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Ved inngangen til en ny kommunestyreperiode er det nyttig å løfte blikket for å stake ut en god kurs for kommu-
nen og bærumsamfunnet. De neste fire årene blir viktig for å legge et godt grunnlag for bærekraftige tjenester og 
en bærekraftig økonomi for Bærum kommune på lang sikt. Arbeidet som er gjort med å koble kommuneplanen 
med de langsiktige drifts- og investeringsanalysene tegner et utfordringsbilde frem mot 2035 som krever nødven-
dige omstillinger år for år. Bærum kommune må ha et driftsresultat som kan bære et høyt investeringsnivå på kort 
og lang sikt. Det innebærer å utvikle driftsformer som er bærekraftige for fremtidens velferdsutfordringer når det 
gjelder kvalitet, arbeidskraft og økonomi. 

Bærum er en vekstkommune, og har i de siste fem årene gått fra å vokse med cirka 1 000 innbyggere i året til 
cirka 1 900 innbyggere i året. Veksten har vært om lag som for resten av Oslo-regionen. Ved inngangen til 2016 
er det flere forhold som gjør at denne utviklingen må følges nøye. Arbeidsinnvandringen som har drevet veksten 
de siste årene ser ut til å gå noe ned, og nedgangskonjunkturen innen oljesektoren gir økt arbeidsledighet. Bærum 
må likevel regne med en vekst på cirka 1 800 innbyggere per år i denne handlingsprogramperioden. 

De første årene kommer veksten særlig innenfor skole, og kommunen må forberede seg på de store kullene 
med eldre som kommer fra 2020. Det trengs nye løsninger som for eksempel landsbykonsept for personer med 
demens, som planlegges på Dønski. Løsningen som velges skal gi et bedre tilbud til brukerne, samtidig som 
driftskostnadene reduseres i forhold til tradisjonelt institusjonstilbud.

Videreføres dagens løsninger innenfor kommunens tjenesteproduksjon, finnes det ikke nok hender til å dekke 
innbyggernes behov. Det må tenkes nytt, og innbyggerne må delta i utviklingen av de tjenestene de benytter. 
De innbyggerne som trenger kommunens tjenester mest er ofte i kontakt med mange ulike deler av kommunen. 
Tjenestene kan være gode hver for seg, men de er kanskje ikke godt nok samordnet. Innenfor flere områder arbei-
des det nå med å kartlegge brukerreisen på tvers av kommunens tjenester for å forbedre samhandlingen mellom 
tjenestene. Det viser seg at dette kan gi løsninger som bedre møter brukernes behov, og med mer effektiv bruk av 
kommunens ressurser. 

For å lykkes med de nødvendige omstillingene trengs det et godt politisk og administrativt samarbeid om de 
lange linjene og de store utfordringene. Rådmannen har i sektorutvalgene og formannskapet våren 2015 lagt frem 
forslag til fire hovedmål som kan samle hele virksomheten.  I arbeidet med den nye kommuneplanen vil disse 
legges til grunn for den politiske dialogen om de langsiktige målene og strategiene. Bærum kommune skal frem 
mot 2035:

  
1. Sikre bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring.
2. Sikre en balansert samfunnsutvikling som er mangfoldig, grønn og urban.
3. Være en innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft.
4. Legge dialog og medvirkning til grunn for utvikling av bedre løsninger.

Rådmannens hovedgrep ligger i å få mer ut av en helhetlig og samlet kommune – i samspill med innbyggerne, næ-
ringslivet og frivillige organisasjoner.  Visjonen Sammen skaper vi fremtiden angir noen kvaliteter som skal prege 
bærumssamfunnet: mangfold: å sette pris på og respektere forskjellighet, raushet: følelsen av et fellesskap, noe 
som er større enn en selv, bærekraft: å tenke på fremtiden når det gjøres valg, de unges begrep. De fire hovedmå-
lene skal gjøre det enklere å se hva innsatsen innenfor de enkelte tjenestene eller sektorene bidrar med til helheten. 

