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POLITISK DAGSORDEN
Innspill til Nasjonal Trans-
portplan: Formannskapet 
behandlet 26. februar innspill til 
Nasjonal Transportplan til Viken 
fylkeskommune. Bærums prio-
riteringer er blant annet: Forne-
bubanen, ny sentrumstunnel og 
ny Majorstua stasjon, E18, E16 
og Rikeriksbanen, og sykkel-
veier. I tillegg er forlengelse av 
Kolsåsbanen satt på dagsorden.

Ny friluftshalvøy i Lysaker-
fjorden: Formannskapet behandlet 
12. mars reguleringsplan for fri-
luftshalvøyen. Reguleringsplanen 
er sendt på høring og er lagt ut til 
offentlig ettersyn.

Fornebu–Lysaker metrotrasé: 
4. mars vedtok kommunestyret 
endringer i planene om metro-
traséen og mellom Fornebu og 
Lysaker. Reguleringsplanen ble 
vedtatt første gang i 2015, men 
det har vist seg at det er behov 
for reguleringsendringer knyttet 
til stasjoner, verksteder og ven-
desløyfe før byggestart. 
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HVEM & HVA I BÆRUMSPOLITIKKEN

Korona-viruset preger hver-
dagen til alle bæringer, og 
jobb nummer én for kommunen 
er å begrense spredningen og 
å ta vare på dem som allerede 
er smittet. Vi holder hjulene i 
gang og fortsetter med plan-
legging og gjennom føring 
av ekstraordinære tiltak for å 
håndtere situasjonen.

Vi vet vi ikke kan stoppe viruset, 
men vi kan utsette det og gjøre 
mye for å redusere smitten. Her 
må vi alle bidra. Det handler 
om at vi må vaske hendene 
våre, vi må hoste i albuen 
eller et papirlommetørkle før vi 
vasker hendene på nytt. Og vi 
må vaske glatte overflater hvor 
viruset kan oppholde seg over 
lengre tid. Alt dette bidrar til å 
redusere faren for smitte. 

Situasjonen er urovekkende 
og hele bærumssamfunnet er 
berørt. Ikke siden krigen har 
vi vært gjennom noe som kan 
sammenlignes med det vi nå 
står overfor. Det kaller på en 
helt ekstraordinær dugnad blant 
annet for å begrense smitte, for 
å beskytte risikogruppene og 
for å hjelpe dem som må være i 
karantene og som kanskje tren-
ger bistand til ulike praktiske 
gjøremål.

Det handler om en dugnad 
for å vise omsorg og ta vare på 
de i samfunnet vårt som nå er 
redde og engstelige – enten for 
selv å bli syke, for om noen i fa-
milien kommer til å bli syke, el-
ler for å bli permittert eller miste 
jobben. Det handler ikke minst 
om en dugnad hvor vi alle må 

overholde de ulike restriksjo-
nene som nå begrenser våre 
dagligliv – for å beskytte oss 
selv og andre. Vi ER i en ek-
straordinær situasjon der alle 
må trå til.

Mange barn og unge opple-
ver uro og bekymring og har 
spørsmål om korona-viruset. 
Derfor er jeg opptatt av at vi 
tar oss ekstra tid til å lytte til og 
prate med våre barn og unge, 
som kan oppleve situasjonen 
som veldig skremmende. 

Vi er alle på ulikt vis dypt be-
rørt av situasjonen: Samtidig 
opplever jeg at bæringene står 
samlet i denne helt spesielle ti-
den og jeg har stor tro på at vi 
sammen kommer styrket ut av 
den. Jeg vil rette en stor og in-
derlig takk til alle dem som på 

ulikt vis står på for å holde  
hjulene i gang i bærumssam-
funnet i denne ekstraordinære 
perioden. 

Ungdomsrådet er et partipolitisk nøytralt  
organ for og med ungdom. Rådet skal være et 
bindeledd mellom ungdommen, politikerne og 
kommuneadministrasjonen. 
Første rad fra venstre: Martin Strømme (leder), 
Henrik Apeland, Oscar Lone Olsen, Eirik Smith 
Monge, Jørgen Mohn Huse og Jakob Lie 

Tønnesen. Andre rad, fra venstre: Even Hodne 
Valaker, Lena Delacroix Ellingsen  
Tiril Andersen (nestleder), Ayni Nur Ahmed, 
Maria Aalerud Seim, Emma Demeer Strøm, 
Heba Babawat og Elise Hove Øverli. Ikke til 
stede på bildet: Rohet Hossain og Idunn Vollsnes. 

Den nye, midlertidige hverdagen

Bærum ungdomsråd
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Lisbeth Hammer Krog - ordfører
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Vær hjemme hvis du har vondt i halsen, symptomer på luftveisinfeksjon, hoster, har feber eller føler deg syk.  

Bærums koronatelefon: 67 50 59 99. Her besvares to spørsmål:   
- Trenger jeg å ta koronaprøve?  
 - Trenger jeg å kontakte lege? 

E-post: koronalegevakt@baerum.kommune.no.  
De som sender e-post vil bli kontaktet fortløpende og døgnkontinuerlig. Ikke send personsensitive opplysninger, 

som personnummer og opplysninger om sykdom og helse, men bare navn og telefonnummer slik at vi kan 
kontakte deg raskt. 

Oppdatert informasjon:  
www.baerum.kommune.no/korona - www.helsenorge.no/koronavirus

Vis omsorg  
- hold avstand

Host i papir eller
i albuekroken

Vask hender
- ofte og grundig

Gode vaner  
forebygger smitte
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Slik får du hjelp fra Nav
– Økningen i dagpengesøknader fra 
permitterte er enorm.  Vi har meget  
stor pågang i alle våre kanaler, men 
jobber på spreng for å besvare hen-
vendelse og søknader. Vi forsøker 
også å sikre tilgang til arbeidskraft 
for virksomheter som har behov, sier 
Nav-sjef i Bærum, Edel Hegerholm. 

