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

Eierutvalget:

Foto: Ragnhild Hoem

HVEM & HVA I BÆRUMSPOLITIKKEN

Hva er Budsjett og økonomiplan 2022−2025?
Bærum står overfor nye utfordringer som krever nye svar.
For å håndtere disse utfordringene og påvirke samfunnsutviklingen vedtok kommunestyret i juni den nye kommuneplanens samfunnsdel. Denne
gir en tydelig retning for helhetlig og bærekraftig utvikling
av kommunesamfunnet og
kommunen som organisasjon.

Skal gjøre kommunens
budsjett mer tilgjengelig
Det er et mål at den nye
samfunnsdelen skal være
et overordnet styringsverktøy som brukes av hele
kommunen. Budsjett og
økonomiplan 2022–2025 er
derfor et verktøy for å nå
målene i den nye kommuneplanen.

Samtidig er, for første gang,
budsjettet heldigitalt fremstilt
på plattformen Framsikt. Den
digitale plattformen gjør det
enklere å finne informasjon.
Dette gir et mer tilgjengelig
beslutningsgrunnlag for
politikerne og mer innsyn
for innbyggerne.

Prosessen videre:

Politisk behandling av Budsjett og økonomiplan 2022–2025
• 29. september: Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan blir lagt frem.
• Oktober: Budsjett og økonomiplanen behandles i de politiske utvalgene – utvalgene har møter i
uke 41.
• 17. november: Budsjett og økonomiplanen behandles i formannskapet.  
• 1. desember Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplanen.
Budsjett og økonomiplanen legges frem til offentlig ettersyn i foajéen på rådhuset etter behandling i
formannskapet 17. november, og frem til kommunestyrets behandling 1. desember.
Se www.baerum.kommune.no for å lese hele forslaget til budsjett og økonomiplan.

Frivillighet er fremtidens gull
Jeg liker å oppsummere vårt
viktige samfunnsoppdrag på
følgende enkle måte: Det handler
om å ha noe å leve av, leve i og
leve for. Samtidig skal vi skape
gode vilkår for mestring. Til dette
trenger vi verdifull innsats fra
de mange gode kreftene vi har
i bærumssamfunnet. Bærum er
en mangfoldig frivillighetskommune og svært mange av kommunens innbyggere er engasjert
i og deltar i det viktige frivillige
arbeidet. Neste år feirer vi frivillighetens år i Norge.
Det er registrert over 600 frivillige organisasjoner i kommunen. Jeg er stolt av det høye
Bærum kommune
Kommunikasjonsenheten
baeringen@baerum.kommune.no
Telefon 67 50 40 50
Redaksjonen avsluttet
20. september.

aktivitetsnivået og de gode resultatene bærumssamfunnet kan
vise til på frivillighetsområdet. Ildsjeler, organisasjoner og næringslivet gjør en stor innsats og
bidrar med et mangfold av aktivitetstilbud og sosiale fellesskap.
Når vi møtes gjennom frivillighet, er det med på å sikre at vi
ikke blir fremmede for hverandre.
Vi møtes i glede over felles
innsats. Jeg tror det er lysten til å
bidra, ønsket om å være til nytte,
til å yte en samfunnsinnsats,
gjøre en forskjell, skape glede for
andre og dermed også for seg
selv - som er den store drivkraften. Selv om ildsjelene kanskje
Ansvarlig redaktør
Lisa Bang
91 63 93 80
Redaktør
Ragnhild I. Hoem 90 68 15 23

13. oktober, 10. november
Eldrerådet:
2. og 30. november
Formannskapet: 20. oktober,
3. og 17. november, 8. og
15. desember

Hovedutvalg for barn og
unge: 12. oktober, 9. november,

7. desember

Hovedutvalg for bistand
og omsorg: 13. oktober,
10. november, 8. desember

Hovedutvalg for miljø,
idrett og kultur: 14. oktober,

11. november, 9. desember
Klageutvalget:
2. og 30. november
Kommunestyret: 29. september, 27. oktober, 24. november, 1. og 15. desember
Kontrollutvalget: 25. oktober, 22. november
Planutvalget: 14. oktober,
4. og 18. november, 9. desember

Råd for personer med
funksjonsnedsettelse:

1. og 29. november
Ungdomsrådet: 29. september, 3. november, 1. desember
Utvalg for samarbeid:
12. oktober, 9. november,
7. desember

ORDFØRERENS
SPALTE

ikke reflekterer over sitt bidrag i
det daglige, så er den enkeltes
innsats en stor ressurs i utviklingen av trygge og gode lokalsamfunn i kommunen.
Dette engasjementet skal vi
passe godt på og løfte med oss
videre inn i Frivillighetens år.
2022 skal vi bruke til å feire Norges og Bærum sitt viktigste lagarbeid.
Sammen skal vi jobbe for å
spre positivitet gjennom å øke
kunnskap om og annerkjennelse
av frivillig arbeid.
Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Forsidebilde:
Haakon, Rene-Dan og Sahar på
Levre skole. Les om forslaget til
budsjett og økonomiplan på side
2–6.
Foto: Ragnhild I. Hoem

2022 – året for frivillighet
Bærum kommune har en trygg og
god økonomi med en driftsramme
på om lag 11,2 milliarder kroner i
året. Dette kommer frem i Budsjett
og økonomiplan 2022–2025, som
for første gang er heldigital.
– Jeg vil trekke frem fire satsingsområder
som blir viktige for svært mange innbyggere i året som kommer. Det er psykisk
helse, klima og miljø, tiltak for en mer
bærekraftig økonomi, og sist, men ikke
minst, Frivillighetsåret 2022, sier kommunedirektør Geir B. Aga.

