksbehandlings-
systemet, og støtter rådmannskontoret ved 
gjennomføring av kommune- og stortingsvalg. 


Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 17 702 18 824 18 411


Budsjett 17 715 19 043 18 413


Avvik 13 219 2


Avvik i % 0,1 % 1,2 % 0,0 %  
 
Enheten har hatt en ansatt ute i fødselspermisjon halve 
året uten at det er satt inn vikar. Med full bemanning ville 
enheten hatt et overforbruk i 2015. 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 20,2 20,8 15,9  
 
Reduksjon i bemanning skyldes omorganisering med 
overføring av lønnsfunksjonen til økonomienheten. 
 
Sykefravær 


2,8 2,8 2,62,3
3,4


1,9


5,1
6,2


4,5


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Sykefraværet har vært noe høyere enn målsettingen på 
2,9 %. Dette skyldes vesentlige en planlagt operasjon 
hos en ansatt med påfølgende langtidsfravær. 
 
Nøkkeltall 


2013 2014 2015


Innsynsbegjæringer 130 369 135


Nye journalposter i ephorte 26 914 27 653 35622


Nye saker i ephorte 3 003 2 856 7549


Ansettelsessaker 239 176 177


Attføringssaker 12 10 7


Henvendelser til servicetorg pr tlf N/A 40500 34849


Henvendelser til servicetorg skranke N/A 5400 7500


Henvendelser vedr.rekruttering N/A 2591 4372


Ansiennitetsberegninger N/A N/A 194


Varslingssaker 0 2 4
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Økonomienheten 
Økonomisjef Lillian Pedersen 


 


Viktige hendelser 
I løpet av 2015 har økonomienheten økt i omfang. 
Ved inngangen av året bestod enheten av 8 årsverk. I 
februar ble det ansatt en innkjøpsansvarlig, som 
vedtatt i gjeldende handlingsprogram. I tillegg er det 
gjennomført en omorganisering der 4 årsverk på lønn 
er overført fra organisasjonsenheten fra 1. mai 2015, 
og nå består enheten av til sammen 13 årsverk. I 
løpet av året har også enheten overtatt ansvar for 
eierstyring knyttet til interkommunale selskaper og et 
koordineringsansvar for arbeidet med lokale 
befolkningsprognoser. Enheten har også deltatt i ulike 
prosjekter og oppdrag knyttet til videreutvikling av 
styringsindikatorer, boligøkonomi, kommunereformen 
og effektiviseringsnettverk om ressursbruk i 
helsesektoren.  
 
Status utviklingsområder  


 Styrke innkjøpsarbeidet 
Status: Ehandels-prosjektet er integrert i driften, 
og elektroniske innkjøp er nå hovedregelen. 
Innkjøpsansvarlig ble ansatt i februar – deltar i 
større anskaffelser i enhetene og investerings-
prosjekter. 
Gjenstår: Øke volum på elektroniske innkjøp via 
ehandel ytterligere. Revidere serviceavtale og 
andre dokumenter knyttet til innkjøp og få rollen 
godt forankret i organisasjonen.  
 


 Utarbeide et dokumentert internkontrollsystem 
Status: Har strukturert et samledokument med 
oversikt over hvilke internkontrolltiltak vi har. 
Gjenstår: Etablere en mappestruktur som 
dokumenterer samlet gjennomførte tiltak 
fortløpende. 
 


 Videreutvikle et helhetlig system for arbeidet med 
befolkningsprognoser 
Status: En tverrfaglig arbeidsgruppe har utviklet et 
årshjul for prognosearbeidet og laget foreløpige 
prognoser som utgangspunkt for årets budsjett-
prosess.  
Gjenstår: Løpende oppdateringer og kvalitets-
sikring, etablere arbeidet som en naturlig del av 
driften.  
 


 Innføre et langsiktig perspektiv i den økonomiske 
planleggingen 
Status: Har etablert en 10 års-plan for 
investeringsprosjekter, utvikling av lånegjeld og 
befolkningsprognoser.  
Gjenstår: Å etablere tilsvarende perspektiv på 
driftsbudsjettet og disposisjonsfondet. 


 Kjerneoppgaver 
Økonomienheten koordinerer kommunens budsjett- og 
rapporteringsprosesser, og rapporterer økonomisk til 
kommunens ledelse, folkevalgte og myndigheter. 
Enheten har ansvar for regnskap og lønn i kommunen 
og Kirkelig fellesråd. Enheten ivaretar kommunens 
finansforvaltning og likviditetsstyring, eierstyring og 
innkreving av kommunale avgifter, samt koordinering av 
kommunens anskaffelser og arbeidet med lokale 
befolkningsprognoser. Skatteoppkreverfunksjonen 
ivaretas gjennom et samarbeid med Skedsmo 
kemnerkontor. Som støtteenhet skal økonomienheten 
være bidragsyter, veilede og tilrettelegge, inneha 
kompetanse på områder av stor økonomisk betydning 
for kommunen, samt ha oversikt over kommunens 
samlede økonomi. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 9 082 9 791 11 843


Budsjett 9 311 9 733 11 879


Avvik 229 -58 36


Avvik i % 2,5 % -0,6 % 0,3 %  
 
Budsjettavvik innenfor 1 %. 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 8,0 8,0 13,0  
 
Økning i antall årsverk knyttet til omorganisering og 
ansettelse av innkjøpsansvarlig. 
 
Sykefravær 


2 1,9
3,8


0
1,7 2,52


3,6


6,3


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Høyt sykefravær i 2. kvartal 2015 skyldes tilfeldige 
sammentreff, og antas å ikke videreføres på samme 
nivå.  
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Øyeren IKT 
Daglig leder Finn Borge 


 


Viktige hendelser 
Vaktordning er kommet på plass. Særlig viktig for helse- 
og omsorgsinstitusjonene. «Retanket» alle ansatt-PCer 
med nytt operativsystem, Office-pakke og nettleser-
versjon – en massiv prosess. Har avsluttet ISP-
virksomhet (internett) for kabelselskaper (RKL, YRAL og 
FKTV). Gjennomført katastrofetester med forbedrings-
tiltak: 


 Forbedret/utvidet datalagringsløsning 


 Oppgraderer nettverkshastighet i kjerne 


 Effektivisere lagringshastighet fra servere 
 
Har over tid effektivisert påloggingshastighet for brukerne. 
Har nå en løsning vi tror er mer effektiv enn hva andre 
kommuner opplever. Både ved pålogging på PC og 
terminalservere. Anbudsutarbeidelse, gjennomføring, 
vurdering, uttesting og valg av nytt trådløst datanett. 
Aggregat på Rælingen rådhus i drift. Strømbrudd (i 
Rælingen) påvirker nå arbeid i kommunene minimalt. 
Office 365 løsning for skole (skybasert). Oppgradert lokal-
nett på barneskoler. Har med det ryddet opp i gamle 
nettverk på alle skoler. Løsninger for styring av mobile 
enheter, både for ansatte og politikere samt for skole 
(elever). Etablert løsning for sikker print. Medfører stor 
besparelse for miljø og i kostnader ved at unødvendig 
utskrift unngås. Også enklere for brukere som kan hente 
utskrift der man ønsker. Oppgradert serverversjoner i 
Microsoft-plattform. Testet ut Netscaler-løsning for sikker 
tilgang. Medvirket til ePhorte5 oppgraderingsprosjekt. 
Gjennomført forstudie for telefoni og samhandling (skifte 
ut gamle telefonsentraler). Medvirket i en rekke bygge-
prosjekter (Tienbråten, paviljonger Løvenstad/Fjerdingby/ 
Fet kulturskole, flerbrukshall Enebakk, strømsparings-
prosjekt/SD-anlegg Enebakk, RV22 utbygging, demens-
senter Løvenstad mm). Fiber til renseanlegg og Kopås 
sykehjem i Enebakk og til Fallertun i Fet. Oppgradert 
servicemanagement løsning for å kunne yte bedre bruker-
service fra Øyeren IKT. Valg av ny lærling. Oppsett av 
Windows 10 basert nettbrettsmodell for lærerbruk – 
herunder få testet og tilrettelagt standardprogrammene i 
skole. Kommune- og fylkestingsvalg: Etablering av felles 
database for alle kommuner i forbindelse med elektronisk 
opptelling (skanning) av stemmesedler. 


 
Status utviklingsområder  


 Hjelpe kommuneorganisasjonen med sine utviklings-
prosjekter med bistand og ressurser slik at målene i 
prosjektene kan oppnås (O1)  
Ok, men behov for samordning og prosessforbedring 


 Gjennomføre IKT prosjekter som etablerer tekniske 
løsninger innen ØIKT sitt ansvarsområde og direkte 
understøtter kommunens brukere (O1) 
Ok, se viktige hendelser. 


 Bidra aktivt til at det kommer på plass en styrings-
metodikk for IKT prosjekter i Rælingen som også sikrer 
at ØIKT kan bidra på en god måte (O3) 


Forslag er utarbeidet. 


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


Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 7 971 9 206 9 831


Budsjett 8 107 9 234 9 831


Avvik 136 28 0


Avvik i % 1,7 % 0,3 % 0,0 %  
 


Har reelt sett hatt et stort underforbruk, primært på 
lønnskostnader der langtidsfravær, omsorgsrefusjoner 
og delvis uførepensjon har gitt lave lønnskostnader. I 
tillegg er et par avtaler reforhandlet og gir lavere 
driftskostnader. Overskudd er blitt benyttet til å 
finansiere investeringer som ellers ville ha vært belastet 
investeringsbudsjett.  
 


Årsverk 
 


2013 2014 2015


Antall 15,0 15,0 14,6  
 


Sykefravær 


2,5 1,7 1,70,8 0,9


5,7
3,3 2,6


7,4


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Økning i sykefravær skyldes i første rekke akutt 
langtidsfravær. Forventes å normalisere seg. 
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Eiendomsenheten 
Eiendomssjef Omar Qureshi 


 


Viktige hendelser 
Drift og vedlikehold 
I 2015 fikk teknikere felles oppmøtested og arbeids-
plasser i Kirkebyvegen 2. Vi startet med opplæring i ISY 
(internkontroll) hvor vi skal kvittere ut arbeidsoppgavene 
i årshjulet. Det er gitt opplæring og laget rutine for 
energioppfølgningssystemet. Det er blitt gjennomført 
sikkerhetskurs for teknikere i 2015. 
 
Organisasjonsutvikling 
Det er blitt arbeidet med omorganisering av drift og 
vedlikeholdsarbeidet i enheten. Vi har slått sammen 
driftsavdelingen og vedlikeholdsavdelingen til en drifts- 
og vedlikeholdsavdeling og styrket organisasjonen med 
en driftsingeniør som er underlagt avdelingsleder drift og 
vedlikehold. Kapasiteten i drifts- og vedlikeholds-
avdelingen er styrket ved å rekruttere teknikere med 
fagbrev. 
 
Struktur og rutiner 
Vi har jobbet med utvikling av kvalitetslosen og 
dokumenthåndtering. Det er blitt etablert rutiner bolig-
forvaltning og vi jobber med resten av organisasjonen.  
 
Forvaltning 
Vi har anskaffet i 2015 anskaffet 9 objekter og solgt 1 
objekt.  
 
Dovrebygget: Et mulighetsstudie på oppdrag fra 
fagenhetene. Aktivitetssenteret, Ressurssenteret, ROAS, 
Aktivum, Hjemmebaserte tjenester, Psykisk helse og 
avhengighet. En arealøvelse med fokus på arealbehov 
og logistikk.  
 
Bygdetunet: Et mulighetsstudie på oppdrag fra Kirkelig 
Fellesråd og Rælingen historielag, hvor låven og deler 
av Sørgarden gård inngår i studiet. Ønske om å etabler 
en samlokalisering av driftsfunksjoner for Rælingen 
Kirkegård og historielaget. Samordning av trafikkløsning 
for området, adkomst, parkering for besøkende, 
driftskjøretøy og ny adkomst slik at tunet bindes sammen 
til en helhet. 
  
Status utviklingsområder 


 Organisasjonsutvikling pågår. Gjennomført internt 
arbeid med å utrede effektiv organisering. 
 


 FDV-system implementeres i driftsavdelingen.  
 


 Arbeid med utredning for utfasing av oljefyr og el for 
oppvarming. 


 
 


 Kjerneoppgaver 
Enheten har ansvar for forvalting, drift og vedlikehold av 
kommunens bygningsmasse samt rehabiliterings-
prosjekter. Enheten inkluderer transport, renhold, drift og 
vedlikehold av bygningsmassen samt boligforvaltning av 
utleieboliger.  
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 27 032 27 484 28 569


Budsjett 26 829 26 148 26 202


Avvik -203 -1 336 -2 367


Avvik i % -0,8 % -5,1 % -9,0 %  
 
I forbindelse med etablering av paviljong på Fjerdingby 
og Løvenstad skole, fikk enheten en etableringskostnad 
som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Denne 
kostnaden er på til sammen 1,1 million kroner. Leie for 
begge paviljongene for desember var på kr 390 000,-. 
Energikostnader for 2015 hadde et overforbruk på ca. kr 
180 000,-. Kjøp av renholdstjenester overskred budsjettet 
med kr 605 000,-. Det er et overforbruk av materiell til 
vedlikehold, i forhold til budsjett. Tilsammen forklarer 
dette avviket.  
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 29,9 30,4 28,6  
 
Sykefravær 


2,5 2,7 21,9


5,5


9,9


4,4


8,2


11,9


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


       
Langtidssykemeldte er fulgt opp i møter med Nav. 
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Blystadlia skole og barnehage 
Rektor Sissel Berg 


 


Viktige hendelser 
Det har gjennom hele året blitt arbeidet mye med å 
implementere enhetens strategiplan for 2015-2019, 
med stort fokus på å finne felles treffpunkt, faglig og 
sosialt, på tvers av avdelingene. Vi har innført felles 
temadager en gang i måneden, der også barnehagen 
deltar ut fra sine forutsetninger.  
 
Barnehagen har startet på et felles utviklingsområde 
sammen med de andre kommunale barnehagene, 
hvor målet er at barnehagene skal fremstå som 
helhetlig utad, med felles profil, plattform og identitet. 
Det er utviklet en felles pedagogisk plattform og felles 
årsplanmal. Det er ansatt 2 pedagoger, og barne-
hagen har full pedagogdekning. 
 
Skolen har gjennomført elev- og foreldreundersøkelse 
med jevnt over gode resultater, men også klare 
forbedringsområder.   
 
Status utviklingsområder 


 Barnehagens rutiner er godt innarbeidet, og alle 
ansatte er trygge på hva som er deres oppgaver og 
utfører dem tilfredsstillende. Det er igangsatt arbeid 
med internkontrollsystem for miljørettet helsevern i 
skole og barnehage. 


 Personalet har fått økt sin kompetanse på lek 
gjennom felles kurs og systematisk arbeid på 
enheten. Arbeidet fortsetter i 2016.  


 Helhetlig arbeid med matematikkopplæringen og 
fokus på regning som grunnleggende ferdighet kom 
i gang utover høsten. Lærerne har jobbet med 
«Lesson studies» som metode og ressurslærer i 
regning har hatt ansvar for å utvikle lærernes 
metodekompetanse.  


 Arbeidet med å utvikle organisasjonen og tydelig-
gjøre ansvar og roller i ledelsen er kommet godt i 
gang, og vil bli videreført i 2016. 


 Et helhetlig læringsløp på tvers av avdelingene, med 
fokus på sosiale ferdigheter har ikke kommet i gang. 
Det har vist seg vanskelig å finne de felles møte-
arenaene som kan gjøre dette mulig. Arbeidsmålet 
må videreføres til 2016. 


 Kommunens plan for språk- og leseutvikling er 
jobbet med både i barnehage og skole. Skolen har 
som resultat av dette utarbeidet en egen plan for 
læringsstrategier på alle trinn. 


 Kommunenes IKT-plan er løftet fram i ulike 
sammenhenger. Lærerne bruker planen i sitt daglige 
arbeid og IKT blir en grunnleggende ferdighet i alle 
fag. Erfaringsdelinger har skolert lærerne i nye 
verktøy og programmer.  
 


 Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig 
skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. Barnehagen er en pedagogisk 
tilrettelagt virksomhet og læringsarena som skal forvalte 
økonomiske og personalmessige ressurser på en 
fornuftig måte. Det skal legges til rette for godt 
samarbeid med foresatte og foreldre og hensiktsmessig 
bruk av nærområdene og miljøet. Enheten skal 
dokumentere og kvalitetssikre arbeid med barn. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 14 146 14 887 17 776


Budsjett 14 304 15 168 17 548


Avvik 158 281 -228


Avvik i % 1,1 % 1,9 % -1,3 %  
 
Skole og SFO gikk i minus med 11 000. Det er barne-
hagen som har et stort underskudd, som følge av 
uforutsette utgifter første oppstartsår.  
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 23,5 30,2 34,6  
 
Økningen i antall årsverk skyldes oppstart av barne-
hagen. Noe økning på skolen som følge av statlige 
midler til tidlig innsats på småtrinnene. 
 
Sykefravær 


1,2 1,3
2,8


4,3 4,2
5,35,5 5,5


8,1


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Skole og SFO har hatt en økning i sykefraværet og 
målet ble ikke nådd. Dette skyldes flere langtids-
sykmeldte. Alle er nå tilbake i jobb, men to har nådd 
maksdato og er over på andre ordninger. Barnehagen 
hadde et sykefravær på 1,6, best i kommunen! 
 
Nøkkeltall 
Nasjonale prøver 5. trinn 


2013 2014 2015


Regning 1,9 47 51,0


Lesing 2,0 49 49,0


Engelsk 2,1 49 52,0
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Fjerdingby skole 
  Rektor Inger-Jorunn Andersen 
   


Viktige hendelser 
Sammen med FAU gjennomførte skolen sin 
tradisjonelle Fjerdingbykveld i april hvor alle elever, 
foreldre, besteforeldre og andre sambygdinger deltok. 
Årets tema var Friluftslivets år, det ble arrangerte ulike 
fysiske aktiviteter i skolegården og i nærmiljøet. 
Mange organisasjoner innenfor friluftsliv i kommunen 
var tilstede og informerte om sine aktiviteter. Halv-
parten av inntektene fra kvelden ble gitt til Bark,- Barn 
og unges avdeling i Rælingen Røde Kors og resten 
ble brukt til innkjøp av en Vennskapsbenk som står i 
skolegården. 
 
I november kom det på plass en paviljong i skole-
gården hvor de tre klassene på 7. trinn flyttet inn. 
 
To lærere har deltatt på videreutdanning, en i norsk 
og en i regning. 
 
Skolen er fornøyd med gode resultater på med-
arbeiderundersøkelsen, og vi er spesielt fornøyd med 
gode tilbakemeldinger på SFO fra foreldrene på 
brukerundersøkelsen. 
 
Status utviklingsområder  


 Leseopplæringen 
Vi har lagt vekt på lesing som grunnleggende 
ferdighet og er i ferd med å ferdigstille en leseplan 
for hele skolen. Virksomhetsplanen for 2016 er et 
viktig dokument for oss i dette arbeidet. Alle lærerne 
er kurset i klasselesekurs og bruker dette i alle 
teoretiske fag. Ressurslærer i lesing er sentral i 
dette arbeidet.  
 


 Godt læringsmiljø 
Virksomhetsplanen har et arbeidsmål vi har kalt Vi-
skolen. Dette betyr at vi jobber for felles standarder 
som skal gi elevene en forutsigbar og trygg skole-
hverdag med høy grad av læring. Det arbeides for at 
elever og ansatte skal kjenne systemer, regler og 
kvaliteter, både faglig og sosialt. Dette gjelder både i 
skoletiden og på SFO. 
 


 Ledelsen er i ferd med å lage planer for bedre, 
systematisk oppfølging av ansatte for å kunne lede 
mot gode resultater. 
 


 Ressurslærer i regning og særskilt tilpasset 
norskopplæring følger opp arbeidet med tilpasset 
opplæring. 


 
 


 Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig 
skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 18 791 20 878 23 205


Budsjett 18 961 20 583 22 420


Avvik 170 -295 -785


Avvik i % 0,9 % -1,4 % -3,5 %  
 
Merforbruket er knyttet til sykefravær og voksentetthet i 
forhold til elevbehov. 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 33,1 39,2 39,2  
 
Sykefravær 
 


3,4 2,4 2,9
4,2


10,7


5,2
7,6


13,1


8,1


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Vi har systematisk fulgt opp sykefraværet i samarbeid 
med organisasjonsenheten, bedriftshelsetjenesten og 
Nav. De nye rutinene for sykefraværsoppfølging i 
kommunen er tatt i bruk. Fraværet har i liten grad vært 
knyttet til arbeidsmiljøet.                 
 
Nøkkeltall 
Nasjonale prøver 5. trinn 


2013 2014 2015


Regning 2,0 47 49


Lesing 2,3 46 49


Engelsk 2,0 48 51


 
Vi ser en fremgang etter økt arbeid med analyse av 
kartleggingsresultater, tilpasset opplæring og fokus på 
grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. 
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Løvenstad skole 
Rektor Svein Fjellheim 


 


Viktige hendelser 
Mye god jobbing med regning som årets utviklings-
område. 
 
Skolen er på Facebook med gladnyheter. Dette har 
vært en suksess. 
 
Stor oppslutning om 17. mai ved Løvenstad skole og 
flott sommeravslutning på Nebbursvollen, i regi av 
FAU. 
 
Skoleutbygginga ble stoppet i siste del av planfasen 
og paviljonger for 4 klasser ble tatt i bruk i november. 
Skolen frigjort areal til SFO og bibliotek/musikk.  
 
Omorganisering av ledelse ved skolen. Fra 3 
avdelingsledere i 50 % til 2 i 100 %. Mette H. Råge er 
avdelingsleder for SFO og 1.-3. trinn og Nina Enga er 
avdelingsleder for 4.- 7. og tilrettelagt tilbud.   
 
4 lærere og to vernepleiere ansatt. 3 ansatte tar 
fagbrev i barne- og ungdomsfag, en har tatt regning 
og en tar skoleledelse. 
 
Status utviklingsområder  


 Videreføre arbeidet med å kvalitetssikre 
opplæringen i henhold til opplæringsloven og 
institusjonalisere felles standarder i Rælingskolen 
med fokus på (O3) (T3).  
Delvis nådd 
 


 Helhetlig arbeid med matematikkopplæringen for 
5.-10. trinn i Rælingskolen (O3) (T3).  
I prosess etter handlingsprogram med ståsteds-
analyse landet på REGNING som ett felles 
utviklingsområde for hele organisasjonen i 2015. 
Både for å få trøkk og fokus på regning, men også 
for å få erfaring med å ha bare ett felles utviklings-
område. Det har gitt skolen et løft, som vi 
viderefører inn i 16.     


 


 Utvikle kompetanse i organisasjonen gjennom (O2). 
Delvis nådd  
 


 Systemorganisasjon for IKT i Rælingskolen 
implementeres i arbeidet på skolene (O1). 


Ikke nådd 


 
 
 
 
 


 Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig 
skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 14 776 15 274 16 545


Budsjett 14 368 15 463 15 931


Avvik -408 189 -614


Avvik i % -2,8 % 1,2 % -3,9 %  
 
Merforbruk skyldes at det er gitt et tilrettelagt tilbud som 
ikke er finansiert med budsjettmidler. 
   
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 26,1 27,4 28,8  
 
Sykefravær 


3,6 3,2 3,3
4,7 5,1 4,4


8,3 8,3 7,7


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Vi hadde målsetning om 7,5 i 2015. Tallene er konstante 
over år, selv om vi jobber med oppfølging av sykefravær 
og arbeidsmiljø. 
 
Nøkkeltall 
Nasjonale prøver 5. trinn 


2013 2014 2015


Regning 1,8 45 51


Lesing 1,6 49 53


Engelsk 1,6 46 49


 
Resultatene viser et godt og systematisk arbeid med 
grunnleggende ferdigheter. I regning og lesing har vi 
målrettet arbeid klart å løfte flere elever opp på høyeste 
mestringsnivå. Vi har som en konsekvens av tallene 
Engelsk som utviklingsområde i 2016. Regning 
viderefører vi om utviklingsområde i 2016.  
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Nordby skole 
Rektor Kari Bloch-Johnsen 


 


Viktige hendelser 
I august startet en lærer på videreutdanning i engelsk 
og to barneveiledere på fagarbeiderutdanning, barn- 
og ungdomsarbeider, i regi av kommunen. 2 lærere 
sluttet ved årsslutt (150 % stilling). Vi har en høy 
prosentandel ufaglærte. Vi fikk tak i tre nye faglærte 
ved utlysning i november. Disse tiltrer i 2016. Vi vil da 
ha en lav prosentandel ufaglærte i undervisning. 
Skolen har startet utskiftning av stoler og pulter til 
elever. 1. trinn fikk til skolestart i august. Skolen har 
også skiftet ut blant annet kontormøbler for alle 
ansatte i løpet av de to siste årene. Alt har vi fått av 
Norgesgruppen Data. Pent brukte møbler, kontor-
rekvisita og whiteboard. 
 
Utviklingsområder  


 Videreføre arbeidet med å kvalitetssikre 
opplæringen i henhold til opplæringsloven og 
institusjonalisere felles standarder i Rælingskolen 
med fokus på (O3) (T3). 
Skolen har forbedret sin struktur og sine prosedyrer 
i forhold til oppfølging av kartlegginger slik at 
resultater følges opp med egnede tiltak på individ- 
og gruppenivå. Ressurslærer i lesing og regning 
følger opp lærerne og er delaktig i analyse og 
etterarbeid. Det er satt klare frister for tiden mellom 
kartlegging og igangsetting av tiltak.   
       


 Utvikle kompetanse i organisasjonen (O2). 
Ledelsen har sett på forskning og teori rundt skole-
ledelse og i dette perspektivet gjort en systematisk 
analyse av ledelsesstrukturen. En av konklusjonene 
er at ledelsen må drive mer med ledelse og mindre 
med fag. Et tiltak her er utlysning og ansettelse av 
ny ressurslærer i lesing. Denne funksjonen har en i 
ledelsen hatt. Vi har laget en oppdatert oversikt 
over lærernes undervisningskompetanse jamfør 
nye krav. Denne ble brukt ved utlysning og 
ansettelse av nye lærere. 
 


 Systemorganisasjon for IKT i Rælingskolen 
implementeres i arbeidet på skolene (O1). 
Skolen har hatt jevnlige interne læringsøkter i 
forhold til pedagogisk programvare og utvidet bruk 
av interaktive tavler. Etter utskiftning av tavler til 
Smartboard, har bruken og kvaliteten på bruken økt 
betraktelig. 
 


 Videreutvikle en skolekultur basert på helhets-
forståelse og et felles verdigrunnlag (O3). 
Alle ansatte har hatt - og blitt fulgt opp på - 
personlige mål i forhold til kollegaer (RAR) og 
elever (pedagogisk plattform).  


 
 


 Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig 
skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 8 523 8 889 9 672


Budsjett 8 180 9 013 9 790


Avvik -343 124 118


Avvik i % -4,2 % 1,4 % 1,2 %  
 
Det positive avviket skyldes vakanse. 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 13,0 14,6 15,0  
 
Sykefravær 


2 1,1 1,6


5,1 5,9 6,57,1 7
8,1


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total  
 
Skolen har de siste årene hatt en økning i langtids-
sykemeldinger. Ledelsen har sett på utviklingen fra et 
individ-, et gruppe- og et systemperspektiv. Vi må sette 
inn tiltak og oppfølging på alle plan. 
 
Nøkkeltall 
Nasjonale prøver 5. trinn 


2013 2014 2015


Regning 2,0 51 45


Lesing 2,0 50 44


Engelsk 1,8 50 44


 
Vi ser på de nasjonale kartleggingsprøvene at vi må 
styrke samkjøringen og kvaliteten på arbeidet vårt rundt 
tidlig innsats, spesielt når det kommer til lesing. Dette 
blir det viktigste utviklingsområdet for oss i 2016. For å 
få dette til på best mulig måte må læringsmiljø og skolen 
som organisasjon også være sentrale utviklingsområder. 
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Rud skole 
Rektor Øystein Hellum 


 


Viktige hendelser 
Pågående arbeid for å møte utfordringen med stadig 
økende elevtall på en begrenset plass.  
 
Aktivisering av revidert plan for forebyggende arbeid 
etter § 9A for alle ansatte og avdelinger på skolen. 
 
Status utviklingsområder  


 Videreføre arbeidet med å kvalitetssikre 
opplæringen i henhold til opplæringsloven og 
institusjonalisere felles standarder i Rælingskolen  


Arbeid etter revider plan er godt i gang og 
videreføres i 2016 for institusjonalisering. Årshjul for 
kartleggingsarbeid og oppfølging av resultater i 
lokale planer har hatt god effekt og tas med videre i 
tråd med ressurslærernes arbeidsoppgaver og 
organisering av ledelsen etter skoleeiers strategi. 


 


 Helhetlig arbeid med matematikkopplæringen for 5. 
– 10. trinn i Rælingskolen 
Ressurser er prioritert til kurs og delingstimer 
knyttet til lesing og regning. Timeplanprosess for 
2016/2017 viderefører de gode erfaringene fra 
dette. 


 


 Utvikle kompetanse i organisasjonen gjennom:  
- Økt bevissthet rundt resultatledelse i skolen  
- Kursing for og i personalet  
- Erfaringsutveksling på skolen  
Medarbeiderundersøkelse og egenvurdering 
understøtter at dette er viktige områder å arbeide 
videre med i 2016. Virksomhetsplanen fra 2016 
understøtter dette arbeidet videre. 


 


 Systemorganisasjon for IKT i Rælingskolen 
implementeres i arbeidet på skolene 
Internt arbeid for faglig styrking ved bruk av IKT i 
læringsarbeid og administrativt har hatt god effekt. 
Skolen har også bistått i prosess med anskaffelse 
av nytt skoleadministrativt system i kommunen. 


 Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig 
skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 19 475 21 372 22 071


Budsjett 19 809 21 750 22 328


Avvik 334 378 257


Avvik i % 1,7 % 1,7 % 1,2 %  
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 36,7 40,1 39,2


 
Sykefravær 


3,9 3,7
5,6


1,5


4,1
1,9


5,4
7,8 7,5


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
 
Nøkkeltall 
Nasjonale prøver 5. trinn 


2013 2014 2015


Regning 1,7 49 50


Lesing 1,9 49 50


Engelsk 2,0 49 48
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Marikollen ungdomsskole 
Rektor Anne Beate Belstad 


 


Viktige hendelse 
Marikollen ungdomsskole har gjennomført sine faste 
arrangementer i løpet av skoleåret som blant annet 
vinteraktivtetsdag, vinterball, temakveld for elever og 
foresatte, orienteringsdag, idrettsdag, overnattings-
turer for et helt trinn og avslutningsfest for 10. trinn. 
FAU har vært en viktig bidragsyter ved gjennomføring 
av flere av arrangementene. 
 
Skolen har hatt fokus på arbeidet med psykososialt 
miljø gjennom timer om læringsmiljøet i hver enkelt 
klasse og gjennom arbeidet med MOT. Ny plan ved 
krenkende adferd og mobbing er utarbeidet og tatt i 
bruk. 
 
Personalet har deltatt på kurs og videreutdanning. Tre 
lærere tar videreutdanning i norsk, to ansatte på FINE 
tar videreutdanning i spes.ped, og to ansatte har 
deltatt på ART-skolering. 
 
Ny hjemmeside for skolen er lansert og viktig 
informasjon er lagt ut. Lekearealet ute for elevene på 
FINE er forbedret med blant annet hinderløype som 
gir variert trening.  
 
Status utviklingsområder  


 Resultatledelse 
Plan for oppfølging av elevresultater med analyse-
møter, tiltak og evaluering av tiltak er tatt i bruk. 
Ledelsen ved skolen følger tett opp i samarbeid med 
ressurslærere og faglærere. 
 


 Helhetlig arbeid med matematikk-opplæringen på 
5.-10. trinn 
Samarbeidet med Sandbekken ungdomsskole om 
matematikkundervisningen er videreført. Ressurs-
lærer i regning har fulgt opp lærere som underviser i 
matematikk og gjennomført kurs for elever. Alle 
lærere har arbeidet med grunnleggende ferdigheter i 
regning i alle fag og delt erfaringer med hverandre. 
 


 Tilpasset opplæring og spesialundervisning 
Ny organisering av spesialundervisning og tilpasset 
opplæring er under utprøving skoleåret 2015/2016 
og vil bli evaluert vår 2016. Plan for oppfølging av 
elever med dysleksi er tatt i bruk. Ressurslærer i 
lesing har fulgt opp arbeidet med grunnleggende 
ferdigheter i lesing og gjennomført kurs for elevene. 
Samarbeid mellom spes.ped. lærere og andre 
ansatte om gjennomføring av elevenes IOP har vært 
i fokus på FINE. 


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


2013 2014 2015


Regnskap 24 218 25 706 27 315


Budsjett 23 794 24 809 27 240


Avvik -424 -897 -75


Avvik i % -1,8 % -3,6 % -0,3 %  
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 40,5 40,6 43,4  
Økning i antall elever på FINE har medført økning i 
antall årsverk. 
 
Sykefravær 


1,8 2,2 2,7


7,2
4,7 4


9
6,9 6,7


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Sykefraværet har vært synkende de siste årene. Skolen 
har tilrettelagt for langtidssykemeldte ansatte slik at det 
har vært mulig å arbeide i gradert sykmelding. 
 
Nøkkeltall 
Nasjonale prøver 8. trinn 


2013 2014 2015


Regning 3,1 49 49


Lesing 3,0 50 51


Engelsk 3,2 50 50


 
Nasjonale prøver 9. trinn 


2013 2014 2015


Regning 3,2 52 53


Lesing 3,2 52 52  
Det har vært en positiv utvikling på 4 skalapoeng i 
regning for den samme elevgruppen fra 8. til 9. trinn. 
 
Standpunktkarakterer 10. trinn 


2013 2014 2015


Matematikk 3,8 3,5 3,4


Norsk 3,9 3,9 3,9


Engelsk 3,9 4,3 4,1


Standpunktkarakterene i norsk er stabile, mens det er 
nedgang i standpunktkarakter i engelsk og matematikk. 
Sammenlignet med nasjonalt nivå ligger vi over snittet 
for norsk (3,8) og engelsk (3,9), men under snittet for 
matematikk (3,5). 
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Sandbekken ungdomsskole 
Rektor Gina Kveen 


 


Viktige hendelser 
FAU og skole arrangerte vellykket fest for elevene på 
10. trinn etter eksamensfesten i juni. Valgfag sal og 
scene på to trinn har jobbet fra januar med en felles 
forestilling som i november ble vist for skolens elever, 
elever fra 7. trinn og foresatte.  
 
Ungdomsklubben har prøvd ut ny driftsmodell fra i 
høst med økte ressurser og utvidete åpningstider. 
Klubbtilbudet omfatter tilbud etter skoletid, på 
kveldstid og på søndager.  
 
Skolen har hatt fokus på arbeidet med psykososialt 
miljø, har satt tilbud om ART-kurs i system og hatt 
tilsyn fra Fylkesmannen på området.  
 
Skolen har prøvd ut et digitalt verktøy for å 
selvevaluere regelverksetterlevelse på sentrale 
områder i lover og regelverk. Kunnskapsministeren 
besøkte skolen i desember i anledning skolens 
utprøving, og elever fra 10. trinn fortalte ministeren om 
skolen og skolens arbeid med elevmiljøet.  
 
Status utviklingsområder   


 Helhetlig arbeid med matematikkopplæringen 
Satsingen på ungdomstrinnet er videreført med 
samarbeidet på ledernivå mellom ungdomsskolene. 
Dette bidrar til økt kvalitet i eget lederteam. 
Ledelsens deltakelse i kompetanseprogram regning 
for lærere har gitt nødvendig innsikt i utfordringer 
lærerne står i, og muligheter til å legge til rette for 
arbeidet. Fem faglærere har deltatt i kompetanse-
programmet, og har gjennom dette felles faglig 
grunnlag for å jobbe videre med matematikk-
opplæringen.  
 


 Felles standarder for bruk av strategier og metoder i 
regning og matematikk 
Faglærergruppa i matematikk har jobbet med 
strategiinnlæring og kjennetegn på god 
undervisning. Personalet har prøvd ut en felles 
strategi i regning og matematikk på tvers av trinn.  
 


 Felles standarder for bruk av strategier og metoder i 
lesing 
Personalet har gode erfaringer med å bruke noen 
hovedstrategier i undervisningen på tvers av fag og 
trinn.  
  


 Øke kvaliteten på resultatplanlegging og 
resultatsikring 
Det er utarbeidet årshjul for resultatplanlegging og 
resultatsikring. Oppfølging av nøkkelfunksjoner er 
satt i system. Dette bidrar til å sikre sammenheng i 
utviklingsarbeidet, og at skolen har fokus på 
prioriterte områder. 


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


2013 2014 2015


Regnskap 20 475 20 659 21 855


Budsjett 20 883 21 179 22 387


Avvik 408 520 532


Avvik i % 2,0 % 2,5 % 2,4 %  
  
Positivt avvik er knyttet til høyt sykefravær og 
videreutdanning, utfordringer med å skaffe nok vikarer 
og lærere i mindre stillinger.  
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 28,4 28,4 29,9  
 
Sykefravær 


2,2 2,3 2,9
0,8


4,2 3,83


6,5 6,7


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Skolen er kjent med årsakene til sykefravær, og det er 
ikke knyttet til forhold ved skolen.  
 
Nøkkeltall 
Nasjonale prøver 8. trinn 


2013 2014 2015


Regning 2,9 48 50


Lesing 3,1 49 51


Engelsk 3,1 51 51


 
Nasjonale prøver 9. trinn 


2013 2014 2015


Regning 3,3 51 50


Lesing 3,7 52 51


 
Standpunktkarakterer 10. trinn 


2013 2014 2015


Matematikk 3,5 3,6 3,3


Norsk 4,1 3,9 3,7


Engelsk 4,1 4,3 4,0


 
Standpunktkarakterene i nøkkelfag har gått noe ned, er 
omtrent på nasjonalt nivå, litt under i matematikk.  
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Smestad skole    
Rektor Elisabeth Aandalen 


 


Viktige hendelser 
Høstens personalseminar «Best sammen» ble en god 
start på det nye skoleåret. Der jobbet vi med fokus på 
elevenes læringsmiljø og de ansattes arbeidsmiljø.  
Vi har innført tverrfaglig time, TFT, hver uke i alle 
klasser. Timene brukes til månedens fokusområde, 
Mitt valg, klassemøte og klasseråd i flg. plan. Skolen 
har avsatt tid til ukentlig veiledning av nyutdannede 
lærere. 
 
Skolen ble 5 år, og dette ble markert med bursdags-
feiring for elever og ansatte, en flott dag! 
 
Elever på 6.trinn deltok i First Lego League, en 
internasjonal kunnskapsturnering. De fikk pris for 
beste markedsføring og beste samarbeid. De ble topp 
tre i forskning og tok 2. plassen sammenlagt! 
 
SFO har startet klubb 34 for elever på 3. og 4. trinn og 
«supertorsdag» med aktivitetsstasjoner og grupper på 
tvers av basene. 
 
Status utviklingsområder  


 Styrke elevenes ferdigheter i lesing, regning og IKT 
og videreføre arbeidet med å kvalitetssikre 
opplæringen 
Vi har arbeidet mest med lese- og læringsstrategier. 
Det er utarbeidet plan for leseopplæringen. Opp-
læringen kvalitetssikres gjennom kompetanse-
bygging i nettverk og på egen skole. Ressurs-
lærerne har vært sentrale i dette arbeidet. De har 
gjennomført intensive lesekurs, klasselesekurs og 
kurs i regning basert på kartleggingsresultater.  
Kartleggingssystemet benyttes i sin helhet og bidrar 
til systematisk arbeid og oppfølging av elevenes 
resultater. Ressurslærerne har faste møter med 
ledelsen. Smart Board tavlene brukes aktivt, og 
lærerne deler sin kompetanse i bruk av IKT med 
hverandre. Arbeidet med grunnleggende ferdigheter 
og vurdering for læring fortsetter i 2016.  
 


 Utvikle organisasjonen i samsvar med behov som 
følger av økt elevtallsvekst 
Det ble gjort nødvendige tilpasninger i skolebygget 
før oppstart høsten 2015. Administrasjonsressursen 
ble økt med 20 % til sekretær og 15 % til ledelse. 
Personalansvaret er fordelt i ledergruppa. 
Paviljonger er bestilt, og byggeprogram for utvidelse 
av skolen er utarbeidet.  


 


 Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig 
skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 10 028 12 264 14 407


Budsjett 10 061 11 983 14 669


Avvik 33 -281 262


Avvik i % 0,3 % -2,3 % 1,8 %  
 
Positivt avvik er knyttet til høyt sykefravær. Høsten 2015 
var det vanskelig å skaffe nok vikarer.  
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 18,3 25,5 28,7  
 
Økning i årsverk er knyttet til elevtallsveksten i skolen. 
Som følge av dette er det også ansatte i SFO. 
 