Nav.no er den viktigste kanalen for å 
komme i kontakt med Nav, både for 
person brukere og arbeidsgivere. Her blir 
informasjon fortløpende oppdatert og lagt 
ut. Her kan du blant annet:  

• registrere deg som arbeidssøker 
• sende søknad om dagpenger under 

permittering og ledighet 
• bekrefte digital sykmelding fra lege 

og sende søknad om sykepenger 
– Vi ber publikum benytte våre digitale 

tjenester på nav.no, sier Edel Hegerholm.
– Vi vil prioritere å sikre folk økono-

miske ytelser.  
– Nav, både lokalt og nasjonalt, er i tett  

dialog med virksomheter i samfunns- 
kritiske sektorer. Særlig prioriterer vi nå 
helse og transport, sier Hegerholm.  

Nav på nett: nav.no
Publikumsmottaket har  
svært begrenset åpningstid.

Kontakt Nav
Har du spørsmål om saken din, for eksempel vedtak om 
dagpenger eller sykepenger? Send oss en melding via 
tjenesten Skriv til oss på nav.no. Vær oppmerksom på at vi har 
stor pågang. 
Du kan chatte med Nav om generelle spørsmål som: 

• hvilke rettigheter du kan ha hvis du, eller noen i din familie, 
blir syk av koronaviruset  

• hvordan du går frem hvis du blir permittert i jobben din.

Om permittering
Er du permittert, eller i ferd med å bli permittert? Registrer din 
CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no 
Er du arbeidsgiver og har behov for arbeidskraft? Legg ut 
stillinger på arbeidsplassen.no 
Er du registrert som arbeidssøker hos Nav, eller mottaker av ar-
beidsavklaringspenger? Ta kontakt med veilederen din i aktivi-
tetsplanen som du finner på nav.no 

For oppdatert informasjon:  
www.baerum.kommune.no/korona og www.helsenorge.no/koronavirus

KRISELEDELSE I BÆRUM KOMMUNE: 
Kommunedirektør Erik Kjeldstadli er kriseleder i 
Bærum kommune. Sammen med kommunedi-
rektøren sitter ordfører Lisbeth Hammer Krog, 
varaordfører Siw Wikan, beredskapsansvarlig, 
de tre kommunaldirektørene, kommuneover-
lege, kommunikasjonssjef og HR-direktør i 
kriseledergruppen. FOTO: FRODE MENES

PÅ FOLKEHELSEKONTORET blir de som 
har blitt positivt testet for koronaviruset i 
Bærum fulget opp og ivaretatt. De har også 
ansvar for smitteoppsporingen, med døgntu-
rnus syv dager i uken. FOTO: FRODE MENES

Renovasjon: Bidra til å 
minimere smitte spredning 

Avfallsbransjen er samfunnskritisk i 
beredskapen vår. Slik kan du bidra til 
unødig smitterisiko: 

• Sørg for at alt avfall er forsvarlig 
emballert i poser før du kaster det i 
avfallsdunken.

• Ikke sett fra deg avfall ved siden av 
fulle avfallsdunker. 

• Utsett turen til Isi. 

Kun personer som har avfall det er 
kritisk å kvitte seg med, bør besøke Isi 
inntil videre. Isi har også endrede åp-
ningstider og holder blant annet stengt 
på lørdager. Se åpningstider på:  
www.baerum.kommune.no/isi
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«Tommel opp»  
for digitalt klasserom
Da skolene ble stengt måtte 
tusenvis av elever få hjemmeunder-
visning. 5.klassingen Jana Dören og 
lærer Gisela Løsch gir opp-
legget tommel opp. 

ALEXANDRA DÖREN 

– Jeg synes elevene takler denne utfor-
dringen kjempefint, sier Giesela Løsch, 
lærer på Jong skole. – Nå gjelder det å 
holde motivasjonen oppe og å få til gode 
rutiner. Rytme og kontinuitet er viktig, fordi 
det skaper trygghet. I tillegg øver elevene 
seg på å jobbe selvstendig. 
 
Virtuell skoledag 
Den virtuelle skoledagen varer fra kl. 8.30–
13.00 eller 14.15 og er delt inn i to økter 
med to forskjellige fag, med en times 
pause imellom. Elevene begynner 
morgenen med å gi en tommel opp på 
nettbrettet for å vise læreren at de er med. 

– Første dag var det litt merkelig om 
morgenen. Jeg visste ikke om jeg skulle 
kle meg eller sitte i pysj, men til slutt satt 
jeg ved skrivebordet mitt i jeans og 
genser, sier 10 år gamle Jana.  

Gisela Løsch starter morgenen med å 
sende en videohilsen til alle elever og 

bruker den digitale læringsplattformen
Showbie for å legge ut digitale bøker 
og oppgaver som klassen skal jobbe 
med. Mens elevene lager videoer, tekster 
og bilder ved hjelp av nettbrett, er hun til-
gjengelig for spørsmål.  
 
Finner løsninger sammen 
Lærerne fra Jong skole jobber sammen
i team og er i kontakt med andre lærere i 

hele Norge for å finne flere løsninger for
hjemmeundervisningen. Selv om det 
var tekniske problemer med systemet i 
starten kan Jana likevel se fordelene med 
nettundervisning. 

– Det er bra at vi har nettbrett og Show-
bie! Mange av mine venner i Tyskland 
har ikke det. De sitter for tida bare hjemme 
og gjør lekser, sier hun. 

Ekte hverdagshelter
Medarbeiderne på Asker og Bærum 
legevakt står på dag og natt for å hjelpe 
de som trenger det.

– Hjertelig tusen takk til dere som står i 
denne veldig krevende situasjonen, fordi 
dere har håndtert det på den måten dere 
har gjort, sa ordfører Lisbeth Hammer 
Krog ved et besøk på legevakten nylig.

– Vi er veldig stolte av dere. Hver av 
dere gjør en kjempeinnsats, sa kommune-
direktør Erik Kjeldstadli. 

På Asker og Bærum legevakt har mel-
lom 80–100 personer blitt testet for koro-
navirus hver dag. 

– Det er et teamarbeid og det er teamet 
som gjør det mulig, sier avdelingsoverlege 
Germar Schneider.