Psykisk helse barn og unge

Foto: Elena Garm

Teknisk produksjon/trykk
Erik Tanche Nilssen AS, Skien
Opplag Cirka 50 000
Distribusjon Posten Norge AS
Neste nummer kommer i uke 4, 2022.
Frist neste nummer: 10. januar.

Det er behov for å styrke kommunens
tilbud innen psykisk helsehjelp for barn og
unge, som følge av pandemien. Dette er et
viktig grep, sammen med blant annet økt
satsing på Bedre tverrfaglig innsats (BTI).
BTI skal styrke det tverrfaglige arbeidet
og samhandlingen mellom tjenestene som
møter barn, unge og foreldre det er knyttet
bekymring til. – Vi foreslår å styrke budsjettet med 5 millioner kroner, sier Aga.

Ambisiøse klimamål

Kommunens Klimastrategi 2030 har
et høyt ambisjonsnivå, med mål om å
redusere de direkte klimagassutslipp i
Bærum med 65 prosent i forhold til 2009.
I 2050 skal Bærum være et lavutslippssamfunn.
Det høye ambisjonsnivået stiller store
krav til omstilling og adferdsendringer
i bærumssamfunnet – både for innbyggere, organisasjoner, næringsliv og kommune. – Vi presenterer et klimabudsjett
som viser utslipps-effekten av klimatiltakene våre, i tillegg til finansieringen av tiltakene, sier Aga.  

15 % redusert
investeringsnivå
En av kommunens største utfordringer i
årene fremover er et svært høyt investeringsnivå. Et høyt investeringsnivå får
også store konsekvenser for driftsbudsjettet.
– I tråd med vedtak legger vi frem forslag som innebærer 15 prosent reduksjon
i investeringene, sier Aga.

Kommunedirektør
Geir Aga.

Frivillighetsåret 2022

– Bærum har ambisjon om å være blant de
beste på innbyggersamarbeid og frivillighet. Derfor har vi satt frivillighet som overordnet tema for året 2022, sier Aga.
I forbindelse med markeringsåret 2022
foreslår kommunedirektøren en styrking av
innsatsen med 1,5 millioner kroner, som i
hovedsak skal gå til tiltak i regi av frivilligheten. Det kan være arrangementer, informasjons- og mobiliseringstiltak. Dette kommer i tillegg til øvrige støtteordninger for
lag og organisasjoner. I 2022 åpner også
Presterud gård på Bekkestua, som en av
flere møteplasser for lokalsamfunnet.
– Målene for markeringsåret er økt deltakelse, økt mangfold, og økt kunnskap
og synlighet rundt frivillighet og innbyggersamarbeid og hva det betyr for samfunnet
vårt. Bærum har sterke tradisjoner for frivillighet og det er avgjørende at vi tar med
oss disse gode kreftene inn i fremtidens
bærumssamfunn, sier Aga.
Se hele forslaget til budsjett og økonomiplan på www.baerum.kommune.no
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Barn og unge

Bistand og omsorg

Dette bruker vi penger på:
• Grunnskolen: 16 394 elever fordelt på 27 barneskoler, 12 ungdoms
skoler, 1 spesialskole og 1 alternativ skole med tre avdelinger.
I tillegg har vi Kulturskolen og Sjøholmen maritime senter.
• Barnehagene: 3 139 plasser i kommunale barnehager, 3 930 plasser
i private barnehager og 187 plasser i private familiebarnehager.
• Barnevern, PP-tjenesten, helsetjenester barn og unge, avlasting og
barneboliger, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid, Utekontakten,
Ungdom og fritid.

Dette bruker vi penger på:
• 12 seniorsentre, om lag 943 plasser i bo- og behandlingssentre,
143 dagsenterplasser, 963 omsorgsboliger.
• Hjemmebaserte tjenester som yter pleie- og omsorg til alle
aldersgrupper.
• Boligbistand, flyktninger, botiltak for enslige mindreårige asylsøkere,
NAV, krisesenter, tjenester innen psykisk helse og rus, sosiale
tjenester og tilrettelagt arbeid.
• Ergo- og fysioterapi, fastlege, kommuneoverlegefunksjon, folkehelsekoordinator, friskliv og mestring, legevakt, helsetjenesten ved Ila
landsfengsel og rehabiliteringstjenester.
• Pandemihåndtering: Testing, smittesporing og vaksinering.

Satsinger og endringer
• Satsing på barn og unges psykiske helse etter pandemien.
• Bedre tverrfaglig innsats (BTI) mellom tjenestene skal bidra til tidlig innsats,
bedre samordning av tjenestene og god medvirkning med barn og foreldre.
• Barnevernreform 2022: mer brukermedvirkning og samarbeid.
• Større og robuste barnehager, med sterke fagmiljøer og dyktige medarbeidere.
• Barn med behov for ekstra ressurser i barnehagen skal få riktig hjelp
tidlig. Det er et mål å sikre tidlig innsats og et mer inkluderende læringsmiljø i barnehagene.
• Gjennomføre årlig miljøsertifisering – Grønt flagg – i kommunale barnehager.
• Lage en strategi for å rekruttere og beholde kvalifisert og riktig arbeidskraft i skolen, som inkluderer videreutdanning.
• God planlegging for å sikre riktig antall skoleplasser på rett sted til rett tid.
• Skolen skal utvikles som samfunnshus.
• Styrke skolen som opplæringsfellesskap med plass for mangfold. Et
langsiktig arbeid som skal bidra til at elevene i bærumsskolen i større
grad opplever mestring, inkludering og å være del av et fellesskap.
• Iverksette tiltak med mål om kvalitativt hensiktsmessige skolebygg med
høy kapasitetsutnyttelse og kostnadseffektiv investering.

