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3.1 Arbeidet med Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016–2019 
Formannskapet ble orientert om tidsplan for arbeidet med årets handlingsprogram i møte 11. februar.

I møte 15. april fastsatte formannskapet hovedpunktene i prosessen for Handlingsprogram 2016–2019.
Kommuneproposisjonen 2015 ble lagt frem 12. mai. Rådmannen utarbeidet et konsekvensnotat til formann-

skapet datert 20. mai.
 I den administrative prosessen er behovet for endringer i inntekter og utgifter i perioden vurdert i forhold 

til vedtatt handlingsprogram for 2015–2018 etter vedtatt Økonomimelding I 2015. Dette er innarbeidet i ram-
meendringer i Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016–2019.

Kommunalsjefer og direktører har levert beslutningsgrunnlag til Rådmannen, hvor de blant annet har in-
volvert andre ledere i linjen, tillitsvalgte og vernetjenesten, samt innhentet nødvendig faglig og administrativ 
støtte underveis i prosessen.

Rådmannens medbestemmelsesmøte har deltatt i heldagsmøter med Rådmannens ledergruppe med hand-
lingsprogram som tema i februar og juni, og handlingsprogram har vært tema i medbestemmelsesmøte under-
veis. 

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016–2019 er basis for den politiske behandling av det nye hand-
lingsprogrammet.

3.2 Leseveiledning til kapitlene om sektorer og programområder
Kommunens styringsdokumenter og politiske vedtak om budsjett/regnskap er inndelt i sektorer og program-
områder. Tabellen nedenfor gir oversikt over de sektorer og programområder kommunestyret fastsetter økono-
miske rammer for. Sektorinndelingen nedenfor tilsvarer den politiske organiseringen, hvor sektorene beskriver 
hovedutvalgenes ansvarsområder.

Sektor Programområde

Administrasjon og eiendom 16 Administrasjon
Eiendomsfunksjoner

Barn og unge 22 Grunnskoleopplæring
23 Barnehager
27 Barnevern

Bistand og omsorg 32 Pleie og omsorg
33 Sosialtjeneste og bolig
36 Kommunehelse

Kultur, teknikk og miljø 52 Kultur og fritid 
53 Kirke og andre religiøse formål
55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø
62 Brann- og ulykkesvern
63 Samferdsel
64 Renovasjon/avfall
65 Vann og avløp
66 Anleggsdrift
67 Transport
68 Prosjekttjenester

Resten av budsjettet gjelder funksjoner som er felles for hele kommunen, for eksempel inntekter fra skatt og 
rammetilskudd, renter og avdrag, og kostnader som skal fordeles på sektorer og programområder senere.

3 Prosess og leseveiledning
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3.2.1 Ny måte å fremstille budsjettendringer på
I tidligere handlingsprogram har Rådmannens forslag til endringer blitt vist i forhold til sist vedtatte økono-
miplan (de tre siste årene i handlingsprogrammet) år for år. Budsjettramme for 2016 var utgangpunktet for 
budsjettendringer for 2016, budsjettramme 2017 var utgangspunktet for budsjettendringer for 2017 og så videre.

Dette har gjort det vanskelig å holde oversikt over de samlede endringene som er vedtatt i tidligere hand-
lingsprogram og økonomimeldinger, og dermed den samlede endringen i driftsrammer fra situasjonen i det 
budsjettåret man er inne i. I praksis måtte vedtak fra de tre foregående års handlingsprogram sammenholdes 
med årets forslag til handlingsprogram for å få oversikt over de samlede endringene i driftsrammer i forhold 
til inneværende års budsjett.