SKOLE PÅ NETTBRETT: Bærumsskolen har lagt godt til rette for hjemmeundervisning, synes 
10 år gamle Jana. 

KORONA-PANDEMIEN
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Bærum i koronaens tid

SENIORTELEFONEN
På Seniortelefonen er målet å finne gode løsninger sammen deg.  
Der møter du sosialrådgivere, som vanligvis jobber på seniorsentrene. 
Deres vanlig oppgaver er å tilby hjemmebesøk, oppsøke eldre. Sosial-
rådgiverne kjenner systemet og er vant til å snakke med mennesker.
Ring telefonnummer 67 50 82 00 hverdager kl. 9–15.  
Kommer du ikke igjennom, ber vi deg legge igjen navn og telefon-
nummer så kontakter vi deg. 
Du kan også sende en e-post til seniortelefon@baerum.kommune.no

Hjertetelefonen: et 
tilbud til barn i skolen
Nå kan alle elever som 
trenger noen å prate med 
ringe Hjertetelefonen. Små 
og store spørsmål er like 
viktige. Miljøarbeideren 
på skolen er på plass alle 
ukedager for en prat med 
deg.  
Du kan også sende en 
mail til miljøarbeideren på 
skolen. På nettsiden til din 
skole finner du åpningstider, 
telefonnummer og e-post-
adresse. Vi snakker gjerne 
med DEG!

Psykisk  
mestringstelefon - korona
Et tilbud om samtaler for å best 
mulig mestre hverdagen. 
Ring 67 50 94 94, telefonen er 
betjent  kl. 9–15 mandag til fredag. 
Her får du snakke med blant annet 
psykologer som er ansatt ved 
Bærum Helse og friskliv.

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten er alltid  
tilgjengelig på telefonnummer  
67 50 47 70.  
Alle som er bekymret kan ringe  
inn for råd og hjelp.

Vi kan ikke svare på medisinske spørsmål knyttet til korona-
viruset. Les på nettsiden baerum.kommune.no/korona eller ta 
kontakt med koronatelefonen på 67 50 59 99. Du kan også 
sende e-post til koronalegevakt@baerum.kommune.no 
Andre spørsmål om koronavirus rettes til Helsedirektoratets 
informasjonstelefon: 815 55 015. Legevakttelefon og henven-
delser til fastlegene benyttes kun til annen helsehjelp. 
Ved akutt medisinsk krise, ring 113.

Har du spørsmål eller behov for kontakt?
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Bærum kommune 
skal være en attraktiv 
og innovativ arbeids
giver med motiverte 

og engasjerte medar
beidere med riktig 

kompetanse.

12 261
medarbeidere

7 441
årsverk

34,7 %
deltid  

(midre enn 80% stilling)

27,1 %
menn

6,8 %
sykefravær

Bærum kommune leverer nok 
en gang et godt økonomisk 
resultat. I 2019 er resultatet 
231 millioner kroner, noe som 
skyldes høyere skatteinngang, 
og avkastning fra fond, samt 
balanse i driften. Det er vi 
veldig tilfreds med. Men et 
godt resultat må ikke tilsløre 
de utfordringene som ligger 
foran oss. Det er nå, og i 
de nærmeste årene, vi har 
handlingsrom til å forme 
fremtidens kommune. 

2019 har vært et viktig år for å 
legge til rette for å møte fremtiden: 
vi har lagt planene for omstillings-
arbeidet, vedtatt viktige føringer 
for Fornebu og fremtidens byut-
vikling, etablert oss som kunn-
skapskommune og tatt viktige 
skritt for å styrke samarbeidet 
med innbyggere og frivillighet. 
Sist, men ikke minst, er klimaklok 

kommune i ferd med å befeste 
seg i bærumssamfunnet. 

«Tenke langt – handle nå» har 
vært en sentral parole for hand-
lingsprogrammet de seneste 
årene. Langsiktig tenking er viktig 
for å forberede kommunen og inn-
byggerne på behovene som opp-
står i årene som kommer. Kommu-
nen må ta langsiktige grep for å 
kunne møte fremtidige utfordringer 
på en god måte.

De neste ti årene vil utfordre 
oss. Omstilling er stikkordet.

Spørsmålet er ikke om vi skal 
omstille oss, men hvordan. Inno-
vasjon, innbyggersamarbeid, fri-
villighet og samskaping er viktige 
komponenter, som hver for seg, og 
sammen kan medvirke til å utvikle 
Ett Bærum – med innbyggerne i 
sentrum.

Hvorfor? Hva? og Hvordan? 
Kan vi svare godt og forståelig på 

de tre spørsmålene har vi et godt 
grunnlag for omstillingsarbeidet 
Det er også et godt grunnlag for 
innbyggerinvolvering og gode poli-
tiske beslutninger. 

Tenker  langt – handler nå!

Erik Kjeldstadli 
kommunedirektør i Bærum

Kommune for fremtiden
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VELFERD
OPPVEKST BARNEHAGE
• Flere barn får hjelp av barnevernfaglige hjelpe-

tiltak. Dette medfører færre plasseringer i insti-
tusjon og færre inngripende akutte plasseringer  
i Barneverntjenesten. 

• Høvik og Lønnås barnehager er godkjent som 
universitetsbarnehager. 

• Psykisk helsetjeneste barn og unge gjennom-
fører systematisk innhenting av brukernes 
erfaringer. 

• Sykefraværet i barnehagene er redusert som 
følge av målrettet arbeid på alle nivåer. 

 FAKTA
Antall barnehageplasser kommunale: 3 289
Antall plasser private: 4 330
Dekningsgrad: 95,6 %
Helsestasjoner på: Bekkestua, Eiksmarka, Kolsås, Marie Plathe, Sandvika og Storøya.
Antall nye meldinger til barnevernet: 840
Antall brukere innen psykisk helse: 1 171

VELFERD
PLEIE OG OMSORG
• Til sammen har om lag 2 500 eldre, beboere, 

pårørende, medarbeidere og andre besøkt vis-
ningsarenaene for frihets- og velferdsteknologi 
Emma MedLiv og Atri-X.