Sykefravær 


3,6 2,9
5,1


3,5
5,4


10,1
7,1 8,3


15,2


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Skolen er godt kjent med de ulike årsakene til det høye 
sykefraværet. Sykefraværet er fulgt opp i samarbeid 
med bedriftshelsetjenesten, organisasjonsenheten og 
Nav. Nye rutiner for sykefraværsoppfølging i kommunen 
er tatt i bruk. Fraværet har i liten grad vært relatert til 
arbeidsmiljø, noe medarbeiderundersøkelsen bekreftet. 
Vi forventer et langt lavere fravær i 2016. 
 
Nøkkeltall 
Nasjonale prøver 5. trinn 


2013 2014 2015


Regning 1,7 48 51


Lesing 1,6 50 52


Engelsk 1,7 47 52


 
Resultatene viser et godt og systematisk arbeid med 
grunnleggende ferdigheter. I regning og lesing har 
elevene hatt en positiv utvikling fra 3. trinn. 
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Mårbakken barnehage 
Barnehageleder Stian Lundberg 


 


Viktige hendelser 
Vi startet opp bruk av elektronisk kommunikasjons-
system Hypernet Direkte for foreldre og ansatte. 
Vinteraktivitetsdagen ble markert med ulike «VM-
øvelser». En fantastisk flott dag. Karneval med fokus 
på satsningsområde lek og vennskap. Dugnad med 
fokus bestemte områder. Stor deltakelse med 
foresatte og barn. Skolestarterne tok i bruk «Mitt valg» 
som er et pedagogisk verktøy med for utvikling av 
sosial og emosjonell kompetanse med fokus på 
forebyggende arbeid. Tarkus-uka i april i samråd med 
Trygg trafikk ble gjennomført for 3-5 åringene. Egen 
trafikkuke med fokus på sikkerhet og basis trafikk-
øving for barnehagebarn. Førskolegruppa startet opp 
samarbeidet med de andre barnehagene i vårt nær-
område som er et tiltak for styrke overgangen til 
skolen. Det har ført til flere fellesturer og topptur til 
Bjønnåsen. Det er også arrangert felles foreldremøte 
for alle foresatte til skolestarterne høsten 2016. Felles 
planleggingsdag med tema styrking av leke-
kompetanse. Målet med dagen var å heve ansattes 
kunnskap om å ha «blikk for lek», som handler om å 
starte, verne og videreutvikle barns lek. Høstdagen 
ble i år benyttet til å samle inn penger til Sykehus-
klovnene på Ahus, med tema barn hjelper barn. Barna 
hadde på forhånd laget kunstverk som de «solgte» til 
familie og venner. Det var også felles koldtbord med 
mat fra ulike nasjoner som er representert i barne-
hagen. Brannvernuka i september var i samarbeid 
med Norsk brannvern-forening og inkluderte tema-
tilsyn. Barnehagen fikk skryt for sitt gode fore-
byggende brannvernarbeid. I desember ble det vedtatt 
å redusere antall plasser med 25 barn. Senere ble det 
fattet vedtak om å fordele resterende plasser til de 
andre kommunale barnehagene. 
 
Status utviklingsområder   


 Utforme en rehabiliteringsplan for barnehagenes 
uteområde med bakgrunn i pedagogisk plan (T2, 
T3) 
Det er delvis utarbeidet en rehabiliteringsplan for 
uteområdet. I tråd denne er deler av uteområdet 
endret for å skape større fokus på vennskap og lek. 
 


 Utvikle felles profil for Rælingsbarnehagen (O3) 
Det er etablert og tatt i bruk felles mal for årsplan. 
Det er utarbeidet og tatt i bruk et felles verdi-
grunnlag og pedagogisk plattform. 
 


 Utarbeide og igangsette utviklingsarbeid om 
personalets relasjon i barnas lek (T3, O2) 
Pedagoger har fått individuell og felles kompetanse-
heving i lek-teori, herunder også lesegrupper for alle 
ansatte til bruk i utviklingsarbeidet. Det er igangsatt 
utviklingsarbeid om personalets relasjon til barns 
lek. 


 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 5 269 5 045 5 178


Budsjett 5 411 5 254 5 013


Avvik 142 209 -165


Avvik i % 2,6 % 4,0 % -3,3 %  
 
Negativt avvik skyldes hovedsakelig redusert inntekt i 
perioder med bakgrunn i færre barn fra tidlig høst. 
Barneantallet ble normalisert igjen fra senhøst 2015. 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 11,5 11,5 10,5  
 
Enheten har ikke hatt driftsassistent i 2015. Pedagog-
årsverk ble også redusert fra august med bakgrunn i 
færre barn ved oppstart. Senere ble dette endret da 
barnegruppa igjen økte til normalt. 
 
Sykefravær 


4 2,7 3,14,9


21,3


13,5
8,9


24


16,6


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Enheten har gradvis redusert fraværet totalt gjennom 
året. Siste kvartal 2015 viser igjen betydelige lavere tall. 
Langtidsfraværet er fulgt tett opp bl.a. gjennom Nav, 
bedriftshelsetjenesten og attføringsutvalg.    
 
Nøkkeltall 


2013 2014 2015


Brukerundersøkelse 73,0 % 76,0 % 76,0 %


Antall pedagoger 2 av 4 3 av 4 3 av 3


Antall barn 50 50 46  
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Sannum barnehage 
Barnehageleder Per Olaf Steinsland 


 


Viktige hendelser 
Dugnad ble gjennomført i mai. Sommeravslutning i 
barnehagen med foresatte og barn. Underholdning fra 
barna som fikk vist frem noe av det faglige de har lært 
i barnehagen. Det er gjennomført foreldremøter i juni 
og september. 
 
Personalet har vært på kurs i Trygghetssirkelen  
Planleggingsdag i august hvor ny pedagogisk 
plattform ble presentert i personalgruppa. Felles 
planleggingsdag med tema lek er gjennomført. 
Assistenter og fagarbeidere har vært på motivasjons-
kurs med Nina Nakling og pedagogisk personal hadde 
tema lek med Terje Melaas.  
 
Fotballturneringen for femåringene i barnehager i 
Rælingen med tema vennskap gjennomført i 
september. Gjennomført Marikollen Grand Prix, alle 
barna gikk til toppen av Marikollen. Vi har arbeidet 
med yrker som tema og det har vi sett igjen i barnas 
lek.   
 
I august ble en avdeling utvidet fra 18 til 24 barn og 
fra en til to pedagoger. Det er utfordrende å rekruttere 
barn til Friluftsavdelingen i Marikollen. Det har vært 
ledig barnehageplasser over tid. Det har vært 
gjennomført rekrutteringskampanje til Troll / frilufts-
avdeling etter barnehageopptaket. Vi er øvings-
barnehage for høgskolen på Hamar. Deler av barne-
hagens uteområdet mot Hans Rustadsveg er benyttet 
til parkeringsplasser i 4 måneder.  
 
Utviklingsområder  


 Utvikle barnehagens fysiske innerom (T3) 
Det er utviklet temarom på alle avdelingene. Det 
arbeides videre med organisering av det fysiske 
inne rommet, tilgjengelige leker og tilgjengelige 
voksne.  


 


 Utforme en rehabiliteringsplan for barnehagenes 
uteområde (T2, T3) 
Veileder for barnehagens uteområdet er ferdigstilt. 
Arbeidet med en plan for Sannum sitt uteområdet vil 
fortsette i 2016.   


 


 Utvikle felles profil for Rælingsbarnehagen (O3) 
Det er utarbeidet felles pedagogisk plattform og 
felles årsplanmal for kommunale barnehager. Felles 
faglig utviklingsarbeid om lek er iverksatt og vil 
fortsette i 2016. Hypernet direkte, et 
kommunikasjonssystem med foresatte er tatt i bruk. 


 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 9 006 10 472 10 657


Budsjett 9 294 10 628 10 537


Avvik 288 156 -120


Avvik i % 3,1 % 1,5 % -1,1 %  
 
Avviket skyldes overansettelse av en pedagog i halv 
stilling fra nyttår til august. Det er overforbruk lønn til 
ekstraressurser og minoritetsspråklige midler. Forventet 
overskudd fra 2014 ble mindre grunnet prosentvise kutt. 
Tiltak for å redusere stort forventet underskudd ved å 
utvide en avdeling med flere barn og to pedagoger uten 
flere ansettelser. Reduserer utgiftene på ekstraressurs 
og minoritetsspråklige midler fra august, og begrenser 
innkjøp til drift og vikarbruk.  
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 23,5 24,7 24,9  
 
Sykefravær 


2,9
4,6 4


7,6
5,4


12,1
10,5 10


16,1


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Korttidsfraværet har vært akseptabelt, og trivselsgruppe 
arbeider videre med nærværstiltak. Langtidsfraværet blir 
tett fulgt opp med tilrettelegging, og oppfølgings-
samtaler.  
 
Nøkkeltall 


2014 2015


Brukerundersøkelsen  75,1 % 98 %


Antall pedagoger 9 av 9 9 av 9


Antall barn 99 103
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Elgen barnehage 
Barnehageleder Jane Ukkestad 


 


Viktige hendelser 
Barnehagen fikk tildelt midler fra Safir. Barna er med å 
skaper sitt magiske hjertested i barnehagen hvor 
vennskap, samspill og lek er fokus «hit går vi hvis vi 
ikke har noen å leke med for hit kommer det venner 
og spør om vi vil være med å leke» - sitat fra barn 5 år 
 
Avdelingene har hatt natur, miljø og teknikk som 
satsningsområdet. Tatt i bruk naturen i og utenfor 
barnehagen som allsidig leke- og læringsmiljø. Barna 
har erfart å lage mat på bål, samlings-stund ute, 
formingsaktiviteter med gjenbruks- og naturmateriell 
og språk- og lese aktiviteter i skogen. I tillegg har vi 
markert FN-dagen, barna har deltatt på vinter-
aktivitetsdag, vennedag, brannvernuker, julegran-
tenning og felles fotballturnering. Førskolegruppene i 
barnehagene i Blystadlia har begynt samarbeid med 
felles turer i nærmiljøet. 
 
Foreldre har fått innblikk i barnas hverdag gjennom 
markering av barnehagedagen, påskefrokost, 
høstsuppe, vennedag og lucia. På foreldremøte har 
samarbeid mellom barnehage og hjem blitt diskutert 
med fokus om vårt felles ansvar for barns trivsel, 
helse og utvikling. Felles foreldremøte for alle 
førskolebarna i Blystadlia ble gjennomført.  
 
Planleggingsdager/ personalmøter har personalet 
reflektert om hva som fremmer/hemmer barns 
medvirkning og lek, og implementert pedagogisk 
plattform om vårt menneskesyn, læringssyn og våre 
verdier. Hele personalgruppa deltok på kurs om trygg 
tilknytning – trygghetssirkelen.  
 
Barnehagen har hatt vansker med å fylle opp 
barnehageplassene for barnehageåret 2015- 2016. 
Barnehagen har en ansatt som tar ABLU-studiet. 2 
ansatte har fullført assistentskole og 2 assistenter har 
begynt barne- og ungdomsarbeiderfaget.  
 
Status utviklingsområder  


 Etablert digital kommunikasjon mellom foreldre og 
barnehagen. Felles pedagogisk plattform er i bruk 
og skal være levende i våre møter med barn, 
foreldre og hverandre. 


 Personalet har fått økt sin kompetanse om lek 
gjennom felles planleggingsdag. Alle pedagoger 
har fått kurs og fagbøker i leketeori og pedagogisk 
ledelse i lek hvor forsker Terje Melaas er med oss i 
dette arbeidet. 


 Veileder for gjennomførelse av spesialpedagogisk 
hjelp i barnehager er ferdig utarbeidet. 


 Barnehagen har ikke utarbeide en helhetlig plan 
som sikrer barnas lek- og læringsmiljø. Dette 
utviklingsmålet tar vi med til 2016. 


 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 6 164 6 912 6 537


Budsjett 6 175 6 599 6 595


Avvik 11 -313 58


Avvik i % 0,2 % -4,7 % 0,9 %  
 
Enheten har arbeidet med å redusere negativt avvik fra 
2014. Ved årets slutt endte enheten opp med positivt 
avvik grunnet redusert lønnskostnader, refusjon syke-
fravær og tilretteleggingstilskudd. 


  
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 14,7 15,5 13,5  
 
Grunnet at barnehagen gikk med ledige barnehage-
plasser ble det ikke utlyst stilling for vikariat for ansatte i 
permisjon. Dette er årsaken til at det er registrert færre 
årsverk i 2015 enn andre år.  
 
Sykefravær 


3,5 3,2
4,74,7


3,4 4


8,2
6,6


8,7


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Barnehagen nådde ikke målet om 3 % sykefravær i 
2015. Det er gjort tiltak i henhold til sykefraværs-
oppfølgingsrutiner. Det er startet faste oppfølgings-
samtaler med ansatte som har 3 egenmeldingsperioder 
eller mer. Langtidssykemeldte følges opp med faste 
samtaler når de kommer tilbake til jobb som et tiltak for å 
ivareta de etter sykmelding og sikre at de kan stå i 
jobben. Langtidsfraværet for denne perioden er ikke 
jobbrelatert.  
 
Nøkkeltall 


2013 2014 2015


Brukerundersøkelse98,3 % 91,6 % 96,6 %


Antall pedagoger 4 av 5 5 av 5 5 av 5


Antall barn 60 60 60
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Løvlia barnehage 
Barnehageleder Ninette Rudberg 


 


Viktige hendelser  
Felles planleggingsdag med Terje Melaas i februar. 
Dagen bidro til å heve ansattes kunnskap om «blikk 
for lek», det vil si starte, verne og videreutvikle 
barnas lek. 
 
Enheten arrangerte «bruktmarked» på barnehage-
dagen i mars. Vi startet opp bruken av elektronisk 
kommunikasjonssystem Hypernet Direkte for 
foreldre og ansatte i januar. Personalgruppa har 
gjennomgått kurs i Trygghetssirkelen i regi av 
Psykologtjenesten i kommunen. 
 
På planleggingsdagen 17.08 presenterte 


organisasjonsenheten nye sykefraværsrutiner for 


personalgruppa. Planleggingsdagen i august: 


assistentene og fagarbeidere hørte N. Nakling med 


foredrag om motivasjon og bruk av egne ressurser. 


Pedagogene møtte T. Melaas, tema var 


kompetanseheving i lek. 


  


Skolestarterne gjennomførte den årlige fotball-


turneringen i september. Vennskap var tema for 


dagen. Vennskapshjerter ble laget og hengt opp på 


biblioteket. FAU arrangerte julegrantenning på 


kveldstid for brukerne i barnehagen 1. desember.  


 
Status utviklingsområder 


 Styringsmål O2 
Personalet har fått økt sin kompetanse om lek 
gjennom felles planleggingsdag og kursing for 
pedagoger / barnehageledere. Forsker Terje 
Melaas har vært og er fortsatt med oss i dette 
arbeidet. 


                                                               


 Styringsmål O3 
Har etablert interne rutiner i administrasjon og 
ledelse i slik at systemer og strukturer gir mer 
effektiv ledelse i praksis.  


 


 Styringsmål O3 
Har vært med og utviklet fremdriftsplan for 
utviklingsarbeidet i lek, samt organisert kursing 
for pedagogisk personalet med T. Melaas. 


 


 Styringsmål T2, T3 
Vi har ikke kommet i gang med rehabiliterings-
planen. Arbeidet er videreført til 2016. 


 
 
 


 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet 
og læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte 
og foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene 
og miljøet. Enheten skal dokumentere og 
kvalitetssikre arbeid med barn. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 8 450 8 917 8 896


Budsjett 8 601 8 609 8 705


Avvik 151 -308 -191


Avvik i % 1,8 % -3,6 % -2,2 %  
 
Underskuddet skyldes oppfølging av enkeltsaker i 
langtidssykefraværet i enheten. 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 17,8 21,6 20,7   
 
Sykefravær  


4,6 5,2 4,2


10,5


3,2


7,9


15,1


8,4


12,1


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total
 


 
Det totale sykefraværet var høyere enn 2014. Nye 
oppfølgingsrutiner ble igangsatt høsten 2015. 
Enkeltsaker har blitt fulgt opp med godt resultat.  
 
Nøkkeltall 


2013 2014 2015


Pedagoger 5 av 7 6 av 7     6 av 7


Antall barn 82 80 84


Brukerundersøkelsen 84,1 % 77,5 % 86,9


Utflytting 9  
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Barnehageenheten Lilleborg og Torva 
Barnehageleder Ann Kristin Ringstad 


 


Viktige hendelser 
Hypernet direkte kommunikasjon er løpet av 2015 
etablert som enhetens digitale kommunikasjon med 
foreldre. Alle baser/garderober bruker systemet godt. 
Vi ønsker å tilby nye foreldre et lynkurs på høstens 
foreldremøte, slik at man effektiviserer og kvalitet 
sikrer foreldrenes kunnskap, og muligheter for best 
mulig bruk av systemet. Skolestarterne i enheten har 
tatt i bruk «mitt valg» som er et pedagogisk verktøy 
med for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse 
med fokus på forebyggende arbeid. De minste barna 
hadde i høst en «oversovings-tur» ute. Barna var ute 
fra morgenen av, og de sov på reinskinn ute i lavvo. 
Dette ble en ny og spennende ute opplevelse for de 
minste barna. FN-dagen er en viktig hendelse på 
Torva. Barn og voksne pynter til fest med flagg og 
langbord. Foreldre har med mat til felles koldtbord. 
Foreldre oppfordres til å lage mat som representerer 
deres land eller landsdel. Barna forsyner seg selv, og 
det gir mange nye smaks og lukt opplevelser for 
barna. Noen barn hadde også pyntet seg i sitt lands 
nasjonaldrakt.  
 
Status utviklingsområder  


 Utforme en rehabiliteringsplan for barnehagenes 
uteområde (T2, T3) 
Vi har ikke utarbeidet en egen rehabiliteringsplan for 
uteområdene i enheten. Vi valgte å starte med det 
fysiske miljø inne. Pedagogene har laget «nye» 
lekeområder som innbyr til allsidig lek. Kunnskap fra 
kurset om det fysiske roms betydning for barns lek 
ligger til grunn for utformingen. Det er lagt til rette for 
gode leke og læringsmiljø som for eksempel 
eventyrrom og bibliotek. Observasjon av ulike 
aktiviteter i ulike rom og hva barna leker er 
utgangspunktet for endringene.  
 


 Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere og 
ledere som gir organisasjonen riktig kompetanse 
(O2) 
Styrking av personalets relasjons kompetanse, og 
økt fokus på gjennomføring av lek og aktiviteter med 
utgangspunkt i barns medvirkning har gitt gode 
samhandlinger i barn-barn og barn-voksen 
relasjoner. Alle pedagoger i enheten har fått kurs og 
fagbøker i lek-teori og pedagogisk ledelse. Vi er 
godt i gang med å lage strukturer og systemer slik at 
pedagogene kan gi nødvendig oppfølging og 
veiledning til sine medarbeidere. Fagleder har hatt 
faglige innlegg om lek og lekens betydning på 
foreldremøte i høst, SU-møter, fagmøter for 
pedagoger og i alle veiledningsmøter gjennom året.  
 


 Felles profil for Rælingsbarnehagen (O3)  
I 2015 har vi utarbeidet i en felles årsplan mal, felles 
pedagogisk plattform og vi har laget vår egen logo 
for Rælingsbarnehagen. 


 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 14 390 15 245 15 321


Budsjett 14 529 15 141 15 459


Avvik 139 -104 138


Avvik i % 1,0 % -0,7 % 0,9 %  
 
Resultatet er som forventet. Vi har kalkulert med et lite 
overskudd som er planlagt å benyttes i forbindelse med 
nærværsarbeid i 2016. 
 
Årsverk 


Antall 35,1 36,6 35,0


 
Sykefravær 


4,5 4,3 4
6,7


8,2


12,9
11,2 12,5


16,9


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total  
 
Vi er godt kjent med de ulike årsakene til det høye 
langtids sykefraværet. Tett oppfølging har ikke indikert 
at fraværet er knyttet opp til trivsel arbeidsmiljø. Det 
positive er at korttidsfraværet er på vei nedover. Nye 
rutiner for sykefraværsoppfølging i kommunen er tatt i 
bruk. Sykefraværet er fulgt opp i samarbeid med 
organisasjonsenheten og Nav. Vi forventer et lavere 
sykefravær i 2016 
 
Nøkkeltall 


Brukerundersøkelse 71,5 % 70,0 % 66,0 %


Antall pedagoger 4 av 12 4 av 12 4 av 14 


Antall barn 154 156 158
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Løvenstad barnehage 
Barnehageleder Elisabeth Rasmussen 


 


Viktige hendelser 
Personalmøter og planleggingsdager har vært 
benyttet til faglig påfyll og barnehagefaglige 
prosesser: Kursing i pedagogisk arbeid med lek i regi 
av Terje Melaas, kurs i Trygghetssirkelen og 
tilknytningsarbeid i regi av psykologene, Nina Nakling 
har kurset alle fagarbeidere og assistenter. 
Sommeren og høsten fikk vi en etterlengtet 
rehabilitering av bygget vårt: ny panel, nye vinduer og 
dører, bedre isolering, nytt dekke på tak, nymalte 
vegger innvendig, og nytt gulvbelegg i de fleste rom. 
Tre sommeruker ble tilbrakt på Løvlia mens bygge-
arbeidene pågikk for fullt. Arbeidene ble avsluttet i 
oktober. I denne perioden har 17 nye barn hatt 
tilvenning. God struktur og tilstedeværende personale 
har vært en viktig suksessfaktor i denne perioden. 
Barna har hatt to aktivitetsdager i egen barnehage 
(vinter og høst), overnatting og fotballturnering for 
førskolebarna, mange buss- og gåturer til bibliotekene 
i nærområdet. Resultatet av brukerundersøkelsen 
gjorde at vi ønsket å vise foreldrene mer av faget i 
barnehagehverdagen: Både fagområdene og barns 
utbytte av lek dokumenteres i månedsnytt til 
foreldrene, samt på plakater i hver avdeling. Barne-
hagen har en ABLU-student, en som tar barnehage-
lærerutdanning deltid, og to assistenter som går 
teorikurs for å gå opp til fagprøven i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. Barnehageleder tar Nasjonal 
lederutdanning for styrere ved HiOA. 
 
Status utviklingsområder 


 Barnehagen har avsluttet et utviklingsarbeid som 
har vart i 2,5 år. Hele barnehagedagen benyttes til 
lek, læring, utvikling og danning. Faglig 
bevisstgjøring av hele personalgruppa har vært et 
viktig mål. Alle fire avdelinger har hatt like mål, men 
differensierte milepæler og aktiviteter. (T3, O2) 


 Har sammen med PPT utarbeidet veileder for 
utførelsen av spesialpedagogisk hjelp i barne-
hagene. Gode samarbeidsmøter med PPT har blitt 
et viktig redskap for å sammen finne videre felles 
mål for utvikling. (T1, O1) 


 Det er utarbeidet en veileder for innhold og 
utforming av barnehagens uteområde som 
barnehagen skal bruke i videre arbeid med utvikling 
av eget uteomåde og barns lek i 2016. (T2, T3) 


 Felles pedagogisk plattform og årsplanmal for de 
kommunale barnehagene er utarbeidet og 
implementert. Digital kommunikasjon med 
hjemmene (Hypernet Direkte) er tatt i bruk. Videre 
plan for grunnleggende pedagogisk arbeid med lek 
er laget. (O3) 


 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 8 084 8 612 8 664


Budsjett 8 155 8 932 8 655


Avvik 71 320 -9


Avvik i % 0,9 % 3,6 % -0,1 %  
 
Et lite merforbruk, skyldes økte vikarutgifter. 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 16,4 16,7 16,5  
 
Sykefravær 


2,8
5 4,4


6,4
4,4 4,1


9,2 9,4 8,5


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Målsetting for sykefravær i Løvenstad barnehage i 2015 
var 8 %. Resultatet viser en nedgang siden året før, men 
det er fortsatt høyere enn vi ønsker. Enhetsleder har 
jobbet tett med tillitsvalgte og pedagogiske ledere for å 
finne gode og virkningsfulle tiltak. Ny sykefraværsrutine 
har blitt et viktig hjelpemiddel i enhetsleders arbeid med 
å redusere sykefraværet. Både egnemeldt og legemeldt 
fravær følges opp med hyppige samtaler, og det 
tilrettelegges der det kan for at gradert sykmelding skal 
kunne benyttes. 
 
Nøkkeltall 


2013 2014 2015


Brukerundersøkelse 60 47 60


Antall pedagoger 3 av 6 5 av 6 5 av 6


Antall barn 68 72 70


Utflytting 4 9 8  
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Heimen barnehage 
Konstituert barnehageleder Mona Orud 


 


Viktige hendelser 
Gjennomført brukerundersøkelse. 
Temaforeldremøte med foredragsholder.  
Salman Turken fra PPT. 
Foreldremøte for nye foreldre. 
Foreldresamtaler høst og vår. 
Innføring av hypernet direct. 
Nissefest og sommerfest i regi av FAU. 
Dugnad, foreldre og personale. 
Tilvenning av nye barn på avdelingene. 
Nasjonal vennskapsuke – antimobbekampanje. 
Deltagelse i FORUTs solidaritetsarbeid og FN-
arrangement. 
Brannvernsuker høst og vår. 
Årets litteratur- og leketema «Pippi Langstrømpe» 
som ble avsluttet med Pippifest. 
Turer til Sørum gård med småbarnsavdelingene. 
Fotballskole og fotballturnering for 5-åringene. 
Samarbeid med Petrine barnehage og Rud skole med         
5-åringene. 
Gjennomført medarbeiderundersøkelse. 
Gjennomført medarbeidersamtaler. 
Gjennomført HMS-vernerunder. 
Avdekking og tiltak i forhold til radon.  
 
Status utviklingsområder  


 Mindfulness/oppmerksomt nærvær 
Er implementert i aktiviteter i barnas ukerytme og 
personalet bruker sin relasjonskompetanse i 
tilstedeværelse i barnas lek. Neste barnehageår vil 
lek og oppmerksomt nærvær bli knyttet mer 
sammen. 
 


 Lek 
Har startet utviklingsarbeid om lek i barnehagen 
med utgangspunkt i Terje Melaas` fagbøker og 
foredrag om leken i barnehagen. Kompetanse-
utvikling i personalgruppa og utvikling av barnas 
sosiale lekemiljø fortsetter inn i neste barnehageår. 
Har begynt å bruke «Mitt valg» som verktøy for 
sosial kompetanse i barnegruppene på 
storbarnsavdelingene. 
 


 Ledelse 
Har jobbet med struktur, resultatledelse og 
personlige mål i lederteamet. Endringer er gjort og 
nye rutiner er etablert. Dette arbeidet videreutvikles 
i 2016. 
 


 Uteområdet 
Utvidet og etablert større uteområde med nye 
innkjøpte lekehus på grendehussiden, samordning 
av bruk med grendehuset. Foreldre har på dugnad 
laget lekeutstyr til den etablerte utelekeplassen. 
Videre gjennomføring og utarbeidelse av plan for 
uteområdet må jobbes videre med. 


 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 6 847 6 806 7 008


Budsjett 6 785 6 782 6 877


Avvik -62 -24 -131


Avvik i % -0,9 % -0,4 % -1,9 %  
 
Avviket skyldes underskudd fra 2014 som ikke klares å 
spares inn. I tillegg til høyere vikarutgifter knyttet til 
permisjon og sykdom enn forventet. 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 16,3 16,6 15,3  
 
Sykefravær 


4,8 5,8 4,44,4


9,3 9,59,2


15,1 13,9


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Nøkkeltall 


2013 2014 2015


Brukerundersøkelse 61,0 % 78,0 % 57,0 %


Antall pedagoger 5


Antall barn 66 64 65


Andel TRAS-kartlagt 100 % 100 % 100 %  
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Kultur og fritidsenheten 
Kultursjef Kirsten Hauso 


 


Viktige hendelser 
4 store forestillinger «Legally blonde». Stua ble 
avviklet, ressurser overført Sandbekken. Nedleggelse 
av minnestein for jøden Benjamin Bildt. Veterandagen 
ble markert 8. mai. Vårball for funksjonshemmede. 
 
Status utviklingsområder  


 Almenkultur 
Rælingen friluftsråd ble etablert. Kommunedelplan 
Idrett, friluftsliv og kulturminneplanen er under 
arbeid. Reg.plan for Marikollen ble stadfestet. Avtale 
mellom RK og Rælingen skiklubb er inngått. Avtalen 
mellom RK og Akershusmuseet ble sagt opp. 
Arbeidet med KUB (kulturskole, ungdomshus, 
bibliotek) i sentrum kom godt i gang. Nærmiljø-
anlegg på Marikollen ble ferdigstilt. Marikollhallen 
fikk dispensasjon for håndball elitespill. Rælings-
trimmen og Stolpejakten ble populære folkehelse-
tiltak. Ungdomsrådet jobber godt og aktivt. Kulturpris 
gikk til RFK. 


 


 Aamodt ungdomshus 
Strategiplan ble vedtatt. Arrangert film- og band 
workshops, kokkekurs, startet matlagingsgruppe. 
Egne bandkonserter og som innslag ved andre arr. 
Økt oppslutning om UKM – kunstutstilling. Ny 
Facebook-side, Instagram-konto og infoskjerm. 


 


 Biblioteket  
Strategiplan ble vedtatt. Opprettet «Ny i Rælingen» 
og språkgrupper. Ny fremføringsarena legger til 
rette for økt antall aktiviteter og arrangementer for 
barn og voksne. Litteraturfestivalen trakk mange 
besøkende og ble avsluttet med teater med 180 
besøkende. eBokBib appen tilbyr for lån av ebøker.  


 


 Kulturskole 
Strategiplan ble vedtatt. Noe nedgang i påmelding til 
dansegruppene. Bidratt til at Rælingen kulturråd fikk 
tildelt penger til anskaffelse av mobil utescene. 
Unge arrangører deltok i UKM. Bidratt til at 
Rælingen storband har gjenoppstått. DKS – 
gjennomført snøskulpturfestival. 


 


 Kjerneoppgaver 
Bibliotek, ungdomshus, kulturskole. Allmenn kultur: 
museum kulturminner, idrett, friluftsliv, spillemidler, 
tilskudd, utleie av lokaler, drift offentlig bad, 
arrangementer. Kontaktledd for organisasjoner. 
Koordinator-rolle for BUK, UR, Nattravner, MOT, DKS 
og SafiR.  Saksbehandler for komité for kultur og 
nærmiljø.  
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 11 513 13 087 13 817


Budsjett 11 685 13 403 13 662


Avvik 172 316 -155


Avvik i % 1,5 % 2,4 % -1,1 %  
Inntektssvikt kulturskole. 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 18,7 19,6 18,9  
 
Sykefravær 


1,1 1,2 1,20,7
2,1 2,31,8


3,3 3,5


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Nøkkeltall 


2013 2014 2015


Saker ungdomsrådet 4 4 7


Besøkende kulturuke 2 900 4 000 3 700


Besøkende uhus pr uke 229 193 157


Besøkende off bad 6 933 7 989 6 060


Solgte billetter kultursal 4 493 3 510 4 121


Deltakere UKM 91 88 111


Plasser kulturskole 652 722 701


Kostn pr plass kulturskole 4 739 5 667 7 075


Arrangementer kulturskole 37 36 39


Publikum kulturskole 4 810 4 832 4 674


Utlån bibliotek 35 579 38 538 41 764


Arrangementer bibliotek 70 68 121


Besøkende bibliotek 26 300 31 961 33 041


Møter m frivillige org 139 137 121


Møter komite kultur nærmiljø 6 6 5


Politiske saker 14 15 19


Referatsaker 23 16 12
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Enhet familie og helse 
Enhetsleder Brynhild Belsom 


 


Viktige hendelser 
Det er et stadig økende press på tjenestene på grunn 
av økte forventninger, økt befolkning og gradvis over-
føring av oppgaver fra stat til kommune. Flere av 
tjenestene har lokaler som ikke gir plass for effektiv 
ressursutnyttelse, og som ikke oppfyller dagens og 
framtidas krav til et fleksibelt og tverrfaglig tjeneste-
tilbud, med økt bruk av gruppetilbud blant annet. 
 
Det er gjennomført en bred evaluering av fysio- og 
ergoterapitjenestene i kommunen, som viser stort 
behov for å videreutvikle tjenestene som en del av 
kommunens samlede ressurs i et helhetlig pasient-
forløp.  
 
Det er søkt om og fått statlige tilskudd til delvis 
dekking av videre utbredelse av ICDP-foreldre-
veiledning og LOS-stilling for arbeid med forebygging 
av skolefravær.  
 
Kommunen tar sitt ansvar for å bidra til profesjons-
utdanningene ved å ta imot turnuslege og turnus-
fysioterapeut, samtidig som dette tilfører ressurs i 
fysioterapitjenesten og legetjenesten i kommunen.  
 
Utfordringer i ungdomsmiljøet knyttet mot rus 
medfører økt behov for samarbeid mellom politi, 
barnevern og skolehelsetjenesten/helsestasjon for 
ungdom. Økt bruk av ruskontrakter og rustesting samt 
oppfølging av ungdommene og familiene deres 
medfører press på ressursene. 
 
Status utviklingsområder  


 Friskliv er utvidet til også å gi tilbud til ungdom. Det 
er ikke rom for flere brukergrupper innenfor dagens 
rammer for Friskliv. 


 Rutiner for håndtering av samspillsvansker i skolen 
er utviklet i et samarbeid mellom PPT, skolene, 
BVT, FHT. Rutinene er under utprøving, og en 
veileder vil kommet i løet av 2016. 


 Veileder for organisering av og innhold i 
spesialpedagogisk hjelp i barnehage er utarbeidet i 
samarbeid mellom PPT og barnehagene. 


 PPT og flyktningetjenesten deltar i gruppe for 
særskilt norskopplæring som skolene har nedsatt. 


 Fysio- og ergoterapitjenesten har deltatt i 
hverdagsrehabiliteringsprosjekt. 


 Det er utarbeidet rutine for bruk av resultatsikring 
som metode i enheten. 


 Ombygging av forebyggende helsetjenester og 
Fjerdingby helsestasjons lokaler startet opp høsten 
2015. Helsestasjon for ungdom er flyttet inn i nye 
lokaler i rådhuset. 


 Samarbeid med THO om bedre koordinering av 
tjenester for barn og unge med sammensatte 
behov. 


 Kjerneoppgaver 
Helseadministrasjon. Kommuneoverlege og fastlege-
ordningen. Miljørettet helsevern. Forebyggende helse-
tjenester. Barneverntjenesten. Fysio- og ergoterapi og 
hjelpemiddellageret. Pedagogisk avdeling med PP-
tjeneste. Flyktning- og inkluderingstjenesten. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 55 878 59 367 62 858


Budsjett 52 245 56 818 61 465


Avvik -3 633 -2 549 -1 393


Avvik i % -7,0 % -4,5 % -2,3 %  
 
Overskridelser hovedsakelig på utgifter til 
fosterhjemsplasseringer og legevakt.  
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 55,2 60,0 62,6  
 
Sykefravær 


1,8 1,9 1,8
4,2


1,8
3,7


6
3,7


5,5


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Det jobbes fortsatt med nærværsarbeid og 
sykefraværsoppfølging. Korttidsfraværet er stabilt. 
 


 


 Barneverntjenesten har redusert kjøp av private tiltak 
ved å bruke egen kompetanse mer i tiltaks-arbeidet. 
Økt bruk av foreldreveiledningsmetodene Circle of 
Security og ICDP. 


 Systemarbeidet i psykologtjenesten er utvidet, med 
undervisning av ungdom på 9. trinn om psykisk helse, 
og undervisning av barnehageansatte om tilknytning. 


Nøkkeltall 


2013 2014 2015


Nye meldinger til barnevernet 164 168 180


Ant. brukere i fysioterapitj 559 693 702


Ant. brukere i ergoterapitj 175 231 261


Private fysioterap. Venteliste 121 100 134


Ant. saker til psykolog 131 135 140


Ant. fødsler 232 237 205


Arbeid/utd. v gjført intro % 86 100 100


Antall aktive saker PPT 356 435 529


Antall nye henvendelser PPT 101 130 110  
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Nav 
Nav-leder Daniel Berg-Hansen 


 


Viktige hendelser 
Nav har videreutviklet tjenestene i tråd med 
målsettinger, som innebærer bedre tjenester til de 
som står lengst unna arbeidslivet og tettere kontakt 
med næringslivet i kommunen. I løpet av året har 
mottaket for drop-in henvendelser redusert åpnings-
tiden fra 12-15 i stedet for 09-15. Dette har frigjort tid 
til 9 ekstra samtaler mer per dag. Stadig flere brukere 
har tatt i bruk.  
 
Navs selvbetjenings-løsninger, noe som også bidrar til 
bedre service for den enkelte. Nav har i løpet av året 
også lagt grunnlaget for et tett og målrettet samarbeid 
med kommunens næringsliv, blant annet gjennom et 
nyopprettet bedriftsnettverk. 
 
Status utviklingsområder  


 Alle veiledere ved kontoret gjennomført første del 
av veiledningsplattformen. Dette er en nasjonal 
kompetansepakke som er ledet av 6 kompetanse-
veiledere ved kontoret. Som ledd i videreutviklingen 
av veiledningskompetanse gjennomfører 3 av 
kompetanseveilederne nå videreutdanning i ICDP, i 
samarbeid med Flyktningetjenesten. (T1, O1, O2, 
T3, O3) 
 


 Markedskompetansen er hevet hos veiledere, noe 
vi ser resultater av i Navs målinger på bedrifts-
kontakt. I tillegg har Nav gjennomført 2 samlinger 
med næringslivet i kommunen og lagt grunnlaget 
for et bedriftsnettverk som starter våren 2016. 
Rådmannsgruppa er involvert i arbeidet, og sees i 
sammenheng med kommunens næringsutvikling. 
(O1, O2, O3) 


 


 Nav Akershus satsing på sykefraværsoppfølging 
startet i november og har allerede gitt resultater. 
Nav har avholdt legemøte og informert om 
endringene, som innebærer tidligere dialogmøte 2 
og vurdering av aktivitetskrav etter 8 uker 
sykmelding. (O1, T1, T2) 


 


 Nav har videreutviklet arbeidsprosesser, noe som 
har medført utviklingen av en omfattende 
kompetanse- og interessekartlegging, samt en 
analyse av utfordringene til en utvalgt bruker-
gruppe. Dette gir godt grunnlag for videreutvikling 
av kontorets tjenestetilbud. (T1, T3, O1, O2, O3) 
 


 Nav har jobbet systematisk med å videreutvikle 
samarbeid med andre kommunale enheter, blant 
annet psykisk helse og avhengighet, Rælingen 
dagaktivitetstilbud og flyktningetjenesten. (O3, T1) 


 Kjerneoppgaver 
Nav Rælingen betjener brukere som har behov for råd, 
veiledning og informasjon om de ulike velferds-
ordningene hvor ansvaret er fordelt mellom Rælingen 
kommune og staten. Arbeidet er regulert i Nav-loven, lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, 
folketrygdloven, barneloven m.fl. Enhetens veiledere 
skal samarbeide med brukere, arbeidsgivere og 
samarbeidspartnere, slik at flest mulig kan være i arbeid 
og aktivitet og bli selvhjulpne. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 24 112 27 989 28 306


Budsjett 24 501 25 694 25 743


Avvik 389 -2 295 -2 563


Avvik i % 1,6 % -8,9 % -10,0 %  
 
Økt antall sosialhjelpsmottakere og høyere utbetalinger 
følger en nasjonal trend. 1,5 mill skyldes dessuten at 
prosjekt jobbsjansen er tatt inn i ordinær drift- 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 16,4 16,1 12,2  
 
2 årsverk knyttet til ROAS ble flyttet ut av Nav ved 
omorganisering. 0,9 årsverk ble erstattet med statlig 
tilsetting. Ytterligere nedgang skyldes ansatt i permisjon. 
 
Sykefravær 


2,2 2,4 3,3
1,7


3
1,9


3,9
5,4 5,2


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Samlet (kommunalt og statlige ansatte) har kontoret i 
2015 et sykefravær på 4,8 %, noe som er lavere enn de 
3 foregående år vi har tall fra. 
 
Nøkkeltall 


2011 2012 2013 2014 2015


Sosialhjelp 11 400 11 038 12 834 13 268 14 234
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Hjemmebaserte tjenester  
Pleie- og omsorgsleder Cathrine Pedersen 


 


Viktige hendelser 
Forvaltningsrevisjon avdeling psykisk helse og 
avhengighet. Prosjekt hverdagsrehabilitering. 
Brukerundersøkelse i hjemmesykepleien. 
 
