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2.1 Status, sentrale utfordringer og mål

2.1.1 Hovedtrekk

Innledning 
Fortsatt forventet økning i befolkningen og demografisk utvikling vil de kommende årene gi Bærum kommune 
økonomiske utfordringer. De nærmeste årene må det investeres i skoler og barnehager – både for å ta igjen 
kapasitetsetterslep og for å tilrettelegge for flere barn og unge. Deretter vil det kreves store investeringer innen 
pleie og omsorg. Forventet investeringsnivå ligger godt over tidligere års investeringer, og det økte finan-
sieringsbehovet vil kreve omstillinger og effektivisering av tjenestene. 

Foreløpig har ikke veksten i eldrebefolkningen satt inn for alvor, noe som gir kommunen et handlingsrom 
for endring. Strategien for dette handlingsprogrammet er å tilrettelegge for langsiktig bærekraft. Rent kom-
munaløkonomisk innebærer dette å skape et driftsresultat som kan bære et forhøyet investeringsnivå, samt 
omstille til kostnadseffektive driftsformer som kan gjøre det mulig å fortsatt levere kvalitativt gode tjenester, 
når andel omsorgstrengende innbyggere øker. 

For å skape rom for finansiering av det økte investeringsbehovet og handlingsrom for merbehov foreslår 
Rådmannen innsparinger innen driftsbudsjettet. Samtidig har Rådmannen, i tråd med sak om økonomiske 
handlingsregler, foreslått å avsette midler til investeringsfond til bruk etter 2019 da investeringsbehovet for-
ventes å øke ytterligere. 

Hovedelementene i innsparingene handler i stor grad om å gjøre strukturelle endringer i tjenestene. Blant 
annet vil større bygg innen skoler og barnehager kunne gi lavere driftskostnader på sikt. Effektivisering og 
optimalisering av tjenestene er også et viktig element. Videre vil det foretas en grundig gjennomgang av de 
administrative tjenestene.

Konsekvenser av befolkningsvekst og befolkningssammensetning
Ny befolkningsprognose viser i årene frem mot 2035 en befolkningsvekst på 33 prosent, eller 40 000 nye inn-
byggere, i Bærum. Dette er en økning i forhold til prognosen brukt i forrige handlingsprogram og i langsiktig 
drift- og investeringsplan (LDIP) fra våren 2015, men det presiseres at det er knyttet betydelig usikkerhet til 
befolkningsprognosene, og at usikkerheten øker jo lenger ut i perioden man kommer. Rådmannen vil ved neste 
rullering av LDIP vurdere hvilke konsekvenser nye befolkningsprognoser kan få for driftsutgifter og investe-
ringsbehov. 

Forklaringene til økningen er flere. En delforklaring er at ny prognose opprettholder den relativt høye vek-
straten kommunen har opplevd de senere år noe lengre enn i den forrige prognosen. Effekten av arbeidsinn-
vandring er i ferd med å avta, men på grunn av økende sentralisering har arbeidsinnvandringen for Bærums 
del så langt blitt erstattet av økt innenlandsk netto innflytting.  En annen delforklaring er at omfanget av bo-
ligbygging som ligger i grunnlaget til prognosene er økt som følge av ny kommuneplan. Dette gjelder spesielt 
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fra ca. 2024 og ut perioden, og er knyttet til realisering av de store utbyggingsområdene. Prognosen i Hand-
lingsprogram 2016–2019 skal revideres ved rullering av kommuneplanen i 2016/2017. Da legges det opp til flere 
prognosealternativer for å synliggjøre ulike vekstscenarier.  

Det forventes vekst i alle aldersgrupper. De siste ti årene vil veksten blant de eldre tilta kraftig, særlig i grup-
pen over 80 år. I forhold til befolkningsprognosen fra 2014 forventes en høyere vekst i aldersgruppen 25–67 år, 
noe som vil bidra positivt til kommunens skatteinntekter. Det er også denne gruppen som står for størstedelen 
av verdiskapningen.

Den forventede økningen i antallet barn og unge de neste ti årene vil kreve store investeringer i skoler og 
barnehager. Store barnekull medfører også en økning i antallet funksjonshemmede med behov for omsorgsbo-
liger de nærmeste årene. Fra 2020 forventes en kraftig vekst i de eldste aldersgruppene, noe som vil medføre 
betydelige investeringer innen pleie og omsorg. Boligbyggingen for øvrig vil utfordre den kommunale infra-
strukturen – ikke minst på Fornebu, i Sandvika, på Bekkestua og Fossum.

Rådmannen la våren 2015 frem en langsiktig investeringsplan for 2016 til 2035 der investeringsbehovet er 
vurdert, og rekkefølgeprioritering i utviklingen av nye boligområder er lagt til grunn. Det ble søkt å etablere et 
investeringsprogram som ivaretar hensynet til både totaløkonomi og gjennomføringsevne. Investeringsnivået 
vil kunne påvirkes av hvilken tilnærming som velges for å løse behovene i befolkningen (større barnehager 
og skoler, rimeligere og mer standardiserte løsninger). Politisk er det også bedt om å belyse hvordan OPS (Of-
fentlig Privat Samarbeid) vil kunne bidra, og Rådmannen vil komme tilbake med en egen sak rundt dette før 
årsskiftet. Planen viser et behov for 26 milliarder kroner og et gjennomsnitt på 1,5 mrd. de første ti årene. Pla-
nen skal rulleres årlig, første gang primo vinteren 2016. 

Investeringsnivået i årene fremover vil være høyere enn tidligere år. Det medfører et økt press på kommu-
nens økonomi, og vil kunne få konsekvenser både på omfanget og på hvordan kommunale tjenester leveres. 
Høyere investeringsnivå fører til økte finanskostnader og økt krav til egenkapitalfinansiering som må dekkes 
over driftsbudsjettet. Dette betyr at netto driftsresultat i handlingsprogramperioden må være over vedtatt mi-
nimumsnivå på 3 prosent, og bør styrkes i tråd med vedtatt anbefalt netto resultatgrad på 4 prosent. 

Endret fremstilling av budsjettet 
I tidligere handlingsprogram er Rådmannens forslag til endringer blitt vist i forhold til forrige års vedtatte 
handlingsprogram (økonomiplanen) år for år. Dette har gjort det vanskelig å holde oversikt over de samlede 
endringene som er vedtatt i tidligere handlingsprogram og økonomimeldinger, og dermed den samlede 
endringen i driftsrammer mellom år. Rådmannen har i dette handlingsprogrammet derfor vist endringene i 
forhold til sist vedtatte budsjett for 2015.  Det vises til leseveiledning i kapittel 3.

Investeringsbudsjettet i handlingsprogrammet
I perioden 2016 til 2019 foreslår Rådmannen investeringer på til sammen 6,4 mrd., fordelt slik mellom rentable 
og ikke-rentable investeringer:

Mill. kr 2016 2017 2018 2019
Sum 

2016–2019

Investeringer totalt 1 579 1 563 1 667 1 548 6 356

Ikke-rentable investeringer 1 016 1 106 1 114 1 158 4 395

Rentable investeringer 562 457 553 390 1 962

I perioden utgjør investeringer i sektor barn og unge 50 prosent av ikke-rentable investeringer. Tilsvarende tall 
for sektor bistand og omsorg er 17 prosent. I tillegg kommer investeringer i omsorgsboliger og velferdsboliger 
som regnes som rentable investeringer. 

Budsjettet i økonomiplanperioden (2017–2019) representerer en mest mulig realistisk og sannsynlig oversikt 
over økonomien ut fra den kunnskapen man har i dag. Det kan bli endringer i både rammer og fremdrift i de 
neste års handlingsprogram. Rådmannen vil starte arbeidet med rulleringen av den langsiktige investerings-
planen høsten 2015, og den legges frem for politisk behandling vinteren 2016.  

Driftsbudsjettet i handlingsprogrammet
Den forventede økningen i kommunenes inntekter, signalisert i kommuneproposisjonen for 2016, skal dekke 
opp for kommunenes utgifter som følge av forventet endring i befolkningtall og demografi. I tillegg skal inn-
tektsveksten dekke pris- og lønnsveksten fra 2015 til 2016. 

