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HVEM & HVA I BÆRUMSPOLITIKKEN

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

POLITIKK OG SAMFUNN

POLITISKE MØTER
Møtene kan følges på:  
baerum.kommunetv.no  
Vi tar forbehold om  
endringer. 

Eierutvalget:  
6. april, 11. mai

Eldrerådet: 3. mai 

Formannskapet:  
20. april, 4. mai

Hovedutvalg for  
barn og unge:  
5. april, 10. mai

Hovedutvalg for  
bistand og omsorg:  
6. april, 11. mai

Hovedutvalg for  
miljø, idrett og kultur:  
7. april, 12. mai

Klageutvalget: 3. mai

Kommunestyret:  
30. mars, 27. april

Kontrollutvalget: 25. april

Planutvalget: 21. april, 5. mai

Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse:  
2. mai

Ungdomsrådet:  
30. mars, 20. april, 4. mai

Utvalg for samarbeid:  
5. april, 10. mai

I skrivende stund har krigen i 
Ukraina pågått i snart fire uker, 
og ifølge FN har over tre millio-
ner mennesker lagt på flukt fra 
krigshandlingene. Og flere mil-
lioner vil flykte hvis ikke krigen 
stopper. Det er hjerteskjærende 
og grusomt det befolkningen i 
Ukraina opplever, og situasjo-
nen gjør et sterkt inntrykk på 
oss alle.

Norge samarbeider med EU 
og andre land i Europa om 
mottak av flyktningene, og Bæ-
rum vil raskt stille opp og ta 
imot ukrainere som er på flukt 

og har behov for et trygt sted å 
være. Vi vet at Bæringer alle-
rede har åpnet sine hjem. Det 
har blitt etablert dialog med na-
sjonale myndigheter, nabo-
kommunene og ikke minst den 
unike frivilligheten vi er så hel-
dige å ha i Bærum - for å for-
berede best mulig velkomst for 
flyktningene.

Dette er en tid for solida-
ritet og medmenneskelighet, 
og gjennom samarbeid skal 
vi bidra til å skaffe tilstrekke-
lig med boliger, klær og an-
net nødvendig utstyr. I Bærum 

har vi gode tradisjoner for å stå 
sammen i kriser – kommunen, 
frivillige organisasjoner og inn-
byggere. Disse styrkene skal vi 
ta vare på i krevende tider som 
dette.

Mange barn og voksne er be-
kymret, og det er derfor ekstra 
viktig å vise omsorg for hver-
andre i tiden fremover. Jeg er 
glad for at Bærumssamfun-
net er kjent for sine varme, en-
gasjerte og solidariske innbyg-
gere. 

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Brennende ønske om å bidra

Foto: Bærum kommune

ORDFØRERENS 
SPALTE

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 
har det politiske ansvaret for et stort 
spenn av saker, fra kultur, idrett og frivil-
lighet til renovasjon og vann- og avløp.
 
− I frivillighetens år 2022 ber vi alle bidra til å 
inkludere flyktningene som kommer hit. Fritids-
aktiviteter er en viktig arena for inkludering, sier 
utvalgsleder Dag Egil Strømme (H).

Hvilke store saker skal Hovedutvalg for miljø, 
idrett og kultur behandle fremover?
— Vi har et travelt halvår med mange spennende 
saker, blant annet forskrift om fartsgrenser i bærums-
skjærgåden, sier Strømme. – Vi må følge nøye med 
på hvordan vår nye forskrift fungerer i praksis.

Sykkelhandlingsplan  
og plan for fysisk aktivitet
— Sykkelhandlingsplan og tiltak for 2022-25 er 
en stor og viktig sak. Det er foreslått tiltak for 
nesten 90 millioner for å bedre forholdene for 
syklende. Temaplan for fysisk aktivitet, idrett 
og friluftsliv 2023-26 skal ut på høring denne 
våren. En sak som er viktig for folkehelsen og for 
idrettsbærum. Det er mange anlegg, og store og 
små tiltak skal prioriteres, sier Strømme.  
– Sandvika, gate- og byromsplan skal behand-
les i flere utvalg, også vårt. Det samme gjelder 
Sandvika sjøfront, 1. gangs behandling. I tillegg 
kommer sak om gjenvinningsstasjonen på Isi, 
kartlegging av tilfluktsrom, status for vassdra-
gene og kyststien.

HOVEDUTVALG MILJØ, IDRETT OG KULTUR: Utvalgsleder Dag Egil Strømme (H), varamedlem Tom Major 
Coward (H), Lena Walle (H), Sebastian Lundahl Otterhals (H), Wenche Funderud Berg-Olsen (Frp), varamedlem 
Geir Homlund (Frp), varamedlem Hulda Tronstad (V), Nikki Schei (Mdg), Øystein Goksøyr (V), Marianne Rieber 
Mohn (Ap), Haakon Christopher Sandven (H), Finn Hebbe Johnsrud (Sp), Hilde Solberg Øydne (H), Ola Helmich 
Borgrevink Pedersen (Ap). Disse var ikke til stede da bildet ble tatt: Nestleder Johan Malvik (V), Frigg Winther 
Rugseth (H), Cristin Xiaojun Liu (Mdg), Truls Bergersen (Frp).

FRIVILLIGHETENS ÅR

Frivillighet i en krisesituasjon 
Samarbeid med frivilligheten er en forutsetning for å lykkes i en krise, ikke minst i en flyktning-
krise. Krafttak for flyktninger i 2015 mobiliserte frivilligheten og innbyggerne i Bærum til en ekstra 
innsats. Nå mobiliseres frivilligheten for å møte Ukraina-krisen.    

OVER 300 mennesker samlet seg til fakkeltog og støttemarkering for Ukraina fredag 11. mars. Foto: Ragnhild I. Hoem

9. MARS samlet representanter fra en rekke 
frivillige organisasjoner og kommunen seg til 
dialogmøte. Målet var å informere hverandre 

om planer, tiltak og behov i den frivillige innsat-
sen for flyktningene. Foto: Ragnhild I. Hoem

Viktig informasjon til ukrainere 
som kommer til Norge
Det er svært viktig å registrere seg som 
flyktning når man kommer til Norge. 
Dette er blant annet viktig for å få rettig-
heter som barnehageplass, skolegang, 
helsehjelp, plass på introduksjonspro-
gram og rett til å jobbe.

Ukrainske borgere som søker om 
beskyttelse i Norge, får kollektiv beskyt-
telse. Det betyr at Utlendingsdirektora-
tet (UDI) ikke skal vurdere behovet for 
beskyttelse individuelt, men gir ukrai-
nere som flykter fra krigen beskyttelse 
som gruppe. 

På www.udi.no finner du  
informasjon om hvordan du regis-
trerer deg og søker om kollektiv 
beskyttelse. Her finnes også infor-
masjon på ukrainsk.

Informasjon til  
deg som ønsker å bidra
Kommunen opplever et stort engasje-
ment fra innbyggerne i Bærum som 
ønsker å hjelpe. 