Tatt i bruk verktøyet Brukeplan i psyk/avhengighet. 
 
Prosjekt palliativ samhandling i Rælingen kommune. 
Økende andel som ønsker å avslutte livet hjemme. 
Kartlegging på avdeling for samlokaliserte boliger 
medførte økning av 5,5 årsverk. 
  
Merforbruk på 2,0 årsverk i hjemmesykepleien 
grunnet stort press. 5 assistenter tar fagbrev i regi av 
kommunen.  
 
Etablert psykologtjeneste. Tilført kompetanse for 
voldsrisiko vurdering. Tatt i bruk Sampro til IP. 
 
Flere nye særskilt ressurskrevende brukere. 
Oppbemanning i psykiatriboligene på Norumlia. 
 
Status utviklingsområder  


 Identifisert endringer i kompetanse og opplærings-
behov i EHT som konsekvens av samhandlings-
reformen – fortsetter også videre i 2016 grunnet 
stadige nye krav.  


 


 Avklart grensesnitt og rutiner mellom EHT og ETT 
for helsehjelp, evalueres i 2016. 


 


 Videreutviklet samarbeid mellom hjemmesyke-
pleieavdelingene, videreføres i 2016. 


 


 Mange ansatte har gjennomgått kurs i IP og 
koordinatorrolle/oppgave. 


 


 Mobil omsorg ble ikke gjennomført som planlagt, 
videreføres i 2016.  


 


 Flytprosedyrer mellom avdelingene og tjeneste-
kontoret er ferdigstilt og tatt i bruk. 


 


 Arbeidsgruppe for etablering av rusboliger utsettes 
til 2016, grunnet forsinkelser i byggeprosjektet. 


 


 Styrket og videreutviklet kompetanse knyttet til barn 
og ungdom som pasientgruppe. 


 


 Kjerneoppgaver 
Hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie, 
hjemmehjelp, kommunale utleieboliger med og uten fast 
bemanning, trygghetsalarmer, bistand og 1. linje-
behandling innen psykisk helse og rus, og ressurs- og 
dagsentertilbud til mennesker med psykiske lidelser.  
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 47 581 45 463 54 744


Budsjett 44 636 46 696 56 217


Avvik -2 945 1 233 1 473


Avvik i % -6,6 % 2,6 % 2,6 %  
 
Skyldes i all hovedsak vakante stillinger i påvente av 
ansettelse, samt restriktiv innleiepolitikk.  
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 55,1 59,1 66,0  
 
Sykefravær 


2,9 3,2 3,63,4


8,5
6,86,3


11,7 10,4


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Nedgang fra 2014. Betydelig arbeid med arbeidsnærvær 
som vi håper gir utslag for kommende år. 
 
Nøkkeltall 


2013 2014 2015


Avvik i Kvalitetslosen 23 141 29


Avvik i Profil 32 1 521 393


Andel høgskoleutdannede 30,2 % 30,8 %


Andel fagarbeidere  45,0 % 44,0 %


Andel ufaglærte 23,3 % 24,8 % 25,2 %  
 
Oversikt aktive brukere per 31.12.15 


 Antall bruker med hjemmesykepleie: 222 


 Antall brukere med multidose: 136 


 Antall brukere hjemmehjelp: 144 


 Antall brukere av ambulant team: 32 


 Antall brukere av booppfølgertjenesten: 30 


 Antall brukere psykologtjeneste: 23 


 Antall brukere av psykisk helseteam: 52 


 Antall brukere av rusteam: 57 


 Antall trygghetsalarmer: 138 
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Institusjonstjenester 
Pleie- og omsorgsleder Grethe Lid 


 


Viktige hendelser 
Bygging med utvidelse av Løvenstadtunet er godt i 
gang. Nye sykehjemsplasser og dagsenterplasser for 
våre innbyggere! 
 
Status utviklingsområder  


 Det jobbes med organisering og stillinger i 
utvidelsen av Løvenstadtunet. 
 


 Planlegging av utstyr og interiør er godt i gang. 
 


 Samarbeidet om helhetlige personorienterte 
pasientforløp bidrar til spennende tverrfaglig 
samarbeid. Fokus på bruker/pårørende sine 
ressurser, gjør at bruker kan bo lenger hjemme. 
 


 Faglig forankring hos lederne gir faglig støtte til 
ansatte i deres arbeid med personorientert omsorg. 
67 ansatte inkludert lederne har lest studiehefter 
om personorientert omsorg og miljøbehandling til 
personer med demens gjennom demensomsorgens 
ABC. Refleksjon i tverrfaglige grupper hver 14 dag 
underveis. Vi ser flere ressursorienterte ansatte og 
mer aktivitet i hverdagen for beboerne. Fokus på 
muligheter! 
 


 Demensteamet har fått tilgang til mer ressurser og 
hadde 101 pasientforløp i 2015. Det er stor etter-
spørsel etter deres tjenester og tilbakemeldingene 
fra teamet er at de jobber godt på tvers med 
organisatorisk tilhørighet i hjemmetjenesten, på 
dagsenter og i institusjonstjenesten. 
 


 Samarbeidet med hjemmetjenesten, dagsenter og 
demensteam har blitt tettere. Ansatte fra hjemme-
tjenesten er rekruttert til dagsenter. 
 


 Vi har jobbet med saksbehandling rundt ressurs-
krevende enkeltbrukere som har flyttet inn i 
institusjon. Store krevende saker ligger i ansvar hos 
enhetsleder. 
 


 Somatisk avdeling ved Løvenstadtunet har hatt 11 
personer på praksisplass og i kompetansestilling til 
sammen. Avdeling bidrar med god opplæring og de 
som får plass bidrar inn til beboere med sine 
ressurser. Positivt for begge parter. 
 


 Det er økt sykepleieandel med 2 stillinger til 31 
årsverk.  
 


 Sykepleiere gjennomført videreutdanning i palliativ 
omsorg, kardiologisk sykepleie, og psykiatrisk 
sykepleie på FO.  


 


 Kjerneoppgaver 
Institusjonstjenester med drift av Løvenstadtunet ved 
institusjonsplasser på somatisk avdeling og skjermet 
avdeling, produksjonskjøkken, dagsenter, vaskeri samt 
drift av Fjerdingby omsorgssenter med langtids og 
korttidsplasser/rehabiliteringsplasser, skjermet avdeling, 
mottakskjøkken, dagsenter, vaskeri og transport av 
dagsenterpasienter.  
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 69 259 78 628 84 201


Budsjett 69 391 75 197 83 370


Avvik 132 -3 431 -831


Avvik i % 0,2 % -4,6 % -1,0 %  
 
Samhandlingsreformen med sykere og mer komplekse 
pasienter som krever høyere bemanning. Sykefravær 
har ført til merkostnader. 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 99,0 103,3 108,2  
 
Inkludert årsverk til ressurskrevende bruker. 
 
Sykefravær 


3,2 3,3 3,4


7,3 6,8
10,2


10,5 10,1
13,6


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Flere godt voksne ansatte har ikke lenger helse til tung 
fysisk pleie. Det har vært mange gjennomførte 
operasjoner dette året. Dette har ført til høyere 
sykefravær. Vi jobber aktivt med tiltak for nærvær for å 
øke kvaliteten på tjenesten med faste ansatte på jobb. 
 


Nøkkeltall 2013 2014 2015


Institusjonsplasser 81 81 81


Døde på institusjon 50 44 56


Avslag inst.plass 6 7 7


Korttidsopphold 149 187 171


Langtidsplass 29 32 35


Lindrende enhet ant.opphold 8 2 4  
Vi har hatt ledige korttidsplasser og gitt tilbud til søkere 
som har hatt behov. 


Dagsenter 2013 2014 2015 


Antall brukere 50 44 50 


Nye brukere 31        24 24 
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Tilrettelagte tjenester 
Enhetsleder Siv Feie Stevenson 


 


Viktige hendelser 
Ny avdeling, Rælingen dagaktivitetstilbud, DAT, med 
Ressurssenteret overført fra EHT og Roas fra NAV, er 
samlet med hovedbase i Dovrebygg. 
 
Ulike løsninger for på-/ombygging av Hauger boliger 
med to leiligheter og forbedring av fysisk arbeidsmiljø 
er under skissering. Planlegging av utbygging av 
Løvenstadvegen boliger trinn to er også godt i gang, 
og løsning for påbygget med to etasjer er valgt. 
Det har vært store utfordringer ved bytte av 
alarmsystem ved en bolig. 
 
Status utviklingsområder  


 Ressurser er omdisponert ved flere avdelinger, og 
det er gjennomført et omfattende arbeid med 
rekruttering for å møte endrede brukerbehov, særlig 
ifht. etablering av to barneboliger. 
 


 Framskrivning på brukere til boligene og 
aktivitetssenteret er gjennomført, og det er 
identifisert behov for utvidede lokaler til dagaktivitet 
allerede i 2017, samt ytterligere utbygging av 
boliger mot 2021/26. 
 


 Arbeidsgruppe for videre tilpasning av tjenestene 
ble ikke ferdig med sitt arbeid, og gjennomgang av 
enhetens opplæring, oppfølging- og veilednings-
system er utsatt til neste år, mens grupper for bedre 
benytte ansattes kompetanse på tvers av avdeling 
har levert rapport med forslag til tiltak. 
 


 Velferdsteknologi i form av gaming, smartboard, 
nettbrett er tatt i bruk for aktivisering av brukerne 
ved dagtilbudene, og robotstøvsuger er prøvd ut 
ved en bolig. 


 


 Samarbeidet med Nav er under videreutvikling i 
forhold til flyt brukere Roas, samt prosjekt for å få 
flere unge med psykiske lidelser til å benytte 
Ressurssenteret. 
 


 En rekke tiltak for å øke nærværet blant ansatte er 
gjennomført i avdelingene (identifisere nærværs-
faktorer, sette avdelingsvis mål for sykefravær, 
gjennomgå arbeidstakers plikter, gjennomgå 
statistikker for personlig fravær, være tett på 
ansatte med gjennomgående høyt fravær, og sette 
individuelle mål for fraværet, og vurdere tiltak for 
økt bevissthet rundt personlig ansvar, samt 
hygienetiltak). 
 


 Livsstilsgruppe har gjennomført SMART kurs. 
 


 Elektronisk arkiv er noe forsinket men enhetens 
gjennomføring fra januar er planlagt. 


 Kjerneoppgaver 
Bo- og miljøarbeidertjenester og avlastning tilknyttet 
bolig, samt dagtilbud for ulike brukergrupper ved 
Ressurssenteret, ROAS, Rådhuskantina og Rælingen 
aktivitetssenter. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 63 345 65 465 70 941


Budsjett 64 057 66 558 73 295


Avvik 712 1 093 2 354


Avvik i % 1,1 % 1,6 % 3,2 %  
 
Underforbruket har sin hovedårsak i svært mange 
vakante stillinger ved etablering to barneboliger. 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 74,6 75,5 84,0  
 
Sykefravær 


3 3,3 2,9


7,8 8,7


6,1


10,8 12
9


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Det er lagt ned betydelig arbeid i å redusere syke-
fraværet, se status utviklingsområder. Enheten ligger på 
kommnuens gjennomsnitt i medarbeidertilfredshet. 
 


Nøkkeltall 2012 2014 2015 


Avvik i Kvalitetslosen 271 412 261 


Avvik i Profil 1297 1277 1209 


Truende episoder pr. årsverk 8,3 7,3 6,2 


Andel høyskoleutdannede 51% 51% 53% 


Andel fagarbeidere 16% 21% 18% 


Snittscore medarb.tilfredshet - 4,9  4,7 


Vedtak pr. tjeneste - boliger 2012 2014 2015 


Kjøp praktisk bistand 5 5 4 


Bo- og miljøarbeidertjenester 25 27 27 


Avlastning i bolig 6 7 6 


Barnebolig 0 0 2 


Dagaktivitetstilbud 2012 2014 2015 


Khol vedtak dagaktivitetsplass 18 18 18 


Komm. vedtak dagaktv.plass 5 5 3 


Ressurssenteret -  snitt 
besøkende åpne dager 


 6 7,5 


Ressurssenteret–snitt 
besøkende/dag øremerket unge 


- - 3,4 


Roas -snitt deltakere arb.trening - 10 9,1 


Roas – snitt deltakere kurs - 6,6 7,7 
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Tjenestekontoret for helse og omsorg 
Enhetsleder R. Victoria Frogner Michelsen 


 


Viktige hendelser 
Fra 1.1.2015 ble ansvaret for det boligsosiale arbeidet 
på system- og individnivå overført til THO, også 
konsulent boligsosialt arbeid (tidligere boligforvalter). 
Fra 1.9.2015 ble systemansvar for Profil, Helsenett, 
Link, PPS, Sampro og VSA overført THO sammen 
med 100 % vikariat systemkonsulent. Fra 16.11.2015 
gikk en ansatt inn i 20 % engasjement tilknyttet 
stipendiat ved HiOA. Denne skal jobbe parallelt med 
utredning av oppsøkende virksomhet hos eldre samt 
fallforebygging. Enheten har ledet det tverrfaglige 
prosjektet «Hverdagsrehabilitering», i samarbeid med 
KS, fra nov. 2014 til feb. 2016. Enheten har gjennom-
ført opplæring og presentasjoner i andre enheter og i 
frivillig organisasjonsliv, herunder fagdag for eldre, 
hverdagsrehabilitering, ernæring, individuell plan, 
koordinator samt ulike fagsystem. Det er 6 ansatte 
ved enheten som har gjennomført videreutdanning 
eller er i mastergradsutdanning knyttet til eldre-
omsorg, rehabilitering, sosialt arbeid og ledelse. I mai 
ble interkommunalt vårball for utviklingshemmede 
gjennomført i samarbeid med kultur- og fritidsenheten. 
THO og kultur- og fritidsenheten mottok RARingen for 
sitt samarbeid om fadderordningen «Aktivitet for alle». 
Evaluering av støttekontakt- og avlastningstjenesten 
ble besvart av 55 %. Tilbakemeldingene var over-
veiende positive. Det blir planlagt tiltak for å øke 
svarprosenten i 2016.  
 
Status utviklingsområder  


 Det er jobbet fortløpende med oppfølging av tiltak 
etter plan for kommunens boligsosiale virksomhet 
og arbeidsgruppas rapport. Boligfaglig nettverk og 
eget vedtaksteam kommunale utleieboliger er 
etablert. Revisjon av retningslinjer for tildeling av 
kommunale utleieboliger ble påbegynt.  


 Det er utarbeidet egne prosedyrer for hverdags-
rehabilitering. Aktuelle vedtaksmaler er endret for å 
inkludere hverdagsmestring, og innsatsteamet har 
innført utvidet kartlegging i tråd med hverdags-
rehabilitering/ hverdagsmestring. Enhetens nett-
sider er oppdatert med hensikt å fremme mestring i 
eget liv. Rapport etter hverdagsrehabiliterings-
prosjektet er under arbeid.  


 Enheten har jobbet systematisk med kompetanse-
heving på motiverende intervju som metode. En 
ansatt er påmeldt slik videreutdanning i 2016. 


 Mer strukturert samarbeid med EFH omkring tilbud 
til barn og unge er igangsatt. Arbeidet videreføres i 
VP 2016. Det er jobbet intensivt med forankring av 
rollen som koordinerende enhet i kommunen, 
kompetanseheving hos koordinatorer, innføring av 
nytt fagsystem knyttet til individuell plan (IP 
Sampro) og prosedyrer for samarbeid i komplekse 
saker. Det er etablert nye prosedyrer for 
rekruttering av oppdragstakere som tas i bruk 2016. 


 Kjerneoppgaver 
Tjenestekontoret for helse og omsorg (THO) behandler 
alle søknader om helse- og omsorgstjenester samt 
kommunale utleieboliger med/ uten tjenester i 
kommunen. Vedtaksmyndighet og budsjett er tillagt den 
enhet som drifter tjenestene. Enheten drifter selv 
tjenestene støttekontakt, avlastning, brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA), omsorgslønn og innsatst-
eam. Tjenestekontoret innehar rollen som kommunens 
koordinerende enhet. Overordnet systemansvar for 
boligsosialt arbeid og fagsystem knyttet til helse- og 
omsorgstjenestene er tillagt enheten. 
 
Økonomi 


2013 2014 2015


Regnskap 15 139 19 419 22 959


Budsjett 15 338 19 991 23 442


Avvik 199 572 483


Avvik i % 1,3 % 2,9 % 2,1 %  
 
Underforbruk grunnet bortfall tjenester. 
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 10,9 11,4 12,1  
 
Sykefravær 


1,5 1,8


6,5


0,4


8


2,2


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Nedgang i sykefravær grunnet mindre langtidsfravær. 
 
Nøkkeltall 


2013 2014 2015


Totalt antall saker 1278 1003 1395


Støttekontakt 63 68 68


BPA 14 15 15


Individuelle planer 74 79 80


Parkeringstillatelse 85 107


Hjemmesykepl. og hjemmehj. 324 398


Dagsenter 46 40


Korttidsopphold/ m. forlengelser 166 171/318


Langtidsopphold 38 28


Samtaler psykisk helse. 84 95


Praktisk bist./oppl. psyk.helse 21 28


Rustjenester 45 30


Innsatsteam 49 171 173


Antall klagesaker 10 11


Gj.snitt saksbeh.tid dager 31 24 15


Fakturert døgn UK Ahus 12 104 65


 
Brukere med tjenester fra THO: 298 (173 innsatsteam) 
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Kommunalteknikk 
Kommunalteknisk sjef Arve Weng 


 


Viktige hendelser 
Vei 
Sommervedlikeholdet er utført som planlagt. I 
forbindelse med vintervedlikehold ble det utlyst ny 
kontrakt, det ble i den forbindelse en omstrukturering 
av brøyteroder som har medført at kommunen brøyter 
alle større kommunale hovedveier samt konsentrert 
seg om områdene Øvre og Nedre Aamodt, Rud, 
Stormyrfeltet samt Øgaardslia.  
 
Parkering  
Det ble ilagt 551 gebyrer på feilparkerte biler hvor 
forventet resultat var satt til 500 biler. Ut av dette ble 
det behandlet 133 klager. 
 
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (IFF) 
I sommerhalvåret var badeplasser mye besøkt og det 
ble benyttet ekstrahjelper. Den økte bruken av 
badeplassene førte til mer avfallshåndtering enn 
tidligere. Bekjempelse av fremmede arter resulterte i 
merarbeid i kortere perioder. Løypekjøring og 
anlegging av isflater har variert grunnet varierende 
værforhold. En scooter er byttet ut.  
 
Vann og avløp 
Det er registrert 13 vannlekkasjer og 4 kloakkstopp. 
Det store antall lekkasjer i første tertial har medført 
høyere vannforbruk enn tilsvarende periode i 2014. 
God innsats i annen tertial har medført totalt 
vannforbruk på 1 584 225 noe som er tilsvarer ca 1 
ukes forbruk i reduksjon. 
 
Status utviklingsområder  


 Etablere oversikt over alt veilys langs kommunale 
veier og installere målere for 1/3 av veilyset i 2015 
(T4) 
Det er installert 11 nye målere som til sammen med 
tidligere installasjoner i år dekker 60% av 
kommunens veilys.     
 


 Utarbeide hovedplaner for de tre avdelingene, VA, 
vei og IFF (U1, U2, T4) 
Hovedplanene for V/A, vei og Friluftsområder og 
Idrettsanlegg er vedtatt.  
 


 Bidra til en god organiseringsmodell for Marikollen 
idrettspark (T5) 
Arbeidet med organisasjonsmodellen er ferdig.  


 


 
 
 
 
 
 


 Kjerneoppgaver 
Enheten har ansvar for investering, drift og vedlikehold 
av kommunale veier inkludert gang- og sykkelveger, 
veglys, vann og avløp, fiberkabler, idrettsanlegg og 
friluftsområder, renovasjon, samt budsjettansvar for 
brann- og feievesenet og eiendoms- og tilknytnings-
gebyrer. 


 
Økonomi 
Kommunalteknikk 


2013 2014 2015


Regnskap 19 374 23 828 23 680


Budsjett 19 392 24 242 23 340


Avvik 18 414 -340


Avvik i % 0,1 % 1,7 % -1,5 %  
 
Avvik skyldes forskuttering av spillemidler (400) til 
prosjekt Marikollen idrettspark - barnebakke – 
snøproduksjonsanlegg. 
 
Kommunalteknikk selvkost 


2013 2014 2015


Regnskap -7 077 -6 834 -9 523


Budsjett -6 350 -7 730 -9 300


Avvik 727 -896 223


Avvik i % -11,4 % 11,6 % -2,4 %  
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 18,4 22,8 23,7  
 
Sykefravær 


1,5 2,2 1,92,3 2,6
1,3


3,8 4,8
3,2


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Positiv nedgang i sykefravær. Enheten jobber aktivt med 
tilrettelegging og forebygging. 
 
Nøkkeltall


2013 2014 2015


*Driftsutg. vei pr km 104 659 115 877 122 007


 Vannforbruk m3 1 672 135 1 611 694 1 584 225


 Målt avløp m3 1 575 681 1 881 728 1 801 094


 


*Inkl. g/s-veg, veilys og parkeringsregulering 
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Utbyggingsservice 
Plan- og bygningssjef John Hage 


 


Viktige hendelser 
Ved sluttbehandling av arealdelen til kommuneplanen 
i desember 2014 ble det vedtatt endringer som 
resulterte i at planen måtte høres på nytt. Den lå ute til 
nytt offentlig ettersyn i tidsrommet 23. februar – 15. 
april og ble endelig vedtatt 26.08.2015 etter at det var 
gjennomført mekling. 
 
I løpet av året er det vedtatt følgende 4 regulerings-
planer som er initiert av private: Detaljregulering for 
området Sundhagavegen til Nygardsvegen, for 
Vestlivegen 1 A og 1 B, for Ulleråsen, samt mindre 
endring av reguleringsplan for område K7 på 
Hektneråsen. Det er i tillegg vedtatt detaljregulering 
for Marikollen, for Rælingen kirke, bygdetunet og 
omkringliggende område og detaljregulering av 
Løvenstadtunet. 
 
Det ble varslet oppstart av 9 detaljreguleringsplaner, 
hvorav 3 er nye varslinger av planarbeid som er 
varslet tidligere.  
 
I tillegg til de planer som er vedtatt i perioden har det 
vært behandlet og gjennomført høring av planer for 
fortetting innerst i Bjerkelivegen på Vestre Strøm og 
for Borgensberget i enden av Strandvegen.  
 
Klima- og miljødepartement inviterte Marka-
kommunene om å komme med forslag til grense-
endring av Marka. For å muliggjøre en klimavennlig 
fremtidig boligutvikling nært inn mot kollektivknute-
punkt ble det fremmet forslag om å endre grensen slik 
at Rælingsåsen blir liggende utenfor Marka.  
 
Som et ledd i å etablere flere heldigitale tjenester er 
Infoland tatt i bruk for å effektivisere dialogen med 
eiendomsmeglere i forbindelse med omsetning av 
eiendommer. 
 
Status utviklingsområder  


 Videreutvikle helhetlig system for arbeid med 
befolkningsprognoser (U1) 
Det er etablert en arbeidsgruppe som har ansvar 
for gjennomføring og kvalitetssikring av 
befolkningsprognoser.   


 Utarbeide planer for utvikling av sentrumsområde 
på Fjerdingby (T5) 
Det ble inngått avtale med utbyggerinteresser i 
Fjerdingbyområdet om utarbeidelse av område-
regulering og det ble varslet oppstart av 
planarbeidet. 


 Etablere felles forståelse for fortetting med kvalitet 
(U1) 
Det er igangsatt intern prosess og etablert en 
arbeidsgruppe. 


 Kjerneoppgaver 
Utbyggingsservice har ansvaret for saksbehandling og 
utredningsarbeid etter plan- og bygningsloven, 
matrikkelloven, eierseksjoneringsloven, forurensnings-
loven m.m. Etter delegert fullmakt fra kommunestyret 
utøver enheten myndighetsoppgaver på vegne av 
rådmannen. Sentrale oppgaver er behandling av bygge- 
og delesaker og planer i henhold til plan- og bygnings-
lovens bestemmelser, samt gjennomføring av opp-
målingsforretninger ved etablering av nye eiendommer. 
Andre viktige oppgaver er løpende ajourhold av 
kommunens kartbaser og offentlige registre. Enheten 
har også budsjett- og oppfølgingsansvar for Region-
kontor landbruk.  
 
Økonomi 
Utbyggingsservice 


2013 2014 2015


Regnskap 3 486 3 967 4 415


Budsjett 4 277 4 572 4 714


Avvik 791 605 299


Avvik i % 18,5 % 13,2 % 6,3 %  
 
Utbyggingsservice selvkost 


2013 2014 2015


Regnskap -1 209 -1 393 -980


Budsjett -680 -710 -1 100


Avvik 529 683 -120


Avvik i % -77,8 % -96,2 % 10,9 %  
 
Det er noe lavere gebyrinntekter enn forventet.  
 
Årsverk 


2013 2014 2015


Antall 11,9 12,2 11,4  
 
Sykefravær 


0,6
1,8 2,73,1


0


3,93,7
1,8


6,6


2013 2014 2015


Korttid Langtid Total


 
Langtidssykefraværet er høyt noe som skyldes at en 
ansatt har vært sykemeldt 5 mnd. på grunn av en 
ulykke. 
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Rehabilitering kommunale bygg 
Prosjektansvarlig Omar Qureshi 


 


Bakgrunn 
Grunnlag for investeringen er strategidokumentet 
«Temaplan vedlikehold 2013-2016». Strategien er 
resultatet av en tilstandsvurdering gjennomført i 2007 
og en ny vurdering høsten 2012. Sistnevnte viser 
fortsatt et betydelig manglende vedlikehold på 
kommunens bygningsmasse. Den årlige bevilgningen 
skal finansiere investeringstiltak knyttet til behov som 
er avdekket i rapporten. 
 
Status 
Temaplan vedlikehold skal revideres i løpet av 2016. 
Eiendomsenheten jobber med et utviklingsprosjekt 
som skal danne grunnlag for en tiltaksdel til 
temaplanen. Utviklingsprosjektets mandat er å 
kartlegge utførte tiltak, planlegge for ikke-utførte tiltak 
og anslå investeringsbehov.  
 
Igangsatte rehabiliteringsprosjekter: 
 
Løvenstad barnehage: Totalrehabilitering sluttført. 
 
Sandbekkhallen: Rehabilitering av tak startet i 2015 
og ble forsinket grunnet omfattende råteskader på 
gavlvegger. Prosjektet sluttføres på nyåret og 
totalrehabilitering av hallen anmodes fremskyndet. 
 
Løvenstadtunet: Vedlikeholdsprosjekt sluttført. 
Utskiftning av ytterdører skal ut på anbud våren 2016. 
 
Sandbekken ungdomsskole: Utskiftning av heis ble 
bestilt i desember 2015. 
 
Løvlia barnehage: Utvendig rehabilitering av 
gavlvegg er gjennomført. 
 
Radonmålinger: Etter radontiltakene utført i 2015 skal 
det utføres kontrollmålinger vinteren 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 Økonomi 


 
 
 


 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
000100 Rehab. kommunale bygg 949 36 069 41 995 5 926


000101 Tilstandsvurdering kommunale bygg - avsl bruk prosj 0001000 245 0 -245


000121 Løvenstad bhg 3 549 3 549 0 -3 549


000150 Dansesal Sandbekkhallen -227 -227 0 227


000151 Sikkert bygg 13 44 0 -44


000153 Parkering Råshuset 189 259 0 -259


000154 Løvenstadtunet 235 250 0 -250


000155 Løvenstad skole SFO 0 51 0 -51


000156 Haugervegen boliger 45 45 0 -45


000158 Hjelpemiddellageret 3 3 0 -3


000159 Sandbakkhallen tak og garderober924 924 0 -924


000160 Radon-tiltak 94 94 0 -94


001600 Dovrebygget - utredning kjøp 0 85 0 -85


Sum 5 775 41 393 41 995 602
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Funksjonsendring kommunale bygg 
Prosjektansvarlig Omar Qureshi 


 


Bakgrunn 
Kommunens tjenester utvikler seg over tid og krever 
større fleksibilitet i bygningsmassen. Dette innebærer 
at det er et løpende behov for å foreta mindre 
funksjonsendringer i byggene til enhver tid.  
 
Bevilgningen er også ment som finansiering av 
enkelt-prosjekter samt utredningsprosjekter før man 
definerer og beregner dette som frittstående 
prosjekter som legges frem for kommunestyret for 
godkjenning eller som godkjennes i etterkant.  
 
Status 
Gjennomførte og igangsatte prosjekter: 
 
Dovre: Ombygging av Dovrebyggets gamle 
kantinelokaler, utrangerte kjøkkenløsninger mv. til 
kommunens nye utredningskontor for helse og 
omsorg. Ombygging ved rustjenesten, 
hjemmebaserte tjenester og kommunens 
utredningskontor. 
 
Hauger Boliger: Vurdering av utbygging av kapasitet 
ved administrasjonen og antall boenheter. 
 
Rådhuset: Utvidelse av parkeringsplass for å etablere 
riggplass til ombygging ved rådhuset. 
 
Løvenstad skole: Ny helsestasjon for elever. 


 Økonomi 


 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
000105 Løvenstad skole - innvendig utbedring etter vannskade og arealutnyttelse0 1 896 0 -1 896


000106 Sannum barnehage uteavdeling 0 641 641 0


000109 Sannum barnehage innendørs ombygging0 42 42 0


000110 Funksjonsendring kommunale bygg638 2 422 10 556 8 134


000111 Dovrebygget ombygging og utvidelser259 1 274 0 -1 274


000112 Ombygging rådhuset 3. etg. 557 2 012 0 -2 012


000113 Utkjøp fylkeskommunen 0 3 122 3 122 0


000116 Behovsendring Fjerdingby skole 79 79 0 -79


000117 Ny driftsavdeling 543 671 0 -671


000118 Fjerdingby oms - ventilasjon 839 839 0 -839


000123 Sandbekken u.skole - diverse 8 8 0 -8


000126 Renovering kommunestryesalen 67 67 0 -67


000161 Heis Sandbekken skole 256 256 0 -256


Sum 3 246 13 329 14 361 1 032
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Trivselssenteret parkeringsplass 
Prosjektansvarlig Omar Qureshi 


 


Bakgrunn 
Det har over noe tid vært behov for å rydde opp i 
parkeringsforholdene ved Trivselssenteret.  Samtidig 
har det vært behov for å utøke parkeringsarealet ved 
senteret. Med bakgrunn i dette er det bevilget midler 
for tiltaket.  
 
Tiltaket har omhandlet arbeider innenfor egen 
kommunal tomt ved Verkstedet og Trivselssenteret.  
Tiltaket omhandler ikke andre problemstillinger 
tilknyttet annen parkering enn ovennevnte. 
 
Grunnlag for bevilgningen er sak 13/36 i kommune-
styret 24.04.2013 og bevilgningen er vedtatt ved 
fremleggelsen av 1. tertialrapport 2013. 
 
Status  


 Parkeringsplassen er opparbeidet, asfaltert 


og oppmerket.  


 Det er etablert bom inn til p-plassen.  


Den gjenstående del av prosjektet er å kople opp 
automatisk lukking / åpning av den etablerte bommen 
inn mot verkstedtomten for å kunne lukke verksteds-
arealet for andre enn ansatte utenfor arbeidstid for de 
ansatte.  
 
 


 Økonomi 


 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
000115 Trivselssent - parkeringsplass 0 1 333 1 500 167


Sum 0 1 333 1 500 167
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Boligsosial virksomhet 
Prosjektansvarlig Omar Qureshi 


 


Bakgrunn 
Stortingsmelding nr. 17 (2012-2013) «Byggja-Bu-
Leve»  
 
Plan for kommunens boligsosiale virksomhet, 2013-
2016. 
 
Grunnlag for investeringsrammen er boligsosial 
handlingsplan for perioden 2008-2011. 
 
Det er bevilget 15 mill i 2014 og 2015 til bosetting av 
15-20 flyktninger pr år samt 10 mill til avvikling av 
fremleieleiligheter i 2015/-16. 
 
Status 
Det ble i 2015 kjøpt 9 leiligheter. Vi har i denne 
perioden ikke solgt leiligheter.  
 
Det er anskaffet boliger for årets 20 flyktninger, samt 
at den ekstra kvoten på 10 flyktninger som ble vedtatt 
under året, er bosatt. 
 
Disse er bosatt i 7 private boliger, mens det er brukt  
6 kommunale leiligheter. Noen er bosatt i bofelleskap. 
Flyktningetjenesten disponerte ved årsskifte totalt 34 
enheter. 
 
Resterende 3 nye boliger ble disponert via 
tjenestekontoret i forhold til ventelista for tildeling av 
boliger. Totalt disponerte tjenestekontoret ved 
årsskifte 62 enheter. 
 
Det var 8 fremleiekontrakter ved inngangen til 2015. 
7 er avviklet og det gjenstår nå 1. Et av fremleie-
objektene er kjøpt ut av utleier. De resterende 
investeringsmidler fra 2015 disponeres til anskaffelse 
av boliger til mottak av flykninger i 2016. 
 
Det er et etterslep på utbetaling av tilskudd fra 
Husbanken for investeringer foretatt i 2015 på ca. 3,5 
mill. I tillegg er det rebudsjettert 6 mill fra 2015 til 
2016. Totalt disponibelt for 2016 utgjør derfor ca. 
10,5 mill for kjøp av nye leiligheter. 
 
 
 
 


 Økonomi 


 
 


 
 
 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
000200 Boligsosial virksomhet 5 128 17 836 13 410 -4 426


000210 Kjøp av utleieboliger til bosetting av nye flyktninger15 674 34 512 30 000 -4 512


000220 Avvikling framleie av leiligheter 0 0 10 000 10 000


Sum 20 801 52 348 53 410 1 062


Kjøp 


Andre 


kostn Tilskudd Totalt


71183 Prestebolig Bergerudvn 87 87


71376 Grevlingvegen 1 leil 13 110 110


71388 Bjørnefaret 1A, H0201 - andel 319 2 456 95 2 551


71389 Bjørnefaret 1D, leil 166 H0102 2 410 -743 1 667


71407 Elgtråkket 9B, leil 61 -595 -595


71408 Elgtråkket 5c, andel 237, H0402 2 226 86 2 312


71413 Blystadringen 8C, andel 236 1 705 -487 1 218


71415 Ragnhild Jølsens veg 38A, H0202 andel 4 2 206 16 2 222


71416 Ragnhild Jølsens veg 38C, H0201 1 956 -610 1 346


71417 Ragnhild Jølsensvei 40 B, andel nr 40 -429 -429


71448 Løvenstadvegen 8D, H0302 andel 167 1 806 147 1 953


71457 Spellmannsplassen 8 - H0302, andel 168 2 549 2 549


71479 Aamodtterrassen 5, H0102 -437 -437


71533 Granåsvn 8 H0102, andel 79 2 381 13 2 394


71541 Øvre Rælingsveg 196, gnr99, bnr44 39 39


71586 Blomstervegen 39C, H0101 Gnr 103, bnr 218 2 320 -599 1 721


71587 Orrevegen 16, H 0404, andel 128 2 082 13 2 095


Sum 24 095 606 -3 900 20 801
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Energieffektivisering 
Prosjektansvarlig Omar Qureshi 


 


Bakgrunn 
Energi- og klimaplan 2009-2020 ble vedtatt 
09.12.2009. Planen setter krav til investeringer for 
reduksjon av energiforbruket og CO2. For konkret å 
følge opp ENØK-tiltak i energi og klimaplanen, er det 
inngått separat kontrakt for reduksjon av energibruk 
og CO2 med målsetting å oppfylle totalkravene til 
energibruk og CO2 ekvivalenter i kommunens energi 
og klimaplan.  
 
Målsettingen med investeringstiltakene er å oppnå 
reduksjon av det samlede energiforbruk og derved 
årskostnader som ellers ville ha påløpt kommunen. 
Prosjektet er organisert som kommunens aller første 
EPC-kontrakt.  
 
Status 
Prosjektet er inndelt i 3 faser og er inne i drifts- og 
oppfølgingsfase (fase 3).  
 
Fase 2 – gjennomføringsfasen er gjennomført og 
avsluttet. Vi overvåker verdier og justerer anlegget 
tilknyttet et mer automatisk styringssystem.  
 
Prosjektet har gjennomført opplæringstiltak for 
kommunens teknikere og vil videre kvalifisere driften i 
styringssystemer og forbruksjusteringer.  
 
Fase 3 – drifts- og oppfølgingsfasen: 
Prosjektet er kommet inn i fase 3, er overført til drift- 
og vedlikeholdsavdelingen årsskiftet 2015/2016.  


 Økonomi 


 
 


 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
000300 Energieffektivisering 531 15 947 16 100 153


Sum 531 15 947 16 100 153
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Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 


 


Bakgrunn 
Omsorgsplan 2015 er regjeringens oppfølging av 
stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) med en 10-års 
strategi for å møte dagens og fremtidige omsorgs-
utfordringer ved forventet befolkningsutvikling 
tjenestetilbud for eldre. Formannskapet har bedt 
rådmannen legge fram en sak om hvordan 
kommunen på en helhetlig måte kan møte de 
utfordringene som trekkes opp i omsorgsplan 2015.  
Fjerdingby omsorgssenter har i de siste årene kjørt 
på kortsiktig vedlikehold, med en planlagt større 
rehabilitering. Bygget fungerer bra for driften, men 
tekniske installasjoner har behov for et tydelig løft.  
 
Status 
Det har i 2015 blitt sluttført en utredning for å vurdere 
videre bruk og mulig rehabilitering av bygget. 
 
Bygningsmassen ved Fjerdingby OMS anses som 
egnet for videre virksomhet, men for å kunne 
imøtekomme dagens forventninger og krav er det 
nødvendig med noen bygningsmessige tilpasninger 
som gjør at kapasiteten vil reduseres fra 44 til 35 
plasser. Bygget vil da ha en forventet levetid på 20 år 
etter renovering. 
 
Renovering av eksisterende bygningsmasse er 
vurdert opp mot alternativ med nybygg. Et nybygg vil 
kunne planlegges optimalt for framtida, både med 
hensyn til virksomheten, arealeffektivitet, og 
driftskostnader. Konklusjonen er at både 
renoveringsalternativet og nybygg anses begge som 
realistiske og gode for fremtidig behov, der 
totaløkonomien er relativt lik. 
 
Videre fremdrift er å vurdere hvilke institusjons-
tjenester vi ønsker å samlokalisere i et eventuelt nytt 
helsebygg på Fjerdingby, samtidig som det gjøres 
midlertidige enkle oppgraderinger for at Fjerdingby 
omsorgssenter skal ha en levetid frem til 2023.  


 Økonomi 


 
 
2 mill. ble bevilget i handlingsprogram 2009-2012, og 
ytterligere 5 mill. i handlingsprogram 2011-2014. I 
handlingsprogram 2012-2015 ble det bevilget 338’ til 
nødstrømgenerator på Fjerdingby omsorgssenter og i 
HP 2013-2016 ble det bevilget 2 mill til oppstart av 
rehabilitering av Fjerdingby omsorgssenter (planfase, 
teknisk oppgradering og ombygging for å forlenge 
byggets levetid. 
 
På bakgrunn av at løsningen rundt rehabilitering ikke er 
definert enda anses bevilgningen for en reservering av 
økonomisk rom for å gjennomføre en eventuell 
renovering, utbygging eller omstrukturering av dagens 
bygningsmasse eller nye tiltak. Påløpte kostnader er 
primært konsulentkostnader og mindre tiltak. 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
000400 Utbygging pleie og omsorg 0 7 -2 400 -2 407


000403 Fjerdingby omsorgssenter - rehab.45 236 3 538 3 302


050020 Fjerdingby omsorgssenter - rehabilitering50 170 0 -170


Sum 95 413 1 138 725







Årsberetning 2015 


 
 


110 


  


Løvenstadtunet nybygg 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 


 


Bakgrunn 
Demenssenter med 32 sykehjemsplasser, samt 30 
dagsenterplasser. Demenssenteret etableres i 
tilknytning til Løvenstadtunet og lokalisering er basert 
på sambruk. Etableringen er i tråd med prognoser for 
fremtidig behov og vedtatt omsorgsplan. Hoved-
målsettingen med demenssenter er å styrke tilbudet 
til demente med omfattende behov, og til pårørende 
og brukere med ikke så omfattende behov, gjennom 
å samle tjenestene og fagkompetansen. Prosjektet 
skal også sikre at kommunen bygger opp riktig 
kapasitet på institusjonstjenester fram mot 2020. 
I tillegg til nybygg av demenssenter inkluderer også 
prosjektet en ombygging av rundt 500 kvadratmeter 
inne i Løvenstadtunet. Det for blant annet å kunne 
sentralisere forpleiningstjenestene til helse-
institusjoner i Rælingen på Løvenstadtunet. 
 