I årets handlingsprogram fremstilles budsjettendringene i forhold til vedtatt budsjett for 2015 (etter Økono-
mimelding I 2015). Den nye måten å fremstille endringene på, får først og fremst betydning for tabellene som 
viser:
•	 Driftsrammer for programområdene helt til slutt i hvert tjenestekapittel
•	 Nye driftsendringer av prinsipiell betydning under delkapitlene Endringer drift i hvert tjenestekapittel hvor 

det foreslås en økning eller en reduksjon av et tidligere vedtatt budsjettiltak, så fremt de for årene fremover 
gir en endring i forhold til budsjettrammen for 2015

Tabell for driftsrammer for programområdet
Tabellene som viser driftsrammer for programområdene helt til slutt i hvert tjenestekapittel, viser vedtatt ram-
me for 2015 etter Økonomimelding I 2015, sum forslag til endringer og forslag til ny ramme for denne hand-
lingsprogramperioden 2016–2019. 

Budsjett-
ramme

Budsjett Handlingsprogram

2016 2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  

       

Prisvekst       

Lønnsvekst       

Tekniske endringer       

       

Demografikompensasjon       

       

Husleie og driftsutgifter lokaler       

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   

Budsjettiltak 1 (tidligere vedtatt, uendret) Tidl. vedtatt      

Budsjettiltak 2 (tiltak med forslag til endring i 
forhold til tidligere vedtak)       

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt      

Budsjettiltak 3 (nytt tiltak)       

       

Sum endring  

Ny ramme HP 2016–2019  Netto

I tabellen er budsjettendringene kategorisert i:
•	 Pris- og lønnsvekst
•	 Tekniske endringer
•	 Endringer	i	demografikompensasjon
•	 Husleie og driftsutgifter til lokaler 
•	 Omstillingstiltak og aktivitetsendringer

Øverste rad – Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 viser vedtatt budsjett for 2015, etter Økonomi-
melding I 2015. Alle endringer for årene 2016–2019 vises i forhold til denne budsjettrammen. Det betyr at også 
tidligere vedtatte budsjettiltak vises så fremt de for årene fremover gir en endring i forhold til budsjettrammen 
for 2015.
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Tiltakene i tabellen kan deles inn i tre kategorier.
1. Vedtatte budsjettiltak fra tidligere handlingsprogram og økonomimeldinger som medfører endringer i for-

hold til rammen i budsjett 2015, men der det ikke foreslås endringer i dette handlingsprogrammet. Disse er 
illustrert med kursiv skrift (budsjettiltak 1 i tabellen over).

2. Tidligere vedtatte tiltak der Rådmannen foreslår endringer i dette handlingsprogrammet. Disse fremkom-
mer med normal skrift (budsjettiltak 2 i tabellen over). Tidligere vedtatte beløp for det aktuelle tiltaket 
fremkommer på egen linje markert som herav tidligere vedtatt og med kursiv. Beløpet for budsjettendring 
som foreslås i dette handlingsprogrammet fremkommer ved at man tar samlet sum for tiltaket og trekker fra 
herav tidligere vedtatt.

3. Rådmannens forslag til nye tiltak i dette handlingsprogrammet (budsjettiltak 3 i tabellen over). Disse er 
skrevet med normal skrift.

I kolonnen Budsjettramme, angis så langt det er mulig, hva som er budsjettrammen på området der et tiltak 
foreslås.	(Noen	tiltak	er	relatert	til	flere	ulike	budsjettposter	og	deler	av budsjettposter slik at det er vanske-
lig å relatere det til en meningsfull nåværende budsjettramme).

I driftsrammetabellene er vedtatt budsjett for 2015 presentert i 2015-kroner. Prisjustering til 2016-kroner er 
vist som egen endringslinje for handlingsprogramperioden.

 Reduserte utgifter og økte inntekter er angitt med minustegn. Økte utgifter og reduserte inntekter er angitt 
uten fortegn. 