Satsinger og endringer
• «Hjemmet som førstevalg»-prosjektet skal styrke tilbudet i de
hjemmebaserte tjenestene, korttidsplasser og rehabilitering, og
bidra til økt bruk av velferdsteknologi.
• Kommunen skal ha en innbyggerdialog som inviterer til samskaping
og som utfordrer dagens arbeidsdeling. En frivillighetsstrategi og en
pårørendestrategi er viktige virkemidler.
• Videreføre arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet»
• Stimulere til god ernæring og økt fysisk og sosial aktivitet for
hjemmeboende.
• «Barn bor bra i Bærum-prosjektet» som innebærer økt bruk av
startlån, tett oppfølging og veiledning av lavinntekstfamilier.
• «Alle kan jobbe-prosjektet» for innbyggere som mottar langvarig
sosialhjelpstønad i regi av NAV.
• Satsing på psykisk helse og rus-arbeidet for personer med
sammensatte behov.

Samfunn – plan, kultur og idrett

Organisasjon, styring og utvikling.

Dette bruker vi penger på:
• Fysisk planlegging, by- og stedsutvikling, kulturminner, natur og
nærmiljø, brann og ulykkesvern, samferdsel, renovasjon og avfall,
vann og avløp, anleggsdrift og transport.
• Bibliotekene, Bærum kulturhus, idrettsanlegg.

Dette bruker vi penger på:
• Bærum kommune har 12 929 medarbeidere som utgjør 7 707 årsverk.
• Innovasjon, digitalisering, effektiv virksomhetsstyring og innbygger
dialog er viktige satsningsområder.

Satsinger og endringer
• Fremme Sandvika som attraktiv kultur- og regionby.
• Utarbeide en arkitekturstrategi for Bærum.
• Utarbeide retningslinjer for kunst i offentlige rom.
• Bidra til at Presterud gård blir en ny møteplass for samskaping i
lokalsamfunnet.
• Småhusstrategi som sikrer en restriktiv utbygging utenfor
knutepunktene
• Sikre helhetlige strekninger for sykkel i område- og reguleringsplaner.
• Vurdere å sette ut hele eller deler av parkeringsdriften til private
aktører.
• Ny kartlegging av tilstanden på de kommunale veiene.
• Sikre bærekraftig utbygging på Fornebu i tråd med nullutslippsmål.
• Ivareta kommunens interesser i planlegging og gjennomføring av E18,
Fornebubanen og ny Ringeriksbane

Satsinger og endringer
• Etablere en arbeidsgiver - og rekrutteringspolitikk som sikrer en
mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Bærum kommune som
arbeidsplass skal være preget av åpenhet, tillit og respekt, med rom
for å tenke nytt – og med plass til praksis- og lærlingeplasser.
• Gi enklere tilgang til og ha åpenhet rundt kommunens budsjetter og
styringsdata.
• Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for samfunnssikkerhet
og beredskap.
• Lage en ny digitaliseringsstrategi i tråd med kommuneplanens
samfunnsdel.
• Bruke tjenestedesign: innbyggernes behov settes først, og nye
tjenester, prosesser eller produkter designes deretter.
• Strategisk utvikling av formålsbygg i samsvar med kommunens
ambisjoner om attraktive og urbane byer og tettsteder
• Strategisk utvikling av formålsbygg i samsvar med kommunens ambisjoner om attraktive og urbane byer og tettsteder.
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Smått og stort fra Bærum

Klimaklok kommune
Bærum er en klimaklok kommune. Det
betyr at vi skal redusere klimafotavtrykket samtidig som vi utvikler gode, helhetlige løsninger for hvordan vi beveger oss,
bygger og forvalter ressurser.

Noen av kommunens satsinger
innenfor klima og miljø
• Lage en strategi for naturmangfold.
• Gjenbruk og ombruk: Arbeide for at
det blir enklere for innbyggere å levere
produkter til ombruk, og lettere å få tak
i brukte produkter. Lage avtaler med
næringslivet om tilgang til ombruksprodukter.
• Håndtere konsekvenser av klimaendringene, blant annet gjennom krav
til dimensjonering av veigrøfter, drenering og overvannsbehandling.
• Tydelige miljø- og klimakrav i kommunens anskaffelser - både til bedriften
generelt og fra underleverandører og
produksjon.
• Innføre klimaledelse som styringsprinsipp og klimabudsjett som styringsverktøy i kommunens virksomhet.
• Gjenbruk, ombygging og påbygg av
eksisterende bygg skal vurderes før
igangsetting av nybygg. Bygge fleksible arealer for endrede behov.
• Eiendom vil jobbe for å redusere

energi og effektbruken ved å tilrettelegge for lavt energibehov ved nybygg
og rehabiliteringer.
• Kjørestopp: Lage nye løsninger for å
redusere foreldrekjøring til fritids-aktiviteter. Vurdere nye tiltak som kollektivtransport, flytte trening til nærmiljøet
og gågrupper.
• Utarbeide ny arealdel til kommuneplanen. Fortette i utpekte områder, i knutepunkter og langs banetraseer.