Backup varmesystem på Løvenstadtunet er også 
inkludert. Dette er et beredskapstiltak for å sikre at vi 
har varme selv om primærkilden ikke skulle være i 
drift. 
 
Status 
I 2015 ble det skrevet kontrakt med Agaton Borgen 
for gjennomføring av prosjektet i en totalentreprise. 
Detaljprosjektering og arbeider på plassen startet 
sommeren 2015. På grunn av store mengder med 
masser som skulle transporteres ut av området har 
det vært mye tung transport på Løvenstadvegen i 
sommer og høst. Prosjektet har hatt stor fokus på 
sikkerhet rundt dette, og i samarbeid med skolen og 
barnehager i området har dette blitt fulgt tett opp med 
entreprenøren. Utover dialog og administrativ 
oppfølging har blant annet Løvenstadvegen blitt 
parkering forbudt sone, hovedformålet er å fjerne 
blindsoner for lastebiler og andre som kjører der. 
 
Største delen av bygget ble reist i 2015, og arbeidene 
har gått etter planen. Det har heller ikke vært noen 
hendelser på byggeplassen med tanke på sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø som er av stor betydning. 
 
Ombygging av kjøkken, vaskeri og garderober i 
eksisterende bygg ble startet i 2015 og er planlagt 
ferdig i starten av 2016.  
 
Fremdriftsmessig og økonomisk har det vært noen 
utfordringer med grunnforholdene, men prosjektet er 
innenfor de økonomiske rammene, samt 
fremdriftsplan for ferdigstilling i oktober 2016. 


 Økonomi 


 
 
Byggeprosjekter følger flere faser med økonomisk 
rapportering for å ha tydelig stopp punkt innenfor hver 
fase.  
 
Politisk mandat for alle faser er vedtatt på 160 mill. inkl. 
mva. Per 2015 er det utbetalt 45 mkr (36,6 eksl. Mva).   
 
Inkl. alle ubetalte forpliktelser som er inngått per 
31.12.2015 er det påløpt i overkant av 140 mkr. 
Prosjektet ligger totalt sett innenfor den politiske ramme 
som er bevilget.   
 
 
 
 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
000402 Demenssenter Løvenstad 16+16 - bruk 0004100 0 0 0


000410 Løv.tunet nybygg 0 0 -45 000 -45 000


000411 Løv.tunet nybygg - skisseprosjekt 0 853 911 58


000412 Løv.tunet nybygg - forprosjekt 959 11 252 11 880 628


000413 Løv.tunet nybygg - gjennomføringsfase35 637 36 259 78 160 41 901


000415 Løv.tunet nybygg - tilskudd 0 0 -1 729 -1 729


001900 Varmesystem Løvenstadtunet 0 89 89 0


Sum 36 596 48 453 44 311 -4 142
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Rehabilitering Blystadlia skole og ny barnehage 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 


 


Bakgrunn 
Blystadlia skole rehabiliteres, og det etableres ny 
barnehage. Ny enhet skal hete «Blystadlia skole og 
barnehage».  
 
Bygget skal gjennomgå både en teknisk og estetisk 
rehabilitering. Kapasitet blir 245 skoleelever og 50 
barnehageplasser. I tillegg skal det etableres et 
kulturlokale med amfi og scene inne i bygget, samt 
nærmiljøanlegg ute. Bygget skal oppleves som nytt 
når det står ferdig til bruk. 
 
Status 
Blystadlia skole har i 2014 vært gjennom en 
rehabilitering, og bygget ble overtatt i april 2014. 
Skolen tok umiddelbart bygget i bruk, mens 
barnehagen ble åpnet i august. 
 
Bygget oppleves som nytt, og har siden overtagelsen 
fungert veldig godt. I forbindelse med barnehage-
myndighetens godkjenning ble det foretatt noen 
justeringer av uteområdet. 
 
Det har i løpet av 2015 blitt gjennomført noen 
tilleggsarbeider til uteområdet på barnehagen 
På grunn av vinter har det ikke vært mulig å utføre 
disse tidligere. 
 
Prosjektet har ikke blitt avsluttet på grunn av endelig 
vedtak på tilskudd på spillemidler fra fylket.  
 
Prosjektet vil bli avsluttet så snart endelige tall til 
regnskapet bokføres. 


 Økonomi 


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


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
000610 Bly. skole - ombygging inkl arealutredning bhg-243 88 494 88 010 -484


000613 Bly. skole - teleslynge 0 0 227 227


001500 Forprosjekt barnehageutredning 0 628 590 -38


Sum -243 89 121 88 827 -294
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Rehabilitering leiligheter 
Prosjektansvarlig Omar Qureshi 


 


Bakgrunn 
Det er behov for å renovere kommunale leiligheter 
regelmessig på bakgrunn av til dels stor slitasje. 
Prosjektet baserer seg på en årlig rammebevilgning, 
som er beregnet ut ifra en forventet frekvens på 
renovering hvert 10. år.  
 
Ved utgangen av 2015 disponerte vi 97 gjennom-
gangsboliger. I tillegg tilkommer forvaltningen av 
boliger med tjenester, som inngår i formålsbyggene 
sine drift- og vedlikeholdsbudsjetter. Disse utgjør i 
antall 111 enheter.  
 
Status 
Rehabilitering av leiligheter vurderes fortløpende. 
I 2015 renoverte vi 9 leiligheter, med ulikt omfang.  
 
Det er startet et samarbeid med fagtjenestene som 
får tildelt kommunal bolig for sine klienter. 
Samarbeidet går ut på at boligen og beboeren får et 
besøk fra eiendomsenheten og den fagenhet som 
disponerer boligen. På den måten kan man avdekke 
ulike feil og mangler som kan ha betydning for det 
forvaltningsmessige- og det boligsosiale arbeid.  
 
Målet er at vi minimum skal befare alle boliger en 
gang pr. år. Hyppigere besøk vurderes fortløpende. I 
2015 har vi befart 40 boliger.  
 
Tilstandsvurderinger som blir foretatt avdekker ulike 
feil og mangler som krever utbedring av ulik art og 
omfang. Det som er vanlig er at renovering av boligen 
iverksettes når kontrakten opphører og beboer flytter 
ut. Årsaken er at omfattende renovering er komplisert 
og fordyrende når beboer oppholder seg i leiligheten. 
 
Det har i 2015 vært vurdert å ha en leilighet stående 
hvor beboer flyttet til mens oppussing pågår. 
Dette er krevende i forhold til utflytting av møbler 
mellomlagring mm, samt drift av den leiligheten som 
er avsatt til et slikt formål. I tillegg medfører dette 
kostnader som ikke har sin finansiering. 


 Økonomi 


 
 
 


 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
002010 Rehab. leiligheter 1 221 1 221 2 000 779


000162 Totalrenovering Elgtråkket 11D 125203 203 0 -203


Sum 1 424 1 424 2 000 576


Kostn


71404 Elgtråkket 11D leil 125 203


71405 Elgtråkket 7D leil 35 177


71419 Ragnhild Jølsens veg 42C, H0201 327


71429 Løvenstadtorget 17 H0803 63


71448 Løvenstadvegen 8D, H0302 andel 167 60


71482 Aamodtterrassen 3 leil 3 5


71483 Aamodtterrassen 3 leil 4 355


71492 Mor Smes veg 3 leil 60 76


71587 Orrevegen 16, H 0404, andel 128 158


Sum 1 424
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Garasjeanlegg 
Prosjektansvarlig Omar Qureshi 


 


Bakgrunn 
Garasjeanlegget ved Rådhuset har hatt sidesetninger 
og utglidninger av fundamenter over flere år. 
Tilstanden var i 2013 av en slik art at deler av 
garasje-vegger og garasjelokket var i ferd med å gli 
av sine bærevegger med forventet kollaps av 
garasjetaket / parkeringsarealet.  
 
Utover ovennevnte har toppdekket betydelige skader 
ved at asfalt og betong har forvitret over flere år med 
kontinuerlige forverringer ved både frostsprengning 
og fukt. I tillegg lekker det betydelige vannmengder 
fra garasjelokket og ned i garasjekjeller hvilket også 
har skadet parkeringsdekket inne i garasjen.  
 
Status 
De vertikale bæringene for betongdekket, er skiftet ut 
med nye bæringer som er avrettet og tilpasset 
vektene fra betongdekket. Denne delen av prosjektet 
er gjennomført.  
 
Det gjenstår å gjennomføre del 2 av prosjektet som 
er rehabilitering av toppdekket inkludert tetting av 
selve dekket, asfaltering og belysning. Vurderingen 
av prosjektet er besluttet flyttet til 2016.   


 Økonomi 
 


 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
002020 Garasjeanlegg 47 47 2 000 1 954


000114 Renovering garasje rådhuset 38 1 896 0 -1 896


Sum 84 1 942 2 000 58
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IKT-systemer 
Prosjektansvarlig Ben Marius Lundberg 


 


Bakgrunn 
Rælingen kommune har gjennom vertskommune-
samarbeidet Øyeren IKT etablert en ny teknisk 
plattform bestående av ny serverpark, infrastruktur og 
fiber til alle lokasjoner i kommunen. For å utnytte 
denne investeringen på en god måte vil det være 
hensiktsmessig å etablere en felles applikasjons-
plattform for de tre samarbeidskommunene. 
Investeringene som foretas følger en prioriterings-
liste. Budsjett blir bevilget gjennom ramme-
bevilgninger i handlingsprogrammet, og ved 
avslutning av prosjekter blir nettokostnadene 
disponert fra rammen.  
 
Status 
006000 IKT-systemer.  
Chat for nettsidene anskaffet og satt i produksjon. 
Arkivmodul Socio anskaffet og satt i produksjon.  
006002 Visma.  
Visma eHandel ferdigstilt, og ansvaret overlevert til 
linje. Elektronisk LP-meldinger anskaffet og installert. 
006004 Helsenett.  
Prosjekt ferdigstilt, og ansvaret overlevert til linje.  
006006 IKT barnehage.  
Arkivmodul for barnehageportalen anskaffet og satt i 
produksjon. Ny nettside for rælingsbarnehagene 
anskaffet, og settes i produksjon i 2016. Modul for 
bedre samhandling hjem-barnehage anskaffet og satt 
i produksjon. 
006007 Skole IKT  
TV2 skole - Levende naturfag anskaffet og satt i 
produksjon. Interaktive tavler: Gjennomført 
opplæring/repetisjonskurs for superbrukere, samt 
etablert en beskrivelse for superbrukerrollen. 
Utvidelse av avtale med Salaby 1.-7. trinn med 
tilhørende opplæring gjennomført. Creaza 1.-10. trinn 
anskaffet og opplæring gjennomført. 
Skoleadministrativt system: Leverandør valgt, 
implementeringsprosess starter i 2016. 
Nye nettsider for skolene, samt rælingsskolen 
ferdigstilt. 
006019 Arkivløsning sikker sone.  
Elektronisk arkivløsning for Visma Profil anskaffet og 
satt i produksjon. Elektronisk arkivløsning for Visma 
Familia (barnevern) anskaffet og satt i produksjon. 
006020 Velferdsteknologi.  
Strategi for velferdsteknologi ferdigstilt og vedtatt i 
kommunestyret. Etablert ressursgruppe for 
velferdsteknologi. Gruppen har tverrfaglig deltagelse. 
Innført spillteknologi for DAT (Rælingen 
dagaktivitetstilbud), samt pedagogiske verktøy som 
Salaby. 
006022 ePhorte5.  
EPhorte5, med tilhørende moduler, anskaffet og satt i 
produksjon.  


 Økonomi 


 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
006000 IKT-systemer 316 1 066 10 663 9 597


006002 Visma ERP 208 4 022 0 -4 022


006004 Helsenett 9 23 23 0


006005 E-politiker 0 589 589 0


006007 Skole IKT 371 1 586 0 -1 586


006009 IKT-systemer - viderefakturering 9 56 0 -56


006013 Digital ringperm 0 185 185 0


006014 IKT barnehage 111 347 0 -347


006017 Mobil omsorg 1 45 45 0


006019 Arkivløsning sikkersone 16 191 0 -191


006020 Velferdsteknologi 2 2 0 -2


006021 Infrastruktur 11 11 0 -11


006022 EPhorte 324 324 0 -324


Sum 1 378 8 447 11 505 3 058
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Øyeren IKT 
Prosjektansvarlig Finn Borge 


 


Bakgrunn 
Løpende IKT investeringer i infrastrukturen – typisk 
nødvendige kapasitetsøkninger på utstyr og lisenser.  
 
Disse kostnadene er ikke for Rælingen kommune 
alene. Avskrivningene belastes Øyeren IKT sine 
årlige driftskostnader og fordeles derved på de 3 
eierkommunene. 
 
Status 
I 2015 er det investert i: 


 Løsning for sikker print 


 Aggregat for datarom i Rælingen rådhus 


 Office365 tilrettelegging for skole 


 


 Økonomi 


 
 
 
I 2015 ble kr 381.000,- belastet prosjektet. 
Investeringsrammen for 2015 er på 2 millioner. 
Underforbruket skyldes at årets investeringer i stor grad 
er belastet fra driftsmidler ettersom det var et reelt 
overskudd på driften.  
 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
006200 Øyeren IKT 381 1 036 2 980 1 944


Sum 381 1 036 2 980 1 944
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Velferdsteknologi 
Prosjektansvarlig Ben Marius Lundberg 


 


Bakgrunn 
Helse- og omsorgstjenesten i kommunen står foran 
store utfordringer i årene som kommer. Utviklingen 
går mot at vi blir flere eldre og færre yngre i 
befolkningen. Eldre lever stadig lenger, og behovet 
for tjenester øker med alderen. Det er også en økning 
i andre grupper som mottar tjenester. Antall ansatte i 
helse og omsorg vil ikke kunne økes i takt med det 
økte behovet for tjenester vi ser for oss i fremtiden. 
For å møte disse utfordringene, må vi finne nye måter 
å jobbe på. Viktige satsingsområder er forebygging, 
tidlig innsats og rehabilitering. Det må sees på 
organisering av tjenestene, nye arbeidsformer og nye 
tiltak. Velferdsteknologiske løsninger kan være et 
viktig bidrag i dette. Investeringene som foretas på 
bakgrunn av bevilgningen følger en prioriteringsliste. 
Budsjett blir bevilget gjennom rammebevilgninger i 
handlingsprogrammet, og ved avslutning av 
prosjekter blir nettokostnadene disponert fra rammen. 
 
Status  


 Strategi for velferdsteknologi vedtatt i 


kommunestyret. 


 Ferdigstilt EU-søknad knyttet til et 


interregionalt samarbeid (Norge-Sverige) 


vedrørende etablering av et virtuelt 


visningsrom for velferdsteknologi. 


 Installert interaktiv tavle, med pedagogisk 


innhold, på aktivitetssenteret. 


Velferdsteknologi vil da bli en del av 


tjenestetilbudet. 


 Aktivitetssenteret er i ferd med å etablere 


spillteknologi som en del av sitt 


tjenestetilbud.  


 Venter på at Øyeren IKT kan levere trådløst 


nettverk. 


 


 
 
 


 Økonomi 


 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
006300 Velferdsteknologi 17 17 350 333


Sum 17 17 350 333
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Smestad skole og elevtallsutvikling 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 


 


Bakgrunn 
Området Smestad/Hektner har en høy vekst i behov 
for elevplasser, både i forhold til Romerike generelt 
og andre områder i Rælingen. Dette er en 
kombinasjon av stor vekst i nye boenheter og relativt 
stor andel av barnefamilier i disse boenhetene. 
 
I den sammenheng har flere alternativer blitt vurdert, 
blant annet påbygg på skolen, innvendig ombygging, 
midlertidige paviljonger, og endring av skolegrenser. 
Etter en helthetsvurdering virker en kombinasjon av 
disse som den mest hensiktsmessige løsningen på 
den kapasitets utfordring som vi nå ser.  
 
Status 
Rask vekst i behov for elevplasser gjør det 
utfordrende å estimere hvor stor skole det vil være 
behov for på lang sikt på Smestad. 
Befolkningsprognoser er derfor en viktig del av det 
arbeidet som gjøres for å estimere hvor stor skole 
som skal bygges. 
 
Det er også utført en konseptvalgutredning i 2015 for 
å vurdere flere løsninger, og på den måten legge 
grunnlag for bedre valg av løsning når prognosene er 
stabile nok. Størrelse på utbygging er planlagt avgjort 
høsten 2016. 
 
Samtidig med dette har det vært en prosess for å 
erverve tilleggs tomt til skolen. Enighet om størrelsen 
på dette arealet har blitt konkludert, og Rælingen 
kommune disponerer nå dette området. 
 
Det er planlagt å etablere skolepaviljonger fra høsten 
2016 for å kunne ta veksten som kommer frem til 
tilbygget er planlagt ferdig i 2019. 


 Økonomi 


 
 
Påløpte kostander er til arkitekt og konseptvalgutredning 
for utredning av mulig utbygging, samt delvis kostnader i 
forbindelse med tomteerverv. Endelig kompensasjon for 
erverv av tomt er ikke avklart, og er planlagt bestemt av 
en skjønnsrett våren 2016.  


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
020010 Smestad skole 1 083 1 083 2 000 917


020011 Smestad skole - skisseprosjekt956 1 219 0 -1 219


020013 Smestad skole - gjennomføringsfase221 221 0 -221


Sum 2 260 2 523 2 000 -523
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Løvenstad skole påbygg 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 


 


Bakgrunn 
Løvenstad skolekrets har en jevn fortetning av 
boliger. Og skolen har per i dag ikke noen større ledig 
kapasitet. 
 
Løvenstad skole ble rehabilitert i 2006/2007. Etter 
forholdene er skolen relativt ny rehabilitert med 
baserom / grupperom. I et påbygg er det tenkt at 
eksisterende løsning videreføres. 
 
Utbygging av Løvenstad skole må også sees i 
sammenheng med Rud skole. 
 
Påbygg på Løvenstad skole har vært gjennom en 
mulighetsstudie med fagenhet og arkitekt. Tre 
alternativer løsninger ble presentert for 
rådmannsgruppen. 
 
Ut fra en totalvurdering ble det bestemt å bygge på i 
sydende, i tillegg vurderes det noe ombygginger i 
eksisterende bygningsmasse. 
 
Status 
Som en del av prosessen hvor vi halvårlig utreder 
nye befolkningsprognoser ble det i 2015 klart at 
Løvenstad skolekrets ikke ville få den økningen i 
elevtall frem mot 2020 som tidligere antatt. Delvis er 
dette basert på tilbakemelding fra private utbyggere 
at enkelte områder ikke vil bli utbygd så tidlig som 
tidligere antatt. Som en følge av dette ble prosjektet 
utsatt i tid for å ikke etablere overkapasitet i denne 
kretsen. Tidspunkt for ferdigstilling av prosjektet 
vurderes halvårlig når nye prognoser utarbeides, 
tentativ plan er ferdigstilling av tilbygget i 2020. 


 Økonomi 


 
 
Påløpte kostnader er primært til prosjekteringsgruppe og 
administrasjon. 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
020020 Løv.skole påbygg 0 0 3 000 3 000


020021 Løv.sk påbygg - skisseprosjekt 0 162 0 -162


020022 Løv.sk påbygg - forprosjekt 1 889 2 056 0 -2 056


Sum 1 889 2 218 3 000 782
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Idrett og friluftsliv 
Prosjektansvarlig Kirsten Hauso 


 


Bakgrunn 
Grunnlag for investeringer til idrett og friluftsliv er 
«Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2009-2020» vedtatt 09.12.2009. Planen skal 
sikre styring, prioriteringer og helhet i anleggs-
utbyggingen, skape gode arenaer som bidrar til gode 
nettverk og nærmiljøer, få flere med i fysisk aktivitet, 
sikre arealer for lek, friluftsliv og idrett, og informere 
planens lesere om idretts- og aktivitetstilbudene i 
kommunen. 
 
Budsjett blir bevilget gjennom rammebevilgninger i 
handlingsprogrammet, og ved avslutning av 
prosjekter blir nettokostnadene disponert fra rammen. 
Det gjøres også separate bevilgninger til prosjekter 
knyttet til kommunedelplanen, og ved avslutning av 
slike prosjekter blir evt merforbruk disponert fra 
rammen.  
 
Status 
 
040100 Idrett og friluftsliv  
 
Åmodtdammen  


 toalettanlegg 040118, 


 turvei 040203 


 lys turvei Sandbekken 040204 


Prosjektene ble ferdigstilt og det er mottatt 
spillemidler på det som er søkt om, totalt 1,6 mill. 
 
Beplantning Tømmerveien 040119 
Tiltaket med beplantning er gjennomført. Prosjektet 
er litt utvidet med noen arbeider på 
parkeringsområdet som gjenstår, og vil dermed gå 
noe over opprinnelig budsjett.  
 
Skilting i marka 040209 
Prosjektgruppa har startet planleggingen av 
prosjektet, som er igangsatt høsten 2015. Det er 
bevilget kr 60 000,- fra fylkeskommunen til skilting. 
 
Tursti Marikollen – Ramstadsjøen 040201 
Tiltaket er ikke igangsatt i perioden. 
 
Skiløyper og turstier 040210 
Deler av skiløype fra Smestad vest til Marikollen er 
oppgradert, og det er planlagt å gjøre flere mindre 
utbedringer. 
 
Bro til øy 040122 
Det er bevilget kr 180 000,- fra fylkeskommunen til 
prosjektet, og prosjektet er budsjettert til kr 360 000,-. 


 Økonomi 


 
 
 
Turvei Fjellstadfeltet – Myrdammen turvei  
Tiltaket er ikke igangsatt, men er prosjektert med en 
totalkostnad på 1,3 millioner, og godkjent søknad om 
spillemidler utgjør kr 300 000,-. 
 
041000 Nærmiljøanlegg  
Treningspark for Finegruppa ved Marikollen ble bygget. 
  
042000 Marikollen idrettspark 
Reguleringsplanen for Marikollen idrettsanlegg ble 
stadfestet i departementet i desember. 
Samarbeidsavtale mellom Rælingen skiklubb og 
Rælingen kommune ble behandlet av K- styret i august. 
Avtalen avklarer roller og ansvar i forhold til utvikling og 
drift av anlegget.    
 
Kostnadsoverslag og fremdriftsplan for realisering av 
anlegget er under utarbeiding.  
 
Ny rørgate for snøproduksjon til Marikollen 3 ble 
realisert, søknad om spillemidler sendt.  
 
Tiltak for å få godkjent Marikollhallen for elitespill ble 
iverksatt, bl a ble det etablert en plattform for TV og 
speakertjeneste. 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
040100 Idrett og friluftsliv 0 -740 -610 130


040118 Åmodtdammen - toalettanlegg -142 300 305 5


040119 Beplantning tømmerveg Løvenstad566 641 650 9


040122 Bro til øy - Myrdammen -180 -180 144 324


040201 Tursti Marikollen - Ramstadsjøen 0 0 344 344


040203 Tursti Sandbekkstua - Åmodtdammen-371 333 435 102


040204 Lys tursti Sandbekkstua - Åmodtdammen-915 1 452 1 635 183


040209 Skilting i marka -60 -60 200 260


040210 Skiløyper og turstier 22 -455 0 455


Idrett- og friluftsliv -1 080 1 291 3 103 1 812
041000 Nærmiljøanlegg 0 -300 845 1 145


041001 Nordby skole - BMX bane 0 154 55 -99


041005 Marikollen - Finegruppa 122 122 0 -122


Nærmiljøanlegg 122 -24 900 924
040115 Reguleringsplan Marikollen 48 202 150 -52


040550 Ny kunstgressbane Marikollen 11'er - ikke bruk (042003)-2 709 0 0 0


042000 Marikollen utvikling 0 0 2 150 2 150


042001 Grunnerverv til utvidelse av Marikollen idrettspark0 0 0 0


042002 Arkitekt/prosjektering Marikollen idrettspark394 2 013 0 -2 013


042003 Ny kunstgressbane Marikollen 11'er - prosjektering114 295 500 205


042005 Ny kunstgressbane Marikollen 11'er - gjennomføring181 2 803 4 960 2 157


042006 Marikollen - Lydsluse 65 226 400 174


042007 Vanntilførsel idrettsanlegg 0 179 250 71


042009 Plattform Marikollhallen 179 179 0 -179


Marikollen utvikling -1 728 5 897 8 410 2 513
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Boliger for rusavhengige 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 


 


Bakgrunn 
Det er behov for tilrettelagte boliger til personer med 
psykisk dårlig helse og rusmiddelavhengighet som 
trenger permanent bosted.  
 
Arbeidsmålet for investeringsprosjektet er å etablere 
8 slike boenheter, samt et felles administrasjonsbygg. 
Plassering er politisk vedtatt til å være i Lognsdalen 
for å oppnå et effektivt sambruk av personale mellom 
bolig for rusmiddelavhengige og Norumlia. 
 
Boenhetene skal ha en robust kvalitet og være 
tilpasset målgruppen. 
 
Status 
I 2015 har løsning på etablering av boliger for 
rusmiddelavhengige i Lognsdalen blitt videreført i et 
forprosjekt. 
 
I forprosjekteringen har geoteknikere anbefalt at 
fylling skal måles for setninger for å sikre at dette ikke 
forekommer etter at bygg er satt opp. Tentativt må en 
slik fylling stå i 1 år før bygging kan startes. Det har 
derfor vært stort fokus på å få etablert videreføring av 
den eksisterende fyllingen som Norumlia står på slik 
at setningsperioden kan starte.  
 
Etablering av steinfylling var planlagt med 
overskuddsmasser fra bygge prosjektet på 
Løvenstadtunet. Men på grunn av forskjellige 
fremdriftsplaner har det ikke vært mulig å realisert 
dette. Offentlig anbud for å anskaffe entreprenør til 
steinfylling er planlagt gjennomført i starten av 2016.  
 
Boligene har tentativ innflyttingsdato årsskiftet 
2017/2018, avhengig av hvor raskt steinfylling setter 
seg og er klar til bygging på. 


 Økonomi 


 
 
I kommunestyret vedtak av 29. april ble det vedtatt en 
ramme på 25 mill. for gjennomføring av 8 boenheter og 
en personalbase. 
 
Påløpte kostnader er primært til prosjekteringsgruppe for 
nye boliger. 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
050010 Bolig. for rusavh. 0 0 3 000 3 000


050011 Bolig. for rusavh. - Identifikajonsfase430 550 0 -550


050012 Bolig. for rusavh. - Konseptfase1 723 1 736 0 -1 736


Sum 2 154 2 286 3 000 714
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Løvenstadvegen boliger trinn 2 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 


 


Bakgrunn 
Kommunestyrets vedtak i sak 2007/340-32 sier at det 
planlegges bygging av fase 2 (5 nye boenheter) på 
Løvenstadvegen boliger for ferdigstilling i 2015. I 
samråd med enhetsleder er det besluttet å planlegge 
disse for ferdigstilling mars 2017, da det ikke antas at 
behovet er før da. 
 
Status 
I løpet av 2015 har det blitt gjort en konseptstudie for 
å ha en god løsning på hvordan nytt bygg/tilbygg skal 
være. Opprinnelig løsning som tiltenkt når del 1 ble 
bygd i 2012 var vanskelig å realisere på grunn av 
krav til lysforhold.  
 
Prosjektet valgte nytt konsept høsten 2015, og 
prosjektering har pågått ut 2015 og vil fortsette inn i 
2016.  
 
Nytt bygg har tentativ innflyttingsdato mars 2017, 
som er lik opprinnelig plan. 
 
  


 Økonomi 


 
 
Påløpte kostnader er primært arbeid med byggeprogram 
og mulighetsstudie for vurdering av konseptvalg tilbygg 
til eksisterende bygningsmasse. 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
050030 Løv.vn boliger tr 2 0 0 600 600


050031 Løv.vn boliger tr 2 - Konseptfase502 582 0 -582


050032 Løv.vn boliger tr 2 - Planleggingsfase158 158 0 -158


Sum 660 740 600 -140
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Hauger boliger 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 


 


Bakgrunn 
Hauger Boliger ble opprinnelig bygget for 4 godt 
fungerende utviklingshemmede, og senere utvidet for 
2 nye brukere.  I dag betjener boligen i alt 6 personer 
som bor i bygget, og 5 personer i tilstøtende bygg, 
totalt 11 personer.  
 
Dette har resultert i at antall ansatte med Hauger 
bolig som sitt arbeidssted har økt betraktelig siden 
bygget ble oppført. 
 
Det har det ikke blitt gjort tilstrekkelige endringer i 
administrasjons- og felles del for å kompensere for 
økning i ansatte og brukere. Det er derfor et stort 
behov for å tilpasse denne delen til dagens behov. 
 
Det planlegges for rehabilitering og utvidelse av 
administrasjonsdel, dette inkluderer blant annet nytt 
ventilasjonsanlegg. Samtidig vurderes det å øke 
antall boenheter fra 6 til 8.  
 
Status 
I løpet av 2015 har det pågått en mulighetsstudie for 
å avklare hvordan behovet kan løses best mulig 
innenfor en begrenset tomt. 
 
Dette har resultert i et konsept som delvis baserer 
seg på noe ombygging av eksisterende areal og et 
tilbygg. Dette vil gi en økning på felles og 
administrasjonsdel, samt to nye leiligheter.  
 
Nytt tilbygg og ombygg areal har tentativ ferdigstilling 
april 2017. 


 Økonomi 


 
 
Påløpte kostnader er primært arbeid med byggeprogram 
og mulighetsstudie for vurdering av konseptvalg tilbygg 
til eksisterende bygningsmasse. 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
050040 Hauger boliger - Konseptfase 597 597 600 3


050041 Hauger boliger - Planleggingsfase45 45 0 -45


Sum 642 642 600 -42
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Trivselssenteret 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 


 


Bakgrunn 
I kommunestyremøtet 3.12 ble det fremmet og vedtatt 
et endringsforslag til investeringsbudsjettet. Det ble 
vedtatt en bevilgning på netto 10 mill. til utvidelse 
eller påbygg til Trivselssenteret. 
 
Status 
I samråd med trivselssenteret og kulturenheten 
planlegges det gjennomføring av prosjektet i 
sommerferien 2016, da det er lavest bruk av bygget. 
Trivselssenteret har derfor blitt stengt for booking fra 
mai til oktober 2016. 
 
I 2015 har det blitt engasjert arkitekt for å skissere 
løsning slik den er vedtatt i kommunestyret. 


 Økonomi 


 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
050050 Trivselssenteret 256 256 1 000 744


Sum 256 256 1 000 744
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Ombygging av rådhus / lege og helse 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 


 


Bakgrunn 
Arealene som disponeres av helsestasjonen og 
Fjerdingby legesenter er ikke tilstrekkelig for å svare 
på behovet deres. 
 
Fjerdingby helsestasjon / forebyggende 
helsetjenester har gjennom en del år blitt utvidet med 
flere stillinger og flere funksjoner. Det er utfordringer 
med plass til ulike grupper og individuelle timer. Det 
er behov for tilleggsareal og bedre utnyttelse av 
eksisterende areal. 
 
Det er vedtatt å etablere en ny fastlegehjemmel samt 
at kommunen er pålagt å ta imot en turnuslege. 
Dagens arealer til Fjerdingby legevakt har ikke 
kapasitet til dette, og det er derfor behov for å utvide 
arealet. 
 
Arealene som skal bygges om er om lag 900 
kvadratmeter. Dette skal løse behovet midlertidig 
frem til nytt bygg er ferdig i sentrum som er planlagt å 
huse disse tjenestene. 
 
Arealene på rådhuset som bygges om har et generelt 
behov for et løft i kvalitet. Investeringer som gjøres 
for å løse behov for helsestasjonen og legekontor vil 
derfor ha en verdi utover det å løse det midlertidige 
behovet. 
 
Status 
Kontrakt med entreprenør ble skrevet i 2015. 
Arbeidene vil utføres i 4 faser for å kunne 
opprettholde mest mulig normal drift i berørte arealer. 
 
Første fase (helsestasjon) ble utført og ferdigstilt i 
2015, og fase 2 ble påbegynt. Resterende faser har 
tentativ ferdigstilling i august 2016. 


 Økonomi 


 
 
Det er inngått totalentreprise kontrakt med entreprenør 
for ombygging av 916 kvadratmeter.  
 
Påløpte kostnader per 2015 er prosjektering og 
gjennomføring av første fase. 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
000620 Marikollhallen ombyging til fysiotjeneste3 666 4 237 0 -4 237


050070 Ombygging rådhus/lege og helse 0 0 17 240 17 240


050073 Ombygging rådhus/lege og helse - Gjennomføringsfase2 037 2 037 0 -2 037


Sum 5 703 6 274 17 240 10 966
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Kommunale bygg i sentrum 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 


 


Bakgrunn 
Kommunedelplan for Fjerdingby, vedtatt i 
kommunestyret 04.11.2009, definerer at Fjerdingby 
skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele 
kommunen med et mangfold i aktivitet og tilbud og gi 
innbyggerne en felles møteplass og tilhørighet. 
Tilrettelegging for næring og befolkningsvekst er 
viktig for å gi området mangfold og stimulere 
utviklingen. Planen sier videre at bygninger med 
kombinert bruk bolig/offentlig/ næring vil bidra til økt 
aktivitet større deler av døgnet og gi stimulans til 
stedet som møtested.  
 
Kommunale bygg ved Fjerdingby sentrum skal 
tilrettelegge for et tjenestetilbud som, av byggenes 
brukere spesielt og Rælingen kommunes innbyggere 
generelt, oppleves som effektivt, godt organisert, 
brukervennlig og som synliggjør kommunens 
målsetninger som innenfor bærekraftig utvikling  
 
Primært skal kommunale bygg i sentrum inneholde 
følgende tjenester som defineres under familiens hus:  


 Samlokaliserte forebyggende helsetjenester 
og andre naturlig tilhørende tjenester  


 Det skal også utredes mulighet for å 
samlokalisere kulturskole, ungdomshus og 
bibliotek (KUB)  


 
Status 
Høsten 2015 ble det startet på en konseptvalgs 
utredning for hvilke kommunale tjenester som skal 
være i sentrum. Innstilling på valgte løsninger er 
planlagt ferdig juni 2016.  
 
Nytt bygg skal tentativt være ferdig årsskiftet 
2019/2020.  


 Økonomi 


 
 
Kostnader i 2015 er for konseptvalgs utredning. 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
050081 Kommunale bygg i sentrum - Konseptfase352 352 0 -352


Sum 352 352 0 -352
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Vann og avløp 
Prosjektansvarlig Arve Weng 


 


Bakgrunn 
Grunnlag for investeringer til vann og avløp er  
”Hovedplan vann og avløp 2012-2020” vedtatt 
31.08.2011. Hovedplanen er et lokalt styrings-
dokument for Rælingen kommune, og skal gi føringer 
for et målrettet arbeid for å nå kommunens mål innen 
områder som vannforsyning og miljø, samt oppfylle 
overordnede myndigheters krav til vannforsynings-
systemer og et renere vannmiljø. Ny hovedplan VA 
for 2016-2026, vedtatt i august 2015. 
 
Status  
Nedre Aamodt Fase 1, arbeidene er avsluttet. Fase 2 
er startet opp i august 2014. Utskifting av VA-
ledninger og bygging av ny vei i resten av Kvennhus-
vegen, Fergevegen og Aamodtalleen til FV120. 
Arbeidene så langt gjennomført som planlagt 
budsjett-messig og fremdrift. Gravearbeider avsluttes 
i slutten av september 2015, med asfaltering oktober 
2015. 
 
Øvre Aamodt Fase 2 er startet opp i august 2014 
med utskifting av VA-ledninger og bygging av ny vei i 
Sannumvegen og Grindavegen. Fase 2 ligger inne 
med investeringer i 2015. Driftshendelser ved Dovre 
bygget framskyndet oppstart av prosjektet. 
Asfaltering av første del av arbeidene gjøres oktober 
2015. Siste del Grindavegen forventet avsluttet april 
2016, asfalt august 2016. 
 
Furustien/Løkkevegen utskifting av VA-ledninger og 
bygging av ny vei i Løkkevegen. Startet opp i august, 
avsluttet og asfaltert juni 2015.  
 
Høydebasseng Løvenstad. Utbedring av høyde-
basseng etter at bla. lekkasjer ble oppdaget 
sommeren 2014. Anbud og utbedring ble iverksatt. 
Satt i drift februar 2015. 
 
Prost Refsumsveg/Smievegen. Bakgrunnen er 
avkloakkering av Prost Refsumsveg. Ca 200m 
vannledning og nye avløpsledninger. 
 
 
 
 


 Økonomi 


 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
060100 Vann og avløp 1 160 1 794 70 246 68 452


65005 Nordby - elveledning 0 19 0 -19


65006 Uller - selvfallsledning 0 8 101 0 -8 101


65015 Hektner/Jar VA 0 0 0 0


65027 Sorenskrivervegen oppgradering vei36 5 348 0 -5 348


65031 Planer VA ( Prosjekt 060100) 0 82 0 -82


060112 Kurlandsvegen og Åsheimvegen 0 1 474 3 000 1 526


060114 Aamodt Nedre 9 291 21 664 0 -21 664


060115 Aamodt Øvre 7 005 16 853 0 -16 853


060116 Utskifting av biler og maskiner kommunalteknikk8 2 447 0 -2 447


060117 Torgenholtet 4 481 22 303 0 -22 303


060118 Kjøp/salg mindre tomtearealer 0 -66 0 66


060119 Selvfallsledning Nes 5 2 218 0 -2 218


060120 Furustien, Løkkevegen VA 4 272 8 291 0 -8 291


060124 Ny PA 15 og avløpsledning 0 6 0 -6


060125 Høydebasseng Løvenstad 125 2 187 0 -2 187


060126 Årnesvegen/Hektnervegen 1 060 1 530 0 -1 530


060127 Prost refsumsveg VA 2 221 2 221 0 -2 221


060128 Nordbyvegen-Tomtervegen NY VL i g/s216 216 0 -216


Sum 29 881 96 689 73 246 -23 443
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Veg 
Prosjektansvarlig Arve Weng 


 


Bakgrunn 
Grunnlag for investeringer til veg er «Hovedplan veg 
og veilys 2012-2020» vedtatt 31.08.2011. 
Hovedplanen er et lokalt styringsdokument for 
Rælingen kommune og et arbeidsdokument for 
kommunalteknikk. Dokumentet gir en beskrivelse av 
hvordan vegnettet skal forvaltes, driftes og eies, og 
gir en oversikt over kostnader knyttet til veg. 
 
Status 
060200 Hovedplan veg: 


Hovedplan veg følger hovedplan vann og avløp i 
forhold til vegprosjekter.  
 
-Nedre Aamodt Fase 2: V/A startet opp i august 2014 
med rehabilitering av vann og avløpsnett. Prosjektet 
er ferdigstilt med et lag asfalt. Prosjektet avsluttes 
 
-Øvre Aamodt Fase 2: V/A arbeidene ble oppstartet 
slutten av 2014 med rehabilitering av vann og 
avløpsnett samt oppbygging av vei. Siste del 
Grinavegen er forventet avsluttet medio januar 2016, 
og settes opp for asfaltering høsten 2016.  
 
- Strømsdalen,Løkkevegen,Furustien: 
Veiene er ferdigstilt og prosjektet avsluttes. 
 
060201 Vegbelysning: 
Arbeidet med reduksjon av antall tilknytningspunkter 
og oppgradering av veilysnett går iht. hovedplan 
veilys.  
Det er i 2015 byttet ut ca.1000 meter ledningstrekk 
og 11 nye målere er satt i drift. 
     
060210 G/S Fv.120 Norbyvegen - Norby skole: 
Gangvegen er prosjektert og regulert av Rælingen 
kommune. Prosjektet er tatt over av Statens 
vegvesen for gjennomføring og avsluttes. 
 
060204 Utskifting av biler og maskiner: 
Det har gjennom året blitt byttet ut en 
hjulgravemaskin, en lett Lastebil samt anskaffet en 
strøskuff for redskapsbærer.   
 
 


 Økonomi 


 
 
 
I ny hovedplan vedtatt i august 2015 fremmes forslag til 
ny investeringsplan hvor gamle prosjekter er avsluttet og 
ny plan starter med nye investeringer som ble lagt frem i 
handlingsprogrammet 2016.  
 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
060200 Veg 3 400 3 411 11 -3 400


060201 Vegbelysning 20 3 467 3 800 333


060202 Oppgradering av veger 24 4 474 15 890 11 416


65027 Sorenskrivervegen oppgradering vei0 1 815 0 -1 815


65028 Torgenholtet (060202) 0 16 0 -16


65029 Nedre Aamodt fase 1 (060202) 0 4 000 0 -4 000


65032 Furustien vei (060202) 0 2 051 0 -2 051


65033 Mads Klokkers veg / Hammarsvegen vei(060202)0 187 0 -187


060204 Utskifting biler og maskiner kommunalteknikk1 211 3 624 3 650 26


060205 Vestlivegen 0 2 033 2 033 0


060210 Gang/sykkelveg FV.120 Nordbyvegen – Nordby skole0 120 0 -120


060211 Målt veilys 1 350 1 362 1 000 -362


060299 Diverse prosjekter veg 198 728 950 222


6 202 27 288 27 334 46
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Gang- og sykkelveger 
Prosjektansvarlig John Hage 


 


Bakgrunn 
Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Smestad – 
Grini startes våren 2014. Det ble satt av 1 mill i HP 
2014-2017. 
 