Deler av lønnsoppgjøret 2015 vil normalt være innarbeidet i Rådmannens forslag til handlingsprogram, mens 
resterende deler først vil være klare til vedtatt handlingsprogram. Budsjettene for det enkelte programområde 
er lagt uten midler til lønnsoppgjørene i 2016. Disse ligger i lønnsreserven og vil bli fordelt. Lønnsbudsjettene 
for de enkelte sektorene må av den grunn korrigeres i løpet av 2016, med dekning fra lønnsreserven. Kom-
pensasjon for lønnsoppgjør tilkommer med andre ord tjenesteområdene i tillegg til de budsjettendringer som 
fremkommer av tabellene for det enkelte programområdet

Endringer drift
Rådmannens forslag til tiltak av prinsipiell betydning i driftsbudsjettet i dette handlingsprogrammet, om-
tales særskilt under hvert enkelt (tjeneste-)kapittel.

Under omtalen i teksten er forslag til endringer vist i tabeller, hvor tiltakene er nummerert. For øvrig er 
metodikken for fremstilling i tabellen den samme som beskrevet over.

Nr. Økt aktivitet / Innsparinger, mill. 2016-kr
Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

1
Budsjettiltak 2 (tiltak med forslag til endring ift.  
tidligere vedtak)      

    – herav tidligere vedtatt

2  Budsjettiltak 3 (nytt tiltak)      

 Sum      

KAP.

3
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3.2.2 Investeringer
I handlingsprogrammet for 2016–2019 vil en samlet og komplett oversikt over alle foreslåtte investeringer 
ligge som vedlegg i dette dokumentet. Dette i henhold til vedtak i sak Forvaltning og styring av investe-
ringer (formannskapssak 89/15). Under de enkelte kapitlene vises en egen tabell (se under) som viser sum 
brutto investeringsutgifter for området og de prosjektene Rådmannen ønsker å trekke frem særskilt i dette 
handlingsprogrammet.  

PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Brutto investeringsutgift         

herav:        

         

         

         

1) Fra og med dette handlingsprogrammet blir det enkelte investeringsprosjekt kodet i forhold til hvilken 
fase det er inne i. Faseinndelingen baserer seg på DIFIs (Direktoratet for forvaltning og IKT) prosjektvei-
viser. Følgende fasekoder brukes:

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

2)Budsjett 2015 er revidert budsjett etter Rådmannens forslag til Økonomimelding II 2015. 

I kolonnen Kostnadsramme vises prosjektets totale kostnadsramme uavhengig av periodisering.

3.2.3 Måltabeller for områdene
Måltabeller for de ulike områdene videreføres i dette handlingsprogrammet. 

3.2.4 KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)
I tekst og tabeller henvises det til KOSTRA og ASSS. KOSTRA er et felles system for rapportering av nøkkel-
tall fra kommunene til staten. Nøkkeltallene, som bearbeides og offentliggjøres gjennom Statistisk sentralbyrå, 
gjør det mulig å sammenligne kommuner på tvers, uansett hvordan tjenestene er organisert. Bærum samarbei-
der om utvikling og presentasjon av nøkkeltall med et utvalg av kommuner det er naturlig å sammenligne seg 
med: Fredrikstad, Oslo, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Sammen 
med Bærum er dette landets ti største kommuner, med om lag en tredjedel av landets befolkning. Oslo har også 
fylkeskommunale oppgaver og er derfor holdt utenfor i gjennomsnittstall for ASSS-kommunene. (ASSS: Ag-
gregerte Styringsdata for Sammenlignbare Storkommuner – for landets ti største bykommuner).

I	starten	av	hvert	programområdekapittel	presenteres	KOSTRA-nøkkeltall	med	figuren	Nøkkeltall ASSS – 
tjenesteprofil.	Indikatorene	(søylene)	i	figuren	bygger	på	reviderte	KOSTRA-nøkkeltall	for	regnskapsåret	2014.	
Indikatorene er vektet og viser om Bærum ligger over eller under gjennomsnittet for kommunene i ASSS-
nettverket.	Av	figuren	fremgår	også	verdien	for	kommunen	som	er	høyest/lavest	i	nettverket.