• Vektlegge
miljø som et
viktig kriterium
ved anskaffelser av kjøretøy og maskiner. Øke
andelen utslippsfrie og klimanøytrale
5- og 7-seters personbiler og lette
varebiler i tråd med målsettingen.
• Tryggere løsninger for syklister. Sykkelveinettet tilrettelegges slik at det
oppleves trygt

Bygg som snart blir ferdige
Bygg og anlegg som blir klare i
2022 og 2023.
2022

• Bekkestua skole: klar til skolestart
januar 2022.
• Friidretten (BIP): ferdigstilles oktober
2021. Åpner våren 2022.
• Tanumveien 73:
2 familieboliger, antatt ferdigstillelse
våren 2022.
• Gjettumkollen avlastningsbarnehage:
klar til august 2022.
• Oksenøya skole og barnehage: klar til
skolestart august 2022.
• Presterud gård: møteplass for frivillige,
lag og organisasjoner, 1. kvartal 2022

September 2021 | Bæringen | Side 7

SMÅTT OG STORT

• ISI Driftsbygning og miljøsenter:
planlagt ferdigstilt årsskiftet 2022/2023

2023

• Oksenøya sykehjem: tas i bruk tidlig
2023
• Gullhaug boliger: 12 omsorgsboliger
for mennesker med utviklingshemming.
Blir tatt i bruk tidlig i 2023.
• Busoppveien boliger, planlagt ferdigstilles 3. kvartal 2023 (ikke BP3 behandlet
politisk ennå).
• Emma Hjorth skole: utvidelse til
3-parallell, planlagt ferdigstillelse til
skolestart januar 2024.

Jarenga barnehage offisielt åpnet

9. september ble nye Jarenga barnehage offisielt åpnet, og dagen
ble feiret med fest og snorklipping. Den nye barnehagen erstatte
r
to midlertidige barnehager, Jarenga barnehage og Storenga barnehage. Kapasiteten er utvidet og barnehagen har nå areal til 168
barn. Den nye bygningen er energieffektiv og produserer sin egen
solenergi. Foto: Sofie Meta

Fra Klokketårnet
– en podcast om lokalpolitikk

Fra Klokketårnet er en podcast om politikk og
samfunn av og med politikere i Bærum. Podcast-verter er varaordfører Siw Wikan og lokalpolitiker for SV,
Christer Gilje. De inviterer politikere og andre gjester
til å reflektere rundt aktuelle temaer som angår vår
kommune. Se: www.baerum.kommune.no/fraklokketarnet Har du tips til tema? Send det på e-post til
podcast@baerum.kommune.no

«Oppdag
Sandvika»
i ny utgave

Nå finnes det en ny utgave av
brosjyren «Oppdag Sandvika».
Dette er en turguide hvor du kan
finne steder og severdigheter du
kanskje ikke har oppdaget tidligere – både i og rundt byen.
Sandvika har mye å by på av
historie, arkitektur og kunst. Du
kan finne brosjyren på biblioteket i Sandvika, Rådhuset og
Kulturhuset. Foto: Heidi Bakken

Sandvika vel 125 år
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Sandvika Vel feirer 125 år og er Bærums eldste velforening. Velforeningen ble stiftet i 1896
etter initiativ fra lokalpatrioten og industrigründeren Caspar Donato Brambani. Vellet var
et resultat av innbyggernes ønske om å få til prosjekter i sitt eget nærmiljø. Viktige saker i
begynnelsen var gatebelysning i Sandvika og vannforsyning fra Ståvivann.
Sandvika Vel er i dag en aktiv velforening som er glødende opptatt av nærmiljøet. Vellet
er hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen, talerør for befolkningen, og pådriver for
natur- og miljøhensyn. I tillegg engasjerer vellet seg i generell trivsel, byens festarrangementer
og egne velprosjekter.

Foto: Ragnhild Hoem
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– Nå er jeg selvhjulpen med medisinen
Før sommeren fikk Karl Johan
Bakken en maskin som passer på
at han får riktig medisin til rett tid.
Evondos elektroniske medisindispenser er et tilbud til dem som har
behov for hjelp til å ta medisinen
sin.
RAGNHILD I. HOEM

Karl Johan Bakken trives godt hjemme i
leiligheten på Høvik. Her bor han fritt og
fint. Denne høstdagen er fastlegen hans,
Anders Nyquist fra Høvik legesenter, på
besøk. Det var han som foreslo maskinen
som Bakken nå har fått gjennom Tildelingskontoret i kommunen.

Bakken til. – Utenom det er jeg selvhjulpen
med medisineringen når jeg har denne
maskinen.

Vil bo hjemme

– Det betyr mye for meg å bo hjemme,
sier Bakken. – Jeg lager min egen frokost,
og så får jeg velsmakende middag fra
Storkjøkkenet levert på døren, det fungerer
veldig fint. Jeg går meg en tur i området
hver dag og trives godt. Her skal jeg bo så
lenge jeg lever, slår Bakken fast.

– Velferdsteknologi
er kommet for å bli

– Jeg er selvhjulpen med medisineringen når jeg har denne maskinen, sier Karl Johan Bakken. Her sammen med fastlegen Anders Nyquist.
Foto: Ragnhild Hoem

Atri-X åpner igjen

– Test ut velferdsteknologi
som kan gjøre hverdagen enklere
 Det fleste av oss vil jo bo lengst
–
mulig hjemme. Gjennom Atri-X vil
vi gjøre folk kjent med mulighetene
de har og teknologien og verktøyene som finnes, som kan hjelpe
dem til å mestre hverdagen, sier
Sarhad Solaimani, leder for enhet
for helseinformatikk.

Det kan for eksempel være en robot som
kan hjelpe til under måltidet, et talehjelpemiddel som kan snakke for deg, en digital
kalender som hjelper deg å huske avtaler
og gjøremål, eller en komfyrvakt som slår
av platetoppen når den oppdager fare for
brann. Visningssenteret har vært stengt for
drop-in under pandemien, men åpner nå
opp igjen fra 1. oktober.

gjerrig på frihet- og velferdsteknologi?
Ta turen innom Atri-X, oppfordrer han.

– Den var ny for meg også, sier fastlege
Nyquist. – Men jeg ser at den har fungert
veldig fint for Bakken. Maskinen sier fra
når han skal ta medisinen, og leverer ut
den medisinen han skal ta. Denne typen
velferdsteknologi er helt klart kommet for å
bli. Det er jeg svært positiv til, sier Nyquist.
– Hjemmesykepleien henter medisinen på apoteket og kommer innom hver
14. dag for å fylle på dispenseren, legger

Det betyr mye for meg å bo hjemme, sier Karl
Johan Bakken.