Status  
Statens vegvesen er i gang med utarbeiding av 
skisseprosjekt på strekningen for å få oversikt over 
kostnader og omfang av tiltaket.  
 


 Økonomi 


 


 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
060305 Reguleringsplan gang- og sykkelveg Smestad - Grini0 0 1 000 1 000


Sum 0 0 1 000 1 000
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Trafikksikkerhet 
Prosjektansvarlig Arve Weng 


 


Bakgrunn 
Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen. Et årlig 
investeringsbeløp på kr 420 000,- avsettes i tråd med 
planen. Dette gir sammen med en forutsatt like stor 
del av statlige trafikksikkerhetsmidler mulighet til å 
følge opp de konkrete tiltakene. 
 
Status  
Ut i fra søknad for aksjon skoleveiprosjekt 2015 er 
det i tildelingsbrev fra Statens vegvesen gitt tildeling 
for følgende trafikksikkerhetstiltak: 
 
-Fartsreduserende tiltak Stormyrvegen  
Anleggelse av 2 fartshumper. Tiltakene er basert på 
høy hastighet ved trafikkmåling. Tiltaket er ferdigstilt. 
 
-Fartsreduserende tiltak Torvavegen  
Anleggelse av 2 fartshumper. Tiltakene er basert på 
høy hastighet ved trafikkmåling. Tiltaket er ferdigstilt. 
 
-Oppgradering av veilys i Støtterudvegen.  
Prosjektet ble satt i bestilling og er ferdigstilt i 
perioden. Tiltaket er ferdigstilt. 
 
 
 


 Økonomi 


 


 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
060206 Støtterudvegen gangvei 3 -220 0 220


060400 Trafikksikkerhet 500 1 388 2 290 902


060411 Nylandsvegen - aksjon skolevei 0 -49 0 49


060412 Orrevegen - trafikksikkerhet 0 221 0 -221


Sum 503 1 340 2 290 950
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Rælingen Kirkelige Fellesråd 
Kirkeverge Nina Brandt 


 


Bakgrunn 
Etablering av jordvarme i Øvre Rælingen kirke 
Etter at kirketaket i Øvre Rælingen kirke ble tettet 
bevilget Rælingen kommune det gjenstående beløpet 
til prosjekt «følgeskader av taklekkasje». 
Gjenstående arbeid er planlagt og kan dekkes av 
tidligere bevilgede investeringsmidler. Planen var i 
utgangs-punktet etablering av varmekabler i kirken, 
noe kirkelig fellesråd har valgt å endre etter at de ble 
kjent med kommunens klimapolitiske vedtak om å gå 
bort fra olje- og el oppvarming av offentlige bygg 
innen 2020. Kirkelig fellesråd ønsker heller å satse på 
boring etter jordvarme.  
 
Stalsberghagen gravlund – tiltak mot høyt grunnvann 
Stalsberghagen gravlund er et samarbeidsprosjekt 
mellom Rælingen og Skedsmo kommune. Grav-
plassen er i ferd med å fylles opp og det er ikke 
utvidelsesmuligheter der. Ved den eldre del av 
gravlunden, sørøstre hjørnet, er det problemer med 
høyt grunnvann. Det er lovstridig å sette ned kister og 
urner med en så høy grunnvannstand. Området er 
sannsynligvis ikke drenert slik bestemmelsen krever i 
dag og det haster derfor med å få gjort tiltak som kan 
rette opp denne situasjonen.  
 
Status  
Etablering av jordvarme i Øvre Rælingen kirke ble 
gjennomført i 2015, mens tiltak mot høyt grunnvann 
på Stalberghagen gravlund vil gjennomføres i 2016. 


 Økonomi 


 


 


Regn 


2015


Akk 


regn


Akk 


bud Disp
070000 RKF- investeringstilskudd 1 350 1 350 2 350 1 000


Sum 1 350 1 350 2 350 1 000
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Samarbeid 
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NRBR – Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen 
Jan Gaute Bjerke 


 


Viktige hendelser 
Det sammenslåtte brannvesenet startet opp 
1.1.2014. 
 
Den planlagte utvidelsen av den administrative delen 
på Lørenskog brannstasjon er satt på vent. Det skal 
utredes bygging av nytt hovedkontor ved Skedsmo 
brannsasjon. 
 
Stortinget vedtok ifm politireformen at nødmelde-
sentralene til politiet (112) og brann (110) skal 
samlokaliseres. Det vil bli en felles sentral på Ski og 
flyttingen vil skje 1. kvartal 2018.  
 
NRBR har i 2015 begynt å formalisere samarbeid 
med eierkommunene rettet mot grupper som har en 
større risiko for å forårsake eller omkomme i branner. 
Arbeidet går under navnet Trygg hjemme. 
 
Det er anskaffet en ATV (terrengkjøretøy). Den har 
tilhold på Skedsmo, men flyttes til stasjonen på 
Bjørkelangen når skogbrannindeksen i Aurskog 
Høland er høy. Den har belter og kan brukes til å 
hente folk i marka sommer som vinter i tillegg til ved 
skogbrann. 


 Kjerneoppgaver 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS eies av 
kommunene Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Nittedal, 
Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Selskapet dekker 
kommunenes ansvar etter brann- og eksplosjonsvern-
lovgivningen, forurensningsloven og sivilforsvarsloven.  
 
NRBR er vertsbrannvesen for beredskap mot akutt 
forurensning i Romerike og tidligere Kongsvinger 
politidistrikt.  
 
NRBR er organisert i fire avdelinger; stabsavdelingen, 
operativ avdeling, forbyggende avdeling og Romerike 
110-sentral. 
 
Økonomi 


 
 
Sykefravær 


 
 
Nøkkeltall 


 
 


 
 


 
 


 


Regnskap Budsjett Avvik


Lønn og sos utg 108 470 114 067 5 597


Driftsutgifter 47 517 39 844 -7 673


Driftsinntekter -159 119 -150 193 8 926


Netto finans 1 624 1 737 113


Netto avsetninger -4 222 -5 455 -1 233


Resultat -5 730 0 5 730


2014 2015


Samlet fravær 4,2 % 4,7 %


2014 2015


Brann i bygninger 111 105


Omkomne i branner 0 0


Trafikkulykker 222 252


Skogbrann 16 3


2014 2015


Tilsyn av særskilte brannobjekter 446 576


Antall tilsynsobjekter 677 687


Andel 66 % 84 %
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NRA – Nedre Romerike Avløpsselskap 
Thomes Trømborg 


 


Viktige hendelser 
Thomes Trømborg ble ansatt som ny daglig leder. 
 
NRA er sertifisert iht. ISO 9001 og ISO 14001. I 2015 
gjennomførte Teknologisk Institutt en resertifiserings-
revisjon av begge sertifiseringsområdene. 
Resertifiseringsrevisjonen resulterte i to 
anmerkninger og et forbedringsforslag. 
 
Overvannsrenseanlegget (OREA) er det mest be-
tydningsfulle prosjektet i hovedplansperioden og skal 
sikre oppfyllelse av målet om tilnærmet null i 
overløp/direkte utslipp til Nitelva. Prosjektet er et 
resultat av disse ambisjonene og at Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus har gitt selskapet et krav om å 
«rense avløpsvannet som i dag går i overløp innen 
01.01.2019». Prosjektet er forventet å bli betydelig 
dyrere enn det som var lagt til grunn i vedtatt 
hovedplan og en revidert hovedplan er forventet å 
måtte behandles på nytt.  
 
Det er inngått kontrakt om innkjøp og installasjon av 2 
nye sentrifuger. De vil bli installert tidlig i 2016. Dette 
vil innebære en god og helhetlig løsning for 
avvanning av dagens slam og fremtidig slam fra 
OREA. 
 
Det har over lengre tid vært behov for rehabilitering 
av dagens forsedimentering. Prosjektet vil i tillegg til 
generell fornying også gi bedre og mer korrekt 
avskilling av slam og levere et slam med høyere 
energipotensial som vil være gunstig for et fremtidig 
biogassanlegg. I 2015 har vi fjellsikret området som 
skal benyttes og klargjort for opphenging av 
tunnelduk levert av W. Giertsen Tunnel AS. Det er 
også gjennomført pilottesting og anskaffelse av 
maskinelt utstyr pågår. 
 
Det ble produsert 18,1 tonn slam som i sin helhet er 
distribuert til landbruket. I perioder hvor det ikke er 
mulig å levere slam direkte ut til landbruket, er det 
behov for mellomlagring. NRA har i dag mellomlager i 
Maura, men jobber nå med en etablering av ny 
mellomlagerplass på Krogstad i Sørum Kommune. 
 
Sykefraværet for NRA og NRV samlet var i 2015 på 
5,5 % hvorav korttidsfraværet utgjør 3,0 %. 


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


 
 
 


 


Regnskap Budsjett Avvik


Lønn og sos utg 23 630 24 492 862


Driftsutgifter 31 190 32 072 882


Driftsinntekter -76 769 -73 397 3 372


Netto finans 21 060 21 580 520


Netto avsetninger -4 545 -4 545 0


Resultat -5 434 202 5 636
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NRV – Nedre Romerike Vannverk 
Thomes Trømborg 


 


Viktige hendelser 
Thomes Trømborg ansatt som daglig leder. 
 
NRV leverte 43 100 m³/døgn i 2014 av en kapasitet 
på 100 000 m³.  
 
Ca. 150 000 personer mottar drikkevann fra NRV i 
tillegg til industri og næringsvirksomhet. NRV 
oppfyller alle krav til behandling av drikkevannet og til 
kvalitet på forsyningsvann i henhold til drikke-
vannsforskriften. 
 
Ved utgangen av 2015 har NRV inngått forpliktende 
avtaler om levering av reservevann med Oslo VAV 
(285 l/s) og Aurskog Høland kommune (65 l/s), totalt 
350 l/s. Ved årsskiftet har vi kun infrastruktur på plass 
for å motta 170 liter i sekundet. Selskapet har 
konkrete planer for å få 100 % reservevannsekning 
på plass innen 2020 og er i dialog med nærliggende 
vannverk om hvordan vi kan oppnå dette.  
 
Andelen av produsert vann som tapes via lekkasjer 
fra NRVs ledningsnett er redusert fra 4,1 % i 2014 til 
1,1 % i 2015. Hovedårsaken til denne nedgangen er 
at en større lekkasje på den ene hovedledningen ut 
fra vannverket ble utbedret i løpet av 2015.  
 
I 2015 har rundt 700 m nytt ledningsstrekk blitt tatt i 
bruk, hovedsakelig i Rotnes i Nittedal kommune og 
Foss i Fet kommune. 
 
Sykefraværet for NRA og NRV samlet var i 2015 på 
5,5 % hvorav korttidsfraværet utgjorde 3,0 %.  


 Kjerneoppgaver 
Nedre Romerike Vannverk IKS har som formål å 
produsere og levere drikkevann frem til definerte 
leveringspunkter i eierkommunene Fet, Sørum, Nittedal, 
Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Selskapets ansvar 
omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere 
vann en gros, herunder også reservevannanlegg.  
Selskapets kjerneformål er «Rent vann – for deg, miljøet 
og fremtiden». 
 
Økonomi 


 
 


  


Regnskap Budsjett Avvik


Lønn og sos utg 25 385 26 629 1 244


Driftsutgifter 35 755 34 821 -934


Driftsinntekter -77 847 -74 961 2 886


Netto finans 18 070 18 644 574


Netto avsetninger -3 651 -3 651 0


Resultat -2 288 1 482 3 770
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RKS – Romerike Krisesenter 
Laila Durrani 


 


Viktige hendelser 
Det nye krisesenteret ble tatt i bruk mai 2014 og 
hadde i 2015 sitt første hele driftsår.  
 


 Kjerneoppgaver 
Romerike Krisesenter IKS eies av alle de 14 romeriks-
kommunene; Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, 
Fet, Sørum, Ullensaker, Gjerdrum, Aurskog-Høland, 
Nes, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal og Enebakk. 
Selskapets hovedkontor er i Skedsmo kommune. 
 
Selskapets formål er å drive Romerike Krisesenter 
(RKS). RKS skal inneholde et midlertidig botilbud og 
rådgivning til kvinner, menn og deres barn som er utsatt 
for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og ellers 
oppfylle de krav til krisesentre som følger av lov om 
kommunale krisesentertilbud (krisesenter-lova). 
 
Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp 
til å ta kontakt med andre deler av tjeneste-apparatet, og 
skal herunder blant annet omfatte: Et gratis, helårs, 
heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, et gratis dagtilbud 
og oppfølging i reetableringsfasen. 
 
Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid 
om sin virksomhet. 
 
Krisesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige 
hjelpeapparatet, andre krisesentre og aktører for å 
fremme virksomhetens formål. Krisesenteret skal i sitt 
arbeid være partipolitisk nøytral og ikke være tilknyttet 
bestemte organisasjoner eller trossamfunn. 
 
Økonomi 


 
 
Sykefravær 


 
 
Nøkkeltall 


 


 


Regnskap Budsjett Avvik


Lønn og sos utg 12 230 13 000 770


Driftsutgifter 3 785 4 324 539


Driftsinntekter -19 394 -19 309 85


Netto finans 2 397 2 805 408


Netto avsetninger -720 -230 490


Resultat -1 702 590 2 292


2014 2015


Samlet fravær 9,5 % 9,5 %


2013 2014 2015


Kvinner 134 143 155


Barn 118 135 152


Menn 1 8 15


Totalt 253 286 322


Døgn totalt 6 568 6 184 7 886


Gj.snitt botid 26 22 24


Dagsamtaler 82 294
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ROAF – Romerike Avfallsforedling 
Øyvind Brevik 


 


Viktige hendelser 
Fra 1.1.2015 ble ROAF utvidet i antall eierkommuner 
for første gang siden oppstarten i 1991. Aurskog-
Høland kommune ble fullverdig eier, mens Rømskog 
er tilknyttet via en avtale med Aurskog-Høland. Dette 
alene utgjorde en befolkningsøkning på nesten 9 %. 
 
Sorteringsanlegget for matavfall og plastemballasje 
ble bygd om i løpet av 2015, da kontraktens krav ikke 
ble innfridd. Ombyggingen virker å være vellykket og 
mengdene utsorterte kvaliteter har økt betraktelig, det 
samme gjelder kvaliteten. Selv etter nesten 2 driftsår 
gir ikke de utsorterte mengdene det riktige bildet, 
hovedsakelig på grunn av ombyggingen som ble 
fullført i slutten av året. Det er fremdeles mye 
matavfall som ikke blir sortert ut i grønn pose av 
innbyggerne, det jobbes kontinuerlig med informasjon 
for å øke kildesorteringsgraden både for matavfall og 
annet som fremdeles skal kildesorteres som 
papir/papp, glass, metaller osv. 
 
Endelig regulering av ROAF Miljøpark ble vedtatt i 
2015. Tomteervervene som er gjennomført de siste 
årene er nå regulert til ROAFs formål, kommunal-
teknisk anlegg. 
 
Som i 2014 har det også i 2015 vært en del arbeid 
med avfallsdeponiet i ROAF Miljøpark, det har også 
blitt tilrettelagt for å kunne ta imot masser av ulik 
kvalitet. På grunn av noen utfordringer, samt 
forarbeider for å kunne ta imot deponivare har 
inntektene til deponiet vært en god del lavere enn 
budsjettert. 
 
I løpet av 2015 passerte andelen moderne 
oppsamlingsløsninger (brønner og avfallssug) 10 % 
av totalt tilgjengelig volum, nesten alle disse tømmes 
av egne ansatte på en kostnadseffektiv måte. 
 
ROAF har 83 ansatte i faste stillinger ved utgangen 
av 2015, som utgjør 76 årsverk. 
 
Sykefraværet var 8,2 % hvorav 6,0 % var 
langtidsfravær. 


 Kjerneoppgaver 
Romerike Avfallsforedling IKS er eid av kommunene 
Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, 
Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. I tillegg 
gjennomføres også avfallshåndteringen i Rømskog 
kommune. 
 
Selskapets oppgave er å ivareta den praktiske gjennom-
føringen av kommunenes ansvar og oppgaver knyttet til 
håndtering av husholdningsavfall.  
 
Selskapet driver også et avfallsdeponi hvor det tas imot 
avfall fra næringsvirksomhet, samt at ROAF samler inn 
avfall fra enkelte næringskunder.  
 
Selskapets forretningslokaler er lokalisert til ROAF 
miljøpark på Bøler i Skedsmo kommune. 
 
Økonomi 


 
 
 


 


Regnskap Budsjett Avvik


Lønn og sos utg 60 629 61 068 439


Driftsutgifter 119 642 127 304 7 662


Driftsinntekter -216 069 -216 676 -608


Netto finans 31 135 32 937 1 802


Netto avsetninger 944 850 -94


Resultat -3 718 5 483 9 201
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ROKUS – Romerike Kontrollutvalgssekretariat 
Mona Moengen 


 


Viktige hendelser 
I 2015 har Rokus bidratt til å avvikle 75 kontroll-
utvalgsmøter og forberedt 525 saker. 
 
Sekretariatet har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2015. 
Dette skyldes at de avtroppende utvalgene ønsket å 
avslutte så mange av sakene som mulig, og at 
selskapet har tatt imot og lagt til rette for nyvalgte 
kontrollutvalgsmedlemmer. Selskapet har også stått 
for opplæringen i nye utvalg. 
 
Kontrollutvalgene får stadig flere og mer kompliserte 
saker til behandling, og henvendelser fra publikum 
øker i omfang og kompleksitet. Samtidig blir 
kommunal virksomhet mer kompleks og krever økt 
kompetanse. Det er viktig at kommunestyrets 
kontrollorgan har et robust sekretariat med bredt 
sammensatt kompetanse for å møte disse 
utfordringene. Styret er positive til å inngå i en større 
sekretariatsenhet i regionen, og har igangsatt en 
utredning av ulike spørsmål knyttet til en mulig 
sammenslåing av kontrollutvalgsekretariatet i Follo og 
Rokus. Utredningen vil foreligge i løpet av 2016. 
 
Kommunene faktureres 40 % etter innbyggertall og 
60 % etter medgått tid. 
 
Sykefraværet har vært på 0,3 % i 2015. 


 Kjerneoppgaver 
Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for 
deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og 
forskrifter. Sekretariatet skal påse at de saker som 
behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og 
at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Det skal utføre 
overordnet analyse og lage planene for forvaltnings-
revisjon og selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre 
eierskapskontroll. 
 
Selskapets eiere er Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 
Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier-
andelene er fastsatt ut fra innbyggertall. Rælingen eier 
6,3 %. 
 
Økonomi 


 
 


  


Regnskap Budsjett Avvik


Lønn og sos utg 2 183 2 322 139


Driftsutgifter 401 511 110


Driftsinntekter -2 815 -2 741 74


Netto finans -37 -31 6


Netto avsetninger -61 -61 0


Resultat -329 0 329
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RRI – Romerike Revisjon 
Nina Neset 


Viktige hendelser 
RRI hadde 24,1 årsverk fordelt på 27 ansatte pr 
31.12. Selskapet er sammensatt av samfunnsvitere, 
revisorer, økonomer, jurister og en advokat i halv 
stilling. 
 
Sykefraværet har vært på 2,1 % i 2015 hvorav 1,1 % 
var egenmeldinger. 
 
I 2015 har selskapet særskilt jobbet med: 


 å etablere en selskapsstrategi for RRI 


 utvikle selskapet når det gjelder 


kommunikasjon(gjennom nyhetsbrev, 


erfaringsseminar og ved å legge til rette for 


god kommunikasjon med kommunene) 


 få på plass tilfredsstillende rutiner når det 


gjelder IT sikkerhet generelt og spesielt 


knyttet til personopplysninger 


 ferdigstille systemer og rutiner i selskapet 


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


 
 
 


 


  


Regnskap Budsjett Avvik


Lønn og sos utg 18 545 19 540 995


Driftsutgifter 5 603 4 515 -1 088


Driftsinntekter -25 874 -24 175 1 699


Netto finans -122 70 192


Netto avsetninger 50 50 0


Resultat -1 798 0 1 798
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FR – Rælingen kirkelige fellesråd 
Kirkeverge Nina Brandt 


 


Kjerneoppgaver 
Soknene er den grunnleggende enheten i Den norske 
kirke. I Rælingen er det to sokn, Rælingen og Øvre 
Rælingen. Sammen med menighetsrådet er 
fellesrådet soknets organ. Rælingen kirkelige fellesråd 
(FR) har ansvar for å utarbeide mål og planer for den 
kirkelige virksomheten i kommunen, fremme 
samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta 
soknenes interesser i forhold til kommunen. 
Gravferdsloven av 2012 legger føringer for 
gravferdsforvaltningen og utøvelsen av denne  
 
FR eier Petrine barnehage. Barnehagen er organisert 
som en avdeling i virksomhetens totale regnskap.   
 
Viktige hendelser 
Den planlagte oppgraderingen av Øvre Rælingen 
kirke (ØRK) var ferdigstilt påsken 2015, og ble innviet 
26.april.I samråd med Rælingen kommune er det 
etablert Geo-varme. Alle veggflater er malte, det er 
lagt fliser på gulv og skiftet foldedør mellom kirkerom 
og menighetssal. Det er innkjøpt 450 nye kirkestoler.  
 
Øvre Rælingen kirke var stengt 3 måneder noe som 
gjenspeiles i nøkkeltallene for 2015. 
 
Prestessakrestiet i Rælingen kirke er oppgradert. 
 
 
 
 
 
 
 


 Økonomi 
Kirkelig fellesråd har en forsvarlig økonomi som gjør det 
mulig å drifte virksomheten, møte uforutsette hendelser 
og nye behov.  
 
Fellesrådet mottar tilskudd fra Kirkedepartementet via 
Borg bispedømme til 100 % kateketstilling, og 50 % 
diakonstilling. Dette utgjorde for 2015 kr. 940’  
Det samme gjelder trosopplæringen hvor tilskuddet 
utgjorde kr.848’ 
 
Kirkelig fellesråds regnskap viser et mindreforbruk for 
virksomheten totalt på kr. 483’. Av dette er fellesrådets 
mindreforbruk på kr. 372’. Mindreforbruket avsettes til 
disposisjonsfond. 
 
 


 
 
Nøkkeltall 


2011 2012 2013 2014 2015


Døpte 103 105 105 114 97


Konfirmerte 111 113 99 115 95


Vigde 19 20 15 24 21


Gravlagte 90 90 91 83 93


Gudstjenester 96 91 97 101 97


Deltakere 11 125 9 934 10 205 13 884 11 040


Kirkeoffer 233' 242' 238' 269' 244'


 
 


 
 


Rælingen kirkelige fellesråd samlet


Regnskap Budsjett Avvik


Lønn og sosiale utgifter 12 899 12 532 -367


Driftsutgifter 6 026 4 991 -1 036


Driftsinntekter -18 457 -17 369 1 088


Finansinntekter -141 -45 96


Finansutgifter 492 549 57


Interne finansieringstransaksjoner -1 301 -658 644


Resultat -483 0 483


Rælingen krikelige fellesråd isolert


Regnskap Budsjett Avvik


Lønn og sosiale utgifter 7 155 7 215 60


Driftsutgifter 4 663 3 992 -671


Finansinntekter -71 -45 26


Finansutgifter 492 549 57


Interne finansieringstransaksjoner -1 169 -526 643


Resultat -372 0 372
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ROMERIKE REVISJON IKS 


SAKSBEHANDLINGSFRISTER OG OPPFØLGING AV FOSTERHJEM  Side i 


 


SAMMENDRAG 


Formål og problemstillinger 


Formålet med revisjonen har vært å undersøke om Rælingen kommune sikrer barns rettigheter etter 


barnevernloven når det gjelder kommunens overholdelse av saksbehandlingsfrister og oppfølging 


av barn i fosterhjem, særlig plikten til oppfølgingsbesøk og tilsynsbesøk. Revisjonen har avgrenset 


undersøkelsen til å gjelde perioden 2012 til 2015.  


 


Undersøkelsen har to problemstillinger.  


1. Overholder Rælingen kommune kravene til saksbehandlingstid for meldinger og 


undersøkelser? Hvis ikke, hva er årsaker til dette? 


2. Får barn som bor i fosterhjem den oppfølgingen fra kommunen de har krav på? Hvis ikke, 


hva er eventuelle årsaker til dette? 


 


For å besvare problemstillingene har revisjonen gjennomgått tall kommunen har rapportert til 


Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt gjennomført intervjuer med ledere og saksbehandlere i 


barneverntjenesten. Revisjonen har i tillegg foretatt en stikkprøvekontroll i fagsystemet som 


barnevernet benytter.  


Revisjonens oppsummering av funn 


Problemstilling 1: Overholder Rælingen kommune kravene til saksbehandlingstid for meldinger og 


undersøkelser? Hvis ikke, hva er årsaker til dette? 


 


Kriteriene1 som ligger til grunn for problemstillingen er hentet fra barnevernloven § 4-2 og § 6-9 og 


fremgår nedenfor: 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tallene kommunen har rapportert til fylkesmannen viser at fristoversittelser for meldinger varierer 


noe fra år til år, men generelt gjennomgås de fleste meldinger innen fristen på en uke. Selv om 


                                                


 


 
1
 Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunens virksomhet på det området som er 


gjenstand for en forvaltningsrevisjon. 


Revisjonskriterier 


 


 Meldinger til barneverntjenesten skal gjennomgås innen en uke. 


 Undersøkelser skal gjennomføres innen tre måneder, utvidet til seks måneder ved særlige 


tilfeller. 
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antall fristoversittelser for meldinger kan sies å være lavt, utgjør likevel hver enkelt fristoversittelse 


et brudd på barnevernlovens § 4-2. 


 


Barnevernet setter i gang undersøkelser i saker hvor det er rimelig grunn til å anta at det foreligger 


forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven.  


 


Til tross for at de aller fleste undersøkelser iverksatt av barnevernet konkluderes innen fristen på tre 


måneder, hadde kommunen i årene 2012-2014 fristoversittelser i nesten 30 prosent av sakene. I 


2015 var andelen fristoversittelser redusert til 16 prosent.   


 


Undersøkelsen peker på flere mulige årsaker til fristoversittelser. Blant annet vises det til at 


omrokkeringer i ledelsen i 2014, tidvis stor saksmengde, sårbarhet i bemanningen og etterslep på 


dokumentasjon/feilregistrering i fagsystemet kan ha bidratt til fristoversittelser spesielt for 


undersøkelser. Kommunen har tatt flere grep for å styrke tjenesten og for å redusere 


fristoversittelser, blant annet er ledelsesfunksjonen, kompetansen og internkontrollen styrket. 


Revisjonens undersøkelse viser videre at det også er startet opp et arbeid med å avklare rolle- og 


arbeidsfordeling mellom barnevernet, skolene og PPT. 


 


Problemstilling 2: Får barn som bor i fosterhjem den oppfølgingen fra kommunen de har krav på? 


Hvis ikke, hva er eventuelle årsaker til dette? 


 


Når barn eller unge av ulike årsaker ikke kan bo hos familien sin, er det barnevernets oppgave å 


sørge for at de får en trygg og god omsorg. De aller fleste barn og unge som plasseres utenfor 


hjemmet flyttes til et fosterhjem. Barnevernet har plikt til å følge opp barna, blant annet gjennom et 


visst antall årlige besøk i fosterhjemmet og gjennom tilsyn.  


 


Kriteriene som ligger til grunn for problemstillingen er blant annet hentet fra barnevernloven § 4-5 og 


§ 4-15, fosterhjemsforskriften §§ 7,8 og 9 og merknader til forskriften. Kriteriene fremgår i oversikten 


nedenfor:   


 


Revisjonskriterier 


 


Rælingen som fosterhjemskommune skal sikre at: 


 barn i fosterhjem får fire tilsynsbesøk i året, eventuelt to besøk til barn som oppfyller 


vilkårene for dette 


 det skrives tilsynsrapport etter hvert besøk 


 tilsyn av barn i fosterhjem er forsvarlig organisert 


 


Rælingen som omsorgskommune skal sikre at: 


 barn i fosterhjem har en tiltaksplan og/eller omsorgsplan  


 barn i fosterhjem får minimum fire oppfølgingsbesøk i året 


 det er rutiner på at rapporter fra tilsynsbesøk blir mottatt og gjennomgått 
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Rælingen som fosterhjemskommune 


Fosterhjemskommune er den kommunen hvor fosterhjemmet fysisk sett ligger. Kommunens ansvar 


som fosterhjemskommune er å føre tilsyn med fosterhjemmet, samt rapportere fra tilsynet til den 


aktuelle kommunen som har omsorgen for barnet. Rælingen er fosterhjemskommune for 13 barn, 


altså barn som bor i fosterhjem i Rælingen kommune, men er plassert av barneverntjenesten i en 


annen kommune.  


 


Tilsynsbesøk skal foretas så ofte som mulig og minimum fire ganger i året. Besøkene kan reduseres 


til to gitt visse betingelser. Tall kommunen har rapportert til fylkesmannen for årene 2012-2015 viser 


at det med unntak for 2014, var ett barn hvert av årene som ikke hadde fått de fire lovpålagte 


besøkene i året. I 2014 gjaldt dette fem barn. Revisjonens kontroll av et utvalg saker viser at det 


rapporterte antall besøk stemmer med opplysninger i fagsystemet Familia.  


 


Det oppgis ulike årsaker til at lovpålagte besøk ikke gjennomføres i alle tilfeller. Typiske årsaker 


som nevnes er utfordringer i samarbeid og kommunikasjon med omsorgskommunen (altså den 


kommunen som har plassert barnet i Rælingen). Det nevnes også at fosterforeldre, eller barna selv 


avlyser/utsetter besøk. Det siste gjelder særlig eldre barn som kan være umotiverte for besøk.  


 


Hvert enkelt tilsynsbesøk skal dokumenteres i en tilsynsrapport. Rapporten skal gi en vurdering av 


barnets situasjon i fosterhjemmet og skal tydelig kunne dokumentere at det har vært gjennomført 


samtaler med barnet. Revisjonen får opplyst at det skrives tilsynsrapport etter alle besøk. For å 


sikre overholdelse av frister har kommunen etablert et system med fire faste datoer for innsending 


av tilsynsrapport. Revisjonens kontroll av et utvalg saker viser at det forelå rapporter for samtlige 


besøk i utvalget for 2015.  Kommunen gir uttrykk for at de stort sett er fornøyd med rapportenes 


kvalitet. I tilfeller hvor kvaliteten ikke er som forventet, følges tilsynspersonene opp gjennom 


samtaler og veiledning.  


 


Kommunen står fritt til å organisere tilsynet slik de finner best så lenge det fyller kravene til 


forsvarlighet. Med dette menes blant annet at tilsynet (tilsynspersonene) skal være uavhengig, både 


i forhold til barneverntjenesten og til fosterforeldrene.  Rælingen kommune har lagt ansvaret for 


tilsyn med barn i fosterhjem til kommunens barneverntjeneste, og har en egen stilling som 


fosterhjemkonsulent. Selve tilsynet utføres av eksterne tilsynspersoner som jobber på oppdrag for 


kommunen. Tilsynspersonen blir rekruttert og gitt oppdrag av kommunens fosterhjemkonsulent. 


Tilsynets organisering fremgår av kommunens delegasjonsreglement. 


Rælingen som omsorgskommune 


Omsorgskommunen er den kommunen som har et saksansvar for plassering av barn i fosterhjem. I 


dette ligger det at kommunen er ansvarlig for å forberede sak, fatte vedtak om tiltak og oppfølging 


av iverksatte tiltak. Som omsorgskommune har Rælingen altså et overordnet og helhetlig ansvar for 


oppfølging av barn som bor i fosterhjem, uavhengig av om de er plassert i fosterhjem i Rælingen 


eller i andre kommuner.  Oppfølgingen innebærer blant annet utarbeidelse av tiltaks- og 


omsorgsplaner og oppfølging av barna gjennom besøk i fosterhjemmet. Rælingen er 


omsorgskommune for 20 barn i 2015. 
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Tiltaksplanen har et kortere tidsperspektiv enn omsorgsplaner og skal evalueres jevnlig. 


Fagsystemet varsler automatisk om planer som er i ferd med å gå ut og bidrar til at det er lett å 


holde oversikt. I undersøkelsen pekes det imidlertid på at malen for tiltaksplanen i Familia oppleves 


som lite brukervennlig og at det ofte tas i bruk andre former for planer i oppfølgingen av barna i 


tillegg.   


 


Som omsorgskommune skal Rælingen følge opp barn plassert i fosterhjem med fire 


oppfølgingsbesøk i året, med mindre det er vedtatt en reduksjon av antall besøk.  


 


Revisjonens undersøkelse viser at de fleste, men ikke alle barn i fosterhjem fikk de lovpålagte 


oppfølgingsbesøkene i årene 2012-2014. I 2015 fikk alle lovpålagte besøk. Undersøkelsen peker på 


at «ikke-oppfylte besøk» kan forklares med stor arbeidsmengde, høyt arbeidspress og eventuelt 


sykdom hos saksbehandler. Dette rammer særlig besøk i fosterhjem som fysisk sett ligger langt 


unna og der det er tidkrevende å gjennomføre besøk.  


 


I undersøkelsen trekkes det frem at oppfølgingsbesøkene er kommunens viktigste kilde til 


informasjon om barnets situasjon i fosterhjemmet. Det pekes på at organisering med at en og 


samme saksbehandler følger barnet fra melding til plassering i fosterhjem bidrar til at 


saksbehandlerne kjenner det enkelte barn godt. Barnas situasjon følges også opp gjennom 


mailkontakt og telefon, møter med skole, PPT, samværsbesøk og annet. 


Revisjonens samlede vurdering og konklusjon 


Revisjonen konkluderer med at Rælingen kommune ikke overholder kravene til saksbehandlingstid i 


alle saker, men at kommunen kan vise til en positiv utvikling over tid.  Revisjonen konkluderer videre 


med at kommunen med enkelte unntak følger lovens krav når det gjelder tilsyn og oppfølging av 


barn i fosterhjem.  


 


Selv om det kan være utfordrende å innfri lovens krav i alle saker, vil revisjonen understreke 


viktigheten av å overholde lovkrav som er ment å skulle ivareta barns grunnleggende behov og 


rettigheter. Tross nedgang i antall fristoversittelser viser undersøkelsen at det i 2015 fortsatt var slik 


at 16 prosent av undersøkelsene ikke ble gjennomført innen fristen. Revisjonen peker dessuten på 


at fosterhjemsplassering er det tiltaket som brukes mest for barn som plasseres utenfor hjemmet. 


Av den grunn er det svært viktig at alle barn i fosterhjem får den minimumsoppfølgingen som loven 


krever.  


 


Revisjonens inntrykk er at Rælingen de senere år har satt inn flere tiltak for å styrke 


barneverntjenesten og redusere risikoen for lovbrudd. Undersøkelsen viser imidlertid at det 


fremdeles er et potensial for ytterligere forbedring.  
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Rådmannens uttalelse til rapporten 


Utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt 2. mai 2016 og er i sin 


helhet vedlagt rapporten. 


 


Rådmannen viser i svarbrevet til at rapporten gir en god beskrivelse av utviklingen i barnevernet i 


perioden 2012-2015, herunder de tiltak som allerede er satt inn i forhold til kompetanseheving, 


lederutvikling, organisering av team og styrking av lederressurs. Revisjonen ser positivt på at 


kommunen inneværende år vil videreutvikle enhetens internkontrollsystem, der i blant gjennomføre 


en risiko- og sårbarhetsanalyse. Revisjonen ser også positivt på at revisjonens undersøkelse vil 


inkluderes i dette arbeidet.   


Anbefalinger 


På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefaling: 


 


Rælingen kommune bør vurdere å sette inn ytterligere tiltak som sikrer at lovens 


saksbehandlingsfrister overholdes for alle meldinger og undersøkelsessaker. Det samme gjelder for 


tilsyn og oppfølging av barn i fosterhjem. 


 


 


 


Jessheim, 2.5.2016 


 


 


 


Nina Neset 


daglig leder         


 


 Oddny Ruud Nordvik 


 avdelingsleder forvaltningsrevisjon  


 og selskapskontroll 
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1 INNLEDNING 


1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger 


Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon og vedtak i kontrollutvalget2 har revisjonen undersøkt 


om Rælingen kommune overholder barnevernlovens krav til saksbehandlingsfrister og krav til 


oppfølging av barn i fosterhjem. Revisjonen har også undersøkt hva eventuelle avvik fra lovkravene 


kan skyldes.  Prosjektet er gjennomført i perioden januar 2015 til april 2016.  


 


Formålet med revisjonen er å undersøke om Rælingen kommune sikrer barns rettigheter etter 


barnevernloven når det gjelder kommunens overholdelse av saksbehandlingsfrister for meldinger og 


undersøkelser og oppfølging av barn i fosterhjem, særlig plikten til oppfølgingsbesøk og 


tilsynsbesøk.  


 


I barnevernslovens formålsbestemmelse § 1-1, heter det at loven skal:  


- sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 


nødvendig hjelp og omsorg til rett tid 


- bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. 


Følgende problemstillinger besvares i undersøkelsen: 


 


1. Overholder Rælingen kommune kravene til saksbehandlingstid for meldinger og 


undersøkelser? Hvis ikke, hva er årsakene til dette? 


2. Får barn som bor i fosterhjem den oppfølgingen fra kommunen de har krav på? Hvis ikke, 


hva er eventuelle årsaker til dette? 


1.2 Avgrensninger 


Undersøkelsen tar for seg kommunens etterlevelse av lovens krav til frister for behandling av 


innkomne meldinger i barnevernet og krav til videre undersøkelser. De barnevernfaglige 


vurderingene som barneverntjenesten legger til grunn i enkeltsaker er ikke del av undersøkelsen.  


 


Når det gjelder oppfølging av barn i fosterhjem vil undersøkelsen først og fremst ta for seg 


kommunens oppgaver som direkte er knyttet til barnets rettigheter i en plassering. Undersøkelsen er 


avgrenset til å undersøke barnets rett til oppfølging fra kommunens side, enten det er i rollen som 


fosterhjemskommune eller omsorgskommune. Dette innebærer blant annet en kontroll av 


gjennomførte tilsynsbesøk, oppfølgingsbesøk og utarbeidelse av lovpålagte planer. Undersøkelsen 


                                                


 


 
2
 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 er vedtatt av kommunestyret. Kontrollutvalget vedtok 


prosjektplan14.12.2015 under sak 38/2015 i samsvar med plan for forvaltningsrevisjon. 
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tar også for seg hvordan kommunen har organisert tilsynsoppgavene, samt rutiner for 


gjennomføring av besøk. Undersøkelsen er avgrenset til årene 2012-2015.  


 


Revisjonen forstår oppfølging av barn i fosterhjem som et ansvarsområde som innebærer 


gjennomføring av oppgaver utover hva denne undersøkelsen tar for seg. Kommunens ansvar med 


godkjenning av fosterhjem og veiledning av fosterforeldre, rutiner for rekruttering og opplæring av 


tilsynspersoner samt deltagelse i andre fora vedrørende barnet ligger utenfor denne undersøkelsen.  


1.3 Kilder til revisjonskriterier 


Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunens virksomhet på det området 


som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er dermed den målestokken som 


kommunens praksis holdes opp mot. Revisjonskriteriene utledes fra lov og forskrift, rundskriv fra 


departementer, kommunens egne vedtak og rutiner og hva som ansees som god forvaltningsskikk 


på området.  


 


I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene blant annet utledet fra følgende kilder: 


- Lov 17. juli nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) 


- Forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem (fosterhjemsforskriften) 


- Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem (BLD 2006) 


 


Barnevernloven vil i denne undersøkelsen være en sentral kilde til revisjonskriteriene. 


Barnevernloven regulerer de fleste aspektene av den kommunale barneverntjenestens oppgaver og 


formål, samt fastsetter de rettigheter innbyggerne i kommunen har overfor barneverntjenesten. I 


tillegg foreligger det en rekke forskrifter som supplerer lovverket og setter noen forventninger til 


gjennomføringen av lovverkets bestemmelser. Disse forskriftene, samt departementenes veiledere 


vil også være relevante kilder til revisjonskriteriene i denne undersøkelsen. 


1.4 Rapportens oppbygging 


I kapittel 2 gjennomgås undersøkelsens metode og datagrunnlag. I kapittel 3 presenteres en 


oversikt over revidert enhet. Her gjennomgås generelle saksbehandlingsprosedyrer i 


barneverntjenesten, begrepsavklaringer, samt organisatoriske beskrivelser av Rælingen kommune.  