1 Sammen skaper vi fremtiden
mangfold – raushet – bærekraft
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Bærum kommune har langsiktige utfordringer som vil kreve ny kunnskapsbasert praksis. Det er nødvendig 
å åpne opp, og invitere inn til et mer systematisk samarbeid for å finne nye svar på de velferdsutfordringene vi 
står overfor.  Rådmannen ønsker i 2016 å utrede muligheten for å etablere et eget innovasjons- og forskingsfond 
der det årlig settes av midler for å styrke det eksterne samarbeidet omkring etablering av ny kunnskap og nye 
løsninger på fremtidens utfordringer for kommunen. Det vil gi muligheter for mer systematisk å bygge kontakt 
og samarbeid mellom kommunen og forsknings- og utdanningsmiljøer hvor også næringsliv kan være mulige 
samarbeidspartnere.

1.1 Kommuneøkonomi
Kommunen har i dag en sunn økonomi, tilfredsstillende driftsresultat og et moderat gjeldsnivå sammenlignet 
med andre kommuner. Utfordringer knyttet til å opprettholde en bærekraftig kommuneøkonomi er i stor grad 
knyttet til befolkningsvekst, demografisk utvikling og de investeringsbehov som følger av dette. De nærmeste 
årene må det investeres i skoler og barnehager – både for å ta igjen kapasitetsetterslep og tilrettelegge for flere barn 
og unge, deretter vil det kreves store investeringer innen pleie og omsorg. 

Rådmannen la våren 2015 frem en investeringsplan over kommunens investeringer fra 2016 til 2035. Investe-
ringene som foreslås i dette handlingsprogrammet bygger videre på investeringsplanen, og beløper seg samlet til 
6,4 milliarder kroner i perioden 2016–2019. Høyt investeringsnivå fører til økte finanskostnader og økt krav til 
egenkapitalfinansiering som begge deler må dekkes over driftsbudsjettet. Rådmannen vil fortsette arbeidet med 
å redusere investeringsnivået ved å vurdere alternative løsninger og standardisering av bygg. Det vil bli lagt frem 
egne saker om bruk av OPS, og et eget investeringsreglement for kommunen. Samtidig må tjenestene utvikles slik 
at de kan møte en fremtid der behovene vil øke. 

Kommunen står dermed overfor betydelige omstillingsbehov i årene fremover, og Rådmannen foreslår derfor 
en rekke tiltak for å styrke driftsresultatet i handlingsprogramperioden. Tiltakene som foreslås iverksatt gjelder 
både effektivisering av tjenester og administrasjon, men vil i noen grad også berøre innbyggernes tjenestetilbud. 
Tiltak foreslått i dette handlingsprogrammet gir sammen med tidligere vedtatte omstillingstiltak en samlet brutto 
innsparing på 128 millioner kroner i 2016 stigende til 289 mill. i 2019 sett i forhold til 2015 nivået. Rådmannen 
foreslår samtidig å kompensere tjenestene fullt ut for både lønns- og prisvekst. I tillegg er det foreslått økning i 
rammene både for å kompensere for forventet befolkningsvekst og nyutvikling av oppgaver og tjenester. Samlet 
utgjør dette økninger på 101 mill. i 2016 stigende til 269 mill. i 2019. Netto endringer i driftsrammen blir der-
med en reduksjon på 27 mill. i 2016 avtagende til 20 mill. i 2019 av en samlet driftsramme på 8 590 mill. i 2016. 

1.2 Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt  
selvhjulpenhet, mestring og læring
Bærekraftige tjenester skapes i et samspill mellom kommunen og innbyggerne. Det handler om å gå fra «reparasjon» 
til forebygging og tidlig innsats. Kommunen skal legge til rette for at den enkelte i størst mulig grad kan klare seg 
selv. Ved nye arbeidsmåter, digital læring og velferdsteknologi tas den enkeltes ressurser i bruk. Ved å fokusere på 
egen mestring og læring kan kvaliteten på tjenesten øke uten at det trengs flere ressurser. Det er stor vilje i Bærums 
befolkning til å delta, skape noe sammen med andre, og bidra i utviklingen av bærekraftige tjenester. 