For å skape rom for finansiering av det økte investeringsbehovet er det i forslag til handlingsprogram lagt 
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opp til en resultatgrad fra 3,4 prosent i 2016 stigende til 4,6 prosent i 2019. Dette er innenfor vedtatte økono-
miske handlingsregler med anbefalt netto resultatgrad på 4 prosent og minimum 3 prosent. 

Til tross for strammere økonomiske rammer, har Rådmannen funnet rom for: 

• Å kompensere for sektorenes pris- og lønnsvekst 

• Å kompensere rammene til programområdene Grunnskoleopplæring og Pleie- og omsorg som følge av be-
folkningsvekst. Økningen fra 2015 til 2016 er på 32 millioner kroner. For programområdet Barnehager er det 
ikke gjort endringer i budsjettrammene som følge av befolkningsendringer, se nærmere omtale i kapittel 2.2.2. 

• I tillegg foreslår Rådmannen å dekke øvrige merbehov i sektorene, som sammen med tidligere vedtatte 
merbehov, gir en økning med 70 mill. i 2016, økende til 131 mill. i handlingsprogramperioden. Økningene 
gjelder blant annet FDV-utgifter, forvaltning av nytt økonomisystem, ressurskrevende brukere, økonomisk 
sosialhjelp og pasientskadeerstatning. Mange av disse merbehovene kommer som direkte/indirekte følge av 
befolkningsvekst innen områder som ikke kompenseres direkte gjennom demografikompensasjon. 

For å sikre økonomisk handlingsrom og bærekraft på sikt har Rådmannen samtidig foreslått nye omstillings-
tiltak i driftsbudsjettet.  Sammen med omstillingstiltak vedtatt i tidligere handlingsprogram gir dette en samlet 
brutto innsparing på 128 mill. i 2016 stigende til 289 mill. i 2019 sett i forhold til 2015 nivået.  Anslått innspa-
ring for 2017–2019 kan bli høyere, men ut ifra dagens situasjon legger Rådmannen dette innsparingsnivået til 
grunn.

Dette betyr en netto innsparing (omstillingstiltak minus demografikompensasjon og andre merbehov) i 
driftsbudsjettet på 27 mill. i 2016 avtagende til 20 mill. i 2019 sett i forhold til 2015-nivået. Samlet brutto drifts-
ramme (i 2016-kroner) for kommunen er 8 590 mill. i 2015, økende til 8 875 mill. i 2019. Det vises til nærmere 
redegjørelse i kapittel 2.2.3 Mer-/mindrebehov og innsparinger. 

Det forventes at investeringsbehovet vil øke ytterligere etter 2019. Rådmannen har derfor, i tråd med sak om 
økonomiske handlingsregler, foreslått å avsette 35 mill. årlig til investeringsfond til bruk etter 2019. Bruken av 
dette fondet vil dempe effekten av økte finanskostnader og krav til egenkapitalfinansiering fra driften i årene 
etter 2019.

Nye beregninger fra Bærum kommunale pensjonskasse viser en reduksjon i pensjonskostnadene. Pensjons-
kassen er inne i sitt første driftsår. Det hefter derfor ekstra usikkerhet rundt estimatene for pensjonskostnadene. 
Dette sammen med forventninger om fremtidig mulig behov for styrking av kassens egenkapital, gjør at Råd-
mannen foreslår å avsette 35 mill. årlig til Bærum kommunes pensjonsfond.

Utover de overfor nevnte forhold vil det alltid knytte seg usikkerhet til de forutsetninger som legges til 
grunn for både skatteinntektene og finansområdet. For eksempel effektene av tilbakeføringen av selskapsskat-
ten og eventuelle endringer i formuesskatten. Rentenivået er historisk lavt, og det kan komme endringer som 
gjør at renten stiger raskere enn det som ligger til grunn i Rådmannens forslag. I tillegg kan avkastningen fra 
forvaltningsfondet avvike betydelig fra budsjettet i det enkelte år. Fondet har bufferkapital for å møte de årlige 
svingningene. Avkastningen slår likevel ut på det årlige netto driftsresultatet for kommunen. 

Rådmannen presenterer i dette forslaget til handlingsprogram flere administrative budsjettreduksjoner 
innen de foreslåtte rammer per sektor. Det gjelder forhold som ikke skal ha direkte konsekvenser for brukere av 
kommunens tjenester, og som derfor ligger innenfor Rådmannens fullmakter, gitt at rammene for den enkelte 
sektor vedtas som forutsatt. Tiltak som medfører prinsipielle endringer i tilbudet til innbyggere eller brukere, 
fremmes som forslag som må vedtas av kommunestyret.

Det vises til omtale under tjenestekapitlene for utfyllende informasjon på tjenesteområdene.
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2.1.2 Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat  
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål  
2019

Økonomi      
Godt  
økonomisk 
handlingsrom 
(Sunn 
økonomi)

Netto driftsresultat som andel av samlede 
driftsinntekter (resultatgrad)

2,6 % *) 4 %  
(minimum 3 %)

*) 4 %  
(minimum 3 %)

Opprettholde høy grad egenkapitalfinansiering 
av investeringer. 
Målt ved egenkapital av ikke-rentabel investering

67 % *) 50 %  
minimum 40 %)

*) 50 %  
minimum 40 %)

Bufferfond i slutten av handlingsprogramperioden 266 mill. kr  *) 100 mill. kr

Ha tilstrekkelig likviditetsreserve 510 mill. kr *) >300 mill. kr *) >300 mill.kr

God  
økonomi- 
styring av  
tjenestene

Avvik i forhold til  
budsjett (+/-)

Avvik på mindreforbruk mer 
enn 2,5 % og merforbruk på 
mer enn 0,5 % på enhetene 
innebærer korrigerende tiltak

1,8 % Mellom 2,5 og 
-0,5 %

Mellom 2,5 og 
-0,5 %

Omstillings-/ 
effektivitetskrav

    

Rapportere på vedtatte 
omstillingstiltak

Rådmannen har rapportert 
systematisk på disse gjennom 

Økonomimelding I og II og 
årsrapport for 2014

Økonomi-  
meldingene / 

årsrapport

Økonomi-  
meldingene / 

årsrapport

Forbedret enhetskostnad i  
tjenesteprofilen - KOSTRA

Ikke oppnådd. 
Enhetskostnader økt 

pga. enkelte endringer i 
forutsetningene for 

pensjonsberegningen. 

Positiv trend Positiv trend

Bedret produksjonsindeks 
og målt effektivitet 
 
(ihht. KS’ sammenligning 
med ASSS-kommunene)

Oppnådd samlet sett for 
kommunen, med noe variasjon 

innenfor områdene.

Positiv trend Positiv trend

Redusert andel investeringsprosjekter med tidsavvik 29 % 30 % 20 %

*) Vedtatt i Fsk 87/15 10.06.15

Sunn økonomi
Nøkkeltallene for sunn økonomi, som ble revidert våren 2015, er i Rådmannens forslag til handlingsprogram 
oppfylt i hele handlingsprogramperioden:

 
 

Budsjett
2016

Handlingsprogram Gjennom-
snitt2017 2018 2019

Netto driftsresultat 314 408 435 446 401

Resultatgrad 3,4 % 4,3 % 4,5 % 4,6 % 4,2 %

Bufferfondet 138 120 118 145 130

Egenkapitalfinansiering for ikke rentable inv. 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Likviditetsreserve 491 581 690 826 647

Nøkkeltallene for sunn økonomi skal indikere hvorvidt kommunens samlede økonomi på sikt utvikler seg i rik-
tig retning, og sier noe om kommunens handlefrihet i kommende år. Oppnåelse av målkravene skal gi rom for 
nødvendige investeringer fremover og gjøre kommunen robust i forhold til fremtidige økonomiske svingninger. 
Det viktigste måltallet i kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Et godt netto driftsresultat (resultatgraden) 
vil medvirke til at målkravet for de andre nøkkeltallene også kan oppnås. 