 


I kapittel 4 tar rapporten for seg den første problemstillingen i undersøkelsen. Først utledes 


kriteriene som ligger til grunn for problemstillingen. Deretter presenteres revisjonens funn og til slutt 


følger revisjonens vurderinger.  I kapittel 5 gjennomgås undersøkelsens andre problemstilling på 


samme måte.   


 


Revisjons samlede vurdering og anbefaling følger i rapportens sammendrag som er lagt til 


rapportens første sider. Rådmannens høringsuttalelse til rapporten omtales i sammendraget, mens 


høringssvaret følger som vedlegg til rapporten. 
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2 GJENNOMFØRING OG METODE 


Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon3 som er 


fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god 


revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.  


2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 


Undersøkelsen bygger på data samlet inn gjennom dokumentanalyse og intervjuer. 


Dokumentanalyse og stikkprøvekontroll 


Revisjonen har gått gjennom tilgjengelige dokumenter som beskriver barneverntjenesten i Rælingen 


kommune på et administrativt og organisatorisk nivå. For å undersøke om barneverntjenesten 


holder de fristene som gjelder ved behandling av meldinger og undersøkelser, har revisjonen 


gjennomgått tall på innkomne meldinger, henlagte meldinger og antall fristoversittelser for perioden 


2012 til 2015. På samme måte har revisjonen gått igjennom barneverntjenestens statistikk for nye 


undersøkelser, avsluttede undersøkelser og antall fristoversittelser fra 2012 til 2015. Dataene er 


hentet fra barneverntjenestens eget fagsystem Familia og samsvarer med de tall som blir rapportert 


til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Revisjonen har også gått gjennom dokumentasjon som 


redegjør for de rutiner barneverntjenesten har på området.  


 


For å besvare problemstilling 2 har revisjonen gått igjennom dataene barneverntjenesten 


rapporterer til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for perioden 2012 til 2015 vedrørende 


oppfølgingsbesøk, tilsynsbesøk, tiltaksplaner og omsorgsplaner. Talldata presentert i diagrammer er 


hentet fra halvårsrapporteringen til Fylkesmannen vedrørende fosterhjemsoppfølging. Her har 


revisjonen valgt å bruke tall fra 2. halvår (1.6.-31.12.) fra hvert av årene. 


 


I tillegg er det gjennomført en stikkprøvekontroll av noen saker.  


Intervjuer  


For å få utfyllende informasjon om barneverntjenestens saksbehandlingsrutiner når det gjelder 


behandling av meldinger og undersøkelser og oppfølging av barn i fosterhjem, samt årsaker til 


eventuelle fristoversittelser og avvik i de krav som gjelder for oppfølging av barn i fosterhjem, er det 


også gjennomført intervjuer. Revisjonen har intervjuet barnevernleder, to 


teamledere/saksbehandlere og fosterhjemkonsulent, til sammen fire personer. I tillegg ble flere 


spørsmål avklart gjennom e-post utveksling med enhetsleder for familie og helse samt 


barnevernleder.   


 


                                                


 


 
3
 Standarden bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International 


Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA).  
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Intervjuene er gjennomført som delvis strukturerte dybdeintervjuer med en varighet på 1-1,5 timer. 


Intervjuene fulgte en på forhånd utarbeidet guide med åpne spørsmål.  


Dataenes pålitelighet og gyldighet 


Revisjonen mener dataene denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige4 og gyldige5 og gir et 


forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 


 


All dokumentasjon er hentet fra kommunens eget kvalitetssystem, barneverntjenestens fagsystem 


Familia og kommunens rapporteringer til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Revisjonen har også i 


noen grad benyttet tall fra KOSTRA. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk 


om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner.  


 


Ettersom den skriftlige dokumentasjonen og tallmaterialet ikke var tilstrekkelig til å besvare 


problemstillingene, ble det gjennomført intervjuer med både ledere og medarbeidere i 


barneverntjenesten. Intervjuene har bidratt til å gi et utfyllende bilde av hvordan barnevernets arbeid 


foregår i praksis og hvilke utfordringer barnevernet har stått og står ovenfor.   


 


Det ble skrevet referater fra alle intervjuene. Informantene har verifisert at informasjonen i 


referatene er korrekt. Informantene fikk således mulighet til å korrigere og rette opp eventuelle feil 


og misforståelser, noe som styrker påliteligheten i undersøkelsen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                


 


 
4
 Pålitelighet refererer til hvor nøyaktig innsamlingen av data er. Dataenes pålitelighet svekkes om det er gjort 


systematiske feil i datainnsamlingen. 
5
 Gyldighet betegner dataenes relevans for å besvare undersøkelsens problemstillinger. 
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3 OVERBLIKK OVER SAKSFELT OG ORGANISERING 


3.1 Innledning 


I dette kapittelet redegjøres det for generell saksgang i barneverntjenesten, samt en gjennomgang 


av sentrale begreper og betegnelser som er knyttet til undersøkelsens område. Dette for å gi 


leseren av rapporten nødvendig innføring i barnverntjenestens oppgaver og arbeidsmetoder, og 


anvendt fagspråk i rapporten.  


 


Til slutt gis det også et overblikk over hvordan Rælingen kommune er organisert på et administrativt 


nivå og i barneverntjenesten.  


 


Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 


deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge 


får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet bistår også barn og familier som av forskjellige årsaker 


trenger hjelp i kortere eller lengre perioder. 


 


Figur 1 Sentrale begreper i undersøkelsen 


Sentrale begreper 


Bekymringsmelding Når noen melder inn en bekymring til barnevernet 


vedrørende et barn eller en familie. 


Undersøkelsessak Når barneverntjenesten undersøker forholdene rundt et barn 


eller familie. 


Tiltak  Når barnevernet gjør noe for å bedre et barns situasjon, 


enten gjennom å hjelpe barnet og familien mens barnet er i 


familien, eller ved å ta barnet ut av familien som ved for 


eksempel plassering i fosterhjem eller institusjon. 


Frivillige tiltak/hjelpetiltak  


 


Tiltak iverksettes etter vedtak fattet av barneverntjenesten, 


både i og utenfor hjemmet. Foreldre/ foresatte eller barnet 


samtykker til tiltak. Dette kan også være frivillige plasseringer 


i fosterhjem. 


Tvangstiltak 


 


Tiltak uten samtykke fra foreldre/foresatte eller barnet. I disse 


vedtakene har som hovedregel fylkesnemnda 


vedtaksmyndigheten. Gjelder ved for eksempel 


omsorgsovertagelse av et barn (jf. § 4-12), plassering utenfor 


hjemmet uten samtykke.  


Fosterhjem Plassering utenfor eget hjem for en periode (jf. § 4-22). 


Ordinære fosterhjem er i all hovedsak private hjem som 


inngår en avtale med kommunen som plasserer barnet. 
 


Kilde: Regjeringen.no 
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Barneverntjenesten har vedtaksmyndighet i saker hvor det dreier seg om frivillige tiltak. I disse 


tilfellene samtykker foreldrene og/eller barnet selv til tiltaket, det være seg tiltak i hjemmet eller 


utenfor hjemmet. Barnevernet har også vedtaksmyndighet i midlertidige hastevedtak, også der dette 


ikke er samtykket til. Vedtaksmyndigheten er gitt til enkeltpersoner gjennom kommunens 


delegeringsreglement, som regel barnevernleder og de med stedfortrederrolle for barnevernleder. 


Tvangstiltak, hvor det ikke foreligger samtykke til tiltak fra foreldre eller barnet selv, vil det være 


fylkesnemnda for sosiale saker som fatter vedtaket. Det gjelder blant annet ved omsorgsovertakelse 


(§ 4-12), plassering i institusjon (§ 4-24) og plassering i fosterhjem (§ 4-22). Den kommunen som 


har ført saken for fylkesnemnda er imidlertid ansvarlig for iverksetting av og oppfølging av de vedtak 


som fattes. De har også finansieringsansvaret ved for eksempel kjøp av plass på institusjon eller 


fosterhjemsgodtgjøring. 


 


Som figur 2 illustrerer kan saksbehandlingen i en barnevernssak deles opp i fire hovedfaser. 


Barneverntjenesten har en rekke oppgaver knyttet til de ulike fasene i saksgangen. Figuren 


skisserer hovedpunktene i hver fase. 
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Figur 2 Saksgang i barneverntjenesten 


Kilde: regjeringen.no 


 


Meldingsfasen 


•Barneverntjenesten mottar bekymringsmelding om et barn 


•Alle kan melde inn, og offentlige ansatte har en særskilt plikt om å melde inn 


•Skal gjennomgås og vurderes innen en uke 


Undersøkelsesfasen 


•Barnverntjenesten oppretter undersøkelsessak 


• Samtaler med barn, foreldre og relevante aktører 


• Undersøkelsene skal være ferdig innen 3 måneder, med unntak i 
særlige tilfeller 


Tiltaksfasen 


•Barnevernet fatter tiltak etter barnevernloven 


• Fremmer sak for Fylkesnemd og iverksetter vedtak fattet der 


• Tiltaksalternativer følger kapittel 4 i barnevernloven 


Oppfølgingsfasen 


•Barneverntjenesten følger opp iverksatte tiltak 


•Oppdaterte tiltaksplaner og omsorgsplaner 


• Jevnlige vurderinger av tiltaket 
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3.2 Fosterhjem 


Plassering i fosterhjem er det tiltaket som brukes hyppigst når barn skal plasseres utenfor hjemmet 


og står for mer enn en tredjedel av denne type plasseringer. Fosterhjem er spesielt aktuelt for de 


yngste barna. Tall fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) viser at plassering i fosterhjem 


brukes i 100 prosent av plasseringene utenfor hjemmet for barn i alderen 0-12 år (bufdir.no 


12.1.2015).  


 


Forskrift om fosterhjem definerer i fosterhjem som (jf. barnevernloven § 4- 22, første ledd):  


a) private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av barneverntjenestenes beslutning 


om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4, eller i samband med omsorgsovertakelse etter 


barnevernloven § 4-12 eller § 4-8 annet og tredje ledd,  


b) private hjem som skal godkjennes etter barnevernloven § 4-7. 


I denne sammenhengen vil fosterhjem forstås som de hjem kommunen har godkjent og anvender 


som plasseringssted for barn med vedtak hjemlet i barnevernloven. Kommunen er ansvarlig for 


godkjenning av fosterhjemmene, hvor det skal sørges for at fosterforeldre til enhver tid er egnet i 


oppgaven som omsorgsytere.  


 


Hvilke oppgaver en kommune har når det gjelder oppfølging av barn i fosterhjem er avhengig av om 


kommunen er fosterhjemskommune eller omsorgskommune for barnet. Kommunen kan være enten 


eller, eller begge deler.  


 


1) Fosterhjemskommune: Fosterhjemskommune er den kommunen hvor fosterhjemmet 


fysisk sett ligger. Fosterhjemskommunen har et ansvar for alle barn som oppholder seg i 


kommunen, og dermed også for barn plassert i fosterhjem av andre kommuner. Kommunens 


ansvar er da å føre tilsyn med fosterhjemmet, samt rapportere fra tilsynet til 


omsorgskommunen.  


 


2) Omsorgskommune: Omsorgskommune er den kommunen som har ført saken og hatt 


beslutningsmyndigheten. Kommunen er da ansvarlig for saken i sin helhet, fra 


saksbehandling, finansiering og oppfølging av barnet i fosterhjem samt veiledning av 


fosterforeldrene.  


 


3) Fosterhjemskommune og omsorgskommune: I de tilfeller hvor kommunen både er 


fosterhjemskommune og omsorgskommune har kommunen ansvaret for alt vedrørende 


plasseringen av barnet, både tilsynsansvar og saksansvar, samt oppfølging av barnet i 


fosterfamilien.  
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Figuren under viser en oversikt over hvilke oppgaver kommunen har i hver av disse rollene.  


 


Figur 3 Ansvarsfordeling ved oppfølging av fosterhjem 


Omsorgskommune Fosterhjemkommune 


Omsorgskommunen har ansvar for å 


 fatte vedtak etter barnevernloven, inkl ytterligere 
hjelpetiltak utover plasseringsvedtaket 


 forberede sak for fylkesnemnda der det er 
nødvendig 


 utarbeide tiltaksplan for hvert barn og revidere 
disse 


 ha oppfølgingsmøter i fosterhjemmene 


 holde ansvarsgruppemøte/dialogmøter 


 finansiere plasseringen og fatte øvrige 
økonomiske vedtak 


 veilede fosterforeldre 


 gjennomgå tilsynsrapporter fra tilsynskommune 


 endre vedtak, som f.eks. endre plasseringssted 
 


Fosterhjemskommunen har ansvar for å 


 godkjenne fosterhjem 


 gi opplæring og oppfølging av tilsynspersoner 
og gjennomføre tilsyn av fosterhjemmene 


 sikre at rapportene fra tilsynet er tilstrekkelige og 
gir den informasjon som er nødvendig   


 levere tilsynsrapport til omsorgskommune 
 


 


 


Kilde: Barne, -likestillings og familiedepartementet 
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3.3 Organisering av barnevernet i Rælingen kommune 


Rælingen kommune er organisert etter to-nivåmodellen. Det innebærer at under den administrative 


ledelsen, rådmannen og to kommunalsjefer, er ansvaret for de ulike tjenestene i kommunen fordelt 


på 29 enheter. Enhetslederne rapporterer direkte til rådmann. Den samlede ledelsen i Rælingen 


kommune består av rådmann, kommunalsjefer og enhetslederne (Rælingen kommune 2016). 


 


Figur 4 Organisasjonskart Rælingen kommune   


 


 
 
Kilde: Rælingen kommune 


 


Enhet familie og helse består av seks avdelinger. I tillegg til barneverntjenesten er 


helseadministrasjon med kommuneoverlege, forebyggende helsetjenester, fysioterapi- og 


ergoterapitjenesten, pedagogisk avdeling, flyktning- og inkluderingstjenesten organisert under 


denne enheten.  


 


Barneverntjenesten i Rælingen hadde per 1.1.2015 14,5 stillinger fordelt på to team, henholdsvis 


barneteam og ungdomsteam. Ansvaret for tilsyn av fosterhjem er lagt til en stilling i 


barneverntjenesten, med stillingsbetegnelsen fosterhjemkonsulent. Tjenesten er også tilknyttet en 


psykologressurs.  
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Figur 5 Teamstruktur i Rælingen barneverntjenesten 


 
Kilde: Rælingen kommune 


 


Barneverntjenesten ble omorganisert til teamstruktur i 2013 med hver sin teamleder. Barneteamet 


består (per 15.03.15) av 7 stillinger, mens ungdomsteamet har 6 stillinger. I utgangspunktet er 


teamene delt opp etter alder på barna, med henholdsvis 0-12 og 9-18, med ettervern til 23 år.  


 


Barnevernleder er delegert vedtaksmyndigheten etter barnevernloven. Teamlederne fungerer begge 


som stedfortreder ved barnevernleders fravær, da også med vedtaksmyndighet. De to teamlederne 


utgjør lederteamet sammen med barnevernleder. I følge det interne dokumentet «Teamstruktur i 


barneverntjenesten» er lederteamets ansvarsområder beslutninger, meldinger, oppgavefordelinger, 


administrative oppgaver og planlegging.  Nye saker fordeles til team etter ledelsens vurdering i 


forhold til barnets alder, sakstype og saksmengde i teamene. 


 


Det avholdes teammøter og ledermøter en gang i uken. Møtene innebærer blant annet saksdrøfting, 


saksanalyse og prioritering av saker. Psykolog deltar med veiledning to ganger i måneden på hvert 


team.  


 


Lederteam 


Team 9-18 Team 0-12 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


SAKSBEHANDLINGSFRISTER OG OPPFØLGING AV FOSTERHJEM  Side 17 


 


4 SAKSBEHANDLINGSTID FOR MELDINGER OG 


UNDERSØKELSER 


4.1 Innledning  


Innledningsvis i dette kapittelet redegjøres det for kriteriene som ligger til grunn for vurderingen av 


Rælingen kommunes etterlevelse av lovens krav til saksbehandlingsfrister. Deretter følger en 


gjennomgang av funn og til slutt følger revisjonens vurdering. Det redegjøres også kort for nasjonal 


statistikk for meldinger og undersøkelser før vi går gjennom tall for Rælingen kommune.  


4.2 Revisjonskriterier  


4.2.1 Meldinger 


Barnevernloven § 4-2 slår fast at barneverntjenesten har plikt til å gjennomgå innkomne meldinger 


innen en uke. I loven heter det at:  


Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og 


vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter § 4-3. 


Fristen på en uke gjelder uavhengig av om meldingen er fremsatt skriftlig eller muntlig, eller om 


melderen er offentlig ansatt eller privatperson (Barne- og familiedepartementet 1995).  


 


Når meldingen er gjennomgått og vurdert, blir den enten henlagt eller det iverksettes videre 


undersøkelser med hjemmel i barnevernloven § 4-3. 


4.2.2 Undersøkelser 


Dersom barneverntjenesten konkluderer med at det «er rimelig grunn til å anta at det foreligger 


forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet» (§ 4-3) gjelder det som hovedregel at 


undersøkelsen skal gjennomføres snarest, og senest innen tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen 


forlenges til 6 måneder. Hva som ligger i betegnelsen «særlige tilfeller» er ikke nærmere omtalt i 


forarbeidende. I et høringsutkast6 til loven var det forutsatt at undersøkelsesfristen kan utvides 


dersom «saken er av en slik karakter at det er behov for særlig omfattende og tidkrevende 


undersøkelser som ikke lar seg gjennomføre innen tre mnd. (Ofstad og Skar 2009).  Vurderinger av 


sakkyndige eller andre tidskrevende prosesser nevnes som eksempler på når fristen kan utvides 


(regjeringen.no 14.1.2016). Barneverntjenesten må godtgjøre at det er nødvendig å undersøke 


utover tre måneder.   


 


                                                


 


 
6
 Forlengelse til 6 måneder var ikke tatt med i det endelige lovforslaget, men sto omtalt i et tidligere høringsutkast. 


Departementet foreslo for lovgiver at fristen skulle gis i forskrift og ikke direkte i loven. Lovgiver endret dette (Ofstad og 


Skar 2009). 
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Undersøkelsen anses som gjennomført når saken enten er henlagt, det foreligger et vedtak om 


hjelpetiltak eller når saken er fremlagt for fylkesnemnda for sosiale saker, jf. § 6-9 i barnevernloven 


hvor det står at:  


En undersøkelse etter § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfelle 


kan fristen være seks måneder.  


En undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller saken er 


besluttet henlagt. I de tilfeller tiltaket hører under fylkesnemndas myndighetsområde, regnes 


undersøkelsen som gjennomført når barneverntjenesten har fremlagt begjæring om tiltak for 


fylkesnemnda i henhold til § 7-11. 


 


På bakgrunn av dette vil undersøkelsen legge til grunn følgende kriterier for problemstilling 1: 


 


 


4.3 Revisjonens funn  


Før revisjonen gjennomgår funn i Rælingen kommune ser vi kort på tall som gir et bilde av 


utviklingen for omfanget av meldinger og undersøkelser samt fristoversittelser på landsbasis. 


4.3.1 Meldinger 


På landsbasis viser tall fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) at rundt 53.000 meldinger 


kommer inn til barnverntjenesten hvert år i Norge. Bufdir viser til at barneverntjenesten mottar 


stadig flere meldinger. I 2008 gikk barneverntjenesten gjennom i overkant av 38 300 meldinger, 


mens antallet i 2014 hadde steget til over 52 900. Det tilsvarer en økning på 38 prosent. 


Kommunene i Akershus fylke er sammen med Oslo de kommunene i Norge som gjennomgår flest 


meldinger i løpet av ett år. Det har i liten grad vært fristoversittelser på gjennomgang av meldinger 


på landsbasis, hvor 98 prosent av alle meldinger har blitt gjennomgått innen fristen (bufdir.no 


12.1.15). 


 


Tall fra KOSTRA7 viser at Rælingen kommune følger de tendensene som er gjeldene på landsbasis, 


med en lav prosent på fristoversittelser for meldinger. 


                                                


 


 
7
 Kommune-Stat-Rapportering 


Problemstilling 1 Revisjonskriterier 


Overholder Rælingen kommune kravene til 


saksbehandlingstid for meldinger og undersøkelser? 


Hvis ikke, hva er årsaken til dette? 


 Meldinger til barneverntjenesten skal 
gjennomgås innen en uke. 


 Undersøkelser skal gjennomføres innen tre 
måneder, utvidet til seks måneder ved særlige 
tilfeller. 
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Figuren under viser antall innkomne meldinger, henleggelser og fristoversittelser i Rælingen 


kommune for perioden 2012-2015. Siste kolonne viser fristoversittelser i prosent.  


 


Figur 6 Meldinger, henleggelser og fristoversittelser 2012-2015. 


Meldinger og fristoversittelser Rælingen 


 
Kilde: Rælingen kommune (N=antall) 


 


Tallene viser at det har vært en gradvis økning i innkomne meldinger i perioden 2012-2015.   


 


I henhold til barnevernloven skal meldinger gjennomgås og konkluderes innen en uke. I 2013 var 


det ingen fristoversittelser for meldinger i Rælingen, mens det i 2014 var fristoversittelser i 16 saker. 


I 2015 er antallet saker hvor fristen ikke er overholdt redusert til tre. Omgjort til prosent er 


fristoversittelsene på hhv. 3 prosent i 2012, 10 prosent i 2014 og 2 prosent i 2015.  


4.3.2 Undersøkelser 


Barnevernet setter i gang undersøkelser i saker hvor det er konkludert med at det er rimelig grunn til 


å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Hovedregelen er 


at undersøkelser skal gjennomføres snarest, og senest innen tre måneder. I særlige tilfeller kan 


fristen forlenges til 6 måneder.  


 


Bufdir sine statistikker viser at barneverntjenestene i landet i økende grad iverksetter undersøkelser 


og viser til at antallet undersøkelser er fordoblet siden 2003 (bufdir.no 12.1.2015). Mens 


barneverntjenesten på landsbasis gjennomførte 20 000 undersøkelser i 2003 var tallet i 2013 på 


omlag 38 000.  Bufdir sine tall viser at fristoversittelser i denne fasen av saksbehandlingen er noe 
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høyere enn for meldinger på landsbasis, hvor rundt 75 prosent av undersøkelsene blir gjennomført 


innen tidsfristen på tre måneder. 96 prosent av undersøkelsene blir avsluttet innen den absolutte 


fristen på 6 måneder.  


 


Figuren under viser antall nye undersøkelser, utførte undersøkelser, henleggelser og 


fristoversittelser8 i Rælingen kommune i perioden 2012-2015.  


 


Figur 7 Undersøkelser og fristoversittelser 2012-2015 


Undersøkelser og fristoversittelser Rælingen 


 
Kilde: Rælingen kommune (N=antall) 


 


 


På samme måte som for meldinger har antall nye og utførte undersøkelser gradvis økt fra 2012 til 


2015. Økningen var størst fra 2014 til 2015.  


 


Figuren viser videre at det årlig er flere saker som ikke behandles innen fristen på 3 måneder. Flest 


var fristoversittelsene i 2013 med 42 saker. Lavest i 2015 med 26 saker. Omgjort til prosent var 


andelen fristoversittelser i 2012 på 27 prosent, 29 prosent i 2013, 27 prosent i 2014 og 16 prosent i 


2015.  


 


                                                


 


 
8
 Andel fristoversittelser regnes ut med utgangspunkt i antall utførte undersøkelser 
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Revisjonen får opplyst at det i det er fattet beslutning om utvidet behandlingstid til 6 måneder i 10 


saker i perioden 01.01.2012 til 31.12.2015. I 2015 utgjorde dette fem saker. Revisjonen har 


undersøkt om det forelå skriftlig begrunnelse for utvidelse av saksbehandlingsfristen for disse fem 


sakene, noe gjennomgangen kunne bekrefte.   


 


I intervju med revisjonen opplyser teamlederne for øvrig at muligheten til å utvide 


saksbehandlingsfristen til 6 måneder i praksis sjelden blir brukt da lovens krav oppfattes som 


strenge og få grunner anses som legitime. En av teamlederne peker på at hun i liten grad kjenner til 


i hvilke situasjoner det kan være aktuelt å søke om utvidelse av en frist.  


4.4 Årsaker til fristoversittelser  


I det følgende vil vi redegjøre kort for årsaker til svakheter og fristbrudd i barnevernet slik det 


fremkommer av en rapport gjennomført av Riksrevisjonen, deretter vil vi peke på noen mulige 


årsaker til fristbrudd i Rælingen.  


4.4.1 Generelt 


Riksrevisjonen gjennomførte i 2011-2012 (Dokument 3:15 (2011–2012)) en undersøkelse av det 


kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler9. Målet med undersøkelsen var å vurdere 


i hvilken grad de kommunale barneverntjenestene sikrer at barn som trenger det får nødvendig hjelp 


og omsorg til rett tid og vurdere hva som kan være mulige årsaker til svakhetene i barnevernet, der i 


blant fristoversittelser for undersøkelser.  


 


Riksrevisjonen pekte på flere mulige årsaker. Noen av årsakene omhandlet:  


 Organisering. Oppgavefordeling og intern organisering er ikke er godt nok tilpasset de 


utfordringer som barnevernet står ovenfor.  


 Kompetanse. Mangler ved opplæring og vedlikehold av kompetanse i flere kommuner, 


særlig mindre kommuner. Store kommuner har i større grad den kompetansen som trengs 


for å behandle kompliserte saker, samtidig som de er mer robuste mot sykefravær og 


turnover.   


 Internkontroll. God internkontroll øker sannsynligheten for at lovkrav blir ivaretatt, mens svak 


internkontroll øker risikoen for at mangelfull måloppnåelse ikke avdekkes eller at det ikke 


gjennomføres systematiske tiltak for å sikre målsetninger og lovkrav. Riksrevisjonen fant at 


få av barneverntjenestene som ble intervjuet hadde helhetlige systemer for læring og 


forbedring. Blant annet fremkom mangler på systematiske risikovurderinger. En annen 


hyppig mangel på internkontrollen var manglende kontroll av om praksis samsvarer med 


rutinene. Det ble også vist til viktigheten av å styrke lederkompetansen blant annet med 


tanke på å få på plass en tilstrekkelig internkontroll med systematiske risikovurderinger og 


endringstiltak.  I tillegg viste undersøkelsen at kommunens ledelse ikke alltid har fokus på 


internkontroll og at det ikke gjennomføres brukerundersøkelse.   


                                                


 


 
9
 Undersøkelsen omfatter perioden 2007-2011. 
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 Fagsystemet. Fagsystemet er et viktig verktøy for å støtte barneverntjenestens arbeid med 


saksbehandling og dokumentasjon. Riksrevisjonens undersøkelse viser at de muligheter 


som ligger i fagsystemet ikke blir godt nok utnyttet og at dokumentasjonspraksisen varierer 


fra saksbehandler til saksbehandler. Det vises også til at mange opplever utfordringer med 


feilregistreringer og lite hensiktsmessige rapportmuligheter.  


 Bemanning. Riksrevisjonen fant også at antall fagstillinger per barn med tiltak eller 


undersøkelse hadde betydning for saksbehandlingstider. Dette kunne imidlertid bare forklare 


noe av variasjonen mellom kommuner med hensyn til overholdelse av frister.  


4.4.2 Mulige årsaker til fristoversittelser i Rælingen 


Revisjonen har spurt lederne i barneverntjenesten om hva de mener kan være mulige forklaringer 


på fristoversittelser i Rælingen kommune.  


Omorganisering og lederskifte 


Undersøkelsen viser at antall fristoversittelser er på opp under 30 prosent for perioden 2012-2014. 


Både barnevernleder og teamledere peker på at det i 2013/2014 var flere endringer knyttet til 


omorganisering samtidig som kan være med å forklare i fristoversittelser disse årene. 


Teamorganisering ble iverksatt 1.1.2013, med noen justeringer etter evaluering i juni 2013. 


Barnevernleder ble konstituert enhetsleder 1.11.2013, og barnevernleders stedfortreder ble 


konstituert barnevernleder fra samme dato. Etter at hun ble fast ansatt fra 1.2.2014 ble det besluttet 


å ha en teamleder i hvert team (tidligere saksbehandlere i tjenesten), i stedet for å ha en 


stedfortreder. Disse trådte i kraft 1.5.2014. 


 


Samtlige av de som revisjonen har intervjuet, viser til at tiden som fulgte var krevende da alle tre var 


nye i rollen og med oppgavene som skapte en sårbarhet i oppfølgingen av saksbehandlingen i 


denne perioden. Det pekes på at det var uklart hva som skulle være teamledernes rolle og 


ansvarsområder, og manglende teamfølelse ga utfordringer den første tiden. Barnevernleder 


opplevde tross støtte fra tidligere leder at oppgavene var mange og krevende, særlig de som 


omhandlet administrasjon og budsjett.    


Bemanning og saksmengde 


Teamlederne gir i intervju uttrykk for at tjenesten til tider har vært (og fremdeles er) underbemannet.  


Enhetsleder viser til at Rælingen har et høyt antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk.  


 


Figuren under viser antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk i Rælingen sammenlignet 


med øvrige kommuner på Nedre Romerike samt landet uten Oslo.  
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Figur 8 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (N). 


Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 


 
Kilde: KOSTRA 


 


Figuren viser at Rælingen «ligger» høyt når det gjelder antall barn med undersøkelse eller tiltak per 


årsverk sammenlignet med øvrige romerikskommuner og landet for øvrig.  


 


Lederne revisjonen har intervjuet peker på at Rælingen generelt har en høy terskel for å henlegge 


meldinger og at det dette bidrar til at Rælingen har en større saksmengde enn mange kommuner 


det er naturlig å sammenligne seg med. Det pekes videre på at dette har vært en valgt strategi for å 


forebygge og komme tidlig inn med hjelpetiltak i saker som potensielt kan utvikle seg til «noe 


større».  


 


En konsekvens av dette er etter hva revisjonen forstår, at barnevernet i noen grad mottar meldinger 


og gjennomfører undersøkelser i saker som ikke nødvendigvis hører inn under barnevernets 


oppgaver, men til andre instanser i kommunen, som f.eks. skole eller PPT. Ett eksempel kan være 


saker som omhandler fravær fra skolen. Revisjonen får opplyst at det jobbes med å bedre det 


tverrfaglige samarbeidet i kommunen slik at brukere og klienter får hjelp fra rett instans til rett tid. 


Det er blant annet utarbeidet en rutine som skal bidra til å sikre dette i forhold til PPT. 


 


Barneverntjenesten generelt er kjent for å være sårbar for fravær. I følge enhetsleder i Familie og 


helse er det naturlig å skue til sykefraværet i tjenesten som en mulig årsak til fristoversittelser. Hun 


peker på at det generelt er noe høyere sykefravær i barneverntjenesten enn i de øvrige avdelingene 


i Enhet familie og helse, men at tjenesten i forhold til helse- og omsorgsenhetene som helhet ligger 
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noe under snittet. Hun opplyser at særlig 2012 var et spesielt år med flere langvarige sykemeldte 


grunnet ulykker og kronisk sykdom. Sykemeldingsprosenten har de siste årene variert fra 16 


prosent i 2012 til 7 prosent i 2014. I 2015 var andelen sykemeldte på 9 prosent.  


 


Barnevernleder peker i intervju med revisjonen på at sykdom i tjenesten kan gi ressursutfordringer 


og bidrar til å skape en sårbarhet i systemet. Teamlederne peker på at fravær kan bidra til det de 


beskriver som «treghet i oppstartsfasen» av en undersøkelse og en følelse av, å «være på 


hælene». Barnevernleder mener imidlertid at konsekvensen av sykefravær er «dempet» ved at alle 


saker har to saksbehandlere.  


Teamlederne peker i intervju på at det ikke har vært en kultur i tjenesten for å bruke vikarer ved 


kortvarig sykdomsfravær og at det ligger en kost-nytte vurdering til grunn for dette. De peker på at 


dette tidvis bidrar til et høyt arbeidspress for alle i tjenesten, og at spesielt mye faller på dem som 


teamledere. En ny saksbehandler er imidlertid akkurat tilsatt i et vikariat, samtidig som det tiltrer en 


til i april. Den siste er en erstatning for en som nylig sluttet i sin stilling.  


Etterslep og feilregistrering i fagsystemet  


Det opplyses også om at fristbrudd kan skyldes at dokumentasjon og skriftliggjøring i fagsystemet 


kommer på etterskudd, og dermed blir registrert som et fristbrudd i saken, dette til tross for at saken 


er gjennomgått og vedtak fattet. Dette kan særlig skje i krevende saker med for eksempel stor grad 


av koordinering mellom instanser, komplekse ungdomssaker, forberedelse til nemd o.l. Det påpekes 


at noe av dette er forhold som ligger utenfor barnevernets kontroll. Fristbrudd i en sak innebærer 


imidlertid ikke at saken ikke er gjennomgått og vedtak fattet; «at barna og familiene blir ivaretatt er 


det gode rutiner på» sier barnevernleder.  


Det fremkommer også av intervjuene at fristoversittelser kan skyldes feilregistreringer i Familia. Det 


vises blant annet til at flere datofelt gjør det mulig å gjøre feil ved registrering og dermed få 


fristbrudd.  Det hender også at frister går ut i helge- og fridager og dermed blir registrert som 


fristoversittelse i fagsystemet. Det pekes imidlertid på at dette nok var et større problem før, særlig 


før omlegging til teamorganisering. Den gang hadde alle saksbehandlerne tilgang til å registrere 


saker i Familia, mens det i dag kun er teamledere og barnevernleder som har denne tilgangen.  


 


Det pekes også på at det er en risiko for fristoversittelser i perioder hvor det kommer mange 


meldinger inn på kort tid. Fristbrudd kan videre forekomme i saker hvor det tar lang tid å få foreldre 


til å samtykke til tiltak og saken trekker dermed ut i tid. 


4.4.3 Tiltak for å redusere antall fristoversittelser 


Omlegging til teamstruktur og ansettelse av teamledere 


Barnevernstjenesten ble i 2013 omorganisert til team. Bakgrunnen var tjenesten i lengre tid hadde 


slitt med tidvis høye fristoversittelser. Fristoversittelsene ble gradvis redusert mot 2010, men ikke 


tilstrekkelig (jf. saksfremlegg F47/2010/2735-23).  Både barnevernleder og teamledere mener at 


omorganisering til teamstruktur i 2013 har bidratt til å styrke tjenesten og til å redusere 


fristoversittelser.  En av teamlederne gir uttrykk for (i mail av 14.03.16) til revisjonen at tjenesten 


etter hvert var blitt for stor til å ha gode nok drøftingsmøter hvor alle fikk tatt opp sine saker. Det var 
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også vanskelig for en leder å ha individuell veiledning med så mange. En av fordelene med 


omorganisering til team med mindre grupper, var at det ble lettere å drøfte saker og ta opp 


vanskelige spørsmål. Etter hvert som også teamledere ble ansatt ble det også enklere å følge opp 


den enkelte tett gjennom veiledning. Videre pekes det på at tjenesten med barnevernleder og to 


teamledere ble styrket i forhold til å håndtere kompliserte sakser, mer robust, og mindre sårbar ved 


sykdom og ferieavvikling.  Det ble også bedre lagt til rette for å utvikle spisskompetanse innenfor de 


enkelte målgruppene, hhv. barn og ungdom.   


 


Både teamledere og leder viser til en utfordrende tid i 2013/2014 med flere endringer samtidig som 


kan ha vært medvirkende årsak til fristoversittelser i denne perioden (jf. 4.4.2). Teamledere og leder 


forteller i intervju at de nå er blitt tryggere i sine roller, oppgavene er mer avklart og de opplever å ha 


«situasjonen» mer under kontroll. De har fått bistand fra eksterne veiledere og det har i større grad 


blitt satt fokus på hvilke forventninger som stilles til både teamleder og barnevernleder. Det 


foreligger stillingsbeskrivelser datert 3. mars 2014. Teamlederne påpeker imidlertid i intervju at det 


enkelte ganger ennå kan oppleves uklart hva som er deres rolle og oppgaver. De peker imidlertid på 


at lederteamet fungerer godt og at de samarbeider tett. Alle i ledergruppen tar for tiden 


lederutdannelse.  


Styrking av ressurser 


Enhetsleder opplyser at ledelsesressursen og saksbehandlingskapasiteten ble noe styrket i 2014 


etter søknad om midler fra Fylkesmannen. Kommunen søkte om midler til en stilling som skulle 


benyttes til å etablere teamlederfunksjon og styrke saksbehandlingskapasiteten. I søknaden til 


Fylkesmannen ble det pekt på at ledelsesfunksjonene i tjenesten ikke var blitt vesentlig endret tross 


en nær dobling i tallet på saksbehandlere siden 2007 og at det var behov for styrking av 


veiledningsressursene. Kommunen fikk tildelt midler til ½ stilling samt noe midler til å styrke 


opplæring innenfor dokumenterte metoder og videreutdanning (jf. saksfremlegg F47/2010/2735-23). 


Ved siste stillingstildeling (før denne) omgjorde tjenesten en halv stilling som psykolog til fast stilling, 


samt økte saksbehandlerressursen med ½ stilling. Enhetsleder opplyser i mail til revisjonen at 


barnevernet i 2012 hadde 12,5 stillinger. Antall stillinger økte de neste årene med omtrent en stilling 


per år.  I 2015 hadde tjenesten 14,5 stillinger.   


Styrking av rutiner  


Det påpekes også i intervjuer at tjenesten har et tydeligere fokus på viktigheten av fristetterlevelse i 


dag enn for noen år tilbake og at de generelt har bedre kontroll på tjenesten og det som foregår. De 


viser til at det snakkes mer om viktigheten av fristoverholdelse og man er seg dette langt mer 


bevisst enn tidligere. Det vises til at rutiner for å sikre fristetterlevelse er godt innarbeidet og at de 


fungerer godt i praksis: 


(…) saksgangen i behandlingen av meldinger og undersøkelser går nærmest av seg selv, i den 


forstand at alle saksbehandlere vet hva de skal gjøre når, av rutine og kompetanse på området 


(barnevernleder).   


Rutinene på saksgang sitter godt gjennom lang erfaring, kompetanse og tett oppfølging 


(teamledere).  
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For eksempel sjekker leder og/eller teamledere posthyllen og postjournalen daglig og går gjennom 


alle meldinger hvor akutt- og alvorlighetsgraden blir vurdert. Nye meldinger gås gjennom i ukentlig 


lederteam og det besluttes hvorvidt det skal åpnes undersøkelsessak. Akuttsaker vurderes 


fortløpende. Undersøkelsessaker får tildelt saksbehandler i det ukentlige teammøtet. Informasjon 


innhentes gjennom samtaler med foreldre, barnet, skolen, skolehelsetjeneste, BUP osv. 


Beslutninger om tiltak vurderes og drøftes i teammøtene og/eller med leder etter at har innhentet 


den nødvendige informasjon. Saksbehandlerne følges videre tett med veiledning en til en. Hver sak 


får tildelt to saksbehandlere.  


 


Overfor revisjonen pekes det på at de som ledere opplever å ha god kontroll og at «gjennomgang 


av post og faste møter skaper en konsekvent struktur som fungerer godt».  Det vises også til at det 


elektroniske fagsystemet Familia er lagt opp slik at det er til hjelp for å sikre frister og andre lovkrav.  


Rutinene beskrevet over er skriftlige og evalueres jevnlig. Rutinene som er utformet som sjekklister 


brukes ved opplæring av nytilsatte.  


 


Tidligere var det et problem med såkalte «falske» fristbrudd. Med dette menes at man har 


konkludert i en sak innen frist og undersøkelse er iverksatt, men at det likevel registreres fristbrudd 


fordi man har gjort «ting i feil rekkefølge».  For å unngå dette er det dag i dag kun leder og 


teamledere som registrerer meldinger. Lederne har gjennomgått opplæring i fagsystemet.  


 


Det nevnes også at arbeidsplassen generelt oppleves som et godt sted å jobbe. Det vises til at det 


er en stabil og god personalgruppe med lite «turnover» og at det er lagt godt til rette for faglig 


utvikling og videreutdanning. Barnevernleder peker også på at ledelsen i kommunen er opptatt av 


barneverntjenesten; «de ser hva vi gjør og synes det er viktig».  


4.4.4 Hva skal til for å redusere fristbrudd ytterligere? 


På spørsmål om hva som skal til for å redusere fristoversittelsene i tjenesten ytterligere vises det i 


intervjuene igjen til et ønske om å styrke bemanningen.  Samtlige tre ledere etterlyser blant annet 


mer ressurser til administrativ bistand. De viser til at det i dag er ansatt en person i 100 prosent 


stilling til merkantilt arbeid som deles med PPT 50/50. Svært mye administrativt arbeid som i dag 


tilfaller ledelse og saksbehandlere kunne i stedet blitt brukt til faglig arbeid i familier påpekes det.   


