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Valget er ditt!



Det er 18 valglokaler i Bærum på valgdagen. På valgkortet står det oppført hvilket valglokale du hører 
til, men passer det deg bedre å avgi stemme i et annet valglokale i Bærum er det helt greit.  
På www.valglokaler.no finner du kartkoordinater for alle kommunens valglokaler.  
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vind, tørke og saltsprut. Natur-
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POLITIKK OG SAMFUNN
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MØTER
Møtene kan følges på:  
baerum.kommunetv.no  
Vi tar forbehold om  
endringer. 

Eierutvalget: 18. 
august, 22. september 
Eldrerådet: 7. og 28. 
september 
Formannskapet: 25. 
august, 8. og 28. septem-
ber 
Hovedutvalg for barn 
og unge: 17. august, 
21.september 
Hovedutvalg for 
bistand og omsorg: 
18. august, 22.september 
Hovedutvalg for 
miljø, idrett og 
kultur: 19. august, 23. 
september 
Klageutvalget: 24. 
august, 21. og 28. sep-
tember 
Kommunestyret: 1. og 
29. september 
Kontrollutvalget: 30. 
august, 27. september 
Planutvalget: 26. 
august, 9. og 23. septem-
ber 
Råd for personer 
med funksjonsned-
settelse: 6. og 27. sep-
tember 
Ungdomsrådet: 8. og 
29. september 
Utvalg for samar-
beid: 21. september

VALG 2021

BEKKE-
STUA

Bekkestua 
bibliotek

Gamle 
Ringeriksvei 44, Bekkestua         

EIKS-
MARKA

Eiksmarka 
skole, 

Niels Leuchsvei 56, Eiksmarka

GRAV

Grav skole, 

Hosleveien 24, Jar

JAR

Jar skole, 

Storengveien 2/4, Jar

HOSLE

Hosle skole, 

Bispeveien 73, Hosle

HØVIK

Høvik skole, 

Gamle Drammensvei 119, Høvik

HØVIK 
VERK

Høvik Verk 
skole, 

Fjordveien 76, Høvik

JONG

Jong skole, 

Jongssvingen 5, Sandvika

KOLSÅS

Bærum 
Idrettspark, 

Hauger skolevei 36, Rud

LESTERUD 
OG BÆRUMS
VERK

Mølladam-
men skole, 
Lommedalsveien 239,  
Lommedalen

LOMME-
DALEN

Lommedalen 
skole,  

Gamleveien 132, Lommedalen

LYSAKER 
OG STA- 
BEKK

Stabekk 
videregå-
ende skole, 
Gamle Drammensvei 15, Stabekk

LØKEBERG

Løkeberg 
skole, 

Bærumsveien 340, Haslum

RYKKINN

Rykkinn 
skole 

Leirdueveien 74, Rykkinn

SANDVIKA

Sandvika 
videregå-
ende skole, 

Elias Smiths vei 15, Sandvika

SKUI

Skui skole,  

Ringeriksveien 242, Skui

SNARØYA

Hundsund 
idrettshall, 

Snarøyveien 81, Fornebu

TANUM

Combihallen, 
Bjørnegård

Nedre Åsvei 35, 1341 Slependen

Stortings- og sametingsvalget 2021

Dette bør du vite om valget 
 Hvor kan du stemme på valgdagen 13. september? 
På valgdagen kan du kun stemme i kommunen 
der du er manntallsført, det vil si kommunen der 
du er registrert som bosatt i folkeregisteret pr. 30. 
juni i valgåret. Har du flyttet til Bærum etter 30. 
juni i 2021 er du registrert i den kommunen du 
flyttet fra og kan ikke avgi stemme på valgdagen 

i Bærum. Du bør derfor forhåndsstemme, even-
tuelt stemme på valgdagen, i den kommunen du 
flyttet fra. Er du i tvil om du står oppført i mann-
tallet i Bærum? Til og med valgdagen 13. sep-
tember kan du sjekke dette i Bærum rådhus i 
åpningstiden 08.00–16.00. 

Valglokalenes åpningstid er fra klokken 09.00 til 21.00, med unntak av valglokalene Bekkestua og 
Sandvika, hvor det er utvidet åpningstid fra kl. 08.00–21.00.

Forhåndsstemming 
Hvor og når kan du avgi din stemme?  

Du kan forhåndsstemme på disse stedene, til og med fredag 10. september klokken 21.00: 
Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke  stemme på nytt, heller ikke 
på valgdagen. 

Hjemmestemming (ambulerende stemming) 
Dersom du ikke kan komme til valglokalet i forhåndsstemme-
perioden eller på valgdagen, kan du få stemme hjemme eller der 
du oppholder deg i tidsrommet 10. august–13. september. Da vil 
stemmemottakere fra kommunen komme hjem til deg for å motta 
din forhåndsstemme. 
Ta kontakt med Politisk sekretariat på e-post: valg@baerum.
kommune.no innen 10. september for hjemmestemming (ambule-
rende hjemmestemming) eller fyll ut elektronisk søknadskjema på 
kommunens nettsider: www.baerum.kommune.no/valg Fristen for 
å søke om å få stemme hjemme/ der du oppholder deg er fredag   
10. september kl. 10.00.  
Eventuelt kan du også ringe Bærum kommune på telefon  
67 50 40 50. 