Mer informasjon:

www.baerum.kommune.no/velferdsteknologi >
Elektronisk medisineringsstøtte

FAKTA
Evondo elektronisk
medisindispenser

• Elektronisk medisindispenser
som leverer ut riktig dose til rett
tid til brukeren. Helsepersonell
kan i tillegg sende påminnelser til
brukeren gjennom maskinen, for
eksempel om legebesøk, dagsenterbesøk og lignende.
• Om lag 50 slike medisindispensere
er i bruk i Bærum, hovedsakelig i
hjemmetjenesten.
• Enhet for helseinformatikk jobber
med å bredde ut tilbudet til enda
flere innbyggere. Målet er at 100
brukere har elektronisk medisindispenser før jul 2021.
• På Atri-X kan du få en demonstrasjon av medisindispenseren.
• Ønsker du å bli vurdert som bruker
av medisindispenseren? Ta kontakt
med Tildelingskontoret på
67 50 40 50.
• Har du allerede hjelp til legemiddelhåndtering fra hjemmetjenesten?
Da kan du be hjemmetjenesten om
å bli vurdert som bruker av medisindispenser.

Temaer på Atri-X vinteren 2021-2022
Vinteren 2021-22 vil Atri-X invitere til
arrangementer og seminarer med ulike
temaer. Tidspunkt og program for de ulike
arrangementene finner du på
Atri-X,
LinkedIn eller www.baerum.kommune.no/
velferdsteknologi.
Her er noen av temaene:
Mestring og selvhjulpenhet i hjemmet
Lær mer om frihets- og velferdsteknologi
og hvordan det kan være til hjelp i hverdagen.
Brannsikkerhet
Nedsatt hørsel og dårlig mobilitet kan

gjøre eldre mennesker særlig utsatt ved
brann. Lær om brannforebygging, brannberedskap og hjelpemidler.
Kognitiv svikt og demens
Med økning i antall eldre i befolkningen
øker også antallet personer med demens.
Hjelpemidler og kunnskap om demens kan
gjøre livet enklere for de som lever med
sykdommen, deres pårørende og venner.
Forebygging, trening og aktivitet
Presentasjon av det digitale treningsverktøyet ExorLive - en app som er spesialtilpasset for Bærum kommune. Innbyggere
får tilgang til trening, oppfølging og inspi-

rasjon til aktiviteter og turforslag på en
enkel måte.
Boligveiledning
Det kan være lurt å tenke gjennom hva
slags bolig du har, og hvilke muligheter
boligen har for tilpasning dersom du skulle
få fysiske eller andre utfordringer.
Felleskap og sosial deltagelse
Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap
er viktig for alle mennesker gjennom hele
livet, og er en nødvendig forutsetning for
å kunne ha så god helse og funksjon som
mulig.

RAGNHILD I. HOEM

På Atri-X i
Sandvika kan du
se og teste ut teknologi og verktøy
som kan gjøre
hverdagen enklere.
Sarhad Solaimani,
leder for Enhet for
helseinformatikk

Finn det som passer for deg

– Åmestre selv bidrar til økt livskvalitet, sier Solaimani. — Her på Atri-X har
kommunen samlet produkter og verktøy
vi mener kan være en god hjelp i hverdagen for mange. Det finnes så mye på
markedet, og det er vanskelig for enkeltpersoner å få oversikt. I tillegg er det viktig
å kunne teste ulike modeller og løsninger
for å finne det som passer best for akkurat
deg, understreker Solaimani. – Er du nys-

Spiserobot
En spiserobot kan hjelpe til med måltidet
hvis du
har liten
eller
ingen
funksjon
i armen.
Atri-X, kommunens visningssenter for velferdsteknologi, åpner dørene igjen fra 1. oktober.
Foto: Ragnhild Hoem

Motoriserte hjul
Disse motoriserte hjulene
kan settes på
manuelle rullestoler og gi
ekstra hjelp
i tillegg til
armkraft - eller
full motorkraft.

FAKTA

Atri-X er kommunens visningssenter
for frihets- og velferdsteknologi
Adresse: Claude Monets allé 21 ved
siden av Sandvika Storsenter.
Åpningstider:
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10–15
Torsdag kl. 10–18
Kontakt: 67 50 40 50,
Epost: Atri-x@baerum.kommune.no
Atri-X
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KLIMAKLOK

Noen ting Bærum kommune
gjør for å kutte utslipp:
• Kommunen har fokus på å gjenbruke kommunale bygg og byggematerialer, fremfor å bygge nytt
og kjøpe nye materialer. Målet er
å bygge fleksible bygg som kan
tilpasses etter behov, redusere
innkjøp av nye materialer og produkter og øke innkjøp av brukt.
• Kommunen jobber for å redusere
antall småleveranser til egen virksomhet, samt effektivisere innkjøp
og gjøre transporten til kommunens tjenestesteder utslippsfri.
• Kommunen tilbyr energiveiledning til boligeiere i Bærum, og
gir tilskudd til boligtiltak som kan
spare energi.
• På Fornebu tester Bærum ut klimastrategien i praksis. Fornebu
skal være etablert som nullutslippsområde i 2027.

Noen ting du kan gjøre for å
kutte utslipp:
• Bilfri dag: La bilen stå hele eller
deler av dagen én gang i uken.
• Ta vare på maten: Kikk i kjøleskapet før du handler. Spis én
restemiddag i uken. Se, lukt og
smak før du kaster mat.
• Lån av andre: Lån verktøy av
naboen, sportsutstyr av familien
eller festklær venner. Da sparer du
klode, lommebok og skapplass.