• Fire sykehjem har redusert matsvinn i et pilot-
prosjekt. Planen er å benytte erfaringene ved 
alle sykehjem.

• Ti unge voksne med utviklingshemming flyttet inn 
i de nye omsorgsboligene ved Saubakken bolig.

 FAKTA
Brukere av hjemmesykepleie: 3 539
Avlastning for demente: 142
Antall personer på sykehjem: 1 039

VELFERD
HELSE OG SOSIAL
• Antall sosialhjelpsmottakere er 

redusert med 51 til 2 113. 
• Innsats for lavinntektsfamilier, slik  

at flere får mulighet til å eie sin  
egen bolig, og gi gode oppveksts- 
vilkår for sine barn.

• Etablering av 15 nye fastlege- 
stillinger ble igangsatt i 2019. 

• 89 personer avsluttet kvalifiserings-
programmet i Nav. Av disse gikk 67 
prosent til arbeid, på landsbasis var 
det 51 prosent i 2018. 

 FAKTA
Antall bosatte flyktninger: 81
Antall henvendelser  
«Rask psykisk helsehjelp»: 1 482 

ORGANISASJON, STYRING OG UTVIKLING
ADMINISTRASJON OG DIGITALISERING
• Sykefraværet i Bærum kommune var 6,81 prosent og er for første gang lavere enn måltallet på  

7 prosent. 
• Det er Inngått avtaler om forsknings -  og innovasjonssamarbeid med NTNU og VID. Fem PhD-pro-

sjekter er igangsatt. 
• Om lag 93 prosent av fakturaer fra Bærum kommune blir sendt digitalt som følge av ny løsning. 

Antallet papirfakturaer er redusert med 100 000. 

 FAKTA
Antall medarbeidere: 12 261
Årsverk: 7 441
Andel deltid (mindre enn 80 % stilling): 34,70 %

VELFERD
OPPVEKST GRUNNSKOLE
• Bærumsskolen fortsetter å ha gode resultater i 

Nasjonale prøver på alle trinn og i alle prøver. 
• Positiv utvikling i Pedagogisk-psykologisk 

tjeneste (PPT) har fjernet unødige ventelister. 
• Forskningsprosjekt om digital skolehverdag er 

satt i gang i samarbeid med Universitetet i Oslo, 
finansiert av Norges forskningsråd

• Pilotordning hvor nyankomne minoritetsspråklige 
elever starter direkte ved sin nærskole.

 FAKTA
Antall elever barnetrinnet: 11 484
Antall elever ungdomstrinnet: 4 681 
Andel elever i SFO: 84,9 %

Årsrapport 2019: Viktige resultater og innsatser

Skole 21%
Barnehage 19%

Pleie og omsorg 31%Helse og sosial 10%
81

OSU 9%

Kultur etc 6%Teknisk 4%
19

Skole 21%
Barnehage 19%

Pleie og omsorg 31%Helse og sosial 10%
81

OSU 9%

Kultur etc 6%Teknisk 4%
19

 

Utviklet interaktivt undervisningsopplegg i nettvett 
for elever på 1.–10. trinn i samarbeid med Telenor.  
FOTO: ANNE-MARTE LIND

Andel minoritetsspråklige barn i barnehagene har 
økt betydelig etter rekrutteringsinnsats.  
FOTO: SOFIE META

Økt innsats for flere aktiviteter ved sykehjem og 
omsorgsboliger, blant annet musikkbasert miljøbe-
handling, båtturer, besøk fra barnehager, skoler og 
Lyset i hverdagen, og overføring av  
Bærum kulturhus sine fore - 
stillinger direkte til beboere.  
FOTO: SOFIE META
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VELFERD
HELSE OG SOSIAL
• Antall sosialhjelpsmottakere er 

redusert med 51 til 2 113. 
• Innsats for lavinntektsfamilier, slik  

at flere får mulighet til å eie sin  
egen bolig, og gi gode oppveksts- 
vilkår for sine barn.

• Etablering av 15 nye fastlege- 
stillinger ble igangsatt i 2019. 

• 89 personer avsluttet kvalifiserings-
programmet i Nav. Av disse gikk 67 
prosent til arbeid, på landsbasis var 
det 51 prosent i 2018. 

 FAKTA
Antall bosatte flyktninger: 81
Antall henvendelser  
«Rask psykisk helsehjelp»: 1 482 

ORGANISASJON, STYRING OG UTVIKLING
ADMINISTRASJON OG DIGITALISERING
• Sykefraværet i Bærum kommune var 6,81 prosent og er for første gang lavere enn måltallet på  

7 prosent. 
• Det er Inngått avtaler om forsknings -  og innovasjonssamarbeid med NTNU og VID. Fem PhD-pro-

sjekter er igangsatt. 
• Om lag 93 prosent av fakturaer fra Bærum kommune blir sendt digitalt som følge av ny løsning. 

Antallet papirfakturaer er redusert med 100 000. 

 FAKTA
Antall medarbeidere: 12 261
Årsverk: 7 441
Andel deltid (mindre enn 80 % stilling): 34,70 %

SAMFUNN
TEKNISKE TJENESTER,  
INKLUDERT PLAN OG BYGNINGSTJENESTEN
• Kommunedelplan 3 for Fornebu er vedtatt og oppfølging av planen er i gang.
• Antall behandlede byggesaker er 1 371, en økning på nærmere 30 prosent.
• Brøyte- og feieweb med løpende informasjon, er tilgjengelig på kommunens 

nettsider.

 FAKTA
Total mengde husholdningsavfall, tonn: 45 520

ORGANISASJON,  
STYRING OG UTVIKLING
EIENDOM
• Svært høy aktivitet med 

nybygg og større ombyg-
ginger for om lag 1,2 mrd. 
kr og vedlikehold for om 
lag 300 mill. kr. 

• Konseptet «Det gode 
Nabolag» er utviklet 
i samarbeid med 
Husbanken, med mål om 
mangfoldig og inkluderende 
bomiljø for mennesker med 
utviklingshemming, barne-
familier, førstegangskjøpere 
og andre. 

• Energiforbruket i 
kommunale bygg er 
redusert med 5,2 prosent 
siden 2016. 