Bærum kommunes økonomi er i endring, både på grunn av befolkningsvekst, investeringsnivå og demogra-
fisk utvikling. Resultatgraden i dette handlingsprogrammet er derfor foreslått økt utover i perioden for å oppnå 
ønsket egenkapitalfinansiering av investeringene. Dette er nødvendig for å sikre økonomisk bærekraft på sikt. 
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Økonomistyring av tjenestene
Gjennom handlingsprogrammet fordeles kommunens budsjettmidler til sektorene og programområdene. Opp-
følgingen av rammene gjennom god økonomistyring av tjenestene har betydning for at kommunen skal oppnå 
målene for sunn økonomi. 

Dette gjøres ved å ha fokus på:
• Avvik i forhold til budsjett
• Omstillings- og effektivitetskrav
• Å redusere andelen investeringsprosjekter med tidsavvik og god løpende styring av investeringsprosjektene

Omstilling og effektivisering vil stå sentralt for å gi økonomisk handlingsrom. KOSTRA-nøkkeltall og produk-
sjons- og kvalitetsindikatorer er viktige styringsdata i arbeidet med å effektivisere og forbedre tjenestetilbudet. 
Produksjonsindeksen ses i forhold til ressursbruk, og kan indikere hvor godt kommunen bruker ressursene 
sammenlignet med de andre store kommunene. Det vil være fokus på produktivitetsforbedringer, systematiske 
målinger og sammenligninger i årene fremover. Analyse av KOSTRA-nøkkeltall og produksjonsindekser er 
beskrevet under det enkelte programområde. 

Når det gjelder styrket styring av investeringsområdet vises det til egen sak Forvaltning og styring av 
investeringer lagt frem i juni 2015. Rådmannen vil følge opp saken ved å legge frem forslag til investeringsre-
glement for Bærum kommune før årsskiftet. 

2.2 Grunnlaget for budsjetteringen

2.2.1 Budsjettforutsetninger
Rådmannen har lagt til grunn følgende forutsetninger:

Prisvekst: 1,7 prosent
Brukerbetaling for en del kommunale tjenester vil ikke reguleres av prisveksten, men etter satsen for lønns-
vekst. Kommunestyret har vedtatt at «når minst 80 prosent av utgiftsbudsjettet for tjenestene er lønnsutgifter, 
reguleres prisene etter handlingsprogrammets forutsetninger om lønnsvekst».

Lønnsvekst: 3,1 prosent
Beløpet er avsatt i lønnsreserven til fordeling på sektorene etter hvert som effekten av de ulike forhandlingene 
blir klar. 

Rentebane:

 
 

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Rentebane 1,5 % 1,5 % 2,0 % 2,5 %

Rentebanen er en prognose for pengemarkedsrenten og danner grunnlag for budsjettering av renteutgifter og 
renteinntekter det enkelte år. 

2.2.2 Demografikompensasjon

Tabellen under viser oppdatert beregnet demografikompensasjon (økte driftsrammer som følge av 
befolkningsvekst) for årene 2016–2019.

Drift, mill. 2016-kr

Budsjett- 
ramme
2015

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Grunnskoleopplæring 1 051,0 11,0 34,6 51,6 65,4

Barnehager 998,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Pleie og omsorg 1 125,5 20,6 37,6 56,0 72,6

Sum demografikompensasjon 3 174,6 31,6 72,2 107,6 138,0
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Befolkningsprognosen viser færre barnehagebarn enn tidligere prognoser. Det fører til at demografimodellen 
for barnehager tilsier en betydelig budsjett- og kapasitetsreduksjon for barnehagene allerede fra 2016. På sikt 
forventes imidlertid fortsatt vekst i barnetallet. I tillegg er det betydelig usikkerhet knyttet til prognosen for de 
minste barna (nullåringer). Rådmannen foreslår derfor ikke generell kapasitetsavvikling eller budsjettreduk-
sjoner innen barnehagene på dette tidspunktet, men vil avvente vurdering av modellen for demografikompen-
sasjon for å gjøre den mer robust for kortsiktige svingninger i beregnede barnetall. Det gjøres en ny vurdering 
av forholdet i Økonomimelding I 2016 og i handlingsprogram 2017–2020.    

En betydelig andel av programområdenes driftsbudsjett gir grunnlag for demografikompensasjon. Innen 
Grunnskoleopplæring er andelen cirka 75 prosent, for Barnehager 90 prosent og for Pleie og omsorg 55 prosent.

2.2.3 Mer-/mindrebehov og innsparinger

Rådmannen har foreslått å dekke merbehov i sektorene som vist i tabellen under. Tabellen inkluderer også 
tidligere vedtatte mer-/mindrebehov:

Drift, mill. 2016-kr

Budsjett- 
ramme

2015
Budsjett

2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Barn og unge 2 721,8 26,5 41,9 51,4 60,9

Bistand og omsorg 2 524,9 32,3 26,5 40,0 60,2

Kultur, teknikk og miljø 1) 506,6 -6,0 -5,7 -5,7 -5,7

Administrasjon inkl. IT og Eiendom 484,6 17,1 20,5 11,4 16,0

Sum andre merbehov  69,8 83,2 97,2 131,4

1)  Årsak til minusbeløpene er tilskudd gitt i 2015 som ikke videreføres i handlingsprogramperioden.

Økningene gjelder blant annet FDV-utgifter (forvaltning, drift og vedlikehold) som følge av nye bygg, forvalt-
ning av nytt økonomisystem, ressurskrevende brukere, økonomisk sosialhjelp og pasientskadeerstatning. Flere 
av merbehovene er direkte/indirekte knyttet til befolkningsvekst for områder som ikke mottar demografikom-
pensasjon direkte.

For å sikre økonomisk handlingsrom og bærekraft på sikt har Rådmannen samtidig foreslått omstillingstil-
tak i driftsbudsjettet. Fordelingen er vist i tabellen under og inkluderer tidligere vedtatte innsparinger. Tilta-
kene er beskrevet nærmere under tjenestene.

Drift, mill. 2016-kr

Budsjett- 
ramme

2015
Budsjett

2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Barn og unge 2 721,8 -52,7 -94,3 -112,8 -122,2

Bistand og omsorg 2 524,9 -56,5 -74,7 -88,9 -118,5

Kultur, teknikk og miljø 506,6 -4,1 -2,8 -3,8 -4,6

Administrasjon inkl. IT og Eiendom 484,6 -8,5 -18,9 -23,2 -25,3

Administrative fellestiltak med effekt for hele 
kommunen

 -6,8 -16,8 -17,8 -18,8

Sum innsparinger  -128,5 -207,4 -246,5 -289,3

Tabellene under viser summen av endringer i demografikompensasjon, merbehov og innsparinger. 

Drift, mill. 2016-kr

Budsjett- 
ramme

2015
Budsjett

2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Demografikompensasjon 3 174,6 31,6 72,2 107,6 138,0

Andre merbehov  69,8 83,2 97,2 131,4

Innsparinger  -128,5 -207,4 -246,5 -289,3

Sum endring fra vedtatt budsjett per ØMI 2015  -27,1 -52,0 -41,8 -19,8

 
I tillegg foreslår Rådmannen å kompensere for sektorenes pris- og lønnsvekst.
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2.3 Driftsbudsjett

2.3.1 Hovedoversikter 

Hovedoversikt netto drift

 
Mill. 2016-kr

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

DRIFTSBUDSJETT       

Skatteinntekter -4 884,5 -4 968,6 -5 096,5 -5 179,1 -5 273,0 -5 369,7

Rammetilskudd -1 750,3 -1 728,4 -1 776,6 -1 792,7 -1 802,0 -1 802,2

Vertskommunetilskudd PUH -62,5 -60,1 -59,1 -59,1 -59,1 -59,1

Rente og inv. komp. fra staten -29,2 -25,2 -28,1 -26,5 -25,2 -26,4

Integreringstilskudd, flyktninger -92,6 -111,6 -112,5 -107,6 -100,1 -98,5

Kalk. renter og avskrivninger -96,0 -88,0 -94,0 -100,5 -105,4 -109,8

Sum sentrale inntekter -6 915,0 -6 981,9 -7 166,8 -7 265,4 -7 364,8 -7 465,7

Driftsrammer:       