Om ni år skal de direkte klimagassutslippene i Bærum være redusert med 65
prosent i forhold til i 2009. Det er ett av
hovedmålene i Bærums klimastrategi.

Klimabudsjett skal vise vei
Bærums «klimakart» skal vise hvor mye og innenfor hvilke områder
utslippene må kuttes, for å nå klimamålene. Det blir derfor et viktig
verktøy for styring.

MARIA HEE FURULUND

Om ni år skal de direkte klimagassutslippene i Bærum være redusert med 65
prosent i forhold til i 2009. Det er ett av
hovedmålene i Bærums klimastrategi.
– Klimabudsjettet blir veikartet på veien
mot målet. Det viser om vi er på rett vei,

om vi har de riktige tiltakene eller om det
er behov for andre tiltak, sier konstituert
programleder i Klimasekretariatet,Kristin
Molstad.
Bærums klimabudsjett viser i hovedsak tre ting: hvilke klimatiltak som er prioritert i Bærum, hvor mye utslippskutt tiltakene vil føre til og hvordan tiltakene skal

finansieres. Arbeidet med klimabudsjettet
blir en del av kommunens vanlige budsjettprosess.

De største utslippskildene

Hvis vi fortsetter i samme spor som i
dag, viser beregninger at direkte klimagassutslipp i Bærum vil være redusert
med om lag 49 prosent innen 2030.
– Det vil kreve innsats fra hele Bærumssamfunnet for å nå målet om 65 prosent
reduksjon, sier Molstad.
Den største kilden til direkte klimagass-

utslipp i Bærum er veitrafikk, som står for
omtrent 80 prosent. Utslipp fra bygg- og anleggssektoren er en annen utfordring.
Klimabudsjettet viser tiltak som reduserer direkte og indirekte utslipp. Tiltakene er
hentet fra handlingsplanen som følger Bærums klimastrategi.
– Utslippsfri og effektiv varetransport er
ett eksempel på et tiltak som kan gi god
effekt. Utfasing av kommunens egne fossile personbiler er et annet tiltak som vil
ta oss nærmere målet, sier klimarådgiver
Maia Comtet.

– Skal vi nå klimamålene må vi ta i bruk
ny teknologi, men også tenke nytt i forhold
til samarbeid og løsninger, sier Comtet..

Utviklingsarbeid

Klimabudsjettet er et kontinuerlig
utviklingsarbeid.
– Å regne på utslippseffektene av å
gjennomføre klimatiltak er omfattende arbeid. Utslippene i Bærum påvirkes også
av både nasjonale og fylkeskommunale
valg, og ikke minst valgene til innbyggerne
i kommunen, sier Comtet.

FAKTA
• Om ni år skal de direkte klimagassut
slippene i Bærum være redusert med
65 prosent i forhold til 2009.
• Bærums klimabudsjett skal vise hvor
mye og innenfor hvilke områder utslippene må kuttes. Mer informasjon:
www.baerum.kommune.no/klimaklok
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TV-AKSJONEN

TV-aksjonen 2021:

Planene for Bekkestua sør vedtatt

Barn, ikke brud

Planene for Bekkestua sør ble vedtatt i kommunestyret 23. juni.
130–150 nye boliger i rekkehus og småhus skal bygges, i tillegg
til en større lekeplass, balløkke og gang- og sykkelveier. Det vil
bli lagt frem et reguleringsalternativ hvor Bekkestuabekken åpnes
i hele eller deler av planområdet. Les mer på www.baerum.
kommune.no/bekkestua-sor. Illustrasjon: R21 arkitekter

Full aktivitet bak det fargerike gjerdet
Bak det fargerike byggegjerdet i Sandvika øst er det full aktivitet.
Siden sommeren har alt av vegger, dører, innvendige installasjoner og fast inventar i Helgerudgården blitt demontert. Nå starter
rivingen av selve bygget. Det vil også bli gjort noe mindre gravearbeid i Rådmann Halmrasts vei.
Byggegjerdet, som er malt i byfestens farger, skal brukes til informasjon om prosjektet, aktiviteter i Sandvika og som utsmykning. Sandvika By koordinerer innholdet. Foto: Sofie Meta

Sandvika-broer foreslås revet
Når Statens vegvesen skal legge frem forslag til reguleringsplan
for E18 Ramstadsletta-Nesbru, vil man foreslå at dagens bruer
forbi Sandvika rives. Grunnen er stort vedlikeholdsbehov og utdaterte konstruksjonsløsninger. Reguleringsplanen for E18 Ramstadsletta–Nesbru planlegges lagt frem til politisk behandling i
Bærum og Asker kommuner høsten 2023. Foto: Ragnhild I. Hoem

TV-aksjonen 2021 går av stabelen
24. oktober og inntektene går til
Plans arbeid mot barneekteskap.

neekteskap i de landene der problemet er
størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og
Niger. Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin egen fremtid.  

Bærum samlet inn over 7 millioner kroner
og satte ny innsamlingsrekord med over 1
million kroner. Årets innsamling gjennomføres tilsvarende.

TONE HALVORSEN

Hvert tredje sekund blir en jente giftet
bort et sted i verden. Konsekvensene av
barneekteskap er store – ikke bare for
jentene som giftes bort, men for barna
deres og samfunnet de lever i.