Når er sametingsvalget i 2021?   
Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget. I 2021 
er valgdagen mandag 13. september, og de som vil avgi stemme 
ved sametingsvalget må gjøre det i Sandvika valgkrets på valgda-
gen, eller i hvilket som helst lokale i forhåndsstemmeperioden.
Alle innbyggere som er registrert i Sametingets valgmanntall har 
stemmerett. 
Mer informasjon om Sametinget og sametingsvalget finner du på 
www.sameting.no 

Feil i manntallet? 
Dersom du mener at du selv uriktig er blitt innført i eller  
utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet.  
Krav om retting gjelder feil og ikke flyttinger etter 30. juni 2021. 
Skriftlig begrunnet krav om retting sendes Bærum kommune, 
politisk sekretariat, postboks 700, 1304 Sandvika. 

Er du utenbys student? 
Du kan forhåndsstemme i din studiekommune eller i hvilken som 
helst annen av landets kommuner frem til og med fredag 10. sep-
tember. Sjekk sted og åpningstid på kommunens nettsider.  
Forhåndsstemmen blir sendt til Bærum kommune i posten, så vær 
ute i god tid for å være helt sikker på at posten rekker frem innen 
valgdagen 13. september. 

Hvem har stemmerett? 
Alle som står i manntallet, har stemmerett. Reglene for å stå i 
manntallet til stortings- og sametingsvalget er at: 
 • du er norsk statsborger 
 • har fylt 18 år innen utgangen av 2021 
 • er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge 

 
Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har 
stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Åpningstider for Rykkinn senter 
(biblioteket) Handelsstedet 
Bærums Verk, Fornebu senter, 
Eiksmarka senter og Vøyenenga 
senter: 10. august til 10. september  
(mandag−fredag) kl. 10.00−21.00 

lørdager 14. august til 4. september  
kl. 10.00−18.00.
Åpningstider for Bærum rådhus 
og Bekkestua bibliotek:
10. august til 10. september  
(mandag–fredag) kl. 08.00−21.00 

lørdager 14. august til 4. september  
kl. 10.00−18.00 
29. august (søndag) kl. 10.00−18.00  
NB! kun Bærum rådhus
Det er ingen forhåndsstemming lørdag 
11. september!

Bærum rådhus

Handelsstedet Bærums Verk

Bekkestua bibliotek

Eiksmarka senter

Rykkinn senter (biblioteket) 

Vøyenenga senter

Fornebu senter

Stemme i utlandet 
Er du bosatt i utlandet kan du forhåndsstemme fra 
1. juli i valgåret og helt frem til fredag 10. september. 

Stemmegivning på helse - og sosialinstitusjoner 

Forhåndsstemming på helse- og sosialinstitusjoner foregår fra 16. 
august til 6. september. Det er kun én dags stemmegivning på 
den enkelte institusjon. Velgere som ikke bor på institusjonene, 
kan også avgi forhåndsstemme der. 
Ta kontakt med den enkelte institusjon for å få nøyaktig informa-
sjon om tid. For mer informasjon besøk kommunens nettsider  
www.baerum.kommune.no/valg 

Smittevern i forbindelse med valget:  
Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil sørge for godt smittevern i alle valglokaler.
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VALG 2021 SMÅTT OG STORT

Slik stemmer du på valgdagen

1. Gå inn i et avlukke.  
Ta den stemmeseddelen du vil benytte.

2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen. 

3. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og 
feltet for stempling ut, slik at ingen kan se hva du 
stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller noe 
omslag rundt stemmesedlene. 

4. Gå til avkrysserbordet, vis legitimasjon og bli 
krysset av i manntallet.  
En valgfunksjonær stempler utsiden av stemme-
seddelen din. 
Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent. 

5. Du legger selv den stemplede stemmeseddelen i 
urnen og forlater valglokalet. 

 

Hjelp i stemmeavlukket 

Dersom du har behov for hjelp i stemmeavlukket kan du få det av en valg-
funksjonær, eller peke ut din egen hjelper i tillegg til valgfunksjonæren. 

Hvem kan du stemme på? 

Valgstyret i Viken fylkeskommune godkjente 26. mai 20 lister i Akershus, 19 
i Buskerud og 19 i Østfold.  

Stemmegivning utenfor valglokalet 

Dersom du ikke er i stand til å komme inn i valglokalet, kan du stemme 
umiddelbart utenfor. Ta kontakt med utevakten. 

Følgende partier stiller liste i Bærum ved årets stortingsvalg: 

I alle valglokaler skal det være blanke stemmesedler.

 • Alliansen - Alternativ for Norge  
 • Arbeiderpartiet 
 • Demokratene 
 • Folkeaksjonen Nei til mer bom-
penger  

 • Fremskrittspartiet 
 • Generasjonspartiet  
 • Helsepartiet 
 • Høyre 
 • Industri- og Næringspartiet 
 • Kristelig Folkeparti 

 • Liberalistene  
 • Miljøpartiet De Grønne 
 • Partiet De Kristne 
 • Partiet Sentrum 
 • Pensjonistpartiet 
 • Piratpartiet  
 • Rødt 
 • Senterpartiet 
 • Sosialistisk Venstreparti 
 • Venstre 

I år får du valgkortet digitalt 

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet 
ditt digitalt via Altinn eller per post. Ta med valgkortet/ det digitale valgkortet 
– det sparer deg for tid i valglokalet, men er ikke nødvendig for å avgi stemme. 
Les mer om dette på www.valg.no 

Ta med legitimasjon 

Du må vise legitimasjon for å få stemme. Gyldig legitimasjon er pass, fører-
kort, bankkort og annen offentlig legitimasjon som inneholder navnet ditt, 
fødselsdatoen din og bilde av deg. Kravet om legitimasjon skal sikre at 
stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.  