Div.felles til fordeling -24,2 0,8 -11,6 -21,7 -21,3 -19,9

Netto premieavvik -73,0 9,1 4,5 22,1 39,8 57,4

Lønnsreserven -61,8 -34,5 183,0 238,1 238,1 238,1

Administrasjon 451,9 489,7 508,3 503,8 491,4 494,0

Barn og unge 2 741,7 2 772,5 2 703,3 2 701,1 2 709,2 2 723,1

Bistand og omsorg 2 721,9 2 591,8 2 518,8 2 512,2 2 529,9 2 537,1

Kultur, teknikk og miljø 595,8 517,6 510,9 484,6 472,8 472,9

Netto driftsutg., sektorene 6 352,2 6 346,8 6 417,2 6 440,4 6 459,9 6 502,7

Politiske utvalg 0,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Brutto driftsresultat -562,0 -632,4 -746,9 -822,4 -902,2 -960,3

Netto renteutgifter 140,6 150,3 144,4 141,2 159,8 195,8

Kursgevinster, aksjeutbytte -156,3 -91,5 -85,0 -85,0 -85,0 -85,0

Netto avdrag 351,1 348,8 373,3 358,3 392,8 403,5

Netto finansutgifter 335,4 407,5 432,7 414,5 467,6 514,3

Netto driftsresultat -226,6 -224,9 -314,2 -407,9 -434,6 -446,0

Overført investeringsbudsjettet 3,6 3,5 244,5 268,4 267,2 250,4

Avsetninger netto 246,8 221,4 69,7 139,6 167,4 195,6

      Disposisjonsfond 259,1 247,7 106,1 147,9 164,9 193,8

      Bundne driftsfond -12,3 -26,3 -36,4 -8,4 2,5 1,8

Tidligere års resultat -23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tidligere sektorer Frivillighet, idrett, kultur og kirke (FRIKK) og Miljø, klima og kommunalteknikk (MIKK) 
er slått sammen til ny sektor fra og med 2016, foreløpig kalt Kultur, Teknikk og Miljø. For å ha sammenlignbare 
tall er disse sektorene også slått sammen for tidligere år i denne oversikten.

Lønns- og pensjonsreserven skal dekke effektene av lønnsoppgjørene for 2015 og 2016, samt økning i 
pensjonspremie og utgifter til seniorordningen. Reserven er foreløpig ikke fordelt på sektorene. Denne tilføres 
sektorene når lønnskostnader er klarlagt etter lønnsoppgjørene og fordelingen av pensjon gjennomført. (I 2015 
er lønnsreserven foreløpig negativ. Det har sammenheng med den kraftige reduksjonen i pensjonspremien og 
effekten vil fordeles ut på sektorene).
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Bruk av netto driftsresultat 

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Overført investeringsbudsjettet 244,5 268,4 267,2 250,4

Avsetninger netto 69,7 139,6 167,4 195,6

 - Disposisjonsfond 106,1 147,9 164,9 193,8

             Forvaltningsfondet 47,0 47,0 47,0 47,0

             Forvaltningsfond, til kapital 38,0 38,0 38,0 38,0

             Avsetning til investeringsfond 35,0 35,0 35,0 35,0

             Avsetning til pensjonsfond 35,0 35,0 35,0 35,0

             Transport, avsetning 9,9 9,9 9,9 9,9

             Selvforsikringsfond 1,7 1,7 1,7 1,7

             Bruk og avsetning bufferfond -60,5 -18,7 -1,7 27,2

- Bundne driftsfond -36,4 -8,4 2,5 1,8

           Fond renovasjon 3,0 1,0 2,5 2,8

           Fond vann og avløp -39,8 -9,7 -0,3 -1,4

           Feiefond -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

           Byggesak 0,4 0,4 0,4 0,4

Sum netto 314,2 407,9 434,6 446,0

Netto driftsresultat brukes til å overføre midler for å finansiere investeringene og for å avsette midler til bundne 
og ubundne fond. Avkastningen fra forvaltningsfondet avsettes for å opprettholde realverdien av fondet og for 
å finansiere investeringene i årets handlingsprogram. I tillegg har Rådmannen foreslått å avsette midler til 
investeringene som forventes å øke etter 2019. På grunn av usikkerhet rundt prognosene for pensjonskostna-
dene foreslår Rådmannen også å avsette midler til pensjonsfondet.

Figuren under viser utviklingen i driftsresultatene fra 2005 til 2019.

Rådmannen legger opp til en vekst i driftsresultatene utover i handlingsprogramperioden for å sikre egenkapi-
talfinansiering av investeringene og økonomisk bærekraft på sikt.
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2.3.2 Pensjon og premieavvik
Kommunen betaler årlig inn en pensjonspremie til sine pensjonsleverandører. Samtidig beregnes netto pen-
sjonskostnader, som regnskapsføres på grunnlag av et sett kriterier som fastsettes av Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet (KMD). Netto pensjonskostnader har til nå vært lavere enn de faktiske pensjonspremiene 
som kommunen har betalt inn. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad betegnes som 
premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i regnskapet. Siden oppstart av denne ordningen i 2001 og frem 
til i dag, har effekten medført en fiktiv inntektsføring hvert år i regnskapet. Det akkumulerte premieavviket 
skal frem i tid kostnadsføres (amortiseres) i regnskapet i henhold til gjeldende amortiseringsprinsipper. 

Premieavvik ble opprinnelig innført for at kommunene over tid skulle få en jevnere utvikling av pensjons-
kostnadene, men en kombinasjon av lave renter og høy lønnsvekst har gitt en ensidig effekt i regnskapet. For 
Bærum kommune har ordningen til nå gitt et stadig økende akkumulert premieavvik som må kostnadsføres 
frem i tid. 

Premieavviket har frem til 2011 vært amortisert over 15 år. Premieavvik oppstått fra og med 2011 amortise-
res over 10 år. Premieavvik som oppstår fra og med 2014 amortiseres over 7 år. 

Gjenstående akkumulert premieavvik var 861 mill. ved utgangen av 2014. Når det årlige amortiserings-
beløpet blir større enn premieavviket, vil effekten av ordningen bli negativ i regnskapet, og det gjenståen-
de akkumulerte premieavviket vil gradvis reduseres.  Beregninger basert på forutsetningene lagt til grunn i 
Økonomimelding II 2015 og i dette handlingsprogrammet, viser at effekten vil bli negativ allerede i 2015. I 
2019 forventes premieavviket å være redusert til 728 millioner kroner. 

Sammenhengen mellom premieavvik, amortisering (nedskriving) av premieavviket og det gjenstående ak-
kumulerte premieavviket i balansen er vist i figuren under.

Grunnlagsrenten, eller minstegaranti-renten, er den avkastningen på pensjonsmidlene pensjonskassene er på-
lagt å gi eierne. Fra og med 2012 ble grunnlagsrenten for pensjonskassene satt ned fra 3 til 2,5 prosent. Fra 2014 
ble renten satt ytterligere ned til 2 prosent. Dette er konsekvens av forventet lave renter og medfører isolert sett 
at kommunene må betale en høyere premie.

I forrige handlingsprogram skrev Rådmannen at det var flere usikkerhetsmomenter ved beregningene av 
pensjonskostnadene for 2016 og årene fremover. Blant annet konsekvenser av uførereformen, ny levealderstariff, 
levealdersjustering og redusert pensjonsregulering. Etablering av egen pensjonskasse ville også kunne medføre 
endringer.

I 2014 betalte Bærum kommune 569 mill. i pensjonspremie til sin hovedleverandør DNB. Beregninger fra 
Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) per august viser en premieprognose på 428 mill. i 2015.  Slår prog-
nosen til er det en nedgang på over 140 mill. fra 2014. Hovedårsaken er at lønns- og trygdeoppgjøret i 2015 er 
lavt, mens det var relativt høyt i 2014. Eksempelvis er G-reguleringen per 1.mai 2015 på 1, 92 prosent den nest 
laveste enkeltregulering siden folketrygden ble innført i 1967.  Reduserte reguleringskostnader forklarer alene 
mer enn 110 mill. i forskjell mellom 2014 og 2015. Det er observert prosentvis omtrent like stor nedgang i de 
fleste kommuner som i Bærum på dette elementet. 2016 er det igjen et hovedoppgjør og det er en sannsynlighet 
for at reguleringspremien vil øke noe igjen ifra nivået i 2015.  Dette kan medføre reduksjon i resultatgraden 
for kommunen. 
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Den nest viktigste årsaken er at det i 2014 ble betalt om lag 30 mill. i reguleringskostnader for tidligere pe-
rioder, i hovedsak 2013. Denne oppryddingen var et ledd i å klargjøre ordningen for flytting fra DNB til BKP 
kasse per 1. januar 2015. 