Ved å etablere større enheter kan skoler, barnehager, velferdsboliger og sykehjem driftes med økt kvalitet og redu-
serte kostnader. Tjenestenivå (omfang av ytelser) og driftskostnader påvirkes av bygningsmassens utforming, belig-
genhet og størrelse. Rådmannen vil gjennomføre analyser av kommunale virksomheter, med tanke på en mer robust 
struktur og økt sambruk som gir grunnlag for å drive tjenestene mest mulig effektivt, og best mulig for brukerne.

Viktige satsinger i perioden

•	 Demensomsorg	i	 landsbykonsept. Satsing på demensomsorg fortsetter i handlingsprogramperioden. Det 
gjelder både kompetanseutvikling, fysisk tilrettelegging av plasser, avlastning og utforming av tjenestetil-
bud. Bofellesskap for personer med demens – landsbykonsept – planlegges realisert i nytt anlegg med 156 
plasser på Dønski.

•	 Digital	læring. Høsten 2015 skal kommunen avgjøre hvordan bærumsskolen skal gå videre med digitalise-
ring av skolens og elevenes læringsarbeid. Beslutningen vil bygge på evalueringer og erfaringer fra bruk av 
digitale, personlige, læringsverktøy i klasserommet, gjennom FoU-prosjekter og fem iPad-pilotprosjekter.  

•	 Velferdsboliger. Kommunen planlegger å etablere 36 boenheter per år til og med 2018. Deretter legges det, 
i henhold til behovsplanen, opp til å øke de kommunale velferdsboligene med seks boenheter årlig. Når det 
gjelder boliger til brukere innen psykisk helse, legges det opp til en økning av antall boenheter i 2016 og 2017 
tilsvarende åtte nye enheter per år. Behovet er en kombinasjon av økt befolkning og forventet utflytting fra 
bemannede boliganlegg.

KAP.
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•	 Barnevernet	søker	nye	oppgaver. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har åpnet mulighet 
for pilotforsøk der kommunen overtar deler av det som i dag er statlige barnevernsoppgaver. Bærum har 
søkt om å bli pilotkommune.

 
1.3 Balansert samfunnsutvikling som er mangfoldig, grønn og urban
Hovedstadsområdet står overfor en kraftig befolkningsvekst de neste 20 årene. Bærum ønsker å ta sin del av 
veksten og styre den inn mot fortetting i knutepunkter. Bærum skal ha en langsiktig utbyggingsstrategi som er 
bærekraftig for miljø, klima og økonomi.  

Kommuneplanen frem til 2030 legger vekt på å se fremtidens utbyggingsstrategi i sammenheng med kom-
munens langsiktige investeringsplaner. Det legges til rette for ny boligbygging i områder ved sentre og kollek-
tivknutepunkter. Utbygging i øvrige deler av kommunen begrenses. Størstedelen av boligbyggingen planlegges 
konsentrert til følgende områder: 

• Fornebu
• Områder langs jernbane og metro (Bekkestua, Lysaker, Haslum, Avløs, Høvik)
• Sandvika/Franzefoss
• Fossum

En forutsetning for å kunne tilrettelegge for veksten er at kollektivtilbudet bedres. Å få på plass ny E18 i 
Vestkorridoren er viktig både for å få bedre kollektivløsninger, bedre lokalmiljø og for å redusere hindrene 
for næringstrafikken. Ny Fornebubane er viktig for gi et miljøvennlig og attraktivt alternativ til bilkjøring, og 
nødvendig for videre boligbygging på Fornebu.

I den videre utviklingen av Bærum skal det grønne og det urbane balanseres. Det skal gis rom for variasjon 
i boligtyper og prisklasser for å sikre mangfold i bo- og nærmiljøene. Kommunens virksomheter samarbeider i 
økende grad for «grønnere» veivalg når det gjelder bygg, lokalisering, transport, avfallshåndtering m.m. 