Lederne mener tjenesten generelt har ansatte med høy kompetanse, men peker på at det er et 


ønske å styrke ruskompetansen i ungdomsteamet.  


 


Revisjonens informanter peker på at barnevernet jobber med å fremme samarbeidet opp mot 


tjenester som BUP, helsestasjon, rus- og psykiatritjenesten og NAV for å fremme disse instansenes 


bidrag mot barn og slik at barneverntjenesten jobber med saker der barnevernets kompetanse er 


nødvendig. En av revisjonens informanter illustrerer dette slik:  


(…) vi tilstreber å jobbe med de riktige sakene, de som faller inn under Lov om barnevern. Dersom et 


barn først og fremst har mye skolefravær kan det være at det er riktig at kun PPT (og skole så klart) 


skal jobbe med denne saken, og at det er tilstrekkelig og riktig at familien får hjelp der. 
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Vi ønsker gode, tverrfaglige drøftinger som gjør at sakene raskt havner på «riktig bord», eller at man 


er enige om at det er behov for hjelp fra flere instanser. Altså gode rutiner på å fange opp de som 


strever tidlig og sette inn rett hjelp. 


Revisjonens informanter peker på et fortsatt fokus på samarbeid og gode rutiner slik at sakene 


ivaretas av riktig instans, vil kunne bidra til å redusere noe av saksmengden i barnevernet. 


Revisjonen tolker det slik at dette, i siste instans, også vil kunne bidra til å redusere risikoen for 


fristoversittelser. Det opplyses til revisjonen at det blant annet er utarbeidet en veileder for bistand til 


barn med høyt skolefravær. Det er også nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som er i gang med å 


utarbeide prosedyrer for hvordan man skal gå frem og hvilken instans som er ansvarlig når det 


gjelder hjelp til barn med samspillsvansker i skolen.   Målet for kommunen er at PPT skal tilby rask 


og god hjelp ut mot skolene og der i gjennom også forebygge enkelte barnevernsbekymringer.  


 


Lederne revisjonen har snakket med gir uttrykk for at selv om man har en nullvisjon når det gjelder 


fristoversittelser, er det urealistisk å tro at man får det til. Det pekes på at dette har sammenheng 


med at det er en iboende risiko i saksfeltet som sådan, med uforutsigbarhet i omfanget av meldinger 


og kompleksiteten i typen saker. 


 


Det understrekes at det er viktig å overholde frister, men at det ikke må gå på bekostning av at 


jobben gjøres riktig og med høy kvalitet. En av teamlederne sier det slik:  


Det er en balanse i hvor mye man skal etterstrebe perfekte tall. Frister skal etterleves, men ikke for 


enhver pris. Da vil det være mulig å tenke seg at dette kan gå utover kvaliteten på en undersøkelse 


og den beslutning som fattes.  


Barnevernleder viser til at ivaretagelsen av barna og familiene alltid har hatt høyeste prioritet og at 


eventuelle fristoversittelser ikke nødvendigvis betyr at man ikke leverer de tjenester man skal.   


4.5 Revisjonens vurderinger 


Bekymringsmeldinger til barnevernet skal i henhold til barnevernloven gjennomgås innen en uke. 


Revisjonens undersøkelse viser at kommunen i perioden 2012-2015 har hatt fristoversittelser i til 


sammen 23 saker, de fleste i 2014. Selv om antall fristoversittelser for meldinger er forholdsvis lavt i 


det meste av perioden, utgjør likevel hver enkelt fristoversittelse et brudd på barnevernlovens § 4-2.  


 


Loven stiller krav til at undersøkelser skal gjennomgås innen tre måneder, men mulighet til utvidelse 


til seks ved særlige tilfeller. Selv om de aller fleste undersøkelser i Rælingen konkluderes innen 


fristen, hadde kommunen i årene 2012-2014 fristoversittelser i nesten 30 prosent av sakene. I 2015 


var andelen fristoversittelser redusert til 16 prosent. Selv om utviklingen synes å gå i riktig retning, 


er hver enkelt fristoversittelse et lovbrudd i henhold til barnevernloven § 6-9, med mindre saken er 


gitt utvidet frist til seks måneder.  


 


Det pekes på flere mulige årsaker til fristoversittelser. Blant annet trekkes frem omrokkeringer i 


ledelsen i 2014 som noe som kan ha påvirket fristoversittelser spesielt dette året. Andre forklaringer 


som trekkes frem er tidvis stor saksmengde, sårbarhet i bemanning, feilregistrering og etterslep på 
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dokumentasjon i fagsystemet. Flere av forklaringene er sammenfallende med forklaringer som 


fremkommer i en rapport om barnevernet gjennomført av Riksrevisjonen i 2012 (jf. kapittel 4.4.1).  


 


Revisjonens inntrykk er at kommunen har tatt flere gode «grep» som synes å ha bidratt til å 


redusere andelen fristoversittelser, særlig gjelder dette når man ser et godt stykke tilbake i tid.  Blant 


annet synes nå organiseringen av tjenesten mer robust og ledelsesfunksjonen, kompetansen og 


internkontrollen er styrket. Revisjonen mener det er positivt at kommunen nå har igangsatt et arbeid 


når det gjelder rolle- og oppgavefordeling mellom barneverntjenesten, skolene og PPT. Revisjonen 


vil også trekke frem at det formidles en oppfatning av at barneverntjenesten er en arbeidsplass med 


kompetente og dedikerte medarbeidere, med høy grad av trivsel og lite turnover, noe som er viktig 


for å sikre en god kvalitet på tjenesten.  
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5 OPPFØLGING AV BARN I FOSTERHJEM 


5.1 Innledning 


I dette kapittelet vil først revisjonskriteriene som omhandler oppfølging av fosterhjem gjennomgås. 


Deretter følger en gjennomgang av funn og til slutt følger revisjonens vurdering. 


 


Som gjennomgått tidligere følger oppgavene knyttet til oppfølging av barn i fosterhjem av hvilken 


rolle kommunen har, hvorvidt den er omsorgskommune eller fosterhjemskommune. Dette innebærer 


at Rælingen har tre ulike roller med påfølgende oppgaver i oppfølging av fosterhjem. Kommunen 


kan være: 


 omsorgskommune med det overordnede saksansvar for plasseringen av barnet, 


 fosterhjemskommune med tilsynsansvar for barn i fosterhjem i Rælingen, 


 både omsorgskommune og fosterhjemskommune for barn som er plassert av 


barneverntjenesten i Rælingen i et fosterhjem i Rælingen. 


 


I Rælingen kommune har de i 2015 følgende antall barn fordelt på de ulike rollene: 


 


Figur 9 Oversikt over barn i fosterhjem pr 1.1.2015 


Oversikt over barn i fosterhjem 2015 


  Antall barn 


Rælingen som fosterhjemskommune  13 


Rælingen som omsorgskommune  20 


Rælingen som både fosterhjemskommune og omsorgskommune  4 


 


Kilde: Rælingen kommune 


 


Figuren viser at Rælingen kommune per 1.1.2015 har 13 barn som de har tilsynsansvar for som 


fosterhjemskommune. Rælingen kommune har som omsorgskommune plassert 20 barn i 


fosterhjem, hvorav 4 av barna også har Rælingen som fosterhjemskommune.  


5.2 Revisjonskriterier 


Når et barn flytter i fosterhjem etter vedtak fra barneverntjenesten eller fylkesnemnda, inntrer flere 


forpliktelser for kommunen, og særlig for den kommunale barneverntjenesten. Kommunen skal 


gjennom sin jevnlige oppfølging av barn plassert i fosterhjem sikre en forsvarlig omsorgssituasjon 


for barnet (Helsetilsynet 2015). 
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Det er en rekke forhold som gjør at barn i fosterhjem er spesielt sårbare. Helsetilsynet (2015) 


påpeker at barn i fosterhjem har flyttet inn i et privat hjem, hvor mulighetene for innsyn og åpenhet 


er begrenset. Plassering i fosterhjem er dessuten det tiltaket som brukes hyppigst når barn skal 


plasseres utenfor hjemmet, og står for mer enn en tredjedel av denne type plasseringer. Med tanke 


på sårbarhet bør det også merkes seg at fosterhjem er spesielt aktuelt for de yngste barna. 


Plassering i fosterhjem brukes i 100 prosent av plasseringene utenfor hjemmet for barn i alderen 0-


12 år (bufdir.no 12.1.2015).  


5.2.1 Fosterhjemskommunens ansvar og oppgaver 


Tilsynets omfang 


Fosterhjemsforskriften slår fast at alle barn i fosterhjem skal ha besøk av tilsynspersoner. 


Tilsynsbesøk i fosterhjemmet dekker flere formål. For det første sikrer det at barnet har mulighet til å 


fortelle om sin egen situasjon og livsforhold til en uavhengig person. Videre skal tilsynet være et 


ledd i følge med på de forhold barnet lever under, og på den måten sikre at barnets plassering er 


forsvarlig. Fosterhjemsforskriften § 8 slår fast at fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med alle 


barn i fosterhjem fra plasseringstidspunkt til barnet har fylt 18 år.  


 


Fosterhjemsforskriften legger i § 9 til grunn at tilsynsbesøk i fosterhjem skal skje så ofte som mulig, 


men med minimum fire besøk i året. Omsorgskommunen kan vedta at tilsyn av fosterhjemmet skal 


gjennomføres minimum to ganger i året gitt at følgende forhold er tilstede: 


 


 Barneverntjenesten vurderer forholdene i hjemmet som gode.  


 Barnet har vært plassert i fosterhjemmet i over to år. 


 Barnet er over 15 år og samtykker til reduserte besøk. 


 


Fosterhjemskommunen har ansvar for at det til enhver tid vurderes hvor ofte det er nødvendig å 


føre tilsyn med det enkelte barn i plassering. Det vil i noen tilfeller være nødvendig med hyppigere 


besøk, som for eksempel i startfasen av oppholdet, eller der det er rapportert om forhold som bør 


følges opp (BLID 2014).  


Tilsynsrapport 


Tilsynspersonene skal skrive rapport etter hvert besøk gjennomført i fosterhjemmene. Rapporten 


skal gi en vurdering av barnets situasjon i fosterhjemmet og skal tydelig kunne fremvise at det har 


vært gjennomført samtaler med barnet hvor barnets synspunkter har blitt uttrykt  (BLID 2014).  


 


Rapportene fra tilsynene er en viktig kilde til informasjon om fosterhjemskommunens oppfølging av 


fosterhjemmets evne til å gi omsorg, samt tilsynspersonenes utføring av tilsynene. 


Fosterhjemskommunen har et selvstendig ansvar for å følge opp tilsynsrapporten og sikre at 


rapporten er forsvarlig utformet. En forsvarlig utformet rapport skal inneholde informasjon om 


barnets situasjon og faktiske forhold i fosterhjemmet. En del av informasjonen skal komme fra 


barnet selv, og rapporten skal kunne dokumentere at barnet er snakket med og hva barnet sa. 


Tilsynspersoner bør legge til rette for at barnet snakkes med i alenerom, utenfor hørevidde til 


fosterforeldre (BLID 2014) (BLD 2006). 
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Det er anbefalt at fosterhjemskommunen har rutiner på å gjennomgå og kvalitetssikre 


tilsynsrapporten innen en uke.  


Tilsynsansvar 


I 2014 ble det innført nye krav til gjennomføringen av tilsyn i fosterhjem. Lovendringen ga 


kommunen en økt administrativ frihet til hvordan tilsynene skulle organiseres, ved blant annet at 


ansvaret gikk fra å være en oppgave direkte knyttet til barneverntjenesten til å bli et overordnet 


kommunalt ansvar. Formålet med lovendringene var å styrke tilsynet med barn i fosterhjem 


gjennom et «mer profesjonalisert og tydelig kommunalt forankret tilsynsansvar» (BLID 2014).  


 


Dette innebærer at kommunen står relativt fritt med hensyn til hvordan de organiserer tilsyn av 


fosterhjem, og kan ta i bruk den organiseringsmodellen som er best tilpasset egen kommune. 


Rundskrivet skisserer muligheter for å opprette egne stillinger, bruk av eksterne aktører, underlegge 


det andre kommunale sektorer (for eksempel helse og omsorg) eller gjennom barneverntjenesten 


som tidligere. Det presiseres imidlertid både i forskrift og rundskriv at valg av organiseringsmodell 


må ta hensyn til de forsvarlighetskrav som gjelder ved tilsyn. Uavhengighet til barneverntjeneste og 


fosterforeldre er et viktig element for å sikre forsvarlighet. I små kommuner vil det for eksempel 


være vanskelig å gi dette hvis den ligger under samme barneverntjeneste som har ansvar for 


saken, da kravet om uavhengige tilsyn da kan betviles (BLID 2014) .  


 


Videre presiseres det at valg av modell og løsning skal komme klart frem fra kommunens 


reglement. I Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet rundskriv vedrørende tilsyn av 


fosterhjem står presisert at «det skal tydelig fremgå av fosterhjemskommunens 


delegasjonsreglement hvilken instans i kommunen som skal føre tilsynet» (BLID 2014). Selv om 


kommunene står fritt til å organisere arbeidet med fosterhjem, er det ikke anledning til å rullere dette 


mellom etater og enheter, eller med tilfeldige ansvarsdelegasjoner. 


5.2.2 Omsorgskommunens ansvar og oppgaver 


Som omsorgskommune har Rælingen det overordnede ansvaret for barn som er plassert i 


fosterhjem av kommunens barneverntjeneste. I fosterhjemsforskriften § 7 står det følgende om 


barneverntjenestens oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet:  


Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns 


situasjon i fosterhjemmet. Det skal blant annet sees hen til barnets tiltaksplan, jf. barnevernloven § 4-


5 eller plan for barnets omsorgssituasjon, jf. barnevernloven § 4-15.  


Omsorgskommunens ansvar vedrørende oppfølging av fosterhjem innebærer en rekke oppgaver. I 


tillegg til å være ansvarlig for godkjenning av fosterhjemmene, veiledning av fosterforeldre og det 


finansielle ansvaret, sitter omsorgskommunene med det overordnete ansvaret for barnet som er 


plassert. I de tilfeller hvor kommunen har tatt over omsorgen av barnet (barnevernloven § 4-12), vil 


barneverntjenesten ha foresatt-ansvaret.  


Tiltaksplaner og omsorgsplaner 


For å sikre at barn som er plassert i fosterhjem får en kontinuerlig vurdering av sin situasjon, skal 


barneverntjenesten i omsorgskommunen utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan (BLID 2014). Planen 
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er viktig for å kunne sørge for at barn har muligheten til medvirkning og påvirkning i sin egen 


situasjon. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig, og tilpasses det enkeltes gjeldende sitasjon og 


hjelpebehov. Barnevernloven § 4-5 slår fast at: 


Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. 


Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og 


vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er 


grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.  


For barn som er plassert i fosterhjem etter vedtak om omsorgsovertakelse må barneverntjenesten 


utarbeide en omsorgsplan. I disse tilfellene påpeker barnevernloven at barneverntjenesten skal 


vedta en plan for barnets omsorgssituasjon før omsorgsovertakelse. Senest to år etter vedtak fra 


fylkesnemnda om omsorgsovertakelse skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets fremtidige 


omsorgssituasjon. Denne kan ikke endres med mindre forutsetninger for omsorgsovertakelse er 


frafalt (Lindboe 2006). 


Oppfølgingsbesøk 


Fosterhjemsforskriften presiserer at barneverntjenesten skal gjennomføre besøk i fosterhjemmet så 


ofte som nødvendig for å kunne sikre at hver enkelt barns situasjon i fosterhjemmet er fulgt opp og 


kontrollert. Det er i fosterhjemsforskriften § 7 slått fast at barneverntjenesten i omsorgskommunen 


skal gjennomføre minimum fire oppfølgingsbesøk i året. Hvis gitte vilkår er til stede kan det fattes 


vedtak om redusering til to. 


Barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle 


ansvaret etter første og annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom barneverntjenesten 


vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode kan barneverntjenesten vedta at antall besøk skal 


reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som har vært plassert i fosterhjem i mer enn 2 år.  


Disse besøkene legger grunnlaget for saksbehandlers kjennskap til og kontakt med fosterbarnet. 


Det er på bakgrunn av disse besøkene at saksbehandler står rustet til å gjøre de barnevernfaglige 


vurderingene vedrørende barnets nåværende og videre livssituasjon (Helsetilsynet 2015).  Kravet 


på fire besøk er ment som et minimumskrav, men barneverntjenesten skal fortløpende vurdere 


behovet for eventuelt flere besøk. Besøkene av saksbehandler i fosterhjemmet vurderes som den 


viktigste arenaen for barns medvirkning i egen sak (Helsetilsynet 2015). 


Gjennomgang av rapporter 


Omsorgskommunen vil også få informasjon om barnets situasjon gjennom tilsynsrapporter fra 


fosterhjemskommunen. Tilsynsrapportene skal sørge for barnets rettssikkerhet utover 


barneverntjenestens løpende kontroll. Videre slås det fast i fosterhjemsforskriften § 9 at 


omsorgskommunen skal følge opp innholdet i disse rapportene, og følge opp informasjon som kan 


gi grunn til bekymring. 


Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp rapporten og umiddelbart sørge for å følge 


opp forhold som gir grunn til bekymring. Fosterhjemskommunene skal ved etterfølgende tilsyn 


kontrollere at forholdene er fulgt opp. 
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På bakgrunn av gjennomgåtte kilder legger revisjonen til grunn følgende kriterier for besvarelse av 


problemstilling 2: 


Problemstilling 2 Revisjonskriterier 


Får barn som bor i fosterhjem den oppfølgingen fra 


kommunen som de har krav på?  


 


Hvis ikke, hva er eventuelle forklaringer på dette? 


Rælingen som fosterhjemskommune skal sikre at: 


 barn i fosterhjem får fire tilsynsbesøk i året, 


eventuelt to besøk til barn som oppfyller 


vilkårene for dette 


 det skrives tilsynsrapport etter hvert besøk 


 tilsyn av barn i fosterhjem er forsvarlig 


organisert 


 


   Rælingen som omsorgskommune skal sikre at: 


 barn i fosterhjem har en tiltaksplan og/eller 


omsorgsplan  


 barn i fosterhjem får minimum fire 


oppfølgingsbesøk i året 


 det er rutiner på at rapporter fra tilsynsbesøk 


blir mottatt og gjennomgått 


 


 


5.3 Revisjonens funn 


5.3.1 Innledning 


I det følgende vil revisjonens funn bli presentert. Det er lagt til grunn et utvidet fokus på 


oppfølgingen av fosterhjem i 2015. Det vil imidlertid bli presentert data fra foregående år når det 


gjelder antall tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk. Kapittelet vil også ta for seg årsaksforklaringer på 


eventuelle utfordringer på området.  


 


Revisjonen legger til grunn at noen av de generelle årsaksforklaringene som ble presentert i kapittel 


4 også vil gjøre seg gjeldende innen dette ansvarsområdet i barneverntjenesten, som blant annet 


omorganisering, bemanning og internkontroll. Dette kapittelet vil derfor i all hovedsak vise til de 


årsaksforklaringene som synes å være spesifikke for de svakheter som eventuelt gjør seg gjeldende 


for oppfølgning av fosterhjem.  


5.4 Rælingen som fosterhjemskommune 


5.4.1 Tilsynsbesøk 


Barn i fosterhjem har krav på fire tilsynsbesøk i året, med mindre det er vedtatt en reduksjon til to 


besøk. 


 


Undersøkelsen har et særlig fokus på siste foregående år, 2015, da det gir muligheter til en 


grundigere gjennomgang av de oppgaver som er knyttet til oppfølging av barn i fosterhjem. Vi skal 
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imidlertid se litt på tendenser fra foregående år. Figuren under viser en oversikt over de barna som 


har bodd i fosterhjem i over ett år og hvorvidt disse har fått de tilsynsbesøkene de har krav på10. 


 


Figur 10 Tilsynsbarn og gjennomførte tilsynsbesøk 2012-2015 


Tilsynsbesøk 2012-2015 – Rælingen kommunes tilsynsansvar 


 


Kilde: Rælingen kommune 


 


Figuren over viser antall barn bosatt i fosterhjem i over 1 år og hvor mange av de som har fått 


oppfylt riktig antall tilsynsbesøk dette året. Som figuren illustrerer er det ved hver 2. 


halvårsrapportering barn i fosterhjem som ikke har fått oppfylt kravet om tilsynsbesøk. Avviket er 


høyest fra rapporteringen av 31.12.2014, hvor halvparten av barna Rælingen har tilsynsansvar for 


ikke har fått de besøkene de har krav på (5 av 10 barn).   


 


Av de 13 barna som Rælingen har et tilsynsansvar for i 2015 er det 2 barn som har fått vedtak om 


reduserte tilsynsbesøk fra omsorgskommunen. Revisjonen har gjennomgått barneverntjenestens 


                                                


 


 
10


 Tallene er hentet fra barneverntjenestens rapportering til Fylkesmannen i andre halvår (1.6-31.12.) for 


hvert av årene. 
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dokumentasjon og rutiner for reduserte tilsynsbesøk. Rælingen barneverntjeneste viste hvordan 


vedtaket fra omsorgskommunen blir registrert og arkivert i barneverntjenestenes fagsystem.  I de to 


sakene fra 2015 revisjonen gikk igjennom var begge barna over 15 år, hadde bodd i samme 


fosterhjem over flere år og ønsket selv en reduksjon i tilsynsbesøk.  


 


Revisjonen gjennomførte også en kontroll i fagsystemet Famila av antall gjennomførte tilsynsbesøk 


for et utvalg på 8 av barna registrert i fosterhjem i 2015. Her ble revisjonen vist innkomne rapporter 


fra tilsynsbesøk, og kunne derav telle gjennomførte besøk (se figur 11). Revisjonens kontroll viste 


ingen avvik i forhold til barneverntjenesten rapporteringer om oppfylte besøk. 


Oppgitte årsaker til manglende tilsynsbesøk 


Revisjonen fikk en redegjørelse av fosterhjemkonsulenten om hvilke faktorer som kan forklare at 


barn ikke får besøk generelt, og spesifikt hva som var årsakene til at 5 av barna ikke fikk oppfylt 


tilsynsbesøk i 2014. Fosterhjemkonsulenten peker på at samarbeid og kommunikasjon med andre 


omsorgskommuner er et gjentagende problem i forbindelse med gjennomføringen av tilsynsbesøk. 


Manglende beskjed om at barn har flyttet til kommunen og koordinering med saksbehandlere 


nevnes som typiske årsaker for at tilsynsbesøk blir forsinket. Videre viser fosterhjemkonsulenten til 


at tilsynsbesøk ofte må koordineres med fosterforeldre, og at besøk kan utsettes på grunn av 


manglende mulighet for besøk hos disse. På samme måte kan særlig eldre barn være umotivert for 


tilsynsbesøk og utsette avtalte besøk.  


 


Med tanke på tallene for 2014 oppgir fosterhjemkonsulenten de årsaker som gjør seg gjeldende for 


hvert enkelt barn i sin redegjørelse til revisjonen. Her peker fosterhjemkonsulenten blant annet på 


vanskeligheter med å få gjennomført besøk hos et barn som fylte 18 år kommende halvår og ikke 


ønsket tilsynsbesøk, vanskeligheter med å få til avtaler med fosterhjemforeldre og feilregistrering i 


form av avsluttede saker som fortsatt ble liggende i fagsystemet. Fosterhjemkonsulenten viser også 


her til at det ved to tilfeller var problemer og forsinkelser knyttet til kommunikasjon og samarbeid 


med omsorgskommunen. Fosterhjemkonsulenten presiserte at Rælingen aktivt etterlyste 


informasjon fra gjeldende omsorgskommune. Fosterhjemkonsulenten presiserer videre at det er 


omsorgskommunen som er ansvarlig for å varsle om at et barn flytter til et fosterhjem i kommunen, 


men at det kan forklares med at det er mye som skjer og skal organiseres ved flytting i nytt 


fosterhjem og at det derfor kan glippe i enkelte ledd.  


5.4.2 Tilsynsrapporter 


Barnevernleder i Rælingen kommune informerer revisjonen om at rutinen for registrering av 


rapporter er at besøkene ikke blir registrert i systemet før det foreligger rapport fra tilsynene. Der det 


ikke er registrert rapport, vil det altså ikke være registrert tilsynsbesøk. Barnevernleder påpeker at 


det er et høyere fokus på å gjennomføre tellinger av besøk nå enn tidligere. Fosterhjemkonsulenten 


bekrefter i intervju med revisjonen at det er en økt bevissthet rundt rapporteringsfristene til 


Fylkesmannen. Som et resultat av denne bevisstheten informerer fosterhjemkonsulenten at det nå 


er etablert et system med fire faste datoer for innsending av tilsynsrapport i løpet av et år. 


Fosterhjemkonsulenten viste til at hun gjør tilsynspersonene oppmerksomme på fristdatoene, og 


legger et trykk på disse for å få dem inn til rett tid. 
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Figur 11 Eksempelbilde på postjournal Familia 


 
Kilde: Rælingen kommune. Fiktivt skjermbilde fra barneverntjenestens rutinebeskrivelser. 


 


Revisjonen har gått igjennom rutinene for registrering og arkivering av post til barneverntjenesten, 


med særlig fokus på behandling av rapporter fra tilsyn. Under dokumentkontrollen fikk revisjonen en 


gjennomgang av hvordan man går inn på hvert enkelt barn i Familia og teller tilsynsrapporter 


arkivert her, som vist i figuren ovenfor.  


 


Fosterhjemkonsulenten opplyser til revisjonen at når tilsynsrapporten blir sendt av tilsynspersonene, 


blir den nøye gjennomgått av henne. Det bemerkes at hvis det fremkommer spesiell informasjon i 


rapporten, vil fosterhjemkonsulenten informere omsorgskommunen med en oppfordring om å følge 


dette opp i videre veiledning av hjemmet. 


 


Av de 13 barna Rælingen kommune har tilsynsansvar for gikk revisjonen gjennom 


dokumentasjonen til 6 av barna, hvor revisjonen også så på første og siste tilsynsrapport for de 


valgte barna. Alle barna hadde registrert rapporter fra besøkene. Av de rapportene revisjonen 


gjennomgikk var det imidlertid noe varierende hvor utfyllende rapporten er med hensyn til 


beskrivelser av barnets situasjon.  


 


På spørsmål vedrørende rapportenes kvalitet presiserer barnevernleder og fosterhjemkonsulent at 


rapportenes kvalitet stort sett er bra. Der hvor kvaliteten er lavere enn forventet og ønskelig, blir det 


gjennomført samtaler og veiledning av tilsynsførere. Det presiseres videre at selv om enkelte 


rapporter hadde tilsynelatende lite innhold, er ikke dette ensbetydende med at barna ikke er snakket 


med og tilsynets hensikt ikke er ivaretatt. De som revisjonen snakket med utdypet dette med at det 


like gjerne kan være at det ikke er noe nytt i barnets situasjon siden forrige besøk og at det følgelig 


er mindre innhold i rapporteringen fra tilsynet. Fosterhjemkonsulenten påpeker videre at barna i 


fosterhjem er plassert i en periode over flere år, og at det følgelig ikke nødvendigvis vil være noe 


særskilte forhold og rapportere om fra besøk til besøk. 


5.4.3 Ansvarsfordeling og organisering av tilsyn 


Merknader til forskrift om fosterhjem (BLID 2014) presiserer at tilsyn av barn i fosterhjem skal være 


forsvarlig. Sentralt i dette forsvarlighetshensynet er at instansen som gjennomfører tilsyn har en 


uavhengig stilling overfor barneverntjeneste og fosterforeldre. Kommunen skal på bakgrunn av dette 
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vedta et delegeringsreglement som tydeliggjør hvem som har ansvaret for tilsyn av barn i fosterhjem 


i kommunen. 


 


Rælingen kommune behandlet dette forskriftskravet i kommunestyret 18.6.2014 og føyde til 


følgende punkt til kommunens delegeringsreglement; 


Ansvaret for tilsyn med barn plassert i fosterhjem i Rælingen kommune tillegges barneverntjenesten.  


                                                                                                                               Kilde: Rælingen kommune 


                                                                                                                    


Ansvaret for tilsyn av barn i fosterhjem ligger som tidligere praksis under barneverntjenesten i 


Rælingen. Revisjonen fikk opplyst at barnverntjenesten har en egen stilling som har ansvaret for 


gjennomføringen av tilsynsbesøkene i kommunen, en fosterhjemkonsulent. Videre viste 


barneverntjenesten til at det brukes eksterne tilsynspersoner for gjennomføringen av tilsynene, for å 


møte kravet om et forsvarlig tilsyn. Med tanke på uavhengighet opplyser fosterhjemkonsulenten at 


det er hun som rekrutterer tilsynspersoner, og at disse selv ikke kan velge hvilket barn de skal følge 


opp. Det kan være tilfeller hvor barnet allerede kjenner tilsynspersonen, men det vil da avklares 


tilsynspersonens kjennskap til fosterforeldre. Denne praksisen sikrer i følge fosterhjemkonsulenten 


at tilsynspersonene uavhengighet til fosterforeldre er ivaretatt.  


Fosterhjemkonsulent 


Fosterhjemkonsulenten i Rælingen kommune informerer om at hun har jobbet som 


fosterhjemkonsulent i barneverntjenesten siden 2007. For tiden jobber hun i en 70 prosent stilling. 


Konsulenten opplyser om at stillingen tidligere hadde flere av oppgavene knyttet til fosterhjem. 


Oppgavene er nå fordelt mellom saksbehandlerne i barneverntjenesten, hvor 


fosterhjemkonsulenten har et utvidet ansvar for oppgavene knyttet til tilsyn av barn i fosterhjem. 


 


Stillingen innebærer ansvar for rekruttering, veiledning og oppfølging av tilsynspersonene. Råd og 


veiledning vedrørende fosterhjem til saksbehandlere i barneverntjenesten er også under 


fosterhjemkonsulentens arbeidsoppgaver. I tillegg forteller fosterhjemkonsulenten at hun i stillingen 


også har et oppfølgingsansvar for barn som ordinær saksbehandler, samt oppfølging av tidligere 


barn (over 18) som nå er plassert i andre tiltak.  


Rutiner ved nye tilsynsbarn 


Revisjonen ble av fosterhjemkonsulenten gitt en gjennomgang av rutinene for nye tilsynsbarn i 


kommunen. Følgende saksgang ble beskrevet; 


 Rælingen kommune får beskjed fra omsorgskommune at det er vedtatt plassering i et 


fosterhjem i Rælingen.  


 Når barnet har flyttet til hjemmet får barneverntjenesten et brev fra omsorgskommunen, som 


fosterhjemkonsulenten saksbehandler.  


 Det opprettes da mapper på barnet og fosterforeldrene, og barnet får oppnevnt en 


tilsynsperson i løpet av noen dager.  


 Vedtak med informasjon om tilsynsperson sendes så til omsorgskommune.  
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Revisjonen fikk overlevert sjekklister på at plasserte barn får tilsynsperson i henhold til lovkrav. I 


dette dokumentet blir rutiner vedrørende blant annet tilsynsrapporter beskrevet (Rælingen 


kommune 2016).  


 


Fosterhjemkonsulenten opplyser om at det er et uttrykt mål i Rælingen om å raskt få på plass 


tilsynspersoner til nye tilsynsbarn i kommunen, samt å få gjennomført første tilsynsbesøk relativt 


raskt etter flytting. Det bemerkes imidlertid at dette ikke alltid lar seg gjennomføre i praksis. Det 


begrunnes med at det er mye som skjer for barnet i en flytteprosess, og at det i mange tilfeller er et 


ønske fra saksbehandler i omsorgskommunen om å være tilstede ved første møte da de har en 


etablert relasjon til barnet.  


Tilsynspersoner 


Fosterhjemkonsulenten forteller at Rælingen har en base av tilsynspersoner som pr mars 2016 


består av rundt 10 personer og at de tilsynspersonene som er tilknyttet Rælingen kommune har 


vært stabil over en lengre periode. Fosterhjemkonsulenten bemerker i intervju at tilsynspersonene i 


mange tilfeller var personer med gode forutsetninger for å gjøre tilsyn, i form av relevant utdanning 


og erfaring. De som tar på seg oppdrag som tilsynspersoner for Rælingen kommune er blant annet 


ansatte i barneverntjenesten i andre kommuner, studenter innen fagfeltet eller personer som på 


andre måter har erfaring med barn og barn i fosterhjem. Rælingen trenger sjelden å lyse ut 


tilsynsoppdrag, da de ofte blir kontaktet av personer som ønsker å være tilsynsperson.   


 


Det er viktig for Rælingen, i følge fosterhjemkonsulenten, at personene som blir brukt som 


tilsynspersoner har mulighet til å følge barnet over en lengre periode, og på den måten skape en 


kontinuitet og relasjon mellom barn og tilsynsperson. 


 


Barneverntjenesten i Rælingen gjennomfører ikke faste opplæringskurs for tilsynspersoner, men 


fosterhjemkonsulenten bemerker at tilsynspersonene får tett oppfølging av henne. De aktuelle 


tilsynspersonene blir tatt inn til samtale i forkant av at de får et tilsynsoppdrag. Ved nye 


tilsynsoppdrag blir det også gjennomført samtaler og veiledning, hvor blant annet relevant 


informasjon om barnet blir videreformidlet. Videre beskriver fosterhjemkonsulent at hun har jevnlig 


kontakt og har en høy grad av tilgjengelighet for tilsynspersonene knyttet til Rælingen kommune. 


Det blir imidlertid bemerket at det er ønskelig å få til noen felles møtepunkt for tilsynspersoner 


tilknyttet Rælingen kommune, i form av kurs eller erfaringsmøter. Det trekkes frem at man som 


tilsynsperson står relativt alene i oppgavene, og at et felles møtepunkt i regi av Rælingen kommune 


ville kunne styrke og trygge tilsynspersonene i deres tilsynsoppdrag. 


5.5 Rælingen som omsorgskommune 


5.5.1 Behandling av tilsynsrapporter 


Som omsorgskommune er Rælingen ansvarlig for å sørge for at informasjonen de får gjennom 


tilsynsrapporter blir fulgt opp. Revisjonen får opplyst av intervjuobjektene at rapportene fra andre 


kommuner blir registrert i Familias postjournal. De informerer om at de i rollen som saksbehandlere 


har relativt god kontroll på at det blir gjennomført tilsynsbesøk. Det pekes på at det er lett å telle 


antall rapporter i systemet, og at det er lett å merke hvis det går uforholdsmessig lang tid mellom 
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rapportene (se figur 11). Barnevernleder påpeker at det også gjennomføres ringerunder i løpet av 


året, for å sikre at alle rapporter og dermed besøk er gjennomført. 


 


Det påpekes imidlertid at ansvaret for gjennomføringen av tilsynene primært ligger hos den 


kommunen barnet er plassert i. Saksbehandlere vil også få mye informasjon om barnets situasjon i 


hjemmet gjennom egne oppfølgingsbesøk og generelt høy kjennskap om barnet og saken. Flere av 


respondentene påpeker at det er sjelden det står noe i tilsynsrapportene som ikke allerede kjent for 


saksbehandler. 


5.5.2 Omsorgs- og tiltaksplaner 


Barn som er under barnevernets omsorg (jf. barnevernloven § 4-12) har krav på at det er utarbeidet 


omsorgsplaner. Barn som ikke er under barneverntjenesten omsorg, men har et vedtak på 


plassering i fosterhjem har krav på en tidsavgrenset tiltaksplan. I dokumentet «Plan for internkontroll 


og avvikshåndtering i barneverntjenesten i Rælingen kommune» er det utformet et mål om at alle 


barn plassert skal ha en omsorgsplan og/eller tiltaksplan. Oppfølging av tiltaksplaner skal tas i 


veiledning og i barnevernmøter (Rælingen kommune 2015).  


 


Data fra Rælingen barneverntjeneste viser at Rælingen kommune har utarbeidet omsorgsplaner og 


tiltaksplaner for alle barn i fosterhjem med Rælingen som omsorgskommune.  


 


Figur 12 Oversikt over omsorgs- og tiltaksplaner 


Oversikt over barn med omsorgs-og tiltaksplaner – Rælingen som omsorgskommune 


Type plan Antall 


Omsorgsplaner 14 


Tiltaksplaner 6 


Totalt 20 
 


Kilde: Rælingen kommune 


 


Revisjonen gjennomførte en stikkprøvekontroll, hvor to barn med tiltaksplan og to barn med 


omsorgsplan ble sjekket. Kontrollen viser at barna med krav om tidsavgrenset tiltaksplan hadde 


dette i sin mappe. Ett av barna som er registrert med omsorgsplan, hadde imidlertid ikke dette i sin 


mappe i det digitale fagsystemet11.  


 


                                                


 


 
11 Revisjonen fikk opplyst at det aktuelle barnet snarlig fylte 18 år og omsorgsplanen snart var utgått, og at 


opprinnelig omsorgsplan var arkivert i barnets fysiske mappe. Enhetsleder for helse omsorg viser til at Familia 


ble innført 1.1.2010, saksbehandling før dette foregikk i saksbehandlingssystemet BvPro. Elektronisk arkiv ble 


innført 1.5.2014, før dette er alt arkivert i fysiske mapper. 
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Revisjonen får opplyst at fagsystemet Familia har funksjoner for å sikre at barn til enhver tid har 


gyldige tiltaks- og omsorgsplaner. Revisjonen forklares at Familia vil «reagere» med røde prikker 


ved åpningsvinduet, bak barnets navn, når planer er i ferd med å gå ut.  


 


Det informeres om at tiltaksplaner lages gjennom en modell i Familia. Samtlige av de som 


revisjonen intervjuet, bemerker imidlertid at denne funksjonen oppleves som «kronglete» og tung i 


bruk. Dokumentets hensikt som blant annet styringsverktøy og oppfølging av barnets vedtak er 


velkjent blant saksbehandlere. Det ble opplyst om at saksbehandlere imidlertid ofte bruker parallelle 


verktøy, som referater fra oppfølgingsmøter, som reelle styringsdokumenter i sin oppfølging av 


barna.  


5.5.3 Oppfølgingsbesøk 


Barn plassert i fosterhjem av barneverntjenesten har krav på fire oppfølgingsbesøk av 


saksbehandler i løpet av året, med mindre det vedtatt en reduksjon til to besøk. 


 


Figuren under viser antall barn barneverntjenesten i Rælingen har oppgitt som bosatt i et fosterhjem 


i over ett år ved rapportering til Fylkesmannen for andre halvår hvert år.  


 


Figur 13 Oversikt over barn i fosterhjem og gjennomførte oppfølgingsbesøk 2012-2015 


Oppfølgingsbesøk 2012-2015 - Rælingen 


 
Kilde: Rælingen kommune  
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Som figuren viser er det, med unntak av 2015, barn som ikke har fått oppfylt antall besøk ved 


rapporteringstidspunktene. 


Oppgitte årsaker til manglende oppfølgingsbesøk 


Teamledere og barnevernleder forklarer i intervju med revisjonen at barn Rælingen har plassert i 


fosterhjem får de besøkene de har krav på løpet av et år. Det bemerkes imidlertid at det er tilfeller 


hvor besøk må utsettes på grunn av andre oppgaver eller annet tidspress og på den måten gå over 


frist. Det poengteres at det sørges for at de alltid blir gjennomført. Det vil imidlertid kunne slå ut på 


rapporteringsdataene, da besøkene ikke er gjennomført innen frist for rapportering. Det bemerkes 


også at enkelte barn bor i en såpass distanse fra Rælingen, at besøk er av en så tidkrevende art at 


det må planlegges godt. I perioder med høy belastning på andre oppgaver, vil de mest tidkrevende 


besøkene kunne bli utsatt. Barnevernleder påpeker også at ved fravær av saksbehandler, ved for 


eksempel sykdom, så er det ikke en automatikk i å sende noen andre på oppfølgingsbesøk. 


Kjennskap til saken, relasjon til barnet og til hjemmet er så knyttet til saksbehandler at det kan være 


hensiktsmessig å legge til rette for at det er primærsaksbehandler som tar besøket, også om det er 


etter frist.  


 


Revisjonens respondenter peker alle på at oppfølgingsmøtene er en av de viktigste kildene til 


informasjon vedrørende barnets situasjon. Rælingen barneverntjeneste system med å følge barna 


fra melding til plassering, gjør at saksbehandlerne har en høy kjennskap til hvert enkelt barn og at 


de ofte ønsker å opprettholde dette nivået. Det blir også pekt på at utover oppfølgingsbesøk er 


saksbehandlerne tilgjengelige i form av mail og telefon, samt oppmøte i andre oppfølgingsforum. 


Det vises blant annet til at saksbehandler er med ved møter hos skole, PPT og liknende, eller ved 


samværsbesøk som er pålagt tilsyn. Alle som revisjonen intervjuet presiserer at oppfølging av barn i 


fosterhjem er god, hvor saksbehandlernes jevnlige kontakt med barnet, også utover besøk blir 


trukket frem. 