I tillegg er det noen andre årsaker til premiereduksjon, herunder sparer kommunen en del på uførereformen 
som trådte i kraft 1. januar 2015. Imidlertid er det andre elementer som trekker premien opp, blant annet en-
dret grunnlagsrente fra 2014 til 2015. Opprettelsen av pensjonskasse med virkning fra 1. januar 2015 har også 
ført til noen besparelser knyttet til redusert rentegarantipremie, lavere administrasjonskostnader og redusert 
fortjeneste. 

Med grunnlag i nye beregninger fra pensjonskassene foreslår Rådmannen en betydelig reduksjon i 
pensjonskostnadene for 2016.  I forhold til 2015-budsjettet, revidert i Økonomimelding I 2015, er reduksjonen i 
pensjonspremien på 106 mill. for pensjonskassene samlet i 2016.

I motsatt retning trekker inntektsføringen av premieavviket som samlet sett er redusert med 56 mill. fra 
2015 til 2016. Amortiseringen av premieavviket viser samlet sett en økning på 15 mill. fra 2015 til 2016. I til-
legg kommer arbeidsgiveravgiften.Pensjonskostnaden reduseres derfor anslagsvis samlet med 35 mill. i forhold 
til 2015. 

Bærum kommune betaler en husleie på 47 mill. til BKP for leie av tre bygg. Det legges opp til at dette be-
løpet tilføres BKPs premiefond, som varslet i sak 58/15 til formannskapet 20. mai 2015. For 2015 og 2016 vil 
BKP benytte 50 mill. av premiefondet, noe som reduserer pensjonspremien tilsvarende. (Premiefondet består 
hovedsakelig av tidligere avsetninger i pensjonskassen).

BKP er inne i sitt første driftsår med blant annet ny forvalter av ordningen. Det hefter derfor ekstra usik-
kerhet rundt estimatene. Dette sammen med forventninger om fremtidig mulig behov for styrking av pensjons-
kassens egenkapital, gjør at Rådmannen foreslår å avsette 35 mill. årlig til Bærum kommunes pensjonsfond. 
Rådmannen vil følge utviklingen nøye fremover. Eventuelt behov for styrking av egenkapital og hvordan den 
skal styrkes, fremmes som egen sak, jamfør formannskapets vedtak i sak 58/15. 

2.3.3 Sentrale inntekter 

Frie inntekter
De frie inntektene er i særdeleshet de største inntektene for 
Bærum kommune. Av kommunens samlede inntekter ut-
gjør de frie inntektene 74 prosent, der skatteinntektene er 
den største inntektskilden med 55 prosent.

I beregningene av de frie inntektene er det blant annet 
tatt utgangspunkt i revidert nasjonalbudsjett for 2015 og 
kommuneproposisjonen for 2016. Regjeringen legger opp 
til en realvekst for kommunesektoren på mellom 1,3 og 1,5 
prosent. I Rådmannens forslag til handlingsprogram leg-
ges det opp til en nominell vekst på 4,1 prosent i de frie 
inntektene fra 2015 til 2016. Dette tilsvarer en realvekst på 
1,3 prosent og ligger i nedre sjikt av regjeringens anslag for 
kommunene samlet i 2016. Store deler av realveksten vil 
gå med til å finansiere merutgiftene knyttet til den demo-
grafiske utviklingen. De siste befolkningsprognosene for 
2016 for landet og Bærum viser en vekst på henholdsvis 
1,12 (Statistisk sentralbyrå – SSB) og 1,62 prosent (Bærum 
kommunes befolkningsprognose). 

Skatt
Investeringsaktiviteten i petroleumsnæringen har vært 
høy i mange år, og har gitt vekst i norsk økonomi. Høy 
kostnadsvekst og fallet i oljeprisen har imidlertid gitt, og 
forventes å gi, lavere investeringsaktivitet fremover. Dette 
kan bidra til en ytterligere konjunkturnedgang i norsk øko-
nomi med lavere lønninger og høyere arbeidsledighet. 

Veksten i kinesisk økonomi har vært høy de siste årene. 
Lavere vekst i kinesisk økonomi kan påvirke norsk øko-
nomi ved at lavere etterspørsel etter olje vil kunne gi lavere 
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oljepriser, og med det være med på å styrke og forlenge konjunkturnedgangen i norsk økonomi.
Lønnsvekst og sysselsettingstall er viktige parametere når skatteinngangen skal vurderes. Ifølge rapporten 

Økonomiske analyse fra SSB, om makroøkonomiske forhold fra juni 2015, ligger forventet lønnsvekst noe 
lavere enn den har vært de siste årene. I begynnelsen av handlingsprogramperioden forventes en vekst på mel-
lom 2,8 og 3,0 prosent, stigende til 3,3 prosent i 2018. De siste fire årene har lønnsveksten variert mellom 3,1 
og 4,2 prosent. Arbeidsledigheten forventes å ha samme tendens, med en vekst i begynnelsen av perioden før 
den faller noe fra og med 2017. Tallene som foreligger fra SSB er landstall, men gir en indikasjon for Bærum 
om mulig svakere skatteinngang de neste årene. Høy befolkningsvekst i Bærum trekker i positiv retning for 
skatteinntektene. 

Bærum kommune opplever store årlige variasjoner i skatteinntektene. Årsaksforholdene er sammensatte og 
komplekse, noe som gjør det vanskelig å lage treffsikre prognoser. Skatteinntektene er en viktig del av kommu-
nens økonomi, og skatteprognosen vil i stor grad påvirke kommunens økonomiske budsjettrammer. Eksempelvis 
vil et avvik på 1 prosentpoeng i 2016 gi en mer-/mindreinntekt på i underkant av 30 mill. etter skatteutjevning. 

På bakgrunn av en ytterligere forventet konjunkturnedgang i norsk økonomi, har Rådmannen i dette forsla-
get til handlingsprogram justert ned skatteprognosen sammenlignet med forrige handlingsprogram. Rådman-
nen legger opp til en gjennomsnittlig nominell skattevekst på 4,5 prosent i handlingsprogramperioden, som er 
0,7 prosentpoeng lavere enn i handlingsprogrammet for 2015–2018. Forventet årlig skattevekst varierer fra 4,3 
prosent i 2016 til 4,7 prosent i slutten av perioden.

I figuren sammenlignes skatteveksten for landet med skatteveksten i Bærum de siste fem årene, samt budsjettet 
i handlingsprogramperioden.

Tilbakeføring av selskapsskatt
I kommuneproposisjonen for 2016 foreslo regjeringen en moderat tilbakeføring av deler av selskapsskatten til 
kommunene. Regjeringen foreslår at samlet tilbakeført beløp i 2017 skal tilsvare om lag ett prosentpoeng av 
skattesatsen på 27 prosent for selskapene. Denne nye skatteinntekten tildeles gjennom rammetilskuddet, men 
utjevnes på linje med øvrige kommunale skatteinntekter. I den helhetlige gjennomgangen av inntektssystemet 
for kommunene frem mot kommuneproposisjonen for 2017 skal blant annet skattens andel av kommunesekto-
rens samlede inntekter, som i dag ligger på om lag 40 prosent, vurderes. 

Modellen for selskapsskatt innføres i 2016, men med virkning først fra 2017. Hvilken effekt selskapsskatten 
får for Bærum er usikkert, blant annet fordi inntekten tildeles gjennom rammetilskuddet og utjevnes gjennom 
skatteutjevningen. KS’ foreløpige beregninger viser at effekten for Bærum samlet sett er marginal.
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Andre sentrale inntekter

Vertskommunetilskudd
Dette omfatter tilskudd til tjenester for Bærums-bosatte personer med psykisk utviklingshemming fra tidligere 
Emma Hjorths Hjem. Rådmannen forutsetter samme tilskudd som i 2015 i hele perioden.