Vi oppfordrer deg som vil hjelpe flykt-
ninger til å kontakte de etablerte, frivil-
lige organisasjonene for å høre hvordan 
du kan bidra på best mulig måte. Den 
lokale frivilligheten i Bærum er svært 
engasjert, og står klare til å hjelpe flykt-
ninger som kommer til Bærum. 

På www.baerum.kommune.no/
ukraina finner du oppdatert informa-
sjon om frivillighet og hvordan du 
kan bidra.

Har du bolig til en flyktning?
Har du ledig bolig til utleie til flyktninger 
fra Ukraina eller andre land, vil Bærum 
kommune gjerne at du tar kontakt. På 
www.baerum.kommune.no/flyktningbo-
lig  finner du hvilke krav som stilles til 
boligen, og du kan melde din bolig til 
flyktning@baerum.kommune.no

Spørsmål i forbindelse med  
flyktningsituasjonen sendes til  
flyktning@baerum.kommune.no

Krigen i Ukraina har 
ført til den største 
flyktningkrisen i 
Europa siden  
2. verdenskrig.  
Nasjonale myndig-
heter har uttalt at det 
kan komme 35 000 
flyktninger til Norge  
i løpet av året.
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FRIVILLIGHETENS ÅR!

Seniorsentrene – en stor skare av frivillige

Tanum og Jong
Seniorsenteret har mange ulike aktiviteter. Quiz 
mandag, foredrag tirsdag, slektsgranskning 
og frimerkeklubb onsdag, biljard onsdag og 
fredag og seniordans fredag, er noe av det som 
står på programmet. Frivillige driver aktivite-
tene, og stiller opp til vaffelsteking, kaffekoking 
og hjelper til med middagsservering. Tanum 
og Jong seniorsenter har også den største 
gruppen for seniordans i Asker og Bærum. 
Bildet er tatt på fredagsdansen.  
Alle er velkomne!

Henie Onstad  
seniorsenter
Henie Onstad seniorsenter har mange og varierte aktiviteter gjennom hele året: Operamatiné, foredrag om aktuelle temaer, månedlig ettermiddagskaffe, sommerfesten «En dans på roser», og jazzaften er noe av det som står på programmet. Frivillig innsats er helt avgjørende for å planlegge og gjen-nomføre aktivitetene. Henie Onstad har også åpen søndagskafè kl. 12–14 hver søndag, året rundt! Bildet er fra en jazz-aften med god stemning.

Ringhøyden seniorsenter 
«Maling på porselen» er en aktiv gruppe på Ringhøyden. Gruppeleder 

Ellen Drage hjelper med fargevalg og andre tekniske spørsmål, i frivillig-

hetens navn. Alle gruppene på Ringhøyden ledes av frivillige, som med 

sine interesser og spesialiteter gir Bærums pensjonister et rikt utvalg 

av aktiviteter: knivgruppe, tre-

skjæring, quiz, dans, søndags-

café, julemarked, lesesirkel og 

nettcafé. I tillegg har Ringhøy-

den foredrag, konserter, turer 

og kurs man kan være med på. 

Velkommen!  

Lommedalen og 

Bærums verk  

seniorsenter

Lommedalen og Bærums verk seni-

orsenter er et koselig samlingssted 

for seniorer i alle aldre. Her møter 

du hyggelige mennesker og du 

kan være med på mange aktivite-

ter, blant annet lærerike og inter-

essante foredrag hver torsdag. 

Lomma Café er åpen daglig, her 

kan du ta en kaffe og bli kjent med 

andre seniorer. Det er også mulig 

å kjøpe hjemmelaget, god og 

rimelig middag her.

Se www.baerum.kommune.no/seniorsentrene for oversikt,  
kontaktinformasjon og program for de ulike seniorsentrene.

Bærum har tolv seniorsentre. I dette nummeret presenterer vi seks av dem. Seniorsentrene er en viktig 
møteplass for mange. Den store og varierte aktiviteten ved seniorsentrene ville ikke vært mulig uten den 
store skaren av frivillige som engasjerer seg. 

Rykkinn seniorsenter
Det er mye som står på dagsorden på Rykkinn seniorsen-

ter: Fra foredrag og konserter til trim, yoga og spansk for 

nybegynnere. Du kan også delta i sangkor eller senior-

dans, være kreativ i arbeidsstuen eller på snekkerverkste-

det – eller kanskje få utløp for dine kunstneriske ambisjo-

ner på malerkurs – for å nevne noe av det du kan være 

med på.

Østerås  
seniorsenter 
Det foregår mye på 
Østerås seniorsenter. En 
stor innsats fra de mange 
frivillige ved senteret 
gjør det mulig med et 
så bredt tilbud. Østerås 
seniorsenter har senior-
kor, canasta, maling på 
glass og porselen, gyl-
lenlær, fransk, spansk og 
tysk språkgruppe, trening, 
seniorsdans, tur, teater, 
dans, musikk, litteratur, 
dikt, filosofi, diskusjon, 
sy- og strikkegruppe, søn-
dagskafé og julelotteri 
og diverse kurs, arran-
gementer og turer. På 
onsdager er det foredrag 
og konserter. Bildet er fra 
aktivitetsdag i september.

Tanum og Jong

Lommedalen  og Bærums verk

Henie Onstad  

Østerås

Rykkinn

Ringhøyden

Glimt fra frivilligheten i Bærum
Gjennom Frivillighetens år vil Bæringen løfte frem frivilligheten i kommunen. Er du med i en frivillig organisasjon eller 
aktivitet du ønsker å vise frem? Send oss gjerne et bilde og en kort beskrivelse av aktiviteten og organisasjonen. 
Bidrag sendes til: baeringen@baerum.kommune.no  Her er noe av det vi har fått inn.  
Takk for alt det flotte arbeidet dere gjør! Det skaper en kommune det er godt å bo i.

Bærum internasjonale hus Bærum internasjonale hus har aktiviteter for både store og små: internasjonalt kor, persisk kor, «Mat og prat», rådgivning for nyankomne og innvan-drere, samt språktrening, er noe av det som står på programmet. Bildet er fra en Mat og prat-kveld.  Se  Internasjonale hus Bærum.

Bærum turlag
Turlaget er en av de største frivillige organi-
sasjonene i Bærum, med 12 068 medlemmer. 
Turlaget arrangerer turer høyt til fjells og rett 
rundt hjørnet der du bor, i tillegg til padleturer på 
fjorden. De har et tilbud både for ferskinger og 
erfarne friluftsfolk i alle aldersgrupper - fra barn 
til seniorer. Noen av turene gir opplæring i å lage 
bålmat, etablere leir eller overnatte i gapahuk. 
Turlaget merker også stier og har driftsansvar 
for Nedre Gupu og Svartvannshytta. Har du 
lyst til å bli med på laget? Da kan du melde deg 
på post@baerumturlag.no. Mer informasjon: 
https://baerum.dntoslo.no

Friskis&Svettis BærumHos Friskis&Svettis på Avløs jobber det mange frivillige treningsledere, som hver dag, året rundt, stiller opp for å gi treningsglede til mosjonister. I 2022 kan foreningen feire 30 år med frivillig innsats. De bidrar til at mange unge og gamle får trent og holdt seg i 
form. Det er et stort bidrag til folkehel-sen. www.friskissvettis.no/baerum

Naturvernforbundet i 

Bærum
Gjennom uttalelser til kommuneplaner, 

reguleringsplaner og synliggjøring av 

naturverdiene arbeider Naturvernfor-

bundet for at Bærum skal bevare sitt 

rike naturmangfold og grønne preg. 