 FAKTA
Samlet areal kommunal eiendomsmasse, inkludert innleie: 850 000m2

SAMFUNN
NATUR, KULTUR, 
FRITID OG KIRKE
• 3 000 barn i 1.–7. 

klasse deltok i prosjekt 
«Sommerles» og leste 
over 4 mill. sider.

• Bærum Kulturhus har gjen-
nomført et pilotprosjekt 
for overføring av forestil-
linger til beboere på syke-
hjemmene.

• Pilegrimsleden er forlenget 
fra Asker til Haslum kirke. 
Den er merket med lilla i 
Bærumskart. 

 

 FAKTA
Besøk på  
Bærum bibliotek: 449 360
Antall besøkende Bærum kulturhus: 131 712
Antall medlemmer i idrettslag: 55 798

Skole 21%
Barnehage 19%

Pleie og omsorg 31%Helse og sosial 10%
81

OSU 9%

Kultur etc 6%Teknisk 4%
19

Skole 21%
Barnehage 19%

Pleie og omsorg 31%Helse og sosial 10%
81

OSU 9%

Kultur etc 6%Teknisk 4%
19

Les hele Årsrapport 2019  på www.baerum.kommune.no/arsrapport

Åpnet nye Bekkestua barneskole for 800 elever. 
Bygget har tekniske løsninger for nye og frem-

tidsrettede undervisningsformer og er tilrettelagt 
som samfunnshus for lokalbefolkningen.  

FOTO: FRODE MENES

70,6 prosent av flyktningene i Bærum kom i jobb 
eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. 
Resultatet på landsbasis var i 2018 på  
67 prosent. FOTO: KOMPETANSE NORGE

ÅRSRAPPORT

En rekke store arrange menter og markeringer i 2019: 
Fischer Random Chess Championship, X Games, 

Sandvika Byfest, Kulturnatt Elvelangs, Kunst rett vest 
og Kadetten på nyåpnede Kadettangen.  

FOTO: GITTE PAULSBO
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Klimakloke Bærum

Parker sykkelen i de blå!  

20 sykkelskap står nå på Kolsås 
stasjon og 10 sykkelskap står på 
Østerås stasjon. Skapene kan brukes 
gratis i 12 timer og reserveres, låses  
og åpnes via appen SafeBikely.

Klesbyttekveld  
for ungdom

Bekkestua bibliotek har arrangert 
klesbyttedag for ungdom mellom 
12 og 18 år.  – Ungdommene tok 
med seg kjoler, jakker, skjørt og 
t-skjorter, og byttet til seg andre 
plagg. Mange lurte på når vi skulle 
ha dette neste gang, sier Marie 
Louise Ask Moss på biblioteket. 

  

Vinn premier   
for gåturen din  

21. april går startskuddet for årets 
Sykle til jobben-aksjon. Gåturer, 
svømming, fotball eller økter på 
treningssenteret gir deg like store 
vinnersjanser som sykling. Det er 
gratis for alle som bor eller jobber i 
kommunen å delta.  
Les mer om regler og premier på: 
www.sykletiljobben.no.  

Har redusert mengden matsvinn 

Fire bo- og behandlingssentre i Bærum har redusert matsvinnet sitt med 
til sammen 434 kilo mat på et halvt år. Lønnås, Nordraaksvei, Solvik 
og Stabæktunet sykehjem deltar i klimaklok-prosjektet «Kutt Matsvinn 
2020», sammen med Bærum Storkjøkken. Lønnås sykehjem har klart 
å redusere sitt matsvinn med 42 prosent på et halvt år, og kaster nå 
123 kilo mindre mat i løpet av to uker enn da prosjektet startet. Solvik 
sykehjem har redusert sitt matsvinn med 33 prosent. 

Prosjektet Kutt Matsvinn 2020 strekker seg over to år. Målet er å kutte 
matsvinn med 20 prosent i prosjektperioden. Kommunen samarbeider 
med Østfoldforskning, Matvett og Framtiden i våre hender i prosjektet. 
Les mer: www.baerum.kommune.no/klimaklok

Grasrotinitiativ 
og grønn varetransport 

Kommunen har søkt om Klimasats-
midler til syv nye prosjekter. Et av 
prosjektene handler om å utarbeide 
en løsning for effektiv og utslippsfri 
varetransport i Sandvika. Et annet 
handler om å legge til rette for flere 
lokale grasrotinitiativ som jobber med 
bærekraftig omstilling i nabolag. 
Det er også søkt om midler til å 
videreføre et prosjekt som ser på 
løsninger for å fjerne emballasjeavfall 
fra byggeplasser. Bærum er en del 
av fellesinitiativet Avfallsfrie bygge-
plasser, med mål om ikke å generere 
avfall, hverken på byggeplass eller 
ute hos produsent.
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Bærums overordnede plan for klimaarbeidet skal revideres i løpet av 
året. Kommunen vil involvere bærumssamfunnet i hvilke klimatiltak 
som skal gjennomføres.

I 2020 jobber kommunen blant annet med å finne nye løsninger for å 
håndtere styrtregn og oversvømmelser i tettbygde områder i fremtiden.

På tampen av 2019 viste en undersøkelse at 57 prosent av reisene i 
Bærum skjedde med bil. Samtidig var 30 prosent av bilene i Bærum 
utslippsfrie.

Innbyggerpanelet, som består av bæringer som ønsker å medvirke, 
gav i 2019 nær 200 innspill til videre arbeid om ressursbruk.

Kildesortering ble innført på alle skoler og i barnehager ved skolestart 
2019. Alle kommunale barnehager er «Grønt flagg- sertifisert».

Kommunale bygg vedlikeholdes, utnyttes og bygges klimaklokt. I 2019 
var energiforbruket i kommunale bygg redusert med 5,2 prosent sam-
menlignet med i 2016.

På Fornebu har næringslivet og SmartCity Bærum sett på mulighetene 
for helelektrisk mobilitet. Samtidig testes ulik nullutslippsteknologi.

Bærum fikk anerkjennelse og ble plassert på en internasjonal A-liste for 
klima i 2018 og 2019.