 


Av andre utfordringer knyttet til oppfølging av fosterhjem peker imidlertid flere av de som revisjonen 


snakket med på at fosterhjemskompetansen kunne vært høyere og mer tilgjengelig. 


Fosterhjemkonsulenten er en god kompetanseressurs på feltet, men det er kun én stilling som også 


er noe redusert i stillingsbrøk. Teamlederne viser særlig til veiledning opp mot fosterforeldre og 


gode rutiner med tanke på blant annet fosterhjemsavtaler. Fosterhjemkonsulenten påpeker også at 


de tidligere, med bakgrunn i at det var et fosterhjemteam med flere stillinger, kunne gjøre en mer 


helhetlig vurdering av fosterhjemsplasseringene, med blant annet flere besøk hos fosterhjemmet før 


plassering.  


5.5.4 Oppfølging av barn plassert av og i Rælingen kommune 


Som redegjort for innledningsvis vil oppgavene rundt oppfølgingen av barn i fosterhjem være delt 


etter hvorvidt Rælingen er fosterhjemskommune eller omsorgskommune. Det er imidlertid noen 


tilfeller hvor Rælingen har begge rollene overfor et barn. Dette fordrer en tydelig ansvars- og 


rollefordeling innad i barneverntjenesten. 


 


Barnevernleder og fosterhjemkonsulent informerer revisjonen om at de barna som både er plassert 


av og i Rælingen vil følge samme system som gjennomgått tidligere i kapittelet. Barnets 
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saksbehandler vil ta de oppgaver som knytter seg til omsorgskommunen, mens 


fosterhjemkonsulenten følger opp at tilsynsbesøk og rapporter blir gjennomført. Med etablert praksis 


på bruk av eksterne tilsynspersoner, vil forsvarligheten med tanke på uavhengighet til 


barneverntjenesten være ivaretatt i følge respondentene. 


 


Revisjonen får opplyst at det også vil kunne være tilfeller hvor tilsynspersoner knyttet til Rælingen 


kommune foretar tilsynsbesøk selv om barnet bor i eller blir flyttet til en annen kommune. I disse 


tilfellene, vil det blant annet være barnets relasjon til eksisterende tilsynsperson som gjør det 


hensiktsmessig å inngå avtaler om dette med fosterhjemskommunen. 


5.6 Revisjonens vurderinger 


Fosterhjemskommune 


Som fosterhjemskommune er Rælingen ansvarlig for at barn får fire tilsynsbesøk i året, at det 


skrives rapporter fra besøkene og at organiseringen av tilsyn er forsvarlig. Undersøkelsen viser etter 


revisjonens syn at Rælingen kommune ivaretar kravene om tilsynsrapporter og forsvarlig 


organisering av tilsyn. Når det gjelder tilsynsbesøk viser funnene i undersøkelsen at det hvert år er 


barn i fosterhjem som ikke får de tilsynsbesøk de har krav på. I 2014 var det bare halvparten av 


barna som fikk de besøkene de hadde krav på. 


 


Rælingen kommune peker selv på flere forklaringer på manglende tilsynsbesøk, som blant annet 


koordinering og kommunikasjon med omsorgskommune og fosterhjemmet. 


 


Revisjonen har forståelse for at det kan være årsaker som delvis faller utenfor kommunens kontroll, 


men understreker at det er Rælingen kommune som er ansvarlig for at barn får de tilsynsbesøkene 


de skal ha. Det er revisjonens vurdering at kriteriet om antall tilsynsbesøk i året ikke er oppfylt.    


Omsorgskommune 


Som omsorgskommune er Rælingen ansvarlig for at barn som bor i fosterhjem har gyldige 


omsorgs- og tiltaksplaner, at rapportene fra tilsyn blir gjennomgått og at barna får fire 


oppfølgingsbesøk i året. Revisjonen vurderer det slik at barneverntjenesten i Rælingen kommune 


har rutiner som skal sikre ivaretagelsen av disse oppgavene.  


 


Oppfølgingsbesøk er en viktig kilde til informasjon om barnets forhold i fosterhjemmet, og det er en 


uttalt prioritet at alle blir gjennomført. Barneverntjenestens praksis med at saksbehandler følger 


barnet gjennom hele saksgangen, fra melding til oppfølging i tiltak, trekkes frem som positivt for en 


god oppfølging av barnet. Det vises også til at saksbehandlere har flere kontaktflater med barnet, 


også utover oppfølgingsbesøk. Det ble også presisert at det er i større grad enn tidligere er fokus på 


fristetterlevelse på dette området. 


 


I 2015 fikk samtlige barn i fosterhjem de oppfølgingsbesøk de hadde krav på og revisjonskriteriet er 


således oppfylt for dette året. Undersøkelsen viser imidlertid at det for årene 2012-2014 var barn 


som ikke fikk de besøkene de hadde krav. Det ble vist til at besøk i fosterhjem kunne bli utsatt på 


grunn av årsaker som blant annet høy arbeidsbelastning, akutte saker og koordinering med 
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fosterhjemmet. Revisjonen vil påpeke at manglende lovoppfyllelse på dette området er brudd på 


fosterhjemsforskriften § 7 og at kommunen må sikre at lovkravet etterleves.  
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 Denne måneden Akkumulert 


Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 81 621 762 81 000 000 75 200 483 137 368 466 141 100 000 131 691 679 


Avvik i kroner   621 762 6 421 279   -3 731 534 2 376 787 


Avvik i prosent   0,8% 8,5%   -2,6% 4,3% 


Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 53 194 621 53 100 000 49 275 323 90 782 951 92 150 000 87 690 828 


Avvik i kroner   94 621 3 919 298   -1 367 049 3 092 123 


Avvik i prosent   0,2% 8,0%   -1,5% 3,5% 


Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 117 515 694 112 200 000 106 562 952 199 572 411 196 915 000 187 172 304 


Avvik i kroner   5 315 694 10 952 742   2 657 411 12 400 107 


Avvik i prosent   4,7% 10,3%   1,3% 6,6% 


Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 254 130 916 256 000 000 235 649 638 434 636 032 445 500 000 412 204 312 


Avvik i kroner   -1 869 084 18 481 278   -10 863 968 22 431 720 


Avvik i prosent   -0,7% 7,8%   -2,4% 5,4% 


Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 80 436 719 80 200 000 72 843 082 140 429 968 140 200 000 125 979 926 


Avvik i kroner   236 719 7 593 637   229 968 14 450 042 


Avvik i prosent   0,3% 10,4%   0,2% 11,5 % 


Eidskog Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 20 274 314 17 180 000 18 669 796 34 354 007 29 130 000 31 624 989 


Avvik i kroner   3 094 314 1 604 518   5 224 007 2 729 018 


Avvik i prosent   18,0% 8,6 %   17,9 % 8,6 % 


 


 
Arbeidsgiverkontroll 


 Mål antall 
kontroller 


Gjennomførte 
kontroller 


Endring 
inntektsgrunnlag 


Endring avgiftsgrunnlag 


Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 


231 44 11 227 492 2 363 309 


 
  


Skedsmo kemnerkontor          mars 2016 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum - Eidskog 







 


 


 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog) 


 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 


Gebyr skatt 202 072 472 767 612 500 -139 733 


Gebyr inkasso 43 490 147 614 105 000 42 614 
 


 
Kommunal inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 


 Antall nye 
saker  


Beløp nye saker Antall løpende 
saker fra 2015 


Beløp løpende 
saker  


Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 


Denne måned 55 615 136    


Hittil i år 206 3 242 507 99 1 021 192 82 % 


 


 
Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen): 
 


 Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i andre 


kommuner 


Innbetalt forskudds-trekk 
fra arbeidsgivere i egen 


kommunen 


Innbetalt restskatt 
fra personer 


Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 


 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 


Rælingen 68 833 63 292 14 016 12 852 575 164 4 987 5 364 


Fet 40 817  38 832  12 812  10 935  3     144 4 164  3 610 


Nittedal 60 216 52 105 58 377 55 219 330 332 8 760 8 074 


Skedsmo 30 505 25 821 228 825 212 900 778 1 578 15 950 15 753 


Sørum 54 402 47 048 25 724 25 566 67 89 7 221 6 453 


Eidskog 12 613 11 479 8 340 7 658 80 123 1 817 1 823 


 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2016 
 


  Kommune FS 2015 RS 2014 FT 2015 AG 2015 Rest 2014 


Mål   98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 


0227 Fet 95,3 84,7 99,8 99,6 98,5 


0228 Rælingen 96,0 84,8 99,9 99,7 98,2 


0231 Skedsmo 95,8 89,8 99,8 99,7 99,1 


0226 Sørum 97,9 91,1 99,7 99,6 99,2 


0233 Nittedal 97,6 92,4 99,8 99,7 98,2 


0420 Eidskog 96,2 90,3 99,7 99,5 99,9 


∑ Kemnerkontoret   96,5 % 88,6 % 99,8 % 99,7 % 98,6 % 


0229 Enebakk 97,1 88,6 99,8 99,6 99,3 


0230 Lørenskog 97,4 87,6 99,9 99,9 99,8 


0235 Ullensaker 97,1 88,2 99,9 99,8 98,7 


 
 


Resultatet for innfordringen er god for alle skattearter med unntak av restskatt 2014 for Fet og 
Rælingen. Dette skyldes enkelte saker med store restanser. 


 







 


 


 
 
Endring foreløpige fordelingstall for inntektsåret 2016. 
 
Fordelingstallet er fordelingen av skatt mellom skattekreditorene kommune, fylke, stat og 
folketrygden. Nye fordelingstall for 2016 er høyere enn tilsvarende tall for 2015. 


 
kommune Nytt fordelingstall i % tidligere fordelingstall i % 


0227 Fet                                   30,12                                       28,57 


0228 Rælingen                                   29,78                                       28,27 


0231 Skedsmo                                   30,21                                       28,81 


0226 Sørum                                  30,08                                       28,73 


0233 Nittedal                                  30,27                                       28,61 


   
 
 
 


 
 
 








Foto:  Josh Pesavento 


BARNEVERN- Saksbehandlingsfrister og oppfølging i fosterhjem 


Problemstilling 1: Overholder Rælingen kommune kravene til 
saksbehandlingsfrister for meldinger og undersøkelser? Hvis 
ikke, hva er årsaker til dette? 
• Rælingen kommune har rutiner for å sikre at meldinger og 


undersøkelser gjennomgås innen frist. 
• Det er registrerte fristoversittelser på undersøkelser for alle 


årene som er med i undersøkelsen. 
• Det er gjort flere grep som har hatt en positiv effekt på 


antall fristoversittelser. 
Oppgitte årsaker til fristoversittelser:  
• Feilregistrering og dokumentetterslep i fagsystemet 
• Høy arbeidsmengde, i form av mange meldinger og 


undersøkelser inn til barneverntjenesten. 
• Organisatoriske endringer i tjenesten. 


 


Problemstilling 2: Får barn som bor i fosterhjem den 
oppfølgingen fra kommunen de har krav på? Hvis ikke, hva er 
eventuelle årsaker til dette? 
• Rælingen kommune har gode rutiner for å sikre at barn i 


fosterhjem får den oppfølgingen de har krav på. 
• Med få unntak får barn i fosterhjem de tilsynsbesøk og 


oppfølgingsbesøk de har krav på. 
 
 
Oppgitte årsaker til manglende besøk: 
• Kommunikasjon og koordinering med andre kommuner, 


fosterforeldre og fosterbarn. 
• Stor arbeidsmengde på andre oppgaver kan medføre at 


besøk utsettes og ikke gjennomføres innen frist. 


Revisjonens vurderinger: 
• Revisjonen vurderer det som positivt at Rælingen kommune har satt inn tiltak for å redusere fristoversittelser på meldinger og 


undersøkelser. Revisjonen vil imidlertid understreke at det fremdeles forekommer fristoversittelser og at dette er brudd på lovkravene i 
barnevernloven. Det vurderes derfor som viktig at det arbeides videre med ytterligere å redusere fristoversittelser. 


• Oppfølgingen av barn i fosterhjem vurderes som god. Undersøkelsen viser at det er en sårbarhet i gjennomføringen av tilsynsbesøk og 
oppfølgingsbesøk. På bakgrunn av dette er det revisjonens oppfatning at arbeidet for å sikre at disse oppgavene blir gjort etter 
lovkravene, bør videreføres. 


 
Revisjonens anbefaling: 
Rælingen kommune bør vurdere å sette inn ytterligere tiltak som sikrer at lovens saksbehandlingsfrister overholdes for alle meldinger og 
undersøkelsessaker. Det samme gjelder for tilsyn og oppfølging av barn i fosterhjem. 
 


Bakgrunn og formål: 
Kommunen har et 
ansvar for å sikre at 
barn og unge i 
kommunen får den 
hjelpen de har behov 
for i rett tid, og hindre 
at barn og unge lever 
under forhold som kan 
være skadelige. 
 
Formålet med 
prosjektet har vært å 
undersøke om 
Rælingen kommune 
etterlever kravene 
vedrørende 
saksbehandlingsfrister 
for meldinger og 
undersøkelser, og 
oppfølging av barn i 
fosterhjem. 
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kontroll med at den økonomiske 
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gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 
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vurderinger av økonomi, produktivitet, 


måloppnåelse og virkninger ut fra 
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Innledning 
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført 
forvaltningsrevisjon. For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante 
prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Som 
grunnlag for å utarbeide en god plan gjennomfører kontrollutvalget en 
overordnet analyse av kommunens virksomhet. 


Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon 
om kommunens virksomhetsområder, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 
prioritere arbeidet med forvaltningsrevisjon. Den overordnede analysen skal gi 
svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er 
mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Den overordnede analysen og 
arbeidet med å utarbeide planen er viktig for at kontrollutvalget skal bli kjent 
med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er således med på å gi 
kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta 
kontrollansvaret sitt. 


Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 
forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer langt flere risikoområder enn det 
kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon av. Analysen 
brukes dermed til å lage en helhetlig plan for kontroll og tilsyn i Skedsmo 
kommune, og oppsummerer et bredt spekter av kontrollaktiviteter. Dette kan 
være å invitere rådmannen til å holde en orientering for kontrollutvalget og 
gjennomføre virksomhetsbesøk.  


I tillegg til at overordnede analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 
kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 
Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 
kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 
Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 
kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 
analyse kan gi innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 
internkontrollarbeidet. 


Kontrollutvalget har vært aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det gjelder 
vurdering og prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i 
planperioden.  


Det er kontrollutvalgets sekretariat som har utført analysen og laget utkast til 
plan for forvaltningsrevisjon. 


Begreper og overordnede perspektiver 
Det er ingen konkrete krav til hvordan den overordnede analysen skal 
gjennomføres, utover at den skal baseres på en vurdering av risiko og 
vesentlighet. Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan 
forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som 
kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle 
kommunens tjenesteområder. Formålet med analysen vil derfor være å avdekke 
mangler og svakheter som fører til avvik innenfor kommunens 
virksomhetsområder. 
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For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko 
for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. 
Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. 
Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot 
hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å 
undersøke. Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon. 


Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt i 
kommunens virksomhet på et overordnet plan. Med utgangspunkt i 
kommuneloven § 1 kan kommunens virksomhet fra et overordnet perspektiv 
deles inn i følgende tre kategorier:  


• Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt 
folkestyre 


• Stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og 
fylkeskommunale fellesinteresser  


• Bidra til bærekraftig utvikling 
• Legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk 


standard. 
 
Disse fire forhold kan være et utgangspunkt for vurderinger av risiko/trusler og 
vesentlighet. 
 
I hvor stor grad kommunen er i stand til å utføre primærfunksjonene, redusere 
risiko og dermed kunne motstå trusler avgjøres av kommunens evne til styring, 
organisering og ledelse, rutiner og systemer, kultur og holdninger. Dette er indre 
faktorer man til en viss grad har muligheter til å kontrollere. I tillegg kommer 
ytre rammevilkår og ellers andre samfunnsmessige forhold som truer 
mulighetene til måloppnåelse. Hensikten blir å identifisere mulige 
områder/virksomheter innen den kommunale velferdsproduksjon som er utsatt 
for trusler og dermed risiko for at målene ikke blir nådd. Med dette utgangspunkt 
kan det på et overordnet nivå være aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet ut fra 
følgende fire perspektiver: 
 
1. Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? 


Risiko- og vesentlighetsvurderingene vil her for eksempel være knyttet til 
spørsmålet om i hvor stor grad administrasjonen realiserer vedtak fattet av 
folkevalgte organer, om sakene som legges fram for folkevalgte organer er 
tilfredsstillende utredet, og om kravene i forvaltningsloven og offentlighetsloven 
overholdes. Vurderingene kan også gjelde spørsmålet om sakene legges fram på 
en måte som treffer de folkevalgte som målgruppe. 


 


2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, og 
skjer produksjonen på en rasjonell og effektiv måte? 
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Dette punktet innbefatter det meste av kommunens økonomiske aktivitet og 
gjelder kommunens ytelse av tjenester overfor innbyggerne. Kravet til de 
kommunale tjenestene finnes nedfelt i ulike lover og forskrifter. De mest sentrale 
lovene er opplæringsloven, barnehageloven, sosialtjenesteloven, 
kommunehelsetjenesteloven, barnevernloven, plan- og bygningsloven og brann- 
og eksplosjonsvernloven. Her vil det innenfor rammen av en overordnet analyse 
være aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet i forhold til om kommunen oppfyller 
de krav til de ulike tjenestene som framgår av lovverket, både når det gjelder 
omfang og kvalitet, og om produksjonen skjer på en rasjonell og effektiv måte.  


3. Bidrar kommunen gjennom sin virksomhet til en bærekraftig 
utvikling? 


Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i 
et framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen 
har en beredskap i forhold til trender i befolkningsutviklingen og 
befolkningssammensetningen. Viktig er også antakelser om nærings- og 
konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold som antas å ha betydning for 
kommunen.  


Bærekraftig økonomisk utvikling innebærer at kommunen ikke tærer på sin 
formue, men greier å oppnå formues bevaring, og helst en øking i formuen. 
 
Bærekraftig utvikling i et miljø- og klima/energi perspektiv innebærer at 
kommunen tar ansvar ved bl.a. å utarbeide energi- og klimaplaner.  
 


4.  Har kommunen en tillitsskapende forvaltning som bygger på en 
høy etisk standard? 


 
Etikk er systematisk tenking om hva som er rett og galt. Her kan det være 
aktuelt å vurdere om kommunen har systemer for å sette i verk og følge opp 
tiltak for å sikre en høy etisk standard gjennom hele organisasjonen, for på den 
måten å skape tillit ovenfor kommunens innbyggere. Dette kan handle om 
kommunens system for internkontroll, etisk regelverk og i hvilken grad ansatte 
trenes i å tenke etiske dilemmaer, praktisering av åpenhet i forvaltningen samt 
forebygging av korrupsjon og misligheter. 
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Kommunens overordnede mål 
Kommuneplanens innretning gjennom hovedområder og satsingsområder tar 
utgangspunkt i nåværende og framtidige utfordringer og samfunnstrekk, i 
kommunens helhetlige rolle og samfunnsansvar, på samspillet mellom 
tjenesteyting og lokalsamfunnsutvikling samt på kommunens visjon og ønsket 
overordna utvikling framover. Områdene representerer således både en 
helhetstenkning og en prioritering av vektlagte tema. Valg av hovedområder skal 
også bidra til å videreutvikle sammenhengen i kommunens totale plan- og 
styringssystem. 
 
Hovedområdene i kommuneplanen skal bygge oppunder visjon og overordnede 
hensyn og inneholder samlet 10 satsingsområder, med styringsmål og strategier. 
 
3 tematiske hovedområder er prioritert for planperioden: 


• Trivsel, livskvalitet og folkehelse 
• Utbygging, transport og klima 
• Organisasjon og tjenesteutvikling 


 
Satsingsområder i planperioden er: 


• Tverrfaglighet og samhandling i folkehelsearbeid 
• Livsstil og sunne valg 
• Trygghet, mestring og læring 
• Nærmiljø og tilhørighet 
• Natur, kultur og aktivitet 
• Areal- og transportutvikling 
• Klimahensyn 
• Tjenesteutvikling 
• Kompetanse 
• Organisasjonskultur 


 
 


Samlet oversikt over kommunen 
Rælingen kommune hadde 1.1.2016 17 185 innbyggere. 
 
Kommunen er organisert i en to-nivåmodell. Kommunens øverste ledelse består 
av en rådmann og to kommunalsjefer.  Rælingen kommune er organisert med 30 
enheter og den samlede ledelsen i kommunen består av enhetsledere sammen 
med rådmannen og de to kommunalsjefene. 
 
Rælingen kommune hadde 31.12.2014 859 årsverk fordelt på 1 208 ansatte. 
Totalomsetning i budsjett 2016 utgjør over 800 mill. kroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


7 
 


 
 
Mårbakken barnehage er vedtatt nedlagt. 
 


Kommunens økonomi 
 
Drift 
Rælingen kommune viste i 2014 et regnskapsmessig resultat i balanse, mens 
netto driftsresultat (regnskapsmessig overskudd før avsetninger og bruk av 
avsetninger) var positivt med 19 mill. kroner. Dette utgjorde 1,9% av brutto 
driftsinntekter, som er under Fylkesmannens anbefaling på 3-5% og rett under 
Teknisk beregningsutvalgs justerte anbefaling på 2%. I 2014 ble det mottatt en 
engangsinntekt, tilbakebetaling fra NRV og RA2 som påvirker resultatet. Justert 
for denne inntekten ville nøkkeltallet vært negativt med -2,1%. Det økonomiske 
resultatet var vesentlig svakere i 2014 enn 2013 til tross for at resultatet viste 
balanse og netto driftsresultat var positivt. I 2013 ble det gjort betydelige 
avsetninger til disposisjonsfondet, mens det i 2014 ble brukt av 
disposisjonsfondet.  
 
Investeringer 
Investeringsbudsjettet for 2015 hadde opprinnelig en samlet ramme på 118 mill. 
kroner, hvorav 92,4 mill. skulle finansieres med bruk av lån til investeringer. Det 
var også opprinnelig budsjettert med 15 mill. kroner til videre utlån. 
Investeringsbudsjettet ble nedjustert med 13,1 mill. kroner med tilsvarende 
reduksjon av avsetning på ubundet investeringsfond per 1 tertial, og med en 
nedjustering på 17,2 mill. kroner per 2 tertial, med tilsvarende redusert bruk av 
lån. 
 
Gjeld 
Kommunens samlede langsiktige lånegjeld (investeringer og startlån) var ved 
utgangen av 2014 på 1,2 mrd. kroner. Lånegjeld til investeringer økte med 78,6 
mill. kroner i 2014. 
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Kommunens lånegjeld er høy, slik at finansutgiftene blir en byrde for kommunen. 
Dette gjør at bindingen på driftsinntektene i form av renter og avdrag er stor, og 
det er en utfordring for kommunen å frigjøre midler fra drift til egenfinansiering 
av investeringer, for samtidig ikke øke lånegjelden. Lånegjelden forventes å øke 
betraktelig i løpet av en 4-8 års periode. 
 
Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond 
Disposisjonsfondet og ubundne investeringsfond er midler til fri disposisjon. Det 
er viktig å bygge opp «buffere» i form av fond for å møte svingninger i inntekter 
og utgifter. Avsetninger til disposisjonsfond gjør kommunen bedre rustet til å 
møte usikre økonomiske forutsetninger og til eventuelt å kunne øke 
egenfinansieringen av investeringer. 
 
Kommunens disposisjonsfond utgjorde ved inngangen til 2015 46,6 mill. kroner, 
mens ubundne investeringsfond utgjorde 0 kroner. Disposisjonsfondet utgjorde 
dermed ved utgangen av 2014 4,6% av brutto driftsutgifter, som er over 
anbefalt nivå på 4%. Fra å ha økt betraktelig frem mot 2013, ble 
disposisjonsfondet i 2014 redusert gjennom ulike disponeringer gjennom året. 
Disposisjonsfondet ble redusert med 35,2 mill. kroner fra 2013 til 2014. 
 
 
KOSTRA-tall 
De man sammenligner med er KOSTRA-gruppe 13, Akershus og landet 
uten Oslo. Dette gjelder alle kapitler. 
 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er høyere enn kostragruppe 
7 og landet uten Oslo, men lavere enn Akershus. Disposisjonsfondet er lavere 
enn de man sammenligner med. Langsiktig gjeld er høyere. Bruk av lån i prosent 
av investeringsutgifter er i 2014 lavere. 
 
 


Rådmannskontoret 
Rådmannskontorets hovedoppgave er å bidra til riktig beslutningsgrunnlag for 
politisk og administrativ ledelse. Rådmannskontoret skal også bistå ledelsen i å 
ivareta sitt eieransvar for de kommunale virksomhetene og å bistå enheter i 
utvikling og tilpasning av tjenestene. I tillegg ivaretas politisk sekretariat med 
ansvar for valgavvikling, strategisk kommunikasjonsvirksomhet, 
beredskapsledelse, rådgivning natur og miljø, rådgivning helse og omsorg, 
administrativ og strategisk utvikling av IKT, overordnet planlegging, juridisk 
rådgivning, prosjektansvar for store byggeprosjekt og forvaltning for skole- og 
barnehageområdet. Samhandlingskontoret (RSK) er organisatorisk tillagt 
enheten. 
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Organisasjonsenheten 
Enheten er kommunens sentrale lønns- og personalfunksjon, og arbeider med 
overordnede personal- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål. Enheten er rådgiver og 
veileder til ledere i vanskelige personalsaker, og administrerer frikjøpte 
tillitsvalgte og lærlinger. Enheten har systemansvar for kommunens HMS-, 
kvalitets- og lønnssystemer. Øvrige kjerneoppgaver er dokumentbehandling og 
arkiv med kommunens post- og kopieringstjeneste og servicetorg. Videre har 
enheten ansvar for ajour- og vedlikehold av saksbehandlingssystemet, og støtter 
rådmannskontoret ved gjennomføring av kommune- og stortingsvalg. 
 
 


Økonomienheten 
Økonomienheten fører kommunens regnskap og ivaretar kommunens 
finansforvaltning og likviditetsstyring, koordinering av kommunens anskaffelser, 
innkreving av kommunale avgifter, samt koordinerer budsjettprosess og 
rapportering til ledelse, folkevalgte og myndigheter. Enheten fører regnskap for 
Kirkelig fellesråd og samarbeider med Skedsmo kemnerkontor. Som støtteenhet 
skal økonomienheten være bidragsyter, veilede og tilrettelegge, inneha 
kompetanse på områder av stor økonomisk betydning for kommunen, samt ha 
oversikt over kommunens samlede økonomi. 
 
Utfordringer administrasjon 


• Byggeprosjekt 
• Innkjøp (vertskommunesamarbeid med Sørum som vertskommune) 


 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter administrasjon i prosent av totale netto driftsutgifter er 
høyere. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 
 


Øyeren IKT 
Øyeren IKT er en felles IKT driftsenhet for Enebakk, Fet og Rælingen kommune. 
Enheten ble opprettet 1. januar 2009 som et vertskommunesamarbeid plassert 
under Rælingen kommune sitt ansvar. Øyeren IKT består av 15 ansatte som 
betjener ca. 7000 sluttbrukere fordelt på 115 lokasjoner. 
 
Utfordringer Øyeren IKT 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
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Eiendomsenheten 
Enheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens 
bygningsmasse, samt deler av vedtatte byggeprosjekter. Enheten består av en 
transportavdeling, drifts- og vedlikeholdsavdeling, renholdsavdeling og 
boligkontor som tildeler kommunale utleieboliger etter vedtatte retningslinjer og 
lovverk. 
 
Utfordringer eiendomsenheten 


• Vekst gir utfordringer med å dimensjonere formålsbygg riktig. 
• Organiseringen av eiendomsenheten som er gjort fungerer på en god 


måte, men det er enkelte områder som må optimaliseres. Dette skal det 
ses på i sammenheng med planlegging av vedlikehold og optimalisert drift 
av bygningsmassen. Man skal også vurdere en balanse mellom ekstern og 
intern ressursbruk og samhandling mellom disse i 
rehabiliteringsprosjektene. 


 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede netto 
driftsutgifter er høyere enn kostragruppe 7 og landet uten Oslo, men litt lavere 
enn Akershus. Korrigerte brutto driftsutgifter per kvadratmeter er høyere enn de 
man sammenligner med. Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter per kvadratmeter er 
også høyere. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Skoler 
Rælingen har følgende skoler: 


• Blystadlia skole og barnehage 
• Fjerdingby skole 
• Løvenstad skole 
• Nordby skole 
• Rud skole 
• Smedstad skole 
• Marikollen ungdomsskole 
• Sandbekken ungdomsskole 


 


Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og 
forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål. Skolene på barnetrinnet 
skal også gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. 
 
Utfordringer skoler 


• For svake resultater på nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter i 
skolen. 


 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter er litt lavere enn 
kostragruppe 7 og Akershus, men litt høyere enn landet uten Oslo. Netto 
driftsutgifter per innbygger 6-15 år er lavere enn de man sammenligner med. 
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Andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning er vesentlig lavere i 
Rælingen. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Barnehager 
Rælingen har følgende barnehager: 


• Blystadlia barnehage 
• Sannum barnehage 
• Elgen barnehage 
• Løvlia barnehage 
• Barnehageenheten Lilleborg og Torva 
• Løvenstad barnehage 
• Heimen barnehage 
• Mårbakken barnehage (vedtatt nedlagt) 


 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og læringsarena som skal 
forvalte økonomiske og personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det skal 
legges til rette for godt samarbeid med foresatte og foreldre og hensiktsmessig 
bruk av nærområdene og miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 
Utfordringer barnehager 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter er høyere i 
Rælingen. Andelen barn 1-5 år med barnehageplass er på linje med de man 
sammenligner med. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal 
barnehage er lavere. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Kultur og fritidsenheten 
Bibliotek, ungdomshus, kulturskole. Allmenn kultur: museum kulturminner, 
idrett, friluftsliv, spillemidler, tilskudd, utleie av lokaler, drift offentlig bad, 
arrangementer. Kontaktledd for organisasjoner. Koordinator-rolle for BUK, UR, 
Nattravner, MOT, DKS og SafiR. Saksbehandler for komité for kultur og 
nærmiljø. 
 
Utfordringer kultur og fritidsenheten 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter er lavere enn Akershus og landet uten Oslo, men på linje med 
kostragruppe 7. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
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Enhet familie og helse 
Helseadministrasjon. Kommuneoverlege og fastlegeordningen. Miljørettet 
helsevern. Forebyggende helsetjenester. Barneverntjenesten. Fysio- og 
ergoterapi og hjelpemiddellageret. Pedagogisk avdeling med PPtjeneste. 
Flyktning- og inkluderingstjenesten. 
 
Utfordringer enhet familie og helse 


• Spesialundervisningen, om man sikrer rettighetene til barn. 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter kommunehelse i prosent av samlede netto driftsutgifter er på 
linje med de man sammenligner med. Netto driftsutgifter til forebyggende 
helsearbeid per innbygger er høyere enn kostragruppe 7 og landet uten Oslo, 
men lavere enn Akershus. Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barnevernstjenesten er lavere enn de man sammenligner med. Andelen 
undersøkelser i barnevernstjenesten som førte til tiltak er høyere. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


NAV 
NAV Rælingen betjener brukere som har behov for råd, veiledning og 
informasjon om de ulike velferdsordningene hvor ansvaret er fordelt mellom 
Rælingen kommune og staten. Arbeidet er regulert i NAV-loven, lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, folketrygdloven, barneloven m.fl. 
Enhetens veiledere skal samarbeide med brukere, arbeidsgivere og 
samarbeidspartnere, slik at flest mulig kan være i arbeid og aktivitet og bli 
selvhjulpne. 
 
Utfordringer NAV 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter er 
litt høyere. Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere er lavere, mens 
korrigerte driftsutgifter per mottaker er høyere. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Hjemmebaserte tjenester 
Hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, kommunale 
utleieboliger med og uten fast bemanning, trygghetsalarmer, bistand og 1. 
linjebehandling innen psykisk helse og rus, og ressurs- og dagsentertilbud til 
mennesker med psykiske lidelser. 
 
Utfordringer 


• Rus og psykiatri, det individbaserte. 
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KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter er lavere enn de man sammenligner med. Andelen av netto 
driftsutgifter til hjemmeboende er litt høyere enn Akershus, men lavere enn 
kostragruppe 7. Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere over 80 år 
er på linje med Akershus, men lavere enn kostragruppe 7 og landet uten Oslo. 
Rælingen bruker vesentlig mindre på psykisk helsearbeid og rusarbeid enn de 
man sammenligner med. 
 
 


Institusjonstjenester 
Institusjonstjenester med drift av Løvenstadtunet ved institusjonsplasser på 
somatisk avdeling og skjermet avdeling, produksjonskjøkken, dagsenter, vaskeri 
samt drift av Fjerdingby omsorgssenter med langtids og 
korttidsplasser/rehabiliteringsplasser, skjermet avdeling, dagsenter, vaskeri og 
transport av dagsenterpasienter. 
 
Utfordringer helse og omsorg 


• En vesentlig høyere vekst i aldersgruppen over 80 år. 
• Forventet økt behov hos den yngre del av befolkningen, ved kroniske 


sykdommer som kreft, hjerte/kar, diabetes og kols, samt psykiatri/rus. 
• Samhandlingsreformen medfører flere kompliserte pasientforløp enn 


tidligere, som krever økt fagkunnskap, mye bistand og koordinering. 
• Mange henvendelser om alderspsykiatri. 
• For svakt tilbud innen psykisk helse og rus, mangler tilrettelagt botilbud. 


 
 
KOSTRA-tall 
Andelen av netto driftsutgifter institusjon er på linje med de man sammenligner 
med. Plasser i institusjon i prosent av mottakere av mottakere av pleie og 
omsorgstjenester er lavere, mens plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 
år og over er høyere. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Tilrettelagte tjenester 
Bo- og miljøarbeidertjenester og avlastning tilknyttet bolig, samt dagtilbud for 
utviklingshemmede. Drift av felles datasystemer i pleie og omsorg. 
 


Tjenestekontoret for helse og omsorg 
Enheten har ansvar for saksbehandling av alle helse- og omsorgstjenester, drift 
av tjenestene brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, avlastning og 
omsorgslønn samt rollen som koordinerende enhet i Rælingen kommune. 
Enheten har et innsatsteam som jobber med tverrfaglig rehabilitering etter 
utskrivning fra sykehus/sykehjem eller som forebyggende tiltak for å kunne bo i 
eget hjem. 
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Utfordringer tjenestekontoret for helse og omsorg 
• Som koordinerende enhet har tjenestekontoret et større ansvar for at 


tjenester til bruker ses i sammenheng og at det er kontinuitet over tid - 
uavhengig av hvilken enhet som har ansvaret. Det er i den sammenheng 
behov for økt tilrettelegging for samarbeid mellom instanser når det 
gjelder kartlegging, tilbud og tjenesteyting. 


• Ansvar for at dokumentasjon i helse- og omsorgstjenestene foregår etter 
gjeldende lovverk og på en tilfredsstillende måte. Det er en stor utfordring 
å sikre dette i alle ledd. 


 


Kommunalteknikk 
Enheten har ansvar for investering, drift og vedlikehold av kommunale veier 
inkludert gang- og sykkelveger, veglys, vann og avløp, fiberkabler, idrettsanlegg 
og friluftsområder, renovasjon, samt budsjettansvar for brann- og feievesenet og 
eiendoms- og tilknytningsgebyrer. 
 
Utfordringer kommunalteknikk 


• Kommunalteknisk enhet utfører svært mange og ulike oppgaver. For 
tverrfaglig å ivareta sikkerhet, gode rutiner og miljø er det behov for en 
grundig gjennomgang av dagens internkontroll. En internkontroll som også 
kan imøtekomme fremtidens krav til enhetens tjenester. 


 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, kommunale veier og gater er høyere 
enn kostragruppe 7 og Akershus, men lavere enn landet uten Oslo. Netto 
driftsutgifter i kroner per kilometer kommunal vei er vesentlig høyere enn de 
man sammenligner med. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Utbyggingsservice 
Utbyggingsservice har ansvaret for saksbehandling og utredningsarbeid etter 
plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjoneringsloven, 
forurensningsloven m.m. Etter delegert fullmakt fra kommunestyret utøver 
enheten myndighetsoppgaver på vegne av rådmannen. Sentrale oppgaver er 
behandling av bygge- og delesaker og planer i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser, samt gjennomføring av oppmålingsforretninger 
ved etablering av nye eiendommer. Andre viktige oppgaver er løpende ajourhold 
av kommunens kartbaser og offentlige registre. Enheten har også budsjett- og 
oppfølgingsansvar for Regionkontor landbruk. 
 
Utfordringer utbyggingsservice 


• I revidert kommuneplan legges det opp til en høy gjennomsnittlig 
befolknings- og boligvekst de nærmeste årene. Dette vil gi store 
utfordringer i forhold til tilrettelegging av kommunens sosiale og tekniske 
infrastruktur både på kort og lang sikt. 


 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
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Utfordringer som gjelder flere enheter 
• Varierende internkontroll i tjenesten og dermed for svak kontroll med 


kvaliteten i tjenestene. 
• Ivaretakelse av tverrfaglig koordinering av tjenester for barn og unge. 
• For lite aktiv bruk av tilbakemeldinger fra brukerne i kvalitetsutvikling av 


tjenestene. 
• Overordnet tilnærming til informasjonssikkerhet. 
• Høyt sykefravær i enkelte enheter. 


 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 
 


Generelle utfordringer for kommuner 
Disse generelle utfordringer behøver ikke å gjelde Rælingen. 
 
• Anskaffelser, spesielt investeringsprosjekter. 
 
• Mobbing 


Som skoleeier har kommuner et særlig ansvar for at barn og unge har et 
godt psykososialt skolemiljø. Det daglige arbeidet med å forebygge og 
stoppe at mobbing skjer i skolene, men det overordnede ansvaret ligger i 
kommunestyret. 


 
• Bosetting og integrering av flyktninger vil kunne bli en utfordring på litt 


sikt. 
 
• Digitalisering av kommunale tjenester, jfr. Riksrevisjonens rapport 3:6 


(2015-2016) 
Mange kommuner har ikke tilstrekkelig kompetanse til å digitalisere sine 
tjenester. Det oppgis at kostnadene er for høye til at dette blir prioritert. 
Et flertall av kommunene oppgir at de ikke arbeider systematisk med å 
realisere gevinsten av digitalisering. 


 
• Ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av 


samhandlingsreformen, jfr. Riksrevisjonens rapport 3:5 (2015-2016) 
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) benyttes ikke på en måte 
og i et omfang som er i tråd med intensjonen. Innenfor rus- og 
psykiatriområdet er ikke tilbudet i kommunene styrket i takt med 
nedbyggingen av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten. Kommunene har i 
liten grad økt kapasiteten og styrket kompetansen etter innføringen av 
samhandlingsreformen. 
 


• Offentlig folkehelsearbeid, jfr. Riksrevisjonens rapport 3:11 (2014-2015) 
De fleste kommunene har foreløpig ikke etablert et systematisk 
folkehelsearbeid. Det er behov for å styrke oppfølgingen av det 
kommunale folkehelsearbeidet. Arbeidet med folkehelse og folkehelsetiltak 
er ikke tilstrekkelig kunnskapsbasert. Folkehelsearbeidet er ikke godt nok 
forankret i sektorer utenfor helse. 
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• Utenforskap. Dette er satt på dagsorden av Kommunens Sentralforbund 
(KS). 
Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av 
fellesskapet. Det kan være personer som står utenfor skole- og arbeidsliv 
som har et svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever 
tilhørighet til storsamfunnet. 


 
Utenforskap kan ramme alle, men noen grupper er mer utsatt. Barn som 
utsettes for omsorgssvikt og overgrep i tidlig alder har økt risiko for å få 
psykiske vansker senere i livet. Særlig tre grupper rammes av utenforskap 
på arbeidsmarkedet. Det er unge, innvandrere og personer med nedsatt 
funksjonsevne. 


 
Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte. De som står utenfor 
fellesskapet har gjerne flere utfordringer. Psykiske helseproblemer, rus- og 
alkoholmisbruk, ensomhet, fattigdom og manglende integrering er de 
viktigste årsakene til at personer faller utenfor. 


 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Gjennomførte forvaltningsrevisjoner  
• Personalressurser i pleie- og omsorgstjenesten (2012) 
• Barnehager i Rælingen, tilskudd, tilsyn og kontroll (2013) 
• Innledningsfasen i byggeprosjekter (2014) 
• Psykisk helse og rus, helhetlig og koordinert tilbud (2015) 


 


Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering 
 


 


Kilder 
• Kommuneplan for Rælingen 2013-2015 
• Handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 
• KOSTRA-tall 2014 
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1. Utvalgte KOSTRA-tall 
2. Folkehelseprofil 2016 
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