Smått og stort fra Bærum
Prøv den fysiske og  
digitale turløypen på 
Emma Hjorth!
Har du lyst til å lære om Norges store pioner 
Emma Hjorth (1858-1921) og historien til 
området som bærer samme navn? Besøk 
www.emmaloypa.no og bli dratt med 
tilbake i tid. Zoom inn på kartet og klikk på 
postene, enten hjemme fra sofaen eller 
aktivt på Emma Hjorth i Bærum. Innholdet 
kan leses eller høres og man får tilgang til 
blant annet bilder, filmer og artikler. 

Foto: Regionalt aktivitetssenter

Utviklingen av  
nye Sandvika har startet
Arbeidene som skal forvandle Sandvika sentrum øst 
til en attraktiv by med et rikt utvalg av forretninger, 
spisesteder, kulturopplevelser, kontorer og boliger, 
har begynt. Riving av Kredittkassegården, Helgerud-
gården og parkeringshuset har nettopp startet og vil 
pågå frem til ca. februar 2022. Foto: Ragnhild I. Hoem

“Takk, bare bra...”
Mange eldre opplever ulike former 
for tap som for eksempel dårligere 
helse, tap av ektefelle, venner eller 
familie. Dette kan føre til tristhet, 
smerte, indre uro, nedstemthet og 
depresjon. «Takk bare bra»-kurset 
bygger på kognitive metoder som 
er effektive både for å forebygge og 
mestre depresjon. Kurset går over 9 
tirsdager kl. 10.30–12.30, fra 

19. oktober. Sted: Østerås seniorsenter, Eiksveien 98, 1361 
Østerås. For mer informasjon og påmelding, kontakt sosialråd-giver Vigdis Kim tlf. 47788710 eller sosialrådgiver Elin Vogt Bjerke tlf. 94008765. Påmeldingsfrist: 1. oktober.

Høstens stortings- og same-
tingsvalg nærmer seg med 
stormskritt. Har du ikke allerede 
benyttet deg av stemmeretten, 
så sett av datoen 13. september 
– eller benytt muligheten til å 
forhåndsstemme innen 10. sep-
tember. Da kan du være med 
på å bestemme hvilken retning 
samfunnet vårt skal ta de neste 
fire årene. 

Det at vi alle engasjerer oss 
er en viktig forutsetning for et 
levende demokrati - et demo-
krati for fremtiden. For å si-
tere vår statsminister: «Ikke ta 

demokratiet for gitt. Forsvar 
det, ved å bruke stemmeretten, 
uansett hvem du stemmer på. 
Grunnloven skal ikke bare fei-
res. Den skal også brukes». 

Vi lever i ett av verdens beste 
demokratier. For at demokratiet 
vårt skal leve, er det avhengig 
av at flest mulig av oss bruker 
vår stemme ved valget. Bare 
slik kan vi få en helhetlig repre-
sentasjon av våre meninger, 
holdninger og verdier, på tvers 
av alder, bakgrunn og etnisitet.

Du tenker kanskje: Én 
stemme kan ikke forandre 

verden, men da vil jeg si at den 
kan bety noe for utviklingen av 
samfunnet vårt. Det er din frem-
tid, og deltakelse i valget er din 
mulighet til å si din mening om 
utviklingen av landet vårt.

Bruker du ikke stemmeretten 
din, lar du faktisk andre ta val-
gene for deg. 

Derfor: Bruk stemmeretten! 
Din stemme kan utgjøre en for-
skjell. Det er ditt demokratiske 
privilegium. Godt valg!
 

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Din stemme teller – bruk den!

Foto: Elena Garm

ORDFØRERENS 
SPALTE

Gratis karriereveiledning
Hvis du er bosatt i Viken, over 19 år og ikke til-

knyttet noen skole, kan du få gratis karriereveiled-

ning hos Veiledningssenteret Asker og Bærum. De 

holder til på Sandvika videregående skole. Karriere-

veilederne kan hjelpe deg med å kartlegge din kom-

petanse, interesser og muligheter, og gi veiledning 

om CV, søknad og intervju. Mer informasjon:  

www.veiledningssentrene-akershus.no
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BARNEHAGE OG SKOLE BARNEHAGE OG SKOLE

Velkommen til 
barnehage- og 
skolestart! 
 
Det er alltid mye å glede seg 
over ved barnehage- og sko-
lestart i august. Vi gleder 
oss til å se igjen de vi i juni 
ønsket god sommerferie, ser 
med forventning frem til å 
hilse alle nye barn velkom-
men inn i fellesskapet.  
 
Å bidra til fellesskap og tilhørighet 
er en av våre viktigste oppgaver 
i barnehager og skoler.  En 
oppvekst preget av inkludering og 
“å høre til” i barnehagen, på skolen 
og i fritiden er en verdi vi tar med 
oss hele livet og som fremmer 
helse, trivsel og læring. I år er 
dette spesielt viktig, etter en lang 
periode da mange har vært uten 
så mye sosial kontakt på grunn av 
pandemien. 