I slutten av 2018, ett år etter innføring av matavfallssortering, kildesor-
terte bæringene over 60 prosent av alt matavfall som ble kastet.

Flere klimaprosjekter fra klimahandlingsplanen ble satt i gang fortlø-
pende. Som energirådgivning til innbyggere, tilskudd til lading og 
elbilpool for kommunens medarbeidere.

Bærums første klimastrategi og klimahandlingsplan ble vedtatt i 2018 
med innspill fra innbyggere og næringsliv. Satsingsområdene er mobili-
tet, ressursbruk og bygg.

I 2017 var utslippene redusert med 26 prosent sammenlignet med  
i 2009. Mye på grunn av utslippsfrie biler.

Klimaklok kommune ble vedtatt i 2016.

Vi bygger  
klimakloke Bærum
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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,  
Kjørboveien 22, Sandvika.

STØTTEKONTAKTER   
OG BESØKSHJEM
Barnevernet søker støttekontakter 
og besøkshjem. Kontakt:  
anne.fagersten@baerum.kommune.
no eller tlf. 91 39 67 16.

AKUTTHJELP  
TIL BARNEFAMILIER 
Målgruppe: familier med barn 0–12 
år. Det må foreligge helsemessig be-
grunnelse fra fastlege, helsesøster 
eller annen instans. 
Mer info: www.baerum.kommune.no 
eller tlf. 67 50 89 10/46 80 94 44.

FRIHETS- OG  
VELFERDSTEKNOLOGI
På Atri-X kan du utforske og lære 
mer om ulike hjelpemidler som kan 
gi en enklere og tryggere hverdag. 
Claude Monets allé 21, Sandvika
Mer info: www.baerum.kommune.no/
velferdsteknologi eller følg oss på 
Facebook.

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

MESTRINGSKURS
Mestringskurs for personer med 
langvarig sykdom.
Info om de ulike kursene: tlf. 67 80 93 14 
eller lms.bs@vestreviken.no 
Alle kurs holdes på Lærings- og 
mestringssenteret, Bærum sykehus. 

SAMTALEGRUPPE FOR 
PÅRØRENDE 
Pårørende til noen med psykiske 
lidelser? Bli med i en samtale-
gruppe. Arrangør: Landsforeningen 
for pårørende innen psykisk helse, 
LLP, Bærum lokallag. Påmelding og 
informasjon: Anne Helene Lindseth, 
tlf. 97 06 36 01. Kun åtte plasser. 

RÅDGIVNING  
RUS OG PSYKISK HELSE   
For innbyggere over 18 år med ut-
fordringer knyttet til rus, psykisk 
helse eller andre sosiale problemer. 
Vi gir råd og veiledning til brukere, 
pårørende og samarbeidspartnere. 
Tjenesten er gratis og du trenger 
ingen henvisning.  
Kontakt: tlf. 67 50 76 55.

DEMENSFORSKNING  
- SØKER FRIVILLIGE
LIVE@Home.Path forsker på å 
bedre omsorgen for hjemmeboende 
personer med demens. Deltakelse 
i prosjektet innebærer at du treffer 
en hjemmeboende person som 
har demens 1–2 timer hver eller 
annenhver uke. Prosjektet samar-
beider med Bærum Røde Kors for 
oppfølging og opplæring av frivillige. 
Mer info: www.link.uib.no/live eller 
e-post live@uib.no

ISI GJENVINNINGSSTASJON 
For informasjon om åpningstider se 
www.baerum.kommune.no/isi eller 
ring 67 17 43 30.

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. 

BÆRUM STORKJØKKEN 
Til eldre som ønsker middagsmat 
levert på døren. Tradisjonell 
middagsmat i  
porsjonspakninger ferdig til 
oppvarming. 
Mer informasjon: tlf. 93 22 23 33, 
e-post middag@baerum.kommune.
no eller www.baerum.kommune.no/ 
baerumstorkjokken

GRAVPLASSENE
Frist for å bestille sommerstell: 6. 
april. Mange gravsteiner tipper/velter 
etter vinteren. Ta kontakt med et 
steinfirma dersom dette gjelder din 
gravstein.  
Se www.baerum.kommune.no/ 
gravplassforvaltningen for mer  
informasjon.

REVIDERING AV KOMMUNENS  
PARKERINGSSTRATEGI
Parkeringsstrategien til Bærum 
kommune skal revideres. Send 
merknader og spørsmål innen 30. 
april til: Bærum kommune, Områ-
deutvikling, Postboks 700, 1304 
Sandvika, e-post: post@baerum.
kommune.no. Merknader påføres 
arkivsakID 19/9781.  
Saksbehandler: Kirsti Burheim, 
kstokke@baerum.kommune.no

BÆRUM FRIVILLIGSENTRAL 
Elias Smiths vei 7. Informasjon om 
aktivitetene: baerum.frivilligsentral.
no eller  
tlf. 97 94 93 56.

SENIORNETT BÆRUM
Veiledning i bruk av PC, Mac, 
nettbrett og mobil.  
Mer info: www.seniornett.no/lokal-
forening/baerum.  
Kontakt: barum@seniornett.no

SENIORKULTUR – REISER
Åpent mandag–torsdag 11–14. 
Tlf. 67 50 40 47, melding på  
mobil 48 42 16 67, vi ringer tilbake. 
Mer informasjon på  
www.baerum-seniorkultur.no, i 
katalogen og hos oss i skranken, 
Atriumgården,  
Sandvika seniorsenter.
 
VÅRMARKED  
VED AURORA VERKSTED 
9.–10. mai kl. 11–16.  
Kunst, gode tilbud, maleriutstilling, 
skosalg, restesalg og café hos oss 
på Avløs i Bærum, Durudveien 33. 
Velkommen!

Vi tar forbehold om at  
arrangementer kan bli avlyst  
og åpningstider endret.