Frivillige fra forbundet bidrar til søppel-

rydding, bekjempelse av planten kjem-

pebjørnekjeks, og skjøtter Kolsås-Dæ-

livann landskapsvernområde for å 

gjenskape en tidligere blomstereng. 

Bildet er fra slåttedugnad på blomste-

renga. Mer informasjon: 

naturvernforbundet.no/noa/barum/

Civitan BærumCivitan Bærum er en ny frivil-lig, humanitær organisasjon i Bærum som vil arbeide etter de kjente grunnpilarene: Felles-skap, Kunnskap og Hjelpsom-het. Civitan Bærum er tilknyt-tet den norske organisasjonen Civitan i Norge. Civitan Bærum vil fortsette de prosjekter Civitan Club Bærum utførte i nærmil-jøet.

En hjelpende hånd  – Bærum FrivilligsentralFrivillige ved Bærum frivilligsentral tilbyr en håndsrekning til medmennesker som av ulike grunner har behov for litt hjelp. De kan blant annet hjelpe med å kjøre eller følge til lege, være med å handle, litt praktisk i hjemmet, som å henge opp et bilde, skifte batteri i røykvarsler, hjelpe litt i hagen og lignende. De frivillige kan også bistå noe med utfylling av ulike skjemaer eller å renskrive CV eller lignende. Ta kontakt på tlf. 979 49 356.
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Bærum kommune 
skal være en 

attraktiv og inn-
ovativ arbeidsgi-
ver. Motiverte og 
engasjerte med-
arbeidere med 

riktig kompetanse 
er et viktig mål for 

kommunen.

12 503
medarbeidere

7 826
årsverk

31,1 %
deltid

(mindre enn  
80% stilling)

26,7 %
menn

8,2 %
sykefravær

ÅRSRAPPORT 2021

Kommunedirektøren om

ÅRSRAPPORT 2021 
Kommunens netto drifts
resultat, eller overskudd, 
ble på 925 millioner kroner 
i 2021. Det er 677 millioner 
høyere enn budsjettert.

Hvordan forklarer du overskuddet?
– De viktigste årsakene til det gode 
resultatet er at skatteinntektene 
ble høyere enn forventet, og god 
avkastning på fond. Det gjør at vi 
i år har en god og trygg økonomi. 
Samtidig er det viktig å huske at 
både skatt og finansinntekter kan 
variere sterkt fra år til år, så vi må 
håndtere det gode resultatet med 
kløkt, sier kommunedirektør Geir 
B. Aga.

Vil det si at de store innsparingene 
og omstillingen kan stoppe? 
– Endring og omstilling handler om 
å utvikle og forbedre kommunens 
tjenestetilbud. Det kan ikke stoppe. 
Det skjer store endringer i omgi-
velsene rundt oss, og vi må være 
forberedt slik at vi også i fremtiden 
kan levere riktige tjenester innenfor 
de faglige og ressursmessige 
rammene vi til enhver tid har. 

– Endring og omstilling handler 
også om å endre adferd hos hver 
enkelt av oss, blant annet for å nå 
klimamålene. Kommunestyret har 

vedtatt høye, ambisiøse klimamål 
om reduksjon på 65 prosent eller 
mer i forhold til 2009. Å nå det 
målet kommer til å kreve mye av 
kommunen og innbyggerne. 

Er det gjennomført andre viktige 
tiltak? 
– Vi har også redusert inves-
teringsnivået. Høyt nivå på 
investeringer gjør at det blir mindre 
til drift.  

Hvordan oppsummerer du året? 
– 2021 har på mange måter vært 
et opp-og-ned-år. Året startet med 
vaksineoptimisme, før samfunnet 
gikk inn i en nedstengning som i 
praksis varte gjennom vinteren og 
våren. Gjenåpningen 25. september 
skapte stor entusiasme og ny opti-
misme. Men så økte smittetallene 
gradvis gjennom høsten, og nådde 
nye høyder med omikron. Det har 
med andre ord vært et år med mye 
uforutsigbarhet.

– Vi skylder innbyggerne en stor 
takk for å ha bidratt til å slå tilbake 
koronaen. Det har vært et tøft år 
for mange, og særlig våre yngre 
innbyggere. Vi må fremdeles jobbe 
med ettervirkningene av pande-
mien.  

Hva har pandemien betydd for 
kommunen? 
– Pandemien har i stor grad 
påvirket tjenestene og adminis-
trasjonen. Det har likevel vært et 
klart mål å opprettholde tjenestene. 
Medarbeidere i hele kommuneorga-
nisasjon har vist stor vilje til omstil-
ling og kreativitet for å opprettholde 
og videreføre oppgavene til beste 
for innbyggerne. 

– Hva er du mest stolt av gjennom 
fjoråret - og hva er utfordringene 
fremover?
– Jeg er stolt av å være bæring, og 
av å sammen med mine medinn-
byggere ha bidratt til å få kontroll 
over pandemien. En stor oppgave 
fremover er å få fart på samfunns-
dialogen. De beste løsningene for 
bærumssamfunnet får vi i samar-
beid med innbyggerne, organisasjo-
nene og næringslivet.

Geir Aga
kommune-

direktør i 
Bærum

FOTO: 
 ELENA GARM

Årsrapport 2021

SATSINGEN TETT PÅ – kvalitet i bærumsbarnehagen har blitt gjennomført helt eller delvis i 59 barnehager og omfatter 1 160 
medarbeidere. Foto: Ragnhild I. Hoem

KLIMAKLOK KOMMUNE

Gange som transportform:

— Omgivelsene  
må gi oss lyst til å gå
Stedsutvikling kan påvirke hvor 
mange som tar bena fatt når de 
skal reise.  

MARIA HEE FURULUND

Klimagassutslippene i Bærum skal ned 
med minst 65 prosent de neste åtte årene. 
I samme tidsrom skal andelen personrei-
ser med kollektiv, sykkel og gange vokse 
til 60 prosent.  

– Vi snakker ikke så ofte om å gå, men 
gange er en viktig måte å reise på i et miljø- 
og klimaklokt bærumssamfunn. Gange fører 
ikke til klimagassutslipp og krever ingen tek-
nologi– og er god trim! sier kommunaldirek-
tør for samfunn, Arthur Wøhni. 

Omgivelsene  
påvirker om vi velger å gå 
Hva får folk til å velge å gå? Og hvordan 
utvikler vi byrom og tettsteder slik at flere 
går? Førsteamanuensis ved Institutt for 
arkitektur og planlegging på NTNU Helge 
Hillnhütter har svar: 

– Det er viktig å forstå at vi reagerer på 
de fysiske omgivelsene rundt oss når vi går. 
Omgivelsene påvirker hva vi føler og hvor 
langt vi er villige til å gå, sier Hillnhütter.

