
Samarbeid mellom lag og 
kommuner

Rælingen kommunes samarbeid med 
Skiforeningen



Hvem er jeg

• Navn: Joakim Lyngen

• Alder: 32 år

• Tittel: Fagleder friluftsliv og naturforvaltning

• Ansatt i 5 år

• Meritter: 
• Gått birken på 6 timer











Status 17/18/19

• Pr. 2017 var kommunen i hovedsak ansvarlig for løypekjøring alene.
• 3 ansatte.
• Skiløyper kun en av arbeidsoppgavene.

• I 18/19 ble det forsøkt en hybridløsning ved bruk av frivillige.
• Frivillige fikk opplæring og kjørte utover normert arbeidstid.

• Felles for disse årene: Kommunen hadde svart ut veldig mange 
henvendelser gjennom vinteren.

• Det utviklet seg en større politisk interesse for hvordan avdelingen løste 
oppgaven.

• Hastebevilgning av ny løypemaskin.
• Samtidig pågikk utviklingen av Marikollen for fullt.
• Investering vs. drift. 
• Utfordringer på drift skulle løses innenfor budsjett. Nyansettelser var ikke 

et tema.







Prøveordning med skiforeningen

• Før vinteren 19/20 hadde kommunen og skiforeningen dialog om et 
mulig samarbeid

• Ordningen med de frivillige hadde ikke fungert godt nok

• Kommunens formål var å øke kvaliteten til en lavest mulig kostnad

• Skiforeningen foreslo en samarbeidsløsning
• Mannskapene benytter samme kjøretøy
• Kommunen kjører i normert arbeidstid
• Skiforeningen kjører utenfor normert arbeidstid
• Partene prioriterer i utgangspunktet hver sine løyper

• Politisk vilje og bevilgning



Fordeler

• God økonomisk løsning

• Kommunen får ivareta kompetanse og eierskap til løypekjøringen

• Kommunen kan fortsatt være synlige

• Kapasiteten ble økt vesentlig

• Kompetanse og erfaringsutveksling på tvers

• Redusert overtidsbruk på egne ansatte



Utfordringer og potensielle fallgruver

• Maskintilgang; tid på døgnet.
• Prioritering av løyper; prioritere hovedløyper eller kjøre hele 

området?
• Skal maskintilgang og prioritering av løyper være fast eller 

dynamisk?
• Skader og reparasjoner; hvordan håndtere, hvem har ansvar for 

oppfølging?
• Samarbeid og dialog blant mannskapene.
• Offentlig anskaffelse.
• Kommunikasjon vedrørende etterfylling, skader, tilganger.
• Ordningen stiller store krav til kommunikasjon.



Koordineringsrollen

• Økonomiske avgjørelser?

• Fagkunnskap?

• Lokalkunnskap?

• Ledelsen og politikken?



Erfaringer og status 20/21

• Har endringen gått smertefritt? 
• Hvordan tallfeste et godt år? 

• Antall km kjørt tilstrekkelig?
• Innbyggeren i fokus. Hvordan har det fungert for innbyggeren?

• 20/21 var første sesong med vinterdrift i ny lysløype.
• Øvrige løft: snøproduksjon, utskifting av maskiner, utbedringer av 

løyper og ny garasje.
• Kommunen er dialog med skiforeningen med intensjon om å inngå 

ny avtale med lengre varighet.
• Årlige kutt på drift.



Hva er viktig for et fungerende samarbeid?

• God avtale i bunn

• Riktige personer i riktige roller

• Kontinuitet i mannskaper

• God kommunikasjon og informasjonsflyt

• Fleksibilitet

• Evalueringer