I barnehagene gleder vi oss til 
å møte alle barn med åpne armer, 
og til masse lek og læring også på 
tvers av avdelinger og på hele bar-
nehagens uteområde. Vi ser frem 
til å invitere foreldre inn til foreldre-
kaffe, Luciafeiringer og andre  
markeringer. 

På skolene ser vi frem til å mø-
tes på tvers av klasser og grupper, 
og sammen finne fram til hvordan 
vi kan skape et raust og støttende 
læringsmiljø med plass til alle.

Starten av nytt barnehage- og 
skoleår eren tid for trygghet, rela-
sjonsbygging og vennskap. Vi øn-
sker alle barn og foreldre hjertelig 
velkommen til barnehage- og sko-
lestart!

Erik Førland og Siv Herikstad

Tett på barna i 
bærumsbarnehagen
Barnehagene i Bærum deltar for tiden 
i satsingen «Tett på». Målet er at 
medarbeiderne skal bli enda bedre 
til å fremme barnas trygghet, trivsel, 
læring og språkutvikling i hverdagen.

RAGNHILD I. HOEM

Det regner denne sommerdagen i Hundsund 
barnehage, men det gjør ikke noe for to-årin-
gene Hedvig og Josephine og pedagogisk 
leder Anne Thea Korshavn. De har funnet 
greiner med blader på, som de kan male med 
i den våte sanden. Se! Vi kan male en sol! Så 
synger de en sang om regnet.

– For barna er alle situasjoner mulige læ-
ringsøyeblikk, og det er så viktig hvordan vi 
møter dem i undringen over små og store ting 
i hverdagen, sier Korshavn. Hun er en av 1500 
medarbeidere som er med i satsingen «Tett på».

Betydningsfulle voksne 
– «Tett på» har hjulpet oss med å konkretisere 
hva som er kvalitet i barnehagen, sier styrer i 
Hundsund barnehage, Gunn Årdal. 

– Det handler om hvordan vi møter hvert 
barn, hvordan vi organiserer oss og hvordan vi 
legger til rette for læring og utvikling. Gjennom 

«Tett på» har vi blitt enda mer bevisste på 
hvor betydningsfull hver voksen er, og hvor 
stor påvirkningskraft vi har i alle de små situa-
sjonene i løpet av dagen, sier Årdal.

Åpne spørsmål og undring
– Rundt matbordet, når vi skal kle på oss, eller 
når vi er på vei inn i en aktivitet – det er så 
viktig å stoppe opp når barna viser interesse 
for noe eller lurer på noe, lytte og bidra til 
at de selv kan undre seg og finne svar. Det 
er mye læring i det, sier faglig veileder Lene 
Mette Oxholm. 

– Læringsmiljøet de fem første årene kan 
påvirke oss resten av livet, legger Årdal til. – 
At vi har god kvalitet i barnehagen, er også 
med og utjevner sosiokulturelle forskjeller og 
gir barna et bedre utgangspunkt når de be-
gynner på skolen.

Involverer alle medarbeiderne
I «Tett på» deltar alle medarbeiderne i barne-
hagen, fra styrer til assistent, og må reflektere 
over egen praksis og situasjoner de har stått 
oppe i. – Det er ikke et kurs, det er en måte å 
tenke på og møte barna på, som har kommet 
for å bli. Men det er ferskvare, og må være 
oppe i bevisstheten hver dag, sier Årdal. 

Barnehagesjef Erik Førland og skole-
sjef Siv Herikstad.  
Foto: Ragnhild Hoem

FAKTA  

 • I 2019 bevilget kommunestyret 7 mil-
lioner til kompetanseutvikling i barne-
hagene, over en fireårsperiode. Disse 
7 millionene har blitt til «Tett på».

 • 85 barnehager deltar: alle de kommu-
nale og to tredjedeler av de private 
barnehagene er med. Satsingen 
involverer alle medarbeiderne, fra 
styrer til assistent.

 • Målet er å styrke kvaliteten på sam-
spillet mellom voksne og barn. 
Forskning viser at kvaliteten på sam-
spillet mellom voksne og barn, og 
barna seg imellom, er den faktoren 
som har klarest sammenheng 
med høy trivsel og læringsutbytte for 
barna. 

 • Satsingen bygger på “Trygg før 
3”-studien i regi av RBUP, NTNU og 
BI (2018-2020), som ni barnehager 
i Bærum deltok i, i tillegg til annen 
norsk og internasjonal forskning.

Styrer Gunn Årdal og faglig veileder Lene Mette 
Oxholm. Foto: Ragnhild Hoem

TETT PÅ: Målet med Tett på-satsin-
gen er å styrke kvaliteten på samspil-

let i barnehagen. Her maler Hedvig 
(2), Josephine (2) og pedagogisk 

leder Anne Thea Korshavn en sol i 
sanden i sommerregnet. 

Foto: Ragnhild Hoem

Skolestart: ekstra innsats  
for trygge klassemiljø
Elever, lærere og skoleledere gleder 
seg til å ta fatt på en mer normal 
høst. – Elevene er i gang med de 
vanlige aktivitetene som skal «riste 
dem sammen» ved skolestart, slik 
vi pleide å gjøre det før pandemien, 
forteller rektor ved Hauger ung-
domsskole, Bjarne Amdahl.