Hvis veien oppleves som kjedelig og lite 
stimulerende, vil mange gå kortere eller la 
være å gå når de skal forflytte seg. Attrak-
tive, urbane og varierte byrom gir på den 
andre siden positive følelser. 

– I områder som er tilpasset fotgjengere 
er folk villige til å gå 70 prosent lengre enn 
i bildominerte områder. Vi velger også of-
tere å gå hvis turen har flere formål og vi 
for eksempel kan handle på veien, sier 
Hillnhütter. 

Utvikling gir nye muligheter 
– Flere steder i Bærum jobber vi med å 
planlegge for kortreiste liv. Det gjør vi blant 
annet ved å tilrettelegge for lokalisering av 
viktige funksjoner innenfor gang- og syk-
kelavstand, og konsentrere utbygging rundt 
knutepunktene, sier Wøhni. — Stedsutvik-
ling gir spennende muligheter til å tenke 
nytt rundt reisemåter. Et klart eksempel er 
Fornebu, der ambisjonen er å være et et 
nullutslippsområde innen 2027, sier Wøhni. 

Bærumsfolk:

Ta en utfordring 
for miljø og klima! 
Spiller det en rolle hva enkelt
personer gjør for miljø og klima? 
Svaret er ja!  
Har du lyst til å endre vaner i en mer kli-
maklok retning? Kan du bli flinkere til å 
ikke kaste mat, spare mer energi eller la 
bilen stå litt oftere? I Bærumsfolk inviterer 
vi folk til å ta med seg klimasaken hjem. I 
30 dager skal utvalgte bæringer leve med 
én miljø- og klimaklok utfordring. 
Vi søker deltagere! Send en e-post  
til klimaklok@baerum.kommune.no  

Gjør sykkelen 
klar for våren!
Også sykler har bruk for  
en vårrengjøring.
 
 • Vask sykkelen. Hvis sykkelen er brukt 
gjennom vinteren, er det viktig å få vekk 
salt og skitt. 

 • Rens og smør sykkelkjedet med olje.  
 • Undersøk og test bremsene. Hvis 
sykkelen har bremseklosser og noen av 
dem er slitt helt ned, bør de byttes ut. 
Sjekk også bremsevaier og strømpe. 

 • Se over at dekkene ikke er slitte og 
sjekk at hjulene er rette. Pump luft i 
dekkene om nødvendig.

 • Hvis du er usikker på hvordan du skal 
klargjøre sykkelen, kan du ta den med til 
en forhandler. 

Foto: Pixabay

FAKTA  
 • Klimagassutslippene i Bærum skal ned 
med minst 65 prosent de neste åtte 
årene. I samme tidsrom skal andelen 
personreiser med kollektiv, sykkel og 
gange vokse til 60 prosent.  

 • Utformingen av de fysiske omgivelsene 
påvirker om vi velger å gå, hvor langt vi 
er villige til å gå og hvordan vi opplever 
det å gå. 

 • I fotgjengerorienterte områder er folk 
villige til å gå 70 prosent lengre enn i 
bildominerte områder.

I ET KLIMAKLOKT Bærumssamfunn er gange en viktig transportform. For at vi skal velge gange, 
må omgivelsene gi oss lyst til å gå. Foto: Joyce Castro
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ÅRSRAPPORT 2021 ÅRSRAPPORT 2021

Årsrapport 2021: Dette brukte vi pengene til
Her kan du se noen viktige satsinger og tiltak som ble gjennomført i 2021.  
Hele årsrapporten finner du på www.baerum.kommune.no/arsrapport.  Alle foto: Bærum kommune

Les hele Årsrapport 2021 på www.baerum.kommune.no/arsrapport

OPPVEKST BARNEHAGE 
• TETT PÅ – Kvalitet i bærumsbarnehagen, er en politisk vedtatt 

satsing for kvalitetsutviklingen i bærumsbarnehagene. Satsin-
gen ser nærmere på barnas trygghet, trivsel, læring og språk-
utvikling i hverdagen, og er blitt gjennomført helt eller delvis i 
59 barneha ger og omfatter 1 160 medarbeidere.

• Barnevern: Nye oppgaver og endringer i nasjonal barnevern-
reform 2022 er innført med god måloppnåelse i barnevern-
tjenesten. Barnevernets forebyggende tjenester er styrket 
gjennom utvikling av hjelpetiltak og akuttforebyggende arbeid. 
I tillegg er kvalitetstiltak i oppfølgingen av barn og familier der 
barn er plassert utenfor hjemmet, forsterket.

PLEIE OG OMSORG  
• Omstillingsprosessen LØFT, som har påvirket flere hundre 

beboere, pårørende og medarbeidere på sykehjem, er gjen-
nomført i henhold til planen.

• Omsorgsboligene i Eiksveien og Tokes vei er totalrehabilitert, 
og dette har ført til at antall leiligheter for voksne med funk-
sjonsnedsettelser er utvidet fra 14 til 20.

• Innflytting i Carpe Diem demenslandsby ble fullført høsten 
2021, og demenslandsbyen er nå i full drift. 

EIENDOM 
• Flere bygge- og rehabiliteringsprosjekter 

ble ferdigstilt i 2021, blant andre Bekke-
stua ungdomsskole, Jarenga barnehage 
og Presterud gård. 

• Bærum idrettspark svømmehall på 
Rud åpnet. Det er Norges første BRE-
EAM-sertifiserte svømmeanlegg. 

 FAKTA
Samlet areal på formålsbygg: 603 380 m2
Samlet antall kommunale boliger: 2 110

STYRING OG ANALYSE  
• Revidert Klimastrategi 2030 med mål 

om 65 prosent reduksjon i klimagass-
utslipp innen 2030. I 2050 skal Bærum 
være et lavutslippssamfunn.  

UTVIKLING OG DIGITALISERING 
• Bærum kommune deltar i viktige nasjo-

nale og regionale digitaliseringsinitiativ: 
Én innbygger – én journal, samt digitali-
seringsarbeid i KS gjennom faggrupper 
for informasjonssikkerhet og arkitektur. 
DigiViken, et partnerskap mellom kom-
munene og fylkeskommunen i Viken, ble 
formelt etablert, og Bærum kommune 
deltar aktivt i dette arbeidet.  

OPPVEKST SKOLE 

• Elevenes faglige resultater, basert på grunnskolepoeng for 
avgangselevene på 10. trinn og nasjonale prøver på 5.-, 8.- og 
9. trinn, viser solid læringsutbytte. Dette til tross for et år med 
krevende rammebetingelser. 

• Sommerskolen ble gjennomført for om lag 2 200 barn og unge 
samt sommerjobbtilbud med bistand for vel 100 ungdommer. 

HELSE OG SOSIAL  

• Antall mottakere av sosialhjelp har gått ned med 208, fra 2 132 
klienter i 2020 til 1 924 klienter i 2021. 

• Flyktningkontoret har 72 prosent måloppnåelse på arbeid og 
utdannelse, og flere kvinner er i arbeid. 

• Globale Bærum har fått 1 000 innvandrere ut i jobb i løpet av 
de siste fire årene. 