Status for Fornebubanen
Det er mye aktivitet på Lysaker og Fornebu om dagen i forbindelse
med byggingen av Fornebubanen. Forberedende arbeider har
startet på Lysaker, og det vil foregå byggeaktiviteter i området frem
til 2026. Ved Fornebu sør nærmer arbeidet med riving, miljøsanering og kildesortering av materialer fra den gamle flyplassen seg
ferdig. Det foregår også arbeid ved Fornebuporten. Mer informasjon: www.oslo.kommune.no/fornebubanen Foto: Fornebubanen

Støtt arbeidet mot barneekteskap
Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre
millioner mennesker for å få slutt på bar-

TV-aksjonen i Bærum

Bærum har tradisjonelt fått hjelp av skoleelever til bøssebæring. På grunn av koronasituasjonen ble det i 2020 besluttet at
TV-aksjonen ikke skulle ha bøssebærere
som gikk rundt til hjemmene på aksjonsdagen. Skolene valgte derfor alternative aktiviteter og innsamlingsaksjoner. Sammen
med digitale bøssebærere, frivillige, organisasjoner og næringsliv bidro de til at

FAKTA
TV-aksjonen 2021

• 8. oktober: Digitale bøsser åpnes for
innsamling
• 24. oktober: Innsamlingsaksjonen 2021
• 7. november: Digitale bøsser stenges.
• Ønsker du å bli digital bøssebærer?
Gå inn på www.blimed.no for å komme
i gang!

Brannvern:

Har du ladevett?

Nye Berger sykehjem og barnehage

Vi omgir oss med stadig flere duppeditter
og batterier som må lades. Samtidig ser vi
at antall brannhendelser i disse også øker.

Berger er et område på Rykkinn. Kommunen planlegger å bygge
nye bygg på området der det står både sykehjem og barnehage i
dag. I starten av prosjektet ønsker kommunen å bli kjent med hvilke
muligheter det er for å skape noe mer enn bare to bygninger. Kan
for eksempel de eldre dra nytte av å dele noen funksjoner med barnehagebarna? Målet er å skape flere møteplasser og muligheter for
aktivitet og sosialt samvær. Derfor spør vi deg som bor eller bruker
området rundt Berger: Hvilke behov har nærmiljøet? Vil du hjelpe
oss ved å svare på noen enkle spørsmål? Her finner du en kort
spørreundersøkelse og informasjon om prosjektene: www.baerum.
kommune.no/nye-berger-sykehjem-og-barnehage

Med riktig bruk kan vi minimere brannfaren:
• Vær våken – lad bare elektriske gjenstander når du er våken og tilstede.
• Ikke lad et skadet batteri – bruk alltid
egnet lader til det du skal lade, og se til
at lader er i god stand før bruk.
• Unngå tildekking – ladere i bruk og
batterier blir varme. Unngå derfor tildekking av produktet.

• Sikkert sted – lad kun på ikke-brennbart underlag. Ha gjerne en røykvarsler
der du lader.
• Unngå skade på lader – ta tak i støpselet og ikke dra i ledningen når
laderen kobles fra. Dette kan skade
laderen.
• Elsykkel og elsparkesykkel – lad helst
utendørs.
• Ved brann – hvis mulig fjern produktet vekk fra brennbare omgivelser. Ta
laderen ut av stikkontakten. Brann i
batterier kan holdes i sjakk ved å tilføre
vann for nedkjøling av produktet.

Oppstår det brann du ikke
har kontroll på: Ring 110

FOTO: ABBR
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KULTUR OG SAMFUNN

Rubrikkannonser

Vi tar forbehold om at arrangementer kan bli avlyst og åpningstider endret. Neste nummer kommer ut i uke 4 i
2022. Frist 10. januar. 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, Kjørboveien 22, Sandvika.
STØTTEKONTAKTER
OG BESØKSHJEM
Barnevernet søker støttekontakter og
besøkshjem. Kontakt: Anne-Stine
Ødegaard, tlf. 40 01 94 31, e-post: annestine.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.
PÅRØRENDESKOLEN: KURS
FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER
MED DEMENS
Kurset gir pårørende informasjon og
kunnskap om de ulike demenssykdommene. Tid: 3. og 17. november og
1. desember, fra kl. 10–14. Sted: Carpe
Diem, Dønskiveien 45, 1346 Gjettum.
Påmelding: demensinfo@baerum.
kommune.no Mer informasjon:
Tlf. 96 94 59 67, eller e-post til: elisabeth.
wilhelmsen@baerum.kommune.no
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, 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.
SOPPKONTROLL
Sopp- og nyttevekstforeningen arrangerer
soppkontroll på Kadettangen søndag
3. oktober kl. 14.30–16.30. Kontrollen
foregår rett utenfor Artista café, Kadettangen 18. Mer informasjon:
oosn.soppognyttevekster.no
KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER
1. oktober 2021 er fristen for å søke
tilskudd for 2022 for flere av kommunens tilskuddsordninger. Mer informasjon:
www.baerum.kommune.no/tilskuddsordninger
KURS I TILSKUDDSPORTALEN FOR
LAG OG FORENINGER I BÆRUM
Hvordan kan du jobbe mer effektivt og
lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekter? 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. Informasjon om aktivitetene: baerum.frivilligsentral.no eller tlf. 97 94 93 56.
HOME-START FAMILIEKONTAKTEN er
et frivillig foreldrestøtte-program. HomeStart 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 gruppeveiledning. 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/
lokalforening/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.

Velkommen til
seniorsentrene
Seniorsentrene er åpne med normal
drift. – Vi ønsker alle våre tidligere og
nye gjester velkommen. Vi er i gang
med kurs, gruppeaktiviteter, konserter,
foredrag og har herlige retter i våre fantastiske restauranter, forteller tjeneste
leder Arne Harald Foss.