RAGNHILD I. HOEM

– Vi gjør det litt ekstra grundig på alle trinn 
i år, vi har jo litt etterslep å ta igjen på 
grunn av pandemien, sier Amdahl. 

– Det betyr blant annet at vi setter av 
flere timer enn vanlig til klasse- og skole-
miljøaktiviteter. Vi bruker tiden frem mot 
høstferien til å få en god start på skoleåret.

Trenger en «omstart»
Det samme gjelder på Mølladammen 
skole, hvor de også skal bruke god tid på 
oppstarten.

– De som har gått her før trenger også 
en «omstart», det var et veldig annerledes 
skoleår i fjor, forteller rektor Gunvor Al-
derslyst. – Elevene har hatt en lang som-
merferie, og mye kan ha skjedd i løpet av 
sommeren. Nå er vi tilbake i klasserom-
met, og sammen skal vi finne ut hvordan 
vi skal ha det og omgås for å skape trygge 
og gode klassemiljøer, sier Alderslyst.

Tips til foreldre:
 • Inviter andre fra klassen hjem og møt 
opp når noen har tatt et initiativ.

 • Inkluder alle i bursdagsfeiringer, og sørg 
for at barnet ditt går i de bursdagene 
han/hun har blitt invitert til.

 • Delta på foreldremøter.
 • Snakk positivt om og med andre barn og 
foreldre, både hjemme og på nett.

 • Snakk positivt om skolen når barnet ditt 
er til stede, og ta heller direkte kontakt 

når det er noe du undrer deg over.
 • Vær åpen, positiv og lyttende når barnet 
ditt forteller deg ting.

 • Trøst, hjelp og veiled barnet ditt, men 
ikke løs alle problemer for dem.

 • Ha grenser og regler hjemme, men 
tilpass det til barnets nivå.

Kilde: Trygg-kontaktene

Bjarne Amdahl, rektor Hauger skole og Gunvor 
Alderslyst, rektor Mølladammen skole

Trygg-kontakten
Et tilbud til alle barn og foreldre i bærumsskolen

Hvis det oppstår mobbing eller kon-
flikter som er vanskelige å løse, ta 
gjerne kontakt med Trygg-kontakten. 

Trygg kontakten vil lytte, gi råd og 
samarbeide med dere og skolen.  

Vi vil bidra til 
at alle barn 
og ungdom i 
Bærum har et 
trygt og godt 
skolemiljø.
  

Bente Granberg og 
Mari Lundhaug Pharo, 

Trygg-kontakten.

Kontakt: 

Bente Granberg  
  41 56 08 40

Mari Lundhaug Pharo  
  91 13 96 16

 E-post: trygg@
baerum.kommune.no
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Svaret finner du i kommuneplanens 
samfunnsdel. 

MARIA HEE FURULUND

– Kommuneplanens samfunnsdel er vårt 
overordnede styringsdokument, som 
legger føringer for all planlegging vi gjør 
i kommunen. Den setter retning og mål 
for utviklingen av bærumssamfunnet, sier 
kommunedirektør Geir B. Aga.

Fire hovedmål
Planen har fire hovedmål for utviklingen av 
Bærum frem mot 2040: 
1. I bærumsamfunnet jobber vi sammen 

for å skape gode liv og like muligheter
2. Bærumsamfunnet er attraktivt og 

inkluderende
3. Bærumsamfunnet er klima- og miljø-

klokt 
4. Bærum kommune er handlekraftig og 

innovativ
Hvert hovedmål har delmål, samt beskri-
velser av hva vi skal gjøre for å nå målene. 
Hovedmål 1 har blant annet delmålet 
«Bærum skal ha innbyggere som mestrer 
eget liv og har god livskvalitet gjennom 
livet». For å nå delmålet skal vi blant annet 
bidra til deltagelse i arbeids-, fritids- og 
samfunnsliv og en mangfoldig frivillig sektor.

En kommune i endring 
Bærum står ovenfor utfordringer som 

endret demografi, økende ulikhet, klima-
endringer og trangere økonomi.

– For å møte utfordringene skal vi ut-
vikle og forbedre kommunens tjenester slik 
at kommunen også i fremtiden kan levere 
riktig. Da er kommuneplanens samfunns-
del en viktig rettesnor, sier Aga 
Kommuneplanens samfunnsdel følges opp 
i underliggende planer, der konkretisering 
av prioriteringer og tiltak gjøres. 

–  Dette vil vi se tydeliggjort i kommende 
budsjett- og økonomiplaner, og i rapporte-
ring på ulike nivåer, sier kommunaldirektør 
for organisasjon, styring og utvikling Bente 
Rudrud Herdlevær.

Bærumssamfunnets plan 
– Kommuneplanens samfunnsdel eies av 
hele Bærumssamfunnet, og den ble laget i 
samarbeid med innbyggere, næringsliv, poli-
tikere, organisasjoner og kommunens egne 
medarbeidere, sier Rudrud Herdlevær.

Bærums visjon «Sammen skaper vi 
fremtiden» er gjennomgående i planen. Til 
grunn for arbeidet ligger også FNs bære-
kraftsmål og de tre dimensjonene for bæ-
rekraftig utvikling. 