MILJØTEKNISKE TJENESTER 
• Kyststiene Teistveien og Kongshavn, turveier på Kalvøya, Bryn 

turvei, og deler av turvei på Jarmyra langs bekken, er rehabi-
litert. Ny turvei ved Borgenhaug og Kristian Kølles vei åpnet 
høsten 2021.

• Ny lekeplass i Gjønnesparken ble ferdig høsten 2021. 
• Nytt sykkelfelt og endret trafikkmønsteret i Claude Monets allé i 

Sandvika.
• Lilleøya gravlund åpnet i september 2021.
• Gjennomført naturtypekartlegging på Fornebu og Snarøya og 

naturområdene nær Øverlandsvassdraget. Over 1 000 store, 
gamle trær i byggesonene er registrert.

 FAKTA
Total mengde husholdningsavfall, tonn: 49 133 
Sum klagesaker: 167
Antall besøkende på Kadettangen badeplass: 920 000

PLAN, MILJØ OG KULTUR 
• Frivillighetsrådet er etablert for å skape et systematisk og mål-

rettet samarbeid mellom kommunen og det frivillige organisa-
sjonslivet. 

• Bekkestua er regulert for fortetting og sentrumsutvikling, inklu-
dert reguleringsplaner for Kleivveien og Bekkestua Sør.

• Prinsipper for utvikling av Sandvika sjøfront er vedtatt. Sam-
arbeid med Statens vegvesen om planlegging av ny E18 i 
Sandvika er igangsatt. 

• Meråpent bibliotek er utvidet og omfatter fire av fem bibliotek: 
Bekkestua, Rykkinn, Eiksmarka og Høvik. 

 FAKTA
Besøk på Bærum bibliotek: 303 568 
Antall besøkende Bærum kulturhus: 31 741 
Antall medlemmer i idrettslag: 54 168 

 FAKTA
Antall barnehageplasser kommunale: 3 144
Antall plasser private: 4 290
Dekningsgrad: 95,6 %
Helsestasjoner på: Bekkestua, Eiksmarka, Kolsås, Marie Plathe, 
Sandvika og Storøya. 
Antall nye meldinger til barnevernet: 1 221
Antall brukere av Psykisk helsetjeneste barn og  
unge med familie: 1 416

 FAKTA
Brukere av hjemmesykepleie: 3 561
Avlastning for demente: 106
Antall personer på sykehjem: 1 098

 FAKTA
Antall elever i barnetrinnet: 11 441 
Antall elever i ungdomstrinnet: 4 619
Andel elever i SFO: 82,6 %

 FAKTA
Antall bosatte flyktninger: 93
Antall brukere som fått rask psykisk helsehjelp: 549
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Det graves og bygges i Bærum!

Hele Bekkestua sentrum er i utvikling. Det bygges nye 
møteplasser, boliger og butikk- og kontorlokaler. Signatur-
torget ved biblioteket åpner etter sommeren. Fremkomme-
ligheten vil bli bedre i løpet av august/september. 

Kleivveien nord blir et levende, grønt og bilfritt område 
sentralt på Bekkestua. Her bygges 215 nye leiligheter. På 
gateplan vil det ligge små butikker og serveringssteder. 

Vil du følge utviklingen på Bekkestua? Meld deg på 
kommunes nyhetsbrev: www.baerum.kommune.no/ 
nyhetsbrevbekkestua

Fornebu sør, som er Fornebubanens endestasjon, blir et 
nytt sentrums- og handelsområde. Det blir også boliger, 
barnehager og byrom. En 500 meter lang, bilfri akse blir et 
viktig samlingssted. 

Bærums ambisjon er at hele Fornebu er et nullutslipps-
område i 2027. Et av de første stegene er unike Treklang - 
Oksenøya senter - der unge og eldre samles.

Du kan lese mer om Treklang ved å melde deg på  
kommunens nyhetsbrev: www.baerum.kommune.no/ 
nyhetsbrevtreklang  

Denne våren ble siste bygg i Helgerudkvartalet revet. Det 
nye Helgerudkvartalet, med 220 nye leiligheter, kontorer og 
butikker og serveringssteder på gateplan, vil gjøre det mulig 
å skape nytt liv i sentrumsgatene. Når de nye byggene i 
sentrum og de nye bydelene i Sandvika er ferdige, vil det 
bo over 20 000 innbyggere i byen. Kulturlivet skal spille en 
viktig rolle for byens identitet. 

Hold deg oppdatert om Sandvika ved å melde deg på 
nyhetsbrevet til Sandvika by: www.sandvikaby.no 

E18 Vestkorridoren er et av Norges største utbyggingspro-
sjekter. I fremtiden blir det miljølokk ved Høvik og Stabekk 
- og tunnel under Sandvika. Målet er mindre kø, støy og 
luftforurensning og færre utfordringer med fremkommelighet 
for kollektivtrafikken. Utbyggingen av E18 vil bidra til at flere 
kan velge buss, sykkel og gange i fremtiden, og muliggjør 
videre utvikling av Høvik og Sandvika som byområder. 

Statens vegvesen har en egen Facebook-side for «E18 
Lysaker - Asker - Vestkorridoren». Du finner også infor-
masjon på nettsiden www.vegvesen.no/e18vestkorridoren

Mange innbyggere opplever støv, støy og dårlig fremkommelighet i forbindelse med byggearbeider. Det er 
mange byggeplasser rundt i kommunen vår, men opp av støvet kommer det nye bygg, boliger og  
byområder som skal legge til rette for gode møteplasser og liv i gatene.

Bekkestua – handels- og samlingssted Fornebu – fra fly til by 

Sandvika – levende kulturby Ny E18 – miljølokk, tunell og 
bedre fremkommelighet

 Illustrasjonsbilde: Make
Illustrasjonsbilde  
Fornebu Sør Selvaag

 Illustrasjonsbilde: Andenæs Eiendom  Illustrasjonsbilde: ViaNova

Kleivveien nord byggeplass Fornebubanen byggeplass

Sandvika Helgerudkvartalet byggeplass E18 byggeplass
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Smått og stort fra Bærum

Vårfeiing
I uke 14 begynner Vei og 
trafikk vårfeiingen av kom-
munale kjøreveier, gang- 
og sykkelveier, og fortau. 
Jobben går fortere om du 
hjelper oss! Ikke kost stein, 
singel, løv og avfall ut på 
fortau eller veibanen - dette 
skaper problemer og for-
sinkelser. På www.baerum.
kommune.no/feiing finner du 
link til Feieweb, hvor du kan 
du følge fremdriften. 