Ønsker flere frivillige

Kunne du tenke deg å bidra som frivillig? Ta kontakt med det seniorsenteret
du ønsker å være frivillig ved.
Programmet for høsten finner du her:
www.baerum.kommune.no/
seniorsentrene
Det er også
tilgjengelig i
papirformat
på senior
sentrene.
Ringhøyden og
de andre
seniorsentrene
er nå åpne med
normal drift.
Foto: Bærum
kommune

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 omsorgsinstitusjon, kan beboeren - eller etterlatte
ved dødsfall - ha krav på erstatning
fra Norsk pasientskadeerstatning for
skaden smitten har medført.
Mer informasjon: www.npe.no

Biblioteksjef Trine Overskott Schøning utenfor
lesekiosken på Stabekk. Foto: Bærum bibliotek

Lesekiosken - Bærums
minste lokalbibliotek
Ta turen innom Bærums minste lokalbibliotek: Lesekiosken på Stabekk. Her er
det mengder av godt lesestoff.
Telefonkiosken på Stabekk har sammen
med en rekke andre vernede telefonkiosker i landet blitt en lesekiosk, fylt med
bøker. Bibliotekarer fra Bærum bibliotek
ser til kiosken med jevne mellomrom og
sørger for at det er bøker der. Kom innom
og finn en bok for helgen, og legg gjerne
igjen en bok! Prosjektet er etablert av
Foreningen !les og støttet av Sparebankstiftelsen.

Sameie fikk støtte til
restaurering av steingard

16. august åpnet den nye svømmehallen i Bærum Idrettspark på Rud. Foto: Robin Stenersen
Innfelt: Svømmehallen har 50 meters basseng og et opplærings-/terapibasseng på
12.5 x 9.5 meter. Foto: Merete Alhaug.

Svømmehallen
i Bærum idrettspark
16. august åpnet den nye svømmehallen i Bærum idrettspark på Rud.
I løpet av den første måneden har
hallen vært meget godt besøkt.
RAGNHILD I. HOEM

Bjerkeløkken Realsameie på Rykkinn
søkte og fikk støtte fra Kulturminnefondet til restaurering av en eldre steinmur
på eiendommen sin. Søknaden ble støttet
av kulturvernkontoret i Bærum kommune.
Steinmuren var registrert hos Riksantikvaren som arkeologisk kulturminne, men
ikke fredet. – Nå står muren ferdig restaurert og turgåere i området har kommentert
hvor flott den er, sier styreleder i sameiet
Eirik Jølle. – Det er så flott at vi har
dyktige innbyggere som er med og skjøtter
fellesskapets kulturminner, sier fagansvarlig for kulturvern, Ingunn Stuvøy.
Foto: Eirik Jølle

Søknadsfrist for
tilskudd til kulturformål

Søknadsfrist for tilskudd til kulturformål
i 2022 er 1. oktober 2021. Mer informa
sjon: www.baerum.kommune.no/
tilskuddsordninger

Bærum idrettspark svømmehall er
moderne og innbydende og kan dessuten
skilte med å være Norges første BREEAM-miljøsertifiserte badeanlegg. – Hallen
tar miljø på alvor samtidig som den er
funksjonell og estetisk vakker med et fint
uteområde, sier driftssjef Merete Alhaug.

Elite og nærmiljø

Hallen har hovedsakelig en treningsprofil
og kan skilte med 50 meters basseng.
– Her skal eliteidretten ha egnede forhold, samtidig som barn og voksne i

nærmiljøet skal få et meget godt tilbud,
sier Alhaug.
– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger
fra gjestene, legger hun til.
Mer informasjon: www.baerum.kommune.no/bipsvom,
Bærum Idrettspark
Svømmehall – BIP, eller
bipsvommehall

FAKTA

• Bærum idrettspark svømmehall
(BIP svømmehall) på Rud åpnet
16. august 2021.
• Den nye svømmehallen er utstyrt
med to basseng:
• Treningsbasseng på 50mx25m.
• Opplæringsbasseng/terapi på
12.5mx9.5m. Terapibassenget
holder 32-34gr.
• Miljøsertifisert: Norges første
BREEAM-sertifiserte badeanlegg.

Lilleøya gravlund åpnet

2. september åpnet Lilleøya gravlund på
Fornebu. Som den første i Norge anlegges
hele gravplassen som minnelund med
både kistegraver og urnegraver.
Deler av gravplassen er naturvernområde. I tillegg til å være et sted for å
minnes dem som gravlegges her skal
gravlunden være et åpent naturlandskap
med fine mulighet for tur og rekreasjon.
Foto: Lisa Bang

ENDELIG!
EKTE LIVE-OPPLEVELSER
Dette har vi savnet - det å kunne ta med en venn,
en i familien eller kjæresten på en ekte live
kulturopplevelse. Her er noen anbefalinger fra oss:
13. okt // Ola Kvernbergs STEAMDOME
All-star norsk jazzlag møter klubbmusikken.
15. okt // Bernhoft. Dancing On My Knees.
16. okt – 7. nov // Narnia.
20.–23. okt // How to die - Inopiné
Mia Habibs danseforestilling til CODA Dancefest.
30. okt // Mari Eriksmoen & Christian Ihle Hadland
En klassisk duoseanse av de sjeldne.
3. nov // Thomas Seltzer
Amerikansk aften. Burger & øl + Seltzers skråblikk.
6. nov // Prime Time Orchestra 40 år.
17. nov // Malin Pettersen
Norges nye store nordicana-artist.
20. nov // Angelique Kidjo
Afrika superstjerne hyller salsadronningen Celia Cruz.
29. nov // Christmas with Nordic Tenors.
2.–19. des // Juleevangeliet - The musical.
8. des // Ayumi Tanaka Trio
Inderlig, underlig og vidunderlig jazztrio.
16. des // Kleive og Kleives jul.
17.–18. des // Julerock.
-

Billetter:
www.baerumkulturhus.no / tlf 815 11 777
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