Neste nummer av Bæringen kommer ut i mai med annonsefrist 20. april.
Vi tar forbehold om at arrangementer kan bli avlyst og åpningstider endret.
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Pårørendeskolen: 

Gir kunnskap 
om demens
– For pårørende til mennesker med 
demens er det ofte vanskelig å forstå 
endringene som skjer med deres 
kjære. Da er det godt å møte andre i 
samme situasjon og få kunnskap om 
de ulike demenssykdommene, sier 
demensrådgiver Torhild Bjørge. 

VIGDIS BJØRKØY

SANDVIKA: Kunnskap er et nøkkelord når 
man blir pårørende. Kommunen arrangerer 
kurs som skal gjøre det lettere å forstå de 
ulike variantene av demenssykdommer. 
Det gir en større trygghet for pårørende, 
og kursene bidrar også til fellesskap og 
forståelse for egen situasjon.

Ta vare på deg selv
Det er mer enn hukommelsen som 
rammes når et menneske får diagnosen 
demens.  

– Å være pårørende er en altoppslu-
kende oppgave, og det er viktig at man 
sørger for å få alenetid og kan gjøre ting 
i livet sitt som har en positiv verdi for en 
selv, sier Thorhild Bjørge. – Tross den nye 
situasjonen er det viktig å beholde det 
som var før – som sosiale aktiviteter og å 
pleie vennskap. 

Pårørendekurset vil ta opp temaer som 
blant annet atferdsforstyrrelser, kommuni-
kasjon, rettssikkerhet og informasjon om 
kommunens tilbud.

Å gi slipp 
For mange pårørende er den største utfor-
dringen å innse at andre også kan ta vare 
på sin kjære. Da er det viktig å klare å gi 
slipp, og dermed kunne få den erfaringen 
at det gjerne går helt fint om du er borte 
noen timer eller mer. 

– Personer med demens er like forskjel-
lige som folk flest, og det er de nærmeste 
som ser hva de har mest glede av å gjøre 
og å være med på, sier Bjørge.

KONTAKT:
demensinfo@baerum.kommune.no  
Demenstelefon 47 66 55 00.

Ta bena fatt
Å sitte hjemme over lengre tid og være 
forsiktig med omgang med andre, er en 
påkjenning for de fleste. Skog og mark 
kan da være fristeder for store og små.

VIGDIS BJØRKØY

Kalvøya
Utforsk den flotte øya, med lang og 
spennende historie. Det er mulig å gå 
øya rundt, selv om det er ulendt terreng 
og vanskelig å forsere enkelte steder. 
Det er satt opp informative plakater over 
hele øya. Også turforslag er merket, og 
turveiene går på kryss og tvers over øya. 

Fornebulandet
Fornebu og Snarøya har mange flotte tur-
muligheter, friområder, naturreservat og 
parker. Her kan man komme frem med 
barnevogn eller sykkel de fleste stedene.

Burudvann rundt 
Turen starter ved den store parkeringen 
700 meter fra Burudvann badeplass. På 
vestsiden av vannet går det grusveier, 
som stiger opp til cirka 200 meter over 
Burudvann.Her begynner stien som tar 
deg ned igjen til sørenden av Burudvann 
og tilbake til parkeringsplassen. Siste del 
av stien er mer krevende, spesielt fordi det 
er en del veier i området. Det kan derfor 
være lurt med 

Kolsåstoppen
Kolsåstoppen er et av de største klatre-
feltene i Oslo-området, men toppen er 

også et veldig fint turmål for en vandretur. 
Toppen består av Nordre Kolsås, 379 
moh., og Søndre Kolsås, 342 moh. Mellom 
toppene ligger det idylliske Setertjernet, 
og her er det en fantastisk panoramautsikt 
utover Oslo, Bærum og ut over Oslo-
fjorden. 
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Tårnet  
på plass

Nå er den 600 kilo 
tunge klokken på 
Lilleøya gravlund 
heist. Klokketårnet 
er i lyst betong 
med spillverk av tre 
rundt selve klokken. 
Lilleøya gravlund er 
den første i Norge 
som blir bygget som 
ren minnelund, og 
hvor det er tilbud 
for både kiste-
gravlegging og ur-
negravlegging. 
Planlagt åpning 
av gravlunden er 
senhøsten 2020 
eller våren 2021. 
FOTO: FRODE MENES

Elever testet nye 
læremidler
Elever og lærere fra mange bæ-
rumsskoler testet nylig ut for-
skjellige digitale løsninger for 
læring. 

– Dette var veldig gøy! Det 
er en spennende, annerledes 
og kreativ måte å lære ting på, 
sa Ilinca og Shona fra Emma 
Hjorth skole, som prøvde 
3D-læring med VR-briller.

– For å gi elevene våre best 
mulig grunnlag for læring, 
trenger vi også fleksible 
læremidler som lærerne kan 
jobbe trygt med, sier Christian 
Sørbye Larsen i Grunnskoleav-
delingen.
I august kommer den nye 
læreplanen der digitale ferdig-
heter har fått en tydeligere 
plass. 
FOTO: FRODE MENES

Færre elever  
opplever mobbing

Elevundersøkelsen om trivsel i skolen 2019 
viser en liten nedgang i antall elever som 
melder om mobbing i bærumsskolen. I gjen-
nomsnitt oppgir 4,6 prosent av elevene at de 
har blitt mobbet 2–3 ganger i måneden eller 
oftere. Det er de yngste som oppgir mest 
mobbing, og tallene fordeler seg svært jevnt 
mellom gutter og jenter.  
FOTO: PIXABAY

Nytt prosjekt skal 
hjelpe elever med 
svake lesefer
digheter 
Bærum skal være med å lage en ny, digital portal for elever som strever med å lese. Forsknings-rådet har gitt 7 millioner kr til prosjektet, som skal gi skoleledere og lærere mulighet til å planlegge, utvikle og gjennomføre tiltak for svake lesere på mellomtrinnet. Blant annet skal det lages eget un-dervisningsmateriell og undervis-ningsopplegg. Bærumsskolen vil være en viktig samarbeidspartner i prosjektet, som også Lesesenteret ved Universitetet står bak.

Hva er Viken?

Viken fylkeskommune 
består av de tidligere 
fylkene Akershus, 
Buskerud og Østfold, 
samt noen omliggende 
kommuner. Til sammen 
har Viken 1,2 millioner 
innbyggere. Det er 51 
kommuner i Viken. 
Bærum er den største 
basert på antall 
innbyggere.