Bekkestua vel 100 år
Bekkestua Vel ble stiftet i 1922, og feirer i år 100 år. 
Vi gratulerer! Tirsdag 31. mars kl. 18.30 holder de årsmøte på 
Bekkestua bibliotek.  Bekkestua Vel

Maks 5 knop i Bærums skjærgård
Fra 15. 
februar i år 
er 5 knop 
høyeste 
tillatte fart i 
bærumss-
kjærgården 
for fritidsbå-
ter som er 
mindre enn 
200 meter 
fra land. I 
praksis vil det 
være 5 knop 
grense for største del av fjordbassenget innenfor øyene i hele 
Bærum. Unntaket er et større sjøområde som er mer enn 200 
meter fra land mellom Høvik (Veritas) og Fornebu/Snarøya, der 
grensen vil være 25 knop. Det er også vedtatt forbud mot moto-
risert ferdsel under Kalvøybrua. Foto: Ragnhild I. Hoem

Isi på hjul - mobilt mottak for avfall 
Nå kommer 
Isi-gjenvin-
ningsstasjon 
nær deg med 
en contai-
ner som skal 
være på veien 
fra mandag 
til torsdag, 
kl. 16–20. 
Det mobile 
avfallsmotta-
ket skal gjøre 
det enklere 
å levere avfall og ombruksartikler i mindre mengder. Dette er et 
alternativ for dem som ikke har tilgang til bil og kan komme seg 
til Isi. Isi på hjul vil være på områder som har lang avstand til Isi, 
som Fornebu og Grini Næringspark. Tilbudet er tilrettelagt for 
private husholdninger, som kan levere inntil to sekker pr. gang.  
Mer informasjon: www.baerum.kommune/isi Foto: Bærum kommune

Våren er tid for loppemarked!

Høvik verk skolekorps arrangerer loppe-
marked på Høvik verk skole, Fjordveien 76.
Lørdag 23. april, Søndag 24. april. Mer 
info:  Høvik verk skolekorps 

Høvik Blommenholm Løkeberg  
skolekorps arrangerer loppemarked på 
Løkeberg skole, Bærumsveien 340.
Lørdag 23. april kl. 9–16
Søndag 24. april kl. 10–15
Mer info:  Høvik, Blommenholm og 
Løkeberg Skolekorps

Hosle og Bekkestua skolekorps arrange-
rer loppemarked på Hosle skole (Bispeveien 
73). 
Lørdag 30. april kl. 10–16
Søndag 1. mai. kl. 11–15.
Mer info: www.hoslebekkestua.no/loppe-
marked  Hosle og Bekkestua Skolekorps

Smågardistenes loppemarked går av 
stabelen på Stabekk skole, Gamle Ringe-
riksvei 23.
Lørdag 30. april kl. 9–15
Søndag 1. mai kl. 11–15
Mer info: www.smagardistene.no/  Små-
gardistene, Stabekk skoles musikkorps 

Levres skoles musikkorps arrangerer 
loppemarked på Hauger skole, Hauger 
skolevei 55.
Lørdag 30. april kl. 10–16
Søndag 1. mai kl. 11–15
Mer info: www.levreskolesmusikkorps.com

Haslum skoles jentekorps arrangerer lop-
pemarked på Haslum skole, Gamle Ringe-
riksvei 81
Lørdag 30. april kl. 9–16, Mer info:
www.jentekorpset.no/

 Haslum skoles jentekorps
 

Bryn skoles musikkorps arrangerer loppe-
marked på Bryn skole, Bryn skolevei 7.
Lørdag 7. mai 2022 kl. 10–16.
Søndag 8. mai 2022 kl. 11–15.
Mer info: brynskolekorps.no/  

 Bryn skoles musikkorps

Eikeli og Eiksmarka skolekorps arrange-
rer loppemarked på Eiksmarka skole, Niels 
Leuchs vei 56.
Lørdag 7. mai 2022 kl. 10–16
Søndag 8. mai 2022 kl. 11–15
Mer info: eikelopper.no/  Eikeli og  
Eiksmarka skolekorps

Fornebu og Snarøya skolekorps arran-
gerer loppemarked på Hundsund ungdoms-
skole, Snarøyveien 81. 
Lørdag 7. mai kl. 10–14. Mer info:

 Loppemarked Fornebu og Snarøya  
skolekorps

Loppemarked er populært, og den frivillige innsatsen fra barn og foreldre er stor.  
Her finner du noen av vårens loppemarkeder.

Bærum storkjøkken leverer middag 
hjem på døren - et tilbud til alle 
over 65 år i Bærum kommune.  

RAGNHILD I. HOEM 

Middag fra Storkjøkkenet er et tilbud til alle 
innbyggere over 65 år. Det er også et tilbud 
deg som har en skade, sykdom eller en 
funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke 
har overskudd eller mulighet til å lage mat 
selv – enten det for en kortere eller lengre 
periode.  

Å få mat levert hjem  
kan øke funksjonsnivået 

– Hvis man ikke får 
nok og riktig mat, 
så blir man fort 
dårlig. Nærings-
rik mat er svært 
viktig for helsen. 
Kommunen har 
et mål om at flest 
mulig skal kunne 
bo hjemme lengst 
mulig, og det gode 
tilbudet fra Bærum 

storkjøkken er med og bidrar til dette, 

sier kommunalsjef for Pleie og omsorg, 
Cecilie P. Øyen.  

Tilpasset eldre 
– Maten vi lager på 
Bærum storkjøk-
ken er basert på 
gode og næringsrike 
råvarer, sier leder 
for Bærum storkjøk-
ken, Hanne Hagen 
Jensen. – Vi tilbyr 
en variert meny som 
følger årstider og 
høytider, og maten 

lages på tradisjonelt vis på kommunens eget 
kjøkken, legger Hagen Jensen til.   

– Bacalaoen var akkurat  
slik den skal være! 
– Jeg ble overrasket over hvor velsmakende 
maten er, og hvor stor variasjon det er i 
rettene. Bacalaoen var akkurat slik den skal 
være, sier Rilda Gjerstad på Stabekk. Hun 
har benyttet seg av tilbudet fra Storkjøkkenet 
siden 2020. – Det er enkelt å bestille, og sjå-
førene som leverer er hyggelige. Jeg bestil-
ler alltid mat til min venn og meg, forteller 
Gjerstad. 

– Gjør det enklere å bo hjemme 
– For meg som er enkemann og bor alene, 
har det stor betydning at jeg slipper å 
handle inn alt som har med middagsma-
ten min å gjøre, forteller Odd J. Styrmo 
på Gjettum, som har fått middag levert fra 
Storkjøkkenet de siste fire årene. – Det er 
et variert utvalg, og jeg blir stadig over-
rasket over hvor godt det smaker, sier 
Styrmo.  

FAKTA  
Bærum storkjøkken

• Middag fra Bærum storkjøkken er 
et tilbud til alle over 65 år i Bærum 
kommune, og til deg som har en 
skade, sykdom eller funksjonsned-
settelse.  

• Vil du vite mer om Bærum storkjøk-
ken og se menyen? Gå inn på  
www.baerum.kommune.no/kjokken-
tjenesten 

• Du bestiller ved å ringe tlf.  
93 22 23 33, eller sende bestil-
ling på e-post: middag@baerum.
kommune.no. Du kan også ringe  
for å få mer informasjon.