Rente- og investeringskompensasjon fra staten
Bærum får kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen (6-års-reformen), kompensa-
sjonstilskudd for omsorgsboliger og sykehjemsplasser, rentekompensasjon for kirkebygg, og rentekompensa-
sjon for skole- og svømmeanlegg (gammel og ny ordning).  Tilskuddet utbetales fra Husbanken, og det er 
Husbankens egen flytende rente som ligger til grunn for beregningen av rentekompensasjonen. Det er lagt til 
grunn en rente på 2,4 prosent i inntektsanslaget for 2016.

Integreringstilskudd for flyktninger
Beregningene forutsetter en bosetting av 137 nye flyktninger i 2016, hvorav 14 er enslige mindreårige. Dette er 
i tråd med kommunestyrets vedtak i juni 2015 (sak 76/15).

Kalkulatoriske renter og avskrivninger
For områdene vann, avløp, renovasjon og byggesak er det bestemt at gebyret skal baseres på selvkost, inklu-
dert kapitalkostnader (kostnader knyttet til renter og avskrivninger). Det benyttes kalkulatoriske kostnader i 
selvkostberegningene, og disse blir belastet på de ulike områdene. Kalkulatoriske kostnader angir beregnede 
alternativkostnader av den avkastning kommunen alternativt kan oppnå ved plassering av investeringsbeløpet 
i markedet. For handlingsprogramperioden 2016–2019 er det foretatt mindre justeringer i de kalkulatoriske 
kostnadene.

2.3.4 Finansutgifter og finansinntekter
Netto finansutgifter øker i perioden som følge av det omfattende investeringsprogrammet og forventet utvik-
ling i rentenivået. Finansutgiftene øker mer enn driftsinntektene.

 
Mill. 2016-kr

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Budsjett
2016

Handlingsprogram Endring

2017 2018 2019 2015-2019

Renteutgifter 233,4 202,7 189,3 183,7 217,3 262,6 59,9

Renteinntekter -91,7 -52,4 -44,9 -42,5 -57,5 -66,7 -14,3

Kursgevinster, aksjeutbytte -156,3 -91,5 -85,0 -85,0 -85,0 -85,0 6,5

Netto renter -14,6 58,8 59,4 56,2 74,8 110,8 52,1

Avdragsutgifter 350,0 348,8 373,3 358,3 392,8 403,5 54,7

Netto avdrag 350,0 348,8 373,3 358,3 392,8 403,5 54,7

Netto finansutgifter 335,3 407,5 432,7 414,5 467,6 514,3 106,8

Investeringsbudsjettet finansieres med tilskudd, egenkapital og lån. VAR-investeringer (vann, avløp og renova-
sjon) og kommunale utleieboligers låneomkostninger dekkes i utgangspunktet ved brukerbetalinger. Avdrag og 
renter knyttet til startlån betjenes av låntakere og påvirker ikke kommunens resultat, selv om det alltid er en 
risiko knyttet til mislighold. Avdragsinntektene føres i investeringsregnskapet og vises derfor ikke i tabellen 
over.
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Foreslått investeringsprogram medfører økt lånegjeld i kommende handlingsprogramperiode, med påføl-
gende økte rente- og avdragsutgifter. Figuren under viser hvor stor andel netto finansutgifter (eksklusiv forvalt-
ningsfondet) utgjør av driftsinntektene. Andelen øker fra 2015 til 2019 som følge av økende avdragsutgifter og 
stigning i rentebanen. 

Norsk økonomi påvirkes av at den forventede veksten ute lar vente på seg, og av en sterkt synkende oljepris. 
Ringvirkningene av lave oljeinvesteringer ventes å bre seg til en større del av næringslivet i tiden som kom-
mer. Med fortsatt lav oljepris vil Norge trolig få en lengre periode med lavere vekst enn tidligere antatt. De 
langsiktige forventningene til vekst i vestlige land dempes av et høyt gjeldsnivå og en aldrende befolkning. In-
dustrilandene har overkapasitet og lav lønns- og prisvekst. Også i fremvoksende økonomier er veksten bremset 
opp, og usikkerhet omkring Asias største økonomi, Kina, har gitt ringvirkninger til alle markeder og fall på 
børsene verden over. Norsk økonomi står fortsatt sterkt, men oljeprisfallet har medført en betydelig svekkelse 
av kronekursen. Lavere likviditet har ført til økte lånemarginer også for solide kunder som kommuner. 

Det knytter seg usikkerhet til renteutviklingen fremover. Norske renter ventes å holde seg på et lavt nivå 
i hele handlingsprogramperioden. Det er utsikt til rentenedgang inn mot 2016, og deretter forsiktig stigende 
renter. Rentebanen som ligger til grunn for budsjettet er fortsatt slak og starter lavere enn tidligere budsjettert. 
Renteforutsetningene bygger på prognoser for pengemarkedsrenter fra Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. 
Det er lagt til grunn et rentenivå i intervallet fra 1,5 til 2,5 prosent. Dette innebærer en nedjustering på 0,5 til 1 
prosentpoeng fra forrige handlingsprogram. 

Rådmannen vurderer fortløpende fordelingen mellom fast og flytende rente på låneporteføljen. Rentebin-
ding gir forutsigbare utgifter, og kommunen blir mindre sårbar for renteendringer, men samtidig øker renten 
normalt med økt bindingstid. Ved utgangen av juli var 52 prosent av gjelden i flytende rente, mens resterende 
48 prosent hadde rentebetingelser som var fastsatt for minst 1 år fremover. Gjennomsnittlig rentebindingstid 
for gjeldsporteføljen var 2,1 år.

2.4 Investeringsbudsjett og finansiering

2.4.1 Innledning
Rådmannen legger opp til et omfattende investeringsprogram i handlingsprogramperioden. Rådmannens for-
slag tar utgangspunkt i langsiktig investeringsplan fremlagt i kommunestyresak 68/15 – Langsiktig driftsanaly-
se og investeringsplan 2016–2035 (LDIP). Det er søkt å etablere et investeringsprogram som ivaretar hensynet 
til både totaløkonomi og gjennomføringsevne. Investeringsbehovet i planen er nærmere vurdert i forhold til 
oversikten lagt frem våren 2014, og foreslått rekkefølgeprioritering i utviklingen av nye boligområder er lagt til 
grunn (rekkefølge av utbyggingsområder er ikke endelig vedtatt politisk, men vil vurderes på nytt i tilknytning 
til rullering av planverk). 
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Styrket styring av investeringer
Rådmannen har som varslet i forrige handlingsprogram også i løpet av våren 2015 lagt frem sak om styring 
og forvaltning av investeringene (formannsskapssak 89/15) og ny eiendomsstrategi (kommunestyresak 23/15). 
Begge disse sakene viste til behovet for å styrke den samlede styringen av investeringsområdet både politisk 
og administrativt, siden investeringene utgjør en vesentlig del av kommunens økonomi. I tråd med vedtak i 
formannskapssak 89/15 er en samlet oversikt over planlagte investeringer i handlingsprogramperioden vedlagt. 
Rådmannen vil i henhold til vedtak i saken før årsskiftet 2015/2016 legge frem forslag til investeringsreglement.

Figuren viser langsiktig investeringsplan korrigert for Rådmannens forslag til handlingsprogram 2016–2019 
i tusen kroner.

Som figuren viser er nivået i handlingsprogramperioden godt over gjennomsnittet fra tidligere år, og også over 
nivået for perioden 2016–2035. Rådmannen vil de neste årene arbeide med å redusere investeringsnivået. Ni-
vået vil kunne påvirkes gjennom hvilken tilnærming som velges for å løse behovene i befolkningen som større 
barnehager og skoler, rimeligere og mer standardiserte løsninger, sambruk med mer. Alternative løsninger som 
OPS vil også bli vurdert.

Fra og med dette handlingsprogrammet blir det enkelte investeringsprosjekt kodet i forhold til hvilken fase 
det er inne i. 

DIFIs (Direktoratet for forvaltning og IKT) prosjektveiviser er tenkt å kunne brukes på alle prosjekter 
i Bærum kommune. Prosjektveiviseren har en faseinndeling med tilhørende beslutningspunkter. Det skal 
ikke igangsettes en ny fase, før beslutning er gjort på grunnlag av dokumentasjon og aktiviteter i fasen forut 
for beslutningspunktet. Standardisering av faser og beslutningspunkter vil lette kommunens vedlikehold av 
metodikk. 