– Samarbeid er et nøkkelord også i ar-
beidet som ligger foran oss. Vi skal utvikle 
og omstille Bærum sammen - for dagens 
og morgendagens bæringer, sier Rudrud 
Herdlevær.

Her kan du lese mer om kommune-
planens samfunnsdel: www.baerum.

kommune.no/kommuneplan  

Nye, ambisiøse 
klimamål 
Om 10 år skal direkte klimagass-
utslipp i Bærum være redusert med 
65 prosent sammenlignet med i 
2009.  

MARIA HEE FURULUND

Det er ett av hovedmålene i Bærums 
reviderte klimastrategi. Den reviderte kli-
mastrategien er en videreføring av stra-
tegien fra 2018, men ambisjonsnivået er 
skrudd opp, og det er definert fem nye sat-
singsområder.

Hva skal vi gjøre?
To av satsingsområdene handler om 
transport og reisevaner. Transport står 
fremdeles for det meste av kommunens 
direkte utslipp. I årene fremover må derfor 
enda flere personbiler, varebiler, båter og 
anleggsmaskiner i Bærum være utslipps-
frie. Kommunen skal legge til rette for nød-
vendig infrastruktur, som elbil-ladere, og 
stille krav til hvilke transportmidler som 
brukes i kommunale prosjekter. Levende 
lokalmiljøer og nærhet til viktige funksjoner 
kan bidra til at flere velger å gå og sykle. 

Andre viktige områder fremover er kli-
maklok ressursbruk og fremtidsrettede 
bygg. Det skal bli lettere for bæringer å 
velge ombruk, deling og reparering. Så 
mye avfall som mulig må kildesorteres og 
gjenvinnes. I egen drift skal kommunen 
blant annet etterspørre ombrukte bygge-
materialer, vurdere å rehabilitere fremfor 
å bygge nytt og legge til rette for at bygg 
kan brukes til flere formål. Kommunen skal 
også stille krav til klima- og miljøsertifi-
serte produkter ved innkjøp. Fornebu skal 
fremdeles bli et nullutslippsområde, der kli-
mastrategien testet ut i praksis.  

Kommunestyret vedtok revidert Klimastrategi 
2030 i juni. Du kan lese mer på: www.baerum.
kommune.no/klimaklok Foto: Joyce Castro

Klimabrøl!
Har du lyst til å vise at du bryr deg om klima 
og natur? Spill inn et brøl! Du kan laste 
opp brølet ditt på www.klimabrolet.no. Du 
kan brøle alene eller sammen med familie, 
venner eller kolleger. Det viktigste er ikke 
hvor høyt du brøler, men at du engasjerer 
deg. 27. august slippes innspilte brøl løs i 
form av en kunstinstallasjon som avdukes 
foran Stortinget. Bærum kommune deltar i år 
på Klimabrølet. 

Bli med og brøl for klima og natur du også!  
Foto: Klimabrølet 

Barn fra Bærum engasjerer 
seg for miljø og klima 
Barn i Forneburingen barnehage og elever fra 6. klasse på Grav 
skole, var med på å markere «Grønn superdag» i år. På Grav skole 
stilte elevene i grønne klær, mens barna i Forneburingen barnehage 
bygde insektshotell, plantet insektvennlige blomster og lagde kart 
over alle artene Bærum har et spesielt ansvar for. «Grønn superdag» 
er en nasjonal feiring og markering av barn og unges engasjement 
for miljø og klima, arrangert av Grønt Flagg. 

Barn fra Forneburingen barnehage ryddet også avfall på «Grønn superdag». 
Foto: Grønt flagg

Hvilken retning skal Bærum utvikle seg i, 
og hvordan skal vi gjøre det? 

En kommuneplan består av en samfunns-
del med langsiktig arealstrategi og en 
arealdel. Kommunestyret vedtok sam-

funnsdelen før sommeren. Det er en egen 
prosess for kommuneplanens arealdel. 

Foto: Bærum kommune.
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FAKTA  

Litt av en byfest!
 • Tid: 26.–29. august
 • Sted: Sandvika
 • Mer informasjon:  
www.sandvikabyfest.no

ANNONSER

Rubrikkannonser
Vi tar forbehold om at arrangementer kan bli avlyst og åpningstider endret. Neste nummer kommer ut i uke 39, 
29.–30. september. Frist mandag 6. september. 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. 
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. 
  
DEMENSFORSKNING  
SØKER FRIVILLIGE  
LIVE@Home.Path forsker på bedre 
omsorg for hjemmeboende personer med 
demens. Vi søker frivillige besøksvenner. 
Som deltaker i prosjektet treffer du en 
hjemmeboende person som har demens, 
1–2 timer, en eller to ganger i måneden. 
Mer info: www.link.uib.no/live eller e-post 
live@uib.no 
 
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, 
Heidi Johnsen tlf. 67 50 86 03 eller 
Marianne Rognum tlf. 67 50 42 68. 
  
BIDRAGSYTERE TIL “DEN KULTU-
RELLE SPASERSTOKKEN”  
Den kulturelle spaserstokken skal gi 
kulturopplevelser til eldre som ikke 
kan oppsøke kulturtilbud selv. Lokale 
musikere, artister, kunstnere og andre kul-
turaktører oppfordres til å søke. Søknaden 
skal inneholde: beskrivelse av bidraget, 
sjanger/uttrykk, lengde, pris for 10–12 

forestillinger, samt kostnader for reise og 
diett. Programforslag sendes:  
harald.waugh@baerum.kommune.no innen 
15. september. 
 
KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER 
1. oktober 2021 er fristen for å søke 
tilskudd for 2022 for flere av kommun-
ens tilskuddsordninger. Mer informasjon: 
www.baerum.kommune.no/tilskuddsord-
ninger
 
KURS I TILSKUDDSPORTALEN FOR 
LAG OG FORENINGER I BÆRUM 
Hvordan kan du jobbe mer effektivt og 
lykkes bedre i å søke tilskudd til dine pros-
jekter? Meld deg på digitalt kurs i bruk av 
Tilskuddsportalen. Tid: 16. september 2021 
kl. 18.00-20.00. Påmelding: www.baerum.
kommune.no/tilskuddsportalen
 
BÆRUM FRIVILLIGSENTRAL   
Vi tilbyr en håndsrekning til mennesker 
som av ulike grunner har behov for litt 
hjelp. Mer info: Elias Smiths vei 7. Infor-
masjon om aktivitetene: baerum.frivil-
ligsentral.no eller tlf. 97 94 93 56. 

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN er 
et frivillig foreldrestøtte-program. Home-
Start i Bærum støtter familier med barn  
og unge i alderen 0–16 år. Ta kontakt på 
934 00 890/94 82 42 76 eller anneka.
johannessen@baerum.kommune.no  
Mer info: www.home-start-norge.no
 
PENSJONIST MED LEDIG TID?   
Søker menn og kvinner mellom 50 og 70 
år som besøksvenn/avlaster for pårørende 
til hjemmeboende personer med demens. 
Opplæring og regelmessig gruppeveiled-
ning. Fleksibel arbeidstid.  
Mer info: liv.folkestad@baerum.kommune.no 
eller mob. 41 65 76 18. 
   
SENIORNETT BÆRUM  
Veiledning i bruk av PC, Mac, nettbrett og 
mobil. Mer info: www.seniornett.no/lokal-
forening/baerum  
Kontakt: barum@seniornett.no
 
BÆRUMS LEGAT TIL ELDRE, SYKE 
OG/ELLER UFØRE TIL REKREASJON 
OG FERIE 
Legatets midler kan søkes av eldre, syke 
og/eller uføre, som er bosatt i Bærum, som 
tilskudd til rekreasjon og ferie. Det legges 
vekt på samlet familieinntekt og -formue. 
Legg ved siste års ligning. Søknad sendes 
på eget skjema til: Advokat Just Finne, 
Postboks 189, 1300 Sandvika.  
Søknadsskjema: tlf. 90 93 70 54 eller  
e-post: justfinne1@gmail.com  
Søknadsfrist: 30. november 2021.

Rett til erstatning for covid-
19-smitte ved sykehjem
Eldre kan ha rett til erstatning dersom 
de blir koronasmittet på sykehjem. 

Dersom det er sannsynlig at en 
beboer har blitt smittet av covid-19 på 
en kommunal helse- og omsorgsinsti-
tusjon, kan beboeren - eller etterlatte 
ved dødsfall - ha krav på erstatning 
fra Norsk pasientskadeerstatning for 
skaden smitten har medført.
Mer informasjon: www.npe.no

Filmfestival for seniorer 
Sandvika Internasjonale Filmfestival for 
Seniorer arrangeres på Odeon kino i 
Sandvika i uke 36, fra 6.−10. september. 
Mer info: www.seniorfilm.no

Velkommen tilbake 
til seniorsentrene!
Endelig kan seniorsentrene åpne for 
normal drift. – Vi ønsker alle våre tid-
ligere og nye gjester velkommen. Det 
blir kurs, gruppeaktiviteter, konserter, 
foredrag og herlige retter i våre fantas-
tiske restauranter, forteller tjenesteleder 
Arne Harald Foss.v

Ønsker flere frivillige
Kunne du tenke deg å bidra som frivil-
lig? Ta kontakt med det seniorsenteret 
du ønsker å være frivillig ved.
Programmet for høsten finner du her: 
www.baerum.kommune.no/seniorsen-
trene Det er også tilgjengelig i papirfor-
mat på seniorsentrene.

Ringhøyden og de andre seniorsentrene er 
nå åpne med normal drift.  
Foto: Bærum kommune

Kunst rett vest 2021
Kunst rett vest arrangeres i år 12.–26. septem-
ber. Fellesutstillingen vises på vakre Gilhus gård 
ved Lierstranda. Kunstnerne holder åpne atelie-
rer helgene 18.–19 og 25.-26. september.  
Mer informasjon: www.kunstrettvest.no

Kalvøyafestivalen 50 år
Kalvøyafestivalen ble arrangert for første gang 
søndag 5. september 1971. I løpet av de neste 
27 årene ble det 29 festivaler og mer enn 250 
band og artister spilte der. I år markeres jubiléet 
på flere måter - blant annet med en god, gam-
meldags Kalvøyafestival slik den var i 1971. 
Søndag 5. september 2021 blir det konserter på 
Kalvøyas gamle og faste scene fra kl. 15–18. 
Mer informasjon:  Kalvøyafestivalen 50 år 
eller www.kalvoyafestivalen.no

Foto: Karl Braanaas

Claude Monet (1840-1926), Kolsåstoppen i 
klarvær, 1895 (Le Mont Kolsaas, temps 
clair). Olje på lerret, 60x100 cm. Foto: Nasjo-
nalmuseet/Børre Høstland  

Fra torsdag 26.−søndag 29. august 
blir det Litt av en byfest i Sand-
vika og i år er det mye å lage fest 
for! Sandvika Vel er 125 år, Kalvøya-
festivalen er 50 år og BAKgården 
fyller 10 år. 