• Storkjøkkenet tilbyr samtale med 
ernæringsfysiolog for underer-
nærte eldre, eller deres pårørende. 
Se: www.baerum.kommune.no/
kjokkentje nesten>Mat og helse>Un-
derernæring

Hanne Hagen Jensen, 
leder for Bærum 
storkjøkken

Cecilie P. Øyen, 
kommunalsjef for  
Pleie og omsorg 

MIDDAGENE blir levert i porsjonspakker, 
som kan varmes opp i mikrobølgeovn eller 
vanlig stekeovn.

 Bærum storkjøkken:

Middag levert på døren  
— DET ER STOR 

VARIASJON i 
rettene og enkelt  
å bestille. Jeg ble 

overrasket over 
hvor velsmakende 

maten er, sier  
Rilda Gjerstad. 

Foto: Hanne  
Hagen Jensen 

SJÅFØR Viggo Magnus Nilsen overrekker ukens middager fra Storkjøkkenet til Odd J. Styrmo.  
– Det er et flott tilbud. Utvalget er variert og jeg blir stadig overrasket over hvor godt det smaker,  
sier Styrmo.  – Og så er det hyggelige sjåfører som leverer maten! Foto: Hanne Hagen Jensen

HELSE OG OMSORG SMÅTT OG STORT FRA BÆRUMSSAMFUNNET

Foto: Bærum Veivedlikeholdsmaskiner
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KULTUR

Tranbyplassen restaurert 
på frivillig initiativ

Tranbyplassen var en husmannsplass 
under Wøyen gård og er første gang nevnt 
i offentlige dokumenter i 1769. Utover 
1900-tallet ble plassen overlatt til skogens 
og naturkreftenes harde never. Sommeren 
2021 restaurerte tidligere skogbrukssjef i 
Bærum, Yngve Andersen, plassen på fri-
villig basis, etter avtale med kommunen. 
Legg gjerne turen innom Tranbyplassen 
ved neste anledning, den ligger 200 meter 
nord for Vestmarkveien. 
Foto: Yngve Andersen

Musikerstipend på kr 100 000
Bærum Rotary og Bærum Kulturhus samarbei-
der i 2022 om et stipend til unge Bærumsmusi-
kere. Både enkeltkunstnere og mindre band kan 
søke. Øvre aldersgrense er 28 år.  

Musikere i alle sjangere og i alderen 16-28 år 
og som er på et stadium der de trenger støtte til 
å komme videre i karrieren, kan søke. Søkerne 
skal ha vist at de har evner og ambisjoner til å gjøre karriere innen sin musikksjanger. Bæ-
rum Rotaryklubb bidrar med 50.000 kroner. Resten av beløpet skal dekke kostnader til fag-
lig bistand, planlegging, øving, markedsføring og gjennomføring av en prisvinnerkonsert på 
en av Bærum Kulturhus scener januar/februar 2023. Søknadsfrist 20. april 2022. 
Les og søk her: www.baerumkulturhus.no/musikerstipend-2022

Bærum sangfestival
8–15. mai går Bærum sangfestival av 
stabelen. Syv konserter og et sangkurs 
står på programmet.

Bærum Sangfestival er en frivillig orga-
nisasjon, som ble etablert av operasan-
gerne Cecilie Rønning (Høvik) og Ceci-
lie C. Ødegården (Blommenholm) i 2018. 
Festivalen har som mål å være en inklu-
derende, allsidig og bærekraftig festival 
der sang er bindeleddet. Målet er å skape 
sangglede for alle, og derfor ønsker festi-
valen å omfavne flere av musikkens sjan-
gre. Jazzkonsert, unge talenter konsert, 
Eurovision vorspiel-konsert, operakonsert, 
korkonsert, sangkurs, barnesang-konser-
ter og Italiensk aften «Mat, vin & sang» på 
Villa Bekk er noe av det som står på pro-
grammet i år.  
Mer informasjon: www.sangfest.no

BærMuDa Mini:

25 år med musikk,  
teater og danseglede
Den foreldredrevne teatergruppen 
BærMuDa Mini så dagens lys i 1997. 
I år fyller de 25 år, og i jubileums-
året tar de publikumsfavoritten 
Annie til scenen.

RAGNHILD I. HOEM

BærMuDa Mini har siden starten satt 
opp en rekke klassikere, som Jungelbo-
ken, Peter Pan, Skatten på sjørøverøya og 
Ronja Røverdatter. Teatergruppen består 
av om lag 40 medlemmer i alderen 8–19 år.

Frivillighet er grunnmuren
— Alle medlemmene og deres foreldre 
deltar når vi setter opp de store musika-
lene i Sandvika Teater, forteller leder av 

foreldregruppa, Kristin Rinde Sunde. – I 
tillegg til hovedforestillingen gjør vi blant 
annet opptrinn på Byfesten i Sandvika, 
sier Sunde. 

— Hele veien er den frivillige innsat-
sen og foreldrebidraget avgjørende for å 
kunne gjennomføre teaterprosjektene våre. 
Foreldrene snekrer og maler, syr og klip-
per eller fotograferer og markedsfører, sier 
Sunde.

Spiller publikumsfavoritten Annie
Annie er historien om jenta som drømmer 
om morgendagen og at den kanskje skal 
bli bedre enn i dag. – Det er en aktuell 
historie, som det blir flott å vise frem for 
store og små i Bærum, sier Sunde. – Vel-
kommen!

BÆRMUDA fyller 25 år, og i jubileumsåret står musikalen Annie på programmet. Foto: Ihne Pedersen

FAKTA  
• BærMuDa Mini er en foreldre-

drevet teatergruppe, i sin tid startet 
av Bærum musikk- og danseteater 
(BærMuDa). Mer informasjon:  
www.baermudamini.no 

Annie
Sandvika Teater 31. mars – 5. april
Hverdager kl. 18 og lørdag/søndag  
kl. 13 og 17
Mer informasjon:  
www.baerumkulturhus.no