Pensjonist med ledig tid?
Har du engasjement for mennesker med spesielle behov, lyst til å tjene litt penger og kan snakke godt norsk? Bærum kommune søker avlastere for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Du får opplæring og veiledning. For mer infor-masjon, ta kontakt med Liv Folkestad på e-post liv.folkestad@baerum.kommune.no eller mob. 41 65 76 18. 

Vinteraktivitets  
dagen 2020 
26. og 27. februar ble vinteraktivitetsdagen for sy-
kehjemmene i Bærum avholdt på Bærum Golfklubb 
i Lommedalen. Her 
kunne beboere 
og brukere delta 
på aktivitetsløype, 
tur på firhjuling og 
gitarspill. 
FOTO: FRODE MENES

Smått og stort fra bærumssamfunnet
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Claude Monet hedres med skulptur
SANDVIKA: Nå kan du se en helt 
ny skulptur formet som et staffeli i 
Løkkehaven i Sandvika. Skulpturen ble 
avduket 15. februar – akkurat 125 år etter 
at den berømte franske kunstneren Claude 
Monet (1840–1926) besøkte Sandvika. 
Det ble også avduket et Monet-inspirert 
veggmaleri laget av kunstnergruppen 
DUER. Monet var en stor landskapsmaler 
og i Norge ville han fange vinterlyset 
inn i maleriene sine. I fem uker bodde 

Monet på Bjørnegård pensjonat, drevet 
av Bjørnstjerne Bjørnsons svigerdatter. 
Pensjonatet var et livlig samlingssted 
for samtidens kunstnere. Skulpturen i 
Løkkehaven i Sandvika er utformet av 
kunstner og smed Tobbe Malm. Den er 
plassert i Løkkehaven ved Løkke bro, 
som er ett av de berømte motivene Monet 
malte.  
 

FOTO: HILDE M. ROGNERUD

Kunstneren bak rytterstatuen er 100 år
SANDVIKA: Ved rådhuset i Sandvika står to skulpturer av den norske billedhuggeren Arnold Haukeland (1920–1983): rytterstatuen og 
fontenen i borggården. Litt lenger unna, ved justisbygget, står Røde diagonaler. Haukeland omtales ofte som den norske abstrakte 
skulpturens far og en av de viktigste skulptørene i norsk kunsthistorie. I år er det 100 år siden Haukeland ble født. 

Nå blir det enkelt å få tilgang til biblio-
tekene i Bærum, også utenfor ordi-
nær, bemannet åpningstid. Det skal 
meråpent bibliotek sørge for.

VIGDIS BJØRKØY

BEKKESTUA: – Meråpent bibliotek er et 
tilbud der du får tilgang til biblioteket ut 
over ordinære åpningstider. 

Biblioteket vil da være selvbetjent, sier 
fagansvarlig ved Bærum bibliotek, Randi 
Hausken. – For å få tilgang til meråpent 
bibliotek, må du først ha registrert deg 
som låner og mottatt lånekort. Deretter 
må du signere en avtale om tilgang til 
meråpent bibliotek, for at lånekortet ditt 
skal oppgraderes til adgangskort. 

Slik logger du inn på biblioteket
Meråpent bibliotek vil være i tiden 
8.00–22.00 alle dager, hele året, for de 
som har registrert seg. For å komme 
deg inn på biblioteket i meråpen tid, må 
du skanne bibliotekkortet ditt og slå inn 
PIN-kode på innloggingspanelet ved bi-
bliotekets inngangsdør. 

Du kan også benytte ditt digitale låne-
kort som du finner i Bibliofil-appen.

– Det er en aldersgrense på 18 år for 
å få tilgang til meråpent bibliotek, fortel-
ler Hausken. – Tilgangen gjelder for deg 
personlig, og kan ikke benyttes av andre.

Alle bibliotek skal bli meråpne
 – Bekkestua er først ute og Høvik 
kommer etter. Målet er å innføre meråpent 
på alle bibliotekene i kommunen i løpet av 
2021, sier Hausken. 

 
ENKELT Å BRUKE: Med eget innloggings-
kort er det enkelt å bruke bibliotekets lokaler, 
også utenom bemannet tid.  
FOTO: RANDI HAUSKEN

Bærum bibliotek: 

Lanserer «Meråpne bibliotek»

I meråpen tid kan du: 

 • låse deg inn i lokalene selv
 • låne, levere og hente reservert 

materiale
 • lese tidsskrifter og bøker
 • bruke PC og trådløst nett
 • skrive ut dokumenter

For informasjon om åpningstider se 
barum.folkebibl.no
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Kvalifikasjoner
Helsefaglig kompetanse som:
 Lege
 Legesekretær
 Sykepleier
 Helsefagarbeider
 Student innen helsefag

Søkere fra land utenfor Skandinavia må 
ha bestått norskprøve B2

Personlige egenskaper
“Ståpå”-vilje

BLI MED OG SETT SPOR.

Helse- og omsorgspersonell
Bærum kommune har et stort behov for ekstra helsepersonell til viktige funksjoner i tiden 
fremover. Vi ønsker å komme i kontakt med alle dere som har bakgrunn innen helsearbeid. 
NB! Pensjonister kan nå motta lønn uten at det går utover pensjonsutbetalingen.
Send oss din søknad med informasjon om din bakgrunn, og hva du ønsker og kan bidra med,  
så snart som mulig.

For mer informasjon og søknad, se www.baerum.kommune.no/helsejobb eller scanne QR-koden til høyre.

Vil du være meddommer for perioden 2021-2024?
Bærum kommune søker meddommere til Asker og Bærum tingrett, 
Borgarting lagmannsrett og jordskifteretten. 

Du kan være meddommer dersom du er:
Folkeregistrert i Bærum på søknadstidspunktet, 
over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021.  
og snakker og forstår norsk.
Du må være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, 
eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge  
de tre siste årene.

For mer informasjon og søknadsskjema, besøk 
www.baerum.kommune.no/meddommere