På næringsområdet følges utviklingen nøye. Nedgangskonjunkturen i oljebransjen gir ringvirkninger i bæ-
rumsamfunnet. For å videreutvikle et sterkt og bærekraftig næringsliv er omstilling nødvendig. Den nylig 
vedtatte næringsplanen skal revideres allerede i 2016.

Viktige satsinger i perioden

•	 Sandvika	styrkes	som	regions-	og	kommunesenter.	Planer for det fremtidige Sandvika øst er i sluttfasen. 
I 2016 vil Rådmannen legge frem en samlet oversikt over byutviklingsplanene for Sandvika, som også om-
fatter Hamang og Industriveien, Franzefoss og Bjørnegård, samt områdene langs fjorden.

•	 Fornebu	–	videre	utvikling. Rådmannen skal legge frem en samlet gjennomgang av Fornebuplanene tidlig 
i 2016. Denne omfatter vurderinger av en mer bymessig utvikling, særlig knyttet til de kommende metrosta-
sjonene og økning av boligtall og næringsarealer, uten å true de kvaliteter som Nanseparken og de andre 
friområdene utgjør.  Byutviklingsplanene omfatter også «livet mellom husene» og hvordan Fornebu som 
lokalsamfunn skal utvikles. 

•	 En	klimaklok	kommune. Nasjonale mål om klimanøytralitet i 2050 vil kreve ambisiøse mål og tiltak for 
kommunen og bærumssamfunnet.  Mye er på gang: Smart City Bærum, FutureBuilt, økt kildesortering og 
el-bilsatsing i pleie- og omsorgstjenesten. Kommunen gjennomgår energi- og arealbruk i kommunens egne 
bygg.  I løpet av 2016 skal det utvikles nye mål og rammer for å bli en mer klimaklok kommune. 

•	 Kultursatsingen. En stor del av Bærums befolkning er innflyttere. En mer lokaltilpasset bruk av den kul-
turelle skolesekken kan bidra til at Bærums rike kulturhistorie med mange kulturminner blir bedre kjent, 
styrker det lokale kulturliv og gir et tettere samarbeid mellom skole- og kultursektor. 
Kultursatsingen omfatter en rekke tiltak både for å skape opplevelser og verdier for den enkelte og for utviklin-
gen av bærumssamfunnet. Oppgradering av bibliotek og scener er prioritert. Dette arbeidet handler om biblio-
tekene på Bekkestua og Rykkinn, Lille scene på Kulturhuset, Sandvika teater og «Borgen» på Emma Hjorth.  

1.4 En innovativ og endringsdyktig organisasjon med  
gjennomføringskraft
Arbeidet med realiseringen av innovasjonsstrategien for Bærum kommune 2014–2017 pågår for fullt. Fra å 
være preget av enkeltinitiativ og noen større programmer innenfor velferdsteknologi, digital læring og Smart 
City Bærum jobbes det nå mer systematisk med innovasjon på tvers av kommunen. Alle tjenestesteder skal 
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delta i innovasjonsprosjekter. 
Langsiktighet og bærekraft krever en organisasjon som takler kontinuerlig omstilling hvor det hele tiden 

arbeides med forbedringer og forenklinger. Dette krever engasjement og involvering fra både ansatte og ledere. 
Administrasjonen skal bidra til at omstillingsprosessene blir gode, og at de ikke tar for lang tid. Det trengs for-
enklinger også i forhold til gjennomføring av nødvendige organisasjonsendringer. Noen ganger må kommunen 
avvikle for å utvikle, og da må organisasjonen tilpasses nye måter å jobbe på.