ANNONSER

Rubrikkannonser
Vi tar forbehold om at arrangementer kan bli avlyst og åpningstider endret. Neste nummer kommer ut i uke 19, med 
annonsefrist 18. april. Annonsene sendes til baeringen@baerum.kommune.no.
BARNEVERNVAKTEN   
Akutt-tjeneste i Asker og Bærum utenom 
barneverntjenestens kontortid. Hjelp til 
barn og unge i alderen 0–18 år og deres 
familier. Kontakt: tlf. 67 50 47 70, Kjør-
boveien 22, Sandvika.  
---------------------------------------------------
STØTTEKONTAKTER  
OG BESØKSHJEM  
Barnevernet søker støttekontakter og 
besøkshjem. Kontakt: Anne-Stine 
Ødegaard, tlf. 40 01 94 31, e-post: anne-
stine.odegaard@baerum.kommune.no. 
---------------------------------------------------
ASKER OG BÆRUM KRISESENTER   
Gratis, døgnåpent tilbud til kvinner, menn 
og deres barn, som er utsatt for vold i nære 
relasjoner. Kontakt: tlf. 67 50 83 83.  
www.baerum.kommune.no/krisesenter 
---------------------------------------------------
AKUTTHJELP TIL BARNEFAMILIER   
Målgruppe: familier med barn 0–12 år. Det 
må foreligge helsemessig begrunnelse fra 
fastlege, helsesøster eller annen instans.  
Avlastning hverdager 8.00-15.30. 
Mer info: www.baerum.kommune.no eller 
tlf. 67 50 89 10/46 80 94 44.
---------------------------------------------------
RÅDGIVNING RUS OG PSYKISK HELSE  
Målgruppe: innbyggere over 18 år med 
utfordringer knyttet til rus, psykisk helse 
eller andre sosiale problemer. Tjenesten er 
gratis og du trenger ingen henvisning.  
Kontakt: tlf. 67 50 76 55. 
---------------------------------------------------
TILSKUDD TIL FRILUFTSORGANISA-
SJONER OG MARKAHYTTER  
Frist for søknad om friluftsmidler er 15. 
april 2022. Mer informasjon: www.baerum.
kommune.no/tilskuddsordninger  
---------------------------------------------------
FRITID OG AVLASTNING  
SØKER AVLASTERE    
Flere familier trenger avlastere for barn/
ungdom. Fleksibel arbeidstid: ettermiddag/
kveldstid/natt og helger.  
Mer info: Cathrine Mandel, tlf. 67 50 86 06/ 
95 07 70 28, Mona Halvorsen tlf. 67 50 86 03/
90 71 02 28, eller Marianne Rognum tlf.  
67 50 42 68/47 78 28 79.  
---------------------------------------------------
VIL DU STARTE EGEN BEDRIFT?    
Etablerertjenesten i Asker og Bærum – for 
deg som vil starte eller har startet egen 

bedrift. Se tilbud og kurs på startupviken.
no. Har du spørsmål? Skriv til etablerer@ 
askershus.no eller ring tlf. 02314.
--------------------------------------------------
TALENTUTVIKLING DANS      
DanseFOT er et regionalt talentutvikling-
sprogram for unge dansere i Viken, og er 
et samarbeid mellom Bærum kommune 
og Viken fylkeskommune. Vi avholder nå 
opptaksprøver. Elever bosatt i Viken som 
begynner i 8.–10. trinn høsten 2022 kan 
søke. Søknadsfrist 1.mai For mer informas-
jon: www.dansefot-talent.no eller kontakt 
prosjektleder Julie Finckenhagen Sandli, 
tlf. 67 50 42 14/ julie.sandli@baerum.
kommune.no  
--------------------------------------------------
HOME-START FAMILIEKONTAKTEN 
BÆRUM 0–16 år 
Grunnet flyktningestrømmen fra Ukraina 
starter vi 7 dagers intensivkurs 19–28.
april, for nye familiekontakter. Formid-
dager kl. 11–14 eller kveld kl. 17–20. For-
beredelseskurset gir deg kunnskap om 
hvordan du kan støtte en ny flyktningfam-
ilie i Bærum. Har du 2-4 timer i uken til en 
familie som trenger deg?  
Mer info: 934 00 890 eller 94 82 42 76.
www.home-start-norge.no
--------------------------------------------------
JOSEF OG HALDIS  
ANDRESENS LEGAT  
Stipendier til forskning 
Legatets avkastning skal bl.a. stilles til dis-
posisjon for forskning, fortrinnsvis klinisk 
psykiatrisk forskning, med formål å fore-
bygge og behandle psykiske lidelser.  
Stipendier til ferie- og fritidsformål 
Det gis stipendier til ubemidlede unge med 
psykiske lidelser, fortrinnsvis unge voksne 
som behandles ved Blakstad sykehus. 
Legatmidlene skal benyttes til ferie, reiser, 
fritidsaktiviteter o.l. som ikke dekkes av det 
offentlige. 
Søknad fremmes på fastsatt søknads-
skjema som hentes på www.regnskaps-
kollegiet.no/skjema eller ved henvendelse 
til tlf. 934 11 560.  
Søknad sendes: 
Bærum kommune Helse og Sosial v/
Andreas Lundiin, Rådhuset, 1304 Sandvika 
innen 30. april 2022.
--------------------------------------------------

Unngå brann 
hjemme? Les nøye!
3 viktige råd fra Asker og  
Bærum brann og redning:

Røykvarsleren  
- når sjekket du sist? 
Hva er det som redder flest liv? Jo, 
røykvarsleren. Den sørger for du og 
dine nærmeste får tidlig varsling om det 
oppstår røykutvikling. Dette er den billigste 
livsforsikringen du kan ha, men det holder 
ikke bare å ha den. Du må sørge for at 
den fungerer. Årlig bytte av batteri og 
teste den. Om den piper av og til må du 
bytte batteri. Ikke glem utløpsdatoen − 
sjekk baksiden. Den skal høres i alle rom. 
Til slutt, ha en på soverommet også. De 
fleste dødsbranner skjer om natten.

Elektroniske apparater  
- bruker du disse om natten?
Vær våken og til stede når de er i bruk. 
Elektriske feil er en av hovedårsakene til 
brann, og dette gjelder særlig vaskemaskin, 
oppvaskmaskin og tørketrommel. Få bedre 
nattesøvn – ha de avskrudd om natten.

Komfyrvakt – har du det? 
Det er fort gjort å glemme seg når man 
lager mat. Tørrkoking kan skje alle, og det 
skjer både på gamle platetopper og induk-
sjonstopper. En komfyrvakt er et teknisk 
apparat som kutter strømmen på komfyren 
automatisk hvis uhellet skulle skje − og 
hindrer at det begynner å brenne. Bruk 
komfyrvakt, så vil du redusere risikoen 
betraktelig for kjøkken og komfyrbrann. 

Bankene gjør endringer vedrørende eFaktura
Dersom du etter 15.05.2022 fortsatt ønsker å motta eFaktura fra Bærum kommune må du inngå avtale om  
«Ja Takk Til Alle» eller «Alltid eFaktura». Dette gjøres enkelt i din nettbank eller Vipps.
Ønsker du mer informasjon om dette, ta kontakt med din bank eller se efaktura.no
Generell informasjon om utsendelse av fakturaer fra Bærum kommune finner du her;  
www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/faktura-fra-barum-kommune/
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BÆRUM  
FRIVILLIGHETSKONFERANSE  

2022 
 

Bærum kommune inviterer til Frivillighetskonferansen 2022  
Tid: 26. april kl. 14–18  

Sted: Bærum Kulturhus, Claude Monets allè 27 i Sandvika. 
 

 

Mer informasjon og påmelding: 
www.baerum.kommune.no/frivillighetskonferansen-2022 

Frist for påmelding er 12. april. 

I Frivillighetens år 2022 
skal vi feire Bærums 
viktigste lagarbeid! 
Konferansen retter seg 
mot alle som jobber 
i det frivillige, alle fri
villige lag, foreninger 
og organisasjoner i 
Bærum.  

Konferansen er også  
for deg som lurer på 
om frivillig arbeid kan 
være noe for deg.  
 
Vi ønsker å synliggjøre 
og aktualisere frivillig
heten, øke kjennskap 
og anerkjennelse og få 
flere med! 

Temaer for  
konferansen: 

• Frivillighet i  
krisesituasjoner 

• Frivilligheten som  
integreringsarena  

• Frivillighetsåret 
2022.  
Hva skjer? 