Faseinndeling:
F1 = Konsept: idè, behov, mål
F2 = Planlegge: styringsunderlag/kontraktsunderlag
F3 = Gjennomføre: gjennomføringsfaser/inngåelse av kontrakter
F4 = Avslutte: Overlevering, evaluering
FR = Reklamasjonsfasen
S    = Samlebevilgning

KAP.
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2.4.2 Hovedoversikt investering

INVESTERINGSBUDSJETT
Løpende mill. kr

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Budsjett
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Sum HP
2016-2019

Brutto investeringsutgifter 965,7 1 301,5 1 578,6 1 562,8 1 667,0 1 548,1 6 356,4

Salgsinntekter -20,1 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -40,0 -55,0

Tilskudd/refusjoner -116,1 -188,5 -75,4 -66,3 -80,5 -363,6 -585,7

Netto investeringsutgifter 829,5 1 113,0 1 498,3 1 491,5 1 581,5 1 144,5 5 715,7

Netto investeringsrammer        

Oppgradering og formuesbevaring 59,9 70,6 45,8 84,0 87,3 105,0 322,1

Administrasjon, IT og Eindomsforvaltning 122,1 183,6 107,5 79,7 81,3 81,7 350,2

Barn og unge 103,6 183,6 494,3 516,0 499,4 694,5 2 204,2

Bistand og omsorg 286,5 230,0 538,2 535,2 622,9 36,3 1 732,7

Kultur, teknikk og miljø 324,9 415,0 352,3 314,3 330,5 267,0 1 264,1

Fornebu -67,6 30,3 -39,7 -37,8 -40,0 -40,0 -157,5

Tap på krav 0,0 8,5      

Andre finanstransaksjoner:        

Aksjekjøp 7,1 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 17,0

Avdrag 38,2 50,7 60,3 70,0 70,0 70,0 270,3

Ekstraordinære avdrag 106,3 83,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Div. 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utlån 125,9 276,7 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0

Finansieringsbehov 1 106,9 1 535,8 1 762,1 1 765,5 1 856,0 1 419,5 6 803,0

Av totalrammen på 6,4 milliarder kroner foreslår Rådmannen å investere for 1,7 mrd. i skoler, 0,5 mrd. i barne-
hager, 0,8 mrd. innen pleie og omsorg, 0,6 mrd. i vann, avløp og renovasjon og 1,4 mrd. i omsorgs og velferdsbo-
liger. Det foreslås også en styrking av budsjettet til oppgradering av bygningsmassen for å ta igjen vedlikehold-
setterslepet. De største områdene er kort omtalt under. For utfyllende informasjon og detaljer vises det til omtale 
under tjenestene og komplett prosjektoversikt i vedlegg.

Innen skole er det grunnet kapasitetsetterslep og befolkningsvekst behov for store investeringer de nærmeste 
årene. Innen utgangen av 2019 tas det sikte på å etablere kapasitet til cirka 1 300 nye elever. Rådmannen foreslår 
investeringer i nye skoler og utvidelser av skoler. I tillegg foreslås det at enkelte skoler rehabiliteres og oppgra-
deres. Videre er det behov for oppgradering av digital infrastruktur ved 22 skoler. 

Barnehagebehovsplanen viser at det må etableres i overkant av 1 000 nye barnehageplasser frem til 2022. Det 
legges opp til utbygging av nye store barnehager, og at disse skal fordeles forholdsvis likt mellom kommunen 
selv og private aktører. De store barnehagene vil delvis erstatte små barnehager. For å sikre nok plasser i byg-
geperioden foreslås det å bygge to erstatningsbarnehager.

I kommunens Behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014–2033 er 
det beskrevet et behov for om lag 1 000 nye plasser frem mot 2033 for å opprettholde dagens dekningsgrad for 
befolkningen over 80 år. For unge mennesker med utviklingshemming er det behov for cirka 290 nye boliger 
frem mot 2033. Det legges til rette for strukturelle grep med etablering av større, robuste og driftseffektive 
boliganlegg. I starten av perioden frem mot 2020 vil nye anlegg erstatte dagens små anlegg, samt fungere som 
erstatningsplasser ved nødvendig rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Det er i tillegg satt av mid-
ler til mindre bygningsmessig oppgradering av dagens anlegg til nye brukergrupper, og til velferdsteknologisk 
utstyr. Dette skal sikre god utnyttelse av alle anlegg og effektive tjenester. Det planlegges for bofellesskap for 
demente (demenslandsby) i Dønskiveien 39–47.

Når det gjelder velferdsboligene legger langsiktig investeringsplan opp til cirka 36 boenheter per år til og med 
2018. Fra og med 2019 planlegges det å øke de kommunale velferdsboligene med seks boenheter årlig. Innen 
psykisk helse legges det opp til en økning av antall boenheter i 2016 og 2017 tilsvarende åtte nye enheter per år.

Rådmannen foreslår videreføring av elvepromenaden fra Rigmorbrygga til Kinoveien med et foreløpig kost-
nadsanslag på cirka 50 mill. Videre utredninger knyttet til gatenettet med gater, plasser og torg i Sandvika sen-
trum øst, må tas i sammenheng med utbygging av tilstøtende eiendommer. 

I perioden foreslår Rådmannen at eksisterende planer for fornying og rehabilitering av vann- og avløpsnettet 
videreføres.
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Digitalisering og innovasjon er en hovedsatsing i handlingsprogramperioden. Programmet skal tilrettelegge 
for å effektivisere kommunens tjenester (interne og eksterne) gjennom digitalisering av forvaltningsoppgaver. 
Målet for satsingen er å heldigitalisere flere arbeidsprosesser, og dermed frigjøre midler til andre innsatsom-
råder i kommunen. 

Det er opparbeidet et betydelig vedlikeholdsetterslep i kommunens eiendomsmasse. I behandlingen av kom-
munens eiendomsstrategi vedtok kommunestyret (25.3.2015 i sak 023/15) et langsiktig ambisjonsnivå om til-
standsgrad 1,2 for de bygninger kommunen skal satse på (A-bygg). I dag har bygningsmassen en tilstandsgrad 
på cirka 1,4. Det er lagt inn en opptrapping av øremerkede investeringsmidler til «formuesbevaring» i hand-
lingsprogramperioden. 

Figuren viser investeringsnivå per hovedområde i handlingsprogramperioden i tusen kroner.

Investeringsaktiviteten er høy, og en stadig større del av driftsrammen går med til å betale renter og avdrag. 

Figuren viser brutto investeringer i prosent av samlede driftsinntekter i perioden 2005–2019.

Utbyggingen av Fornebu bidro til det høye nivået i 2007–2008. De øvrige år har nivået ligget mellom 10 og 15 
prosent av driftsinntektene. Investeringsaktiviteten medfører at nivået i handlingsprogramperioden er i over-
kant av dette intervallet. 

KAP.
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2.4.3 Finansiering

INVESTERINGSBUDSJETT
Løpende mill. kr

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Budsjett
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Sum HP
2016-2019

Finansiering:        

Lån investeringsprosjekter -455,1 -686,0 -1 034,8 -981,5 -1 069,4 -644,3 -3 729,9

Formidlingslån -82,0 -200,0 -200,0 -200,0 -200,0 -200,0 -800,0

Mottatte avdrag -50,8 -50,7 -60,3 -70,0 -70,0 -70,0 -270,3

Aksjesalg -4,6       

Renteinntekter        

Avsetning ubundet investeringsfond 71,9 50,4 39,7 37,8 40,0 40,0 157,5

Bruk av ubundet investeringsfond -242,0 -150,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av forvaltningsfondet -46,0 -45,0 -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 -152,0

Avsetning øvrige disposisjonsfond  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av øvrige disposisjonsfond -115,0 -166,1 -10,5 -11,0 -11,5 -13,0 -46,0

Avsetning bundne investeringsfond  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne investeringsfond -63,7 -96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Momskomp.investeringer -116,3 -188,2 -213,7 -234,4 -239,9 -243,9 -931,9

Fra driftsbudsjettet (ekskl. avkastning BKFF) -3,4 -3,5 -244,5 -268,4 -267,2 -250,4 -1 030,4

Sum finansiering -1 106,9 -1 535,8 -1 762,1 -1 765,5 -1 856,0 -1 419,5 -6 803,0

Investeringene finansieres ved egenkapital, tilskudd og lån. Figuren under viser finansieringssammensetningen 
av de samlede investeringer i handlingsprogramperioden, det vil si både rentable og ikke rentable investeringer. 
(For ikke rentable investeringer alene er egenkapitalandelen 50 prosent, jamfør tabell om nøkkeltall for sunn 
økonomi i kapittel 2.1.2). 