Viktige satsinger i perioden

•	 Digitaliseringsprogram. Kommunen skal i økende grad tilby digitale tjenester til innbyggere og interne 
brukere.  Digitalisering er nødvendig både fordi brukerne forventer elektronisk betjening med adgang til å 
følge fremdriften i sin sak, og fordi det vil effektivisere saksbehandlingen. For å få mer kraft på digitalise-
ringen, har kommunen opprettet et nytt område Digitalisering og IT. 

•	 Lederutvikling	for	innovasjon. Lederutviklingsprogrammet for innovasjon og kontinuerlig forbedring er 
under innføring. Programmet skal gi ledergrupper og ildsjeler kunnskaper og ferdigheter knyttet til innova-
sjon og forbedringsledelse. Første pilotkull skal være ferdig våren 2016 og ambisjonen er at alle tjenestele-
dere skal ha gjennomført programmet innen 2019.

•	 Velferdsteknologi.	Rådmannen foreslår å opprettholde og styrke satsingen på tjenester som skal bidra til at 
innbyggere med pleie- og omsorgsbehov skal kunne bo lengst mulig hjemme. Det er utarbeidet en strategisk 
plan for bruk av midlene som vil bidra til utprøving av hvilke gevinster velferdsteknologi vil kunne ha i 
fremtiden. 

•	 Politikerrollen.	Bærum kommune er invitert til å delta i et forskningsprosjekt om Innovasjon i politiker-
rollen. Det er forskere fra Høgskolen i Lillehammer (HiL) ved Senter for innovasjon i tjenesteyting som er 
ansvarlige for den norske delen. Dette blir en «tvillingstudie» med små, mellomstore og store kommuner 
i Norge og Danmark som skal se på hvordan lokalpolitiker rollen utfordres og utformes for å være aktive 
partnere i det lokale innovasjonsarbeidet.

1.5 Bærum kommune skal legge dialog og medvirkning til grunn for 
utvikling av bedre løsninger
Innbyggerdialog og -medvirkning gjør kommunen bedre. En kompetent befolkning kan bidra til at viktig infor-
masjon om behov, løsninger og konsekvenser kommer på bordet. Slik blir beslutningene og tjenestene bedre. 

Innbyggerdialog og -medvirkning er ett av hovedmålene i kommunens nye kommunikasjonsstrategi. Den nye 
hjemmesiden til Bærum kommune skal underbygge strategien med vekt på kommunikasjon og dialog med inn-
byggerne også på mobile flater. Løsningen skal være bruker-/oppgaveorientert for å møte innbyggernes behov.

Viktige satsinger i perioden

•	 Serviceinnstilling. God service skal prege ledere og medarbeidere i møte med kommunens brukere og inn-
byggere. Undersøkelser blant innbyggere, medarbeidere og ledere viser at kommunens service både internt 
og eksternt oppleves som relativt god. Det er imidlertid rom for forbedringer. Service vil derfor være høyt 
på dagsordenen i 2016.

•	 Dialogbaserte	brukerundersøkelser. Kommunen har vedtatt å ta i bruk nye former for situasjonsbestemte 
brukerundersøkelser. Arbeidet med utvikling av dialogbaserte former for brukerundersøkelser startet i 2015 
og vil bidra til å utvikle gode og effektive løsninger på kommunens utfordringer. Innenfor flere tjeneste-
områder er det tatt i bruk metoder for å kartlegge brukerreisen som gir helt ny innsikt i innbyggeres og 
brukeres behov. 

•	 Velforbundet	i	Bærum. Kommunens mange velforeninger utgjør en viktig ressurs og samarbeidspartner i 
arbeidet med dialog og medvirkning. Rådmannen forslår derfor å øke støtten til Bærum velforbund slik at 
de får en fast bevilgning fra 2016 på 150 000 kroner som stiger til 200 000 i 2019.

•	 Nærmiljøsatsing.	Satsingen skal bidra til utvikling av hensiktsmessige møteplasser og arenaer for frivil-
lighet. Rykkinn og Fornebu er valgt ut som områder hvor kommunen kan utvikle nye modeller for medvirk-
ning, dialog og samskaping.
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