Nyt livet i byens oase
BAKgården fylles med kor, korps, storband, 
danseskoler, band og enkeltartister som 

endelig får stå på en scene og glede alle 
oss som nyter livet i byens fineste oase.
Se  BAKgården - Sandvika eller bakgar-
densandvika.no 

Sandvika-lykke 
Gatekunstfest fra 23.–29. august. 
Dyktige kunstnere vil 
produsere flere store 
og små veggmalerier 
og andre gatekunstut-
trykk i Sandvika under 
festivalen. Det blir 
også arrangert guidede 
omvisninger og works-
hops. 

Guidede 
omvisninger  
og kunstutstilling
Under Byfesten kan du også få med deg 
guidede omvisninger eller ta en tur på kunst-
utstilling, tivoli eller gå på nysirkusforestilling 
i Sirkuslandsbyen. 
Programmet finner du på Byfestens 
nettside: www.sandvikabyfest.no.

Litt av en byfest!
KULTUR

Bakgården, Foto Tonje Spjøtvold

FAKTA  

Kulturnatt elvelangs
 • Tid: 16. september kl. 20–22
 • Sted: Sandvikselva 
 • Mer informasjon:  Kultur i Bærum

Bli med på kulturnatt 
elvelangs!
16. september kl. 20–22 blir det 
Kulturnatt elvelangs – kvelden 
der Bærumskulturen funkler side 
om side med vakre installasjoner 
og nydelig lyssetting. 

Publikum opplever sang, dans og 
magisk stemning langs Sandvikselva. 
Løypa går langs den nye promenaden, 
under de 7 broene og opp til vakre 
Løkkehaven. Det er bare å møte opp 
og nyte magisk stemning og spen-
nende kulturopplevelser. 

Kulturnatt ved Brambanigården.  
Foto: Bærum kommune

Visning av Claude Monets 
Kolsåstoppen i klarvær (1895)
Under Kulturnatt elvelangs får du også 
en sjelden mulighet til å se den franske 
kunstneren Claude Monets maleri 
Kolsåstoppen i klarvær (1895). Monet 
bodde og virket i Sandvika vinteren 
1895. Her malte han blant annet 13 
varianter av Kolsåstoppen, i tillegg 
til det kjente maleriet av Løkke bro. 
Verket vises i Steinhuset i Løkkeha-
ven den 16. september kl. 20–22. Vis-
ningen er en del av Nasjonalmuseets 
turné «Kunsten kommer hjem – Norge 
rundt med Nasjonalmuseet».

Side 10  |  Bæringen  |  August  2021 August 2021  |  Bæringen  |  Side 11  

http://www.baerum.kommune.no/tilskuddsordninger/
http://www.baerum.kommune.no/tilskuddsordninger/
http://www.baerum.kommune.no/tilskuddsportalen
http://www.baerum.kommune.no/tilskuddsportalen
http://www.home-start-norge.no
http://www.baerum.kommune.no/seniorsentrene
http://www.baerum.kommune.no/seniorsentrene
http://www.sandvikabyfest.no


LITT AV EN BYFEST - 2021

VELKOMMEN TIL LITT AV EN BYFEST!

Torsdag 26.–søndag 29. august

 Programmet finner du her: www.sandvikabyfest.no 
BAKgårdsprogrammet kan du også finne på www.bakgardensandvika.no

BAKgården -  
 utekino og  
konserter

Løkkehaven - Markering av at det er 125 år siden Sandvika Vel ble etablert. 

Sirkuslandsbyen 
– Kjørbotangen 
27.–29. august

Bouncing  
Narratives –  
Rådhustorget 
fredag og lør-

dag kl. 11 og 14. 

Danseforestilling.

Sandvika-lykke 

Gatekunstfest  

23.–29. august. 

Byoriente- 
ring - 26.–29. 

 augustThomas Tivoli -  Kadettangen  26.–29. august

Guidede 
omvisninger 
 • Lørdag og søndag 
kl. 11 og kl. 14: 
Kunstvandring i 
Monets fotspor

 • Lørdag og  
søndag kl. 13:  
Gatekunstomvisning

 • Lørdag og søndag  
kl. 12.30 og 15.00:  
Historisk vandretea-
ter med Sigve Bøe 
og kjentfolk 

 • Lørdag og søndag 
kl. 13 og 15.00: 
Kalvøyafestivalen 
fyller 50 år. Rocke-
omvisning med Leif 
Gjerstad 

 • Søndag kl. 12 og 14: 
Blomsteromvisning 
på Elvepromenaden 

 • Søndag kl. 12 og 14:  
Kunstomvisning på 
sykkel

http://www.sandvikabyfest.no
http://www.bakgardensandvika.no