Egenkapitalen består av: 
• Bidrag fra driften, inklusive forvaltningsfondet 
• Bruk av tidligere oppsparte midler (ubundne investeringsfond og disposisjonsfond)
• Mva-kompensasjon investeringer
• Salgsinntekter (fremkommer i hovedoversikt 2.4.2)

Målsettingen det styres etter i henhold til vedtatte økonomiske nøkkeltall og handlingsregler er 50 prosent 
egenkapitalfinansiering av de ikke-ren-
table investeringene. Ved denne målset-
tingen unngås større økninger i gjelden.

Tilskuddene gjelder i hovedsak bo- 
og behandlingsentre, idrettsformål, 
boliger og fremskyndingsbidrag på 
Fornebu (fase 1). Eksempelvis er det 
i 2019 budsjettert med et tilskudd fra 
Husbanken på 232 mill. i forbindelse 
med utbyggingen av Lindelia bo- og be-
handlingssenter.

Bærum får forøvrig kompensasjon 
for investeringskostnader ved grunn-
skolereformen (6-års-reformen), kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger og sykehjemsplasser, rentekom-
pensasjon for kirkebygg, og rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg (gammel og ny ordning).  Tilskud-
det utbetales fra Husbanken. Disse tilskuddene føres ikke under investeringer, men i driften

Lån deles inn i ordinære lån til kommunens rentable og ikke-rentable investeringer og lån til videre utlån, 
såkalt formidlingslån.
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2.5 Balanse 

2.5.1 Gjeld

 
Mill. 2016-kr 

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Budsjett
2016

Handlingsprogram
Endring 

2015-20192017 2018 2019

SUM LÅNEGJELD 6 984,2 7 294,7 7 904,6 8 463,6 9 051,8 9 195,9 1 901,2

Herav            

Ikke-rentable investeringer 1) 3 995,2 4 042,9 4 207,9 4 419,2 4 627,4 4 632,8 589,9

Rentable, vann/avløp/renovasjon og boliger  2 091,7 2 248,9 2 595,3 2 834,8 3 118,7 3 173,2 924,4

Rentable, øvrige 2) 897,3 1 003,0 1 101,4 1 209,6 1 305,6 1 389,9 386,9

1) Lån til ikke-rentable investeringer, der finansutgiftene må dekkes av egne midler (salgsinntekter, drifts- og fondsmidler)
2) Lån til rentable formål er lån der renter og avdrag dekkes av brukere, f.eks. via husleie, gebyrer og avgifter. Kategorien 
«øvrige» er primært husbanklån til videreformidling. Låntakerne betaler lånekostnadene. Et eldre pensjonslån som avslut-
tes i 2015 er inkludert.

Hele 2016-kr 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Endring 

2015-2019

Total lånegjeld per innbygger 57 872 59 481 63 380 66 802 70 513 70 914 11 433

Ikke rentabel lånegjeld per innbygger 33 105 32 965 33 740 34 880 36 048 35 726 2 760

Den samlede lånegjelden vil øke fra 7,3 milliarder kroner ved utgangen av 2015 til 9,2 mrd. i 2019. Det er en 
økning på 25 prosent, totalt 1 880 millioner kroner. Gjelden stiger som følge av investeringsprogrammet og den 
tilhørende finansieringen, som er omtalt foran. 

De rentable investeringene øker mer enn de 
ikke-rentable i perioden 2015 til 2019, henholds-
vis 40 prosent mot 14 prosent. I 2019 ventes gjel-
den å fordele seg forholdsvis jevnt mellom de to 
grupperingene, hver med 4,6 mrd. Lån til vide-
reformidling øker i takt med de rentable investe-
ringene, og vil utgjøre 1,4 mrd. i 2019, basert på 
en årlig bevilgning på 200 mill. i perioden. 

Utviklingen i ikke-rentabel gjeld bremses 
som følge av ekstraordinær nedbetaling av 
fremskyndingsbidrag og øvrige tilskudd vedrø-
rende «Fornebugjelden». Det knytter seg imid-
lertid usikkerhet til de budsjetterte inntektene 
for området. Lånegjelden for ikke-rentable in-
vesteringer øker totalt med 578 mill. fra 2015 
til 2019. Lånegjeld per innbygger er økende i 
perioden, både totalt og for de ikke rentable in-
vesteringene.

I kapittel 2.3.4 vises utviklingen i netto fi-
nansutgifter som andel av driftsinntektene. 
Dette nøkkeltallet påvirkes noe av den løpende 
renteutviklingen. Andelen lånegjeld av samlede 
driftsinntekter er ikke et vedtatt måltall, men 
utviklingen følges tett. Figuren viser utviklin-
gen i ikke-rentabel gjeld sammenlignet med 
utviklingen i driftsinntekter i samme periode.

KAP.
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2.5.2 Fond

Kommunens fondsbeholdning  
Kommunens samlede fond utgjorde 3 787 
mill. per 31.desember 2014, hvorav forvalt-
ningsfondet utgjorde 2 302 mill. Av øvrige 
fondsmidler (1 485 mill.) var 262 mill. bundne 
fond til drift og investering som kun kan be-
nyttes til fastsatte formål. Resterende fonds-
midler utgjorde 1 223 mill., hvorav 266 mill. i 
bufferfond (frie reserver), og de øvrige midle-
ne er disposisjonsfond (til drift og investering) 
og ubundne investeringsfond. 

Forvaltningsfondet
Kommunens langsiktige finansielle midler er samlet i Bærum kommunes forvaltningsfond (BKFF). Midlene 
forvaltes i henhold til en langsiktig strategi vedtatt av kommunestyret, og disponeres i henhold til vedtatte prin-
sipper for bruk. Det vises til behandling av finansreglementet i kommunestyret  i sakene 66/09, 48/12 og 63/14. 

Ved inngangen til 2015 hadde fondet en verdi på 2 302 mill. Det vises til årsrapport/finansrapport 2014 for 
nærmere omtale (kommunestyresak 43/15). Ved utgangen av juli 2015 var markedsverdien 2 363 mill. Per juli 
lå derved avkastningen over budsjett, men resultatet for året er usikkert på grunn av etterfølgende økt uro og 
fall i markedene. 

Budsjettet bygger på samlet årlig avkastning etter kostnader på 3,8 prosent (85 mill.), og en inngangsverdi 
på 2 348 mill. i 2016. Det er 0,4 prosentpoeng lavere enn i forrige handlingsprogram, og skyldes at det ventes 
lav avkastning i obligasjonsmarkedet fremover. I utsatt formannskapssak 88/15 foreslår Rådmannen å øke 
aksjeandelen i fondet. Saken fremmes på nytt høsten 2015. 

Avkastningen justert for forventet inflasjon er 1,6 prosent (38 mill.), og benyttes i finansiering av investe-
ringsbudsjett for de enkelte år. Denne handlingsregelen er fulgt siden oppstart av fondet i 2001. Forvaltnings-
fondet har en langsiktig målsetting om å opprettholde realverdien av fondet.

Forvaltningsfondets midler består av en grunnkapital som kun kan brukes til investeringer, og en buffer-
kapital som kan benyttes til drift og dekning av finansielle tap. Per juli var bufferkapitalen i fondet 834 mill. 
Forvaltningsfondet utgjorde ved årsskiftet 61 prosent av kommunens samlede fondsbeholdning.

Det vises for øvrig til nøkkeltallsvedlegget bak i dokumentet for ytterligere informasjon og nøkkeltall, in-
kludert budsjett-tabell for forvaltningsfondet. 


