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Hovedutvalget for kultur, teknikk og miljø har ansvaret for frivillighet, idrett, kultur og kirke, de kommunal-
tekniske virksomhetene samt fysisk planlegging og overordnet miljøarbeid i kommunen. Sektoren har følgende 
programområder: 52 Kultur og fritid og 53 Kirke og andre religiøse formål, 55 Fysisk planlegging, kulturmin-
ner, natur og nærmiljø, 62 Brann- og ulykkesvern, 63 Samferdsel, 64 Renovasjon og avfall, 65 Vann og avløp, 
66 Anleggsdrift, 67 Transport og 68 Prosjekttjenester.

6.1 Samlet omtale av sektoren
Formannskapet har vedtatt at fra ny kommunestyreperioden høsten 2015 skal tidligere sektorutvalg for frivil-
lighet, idrett, kultur og kirke (FRIKK) slås sammen med sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk 
(MIKK). Endelig navn er ikke bestemt, men Rådmannen velger å tilpasse handlingsprogrammet etter dette 
vedtaket og benevner sektoren som «sektor kultur, teknikk og miljø» inntil endelig navn er bestemt. 

Hovedstadsområdet står overfor en kraftig befolkningsvekst de neste 20 årene. I Bærum viser prognoser 
en vekst på cirka 40 000 nye innbyggere frem mot 2035. Befolkningsveksten bidrar til en positiv utvikling av 
samfunnet vårt og gir oss muligheter til å finne nye løsninger for byutvikling, næringsutvikling og transport. 
Veksten skaper samtidig også press på arealer og infrastruktur og gir utfordringer for klima, miljø og helse. 

Bærum kommune ønsker å ta sin del av veksten og vil styre den inn mot fortetting i knutepunkter. 
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 og bedre lokalmiljø og for å redusere hindrene 
for næringstrafikken. Ny Fornebu-bane er viktig for gi et miljøvennlig og attraktivt alternativ til bilkjøring.

God planlegging er avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem, tilstrekkelig 
med boligbygging, sunne og trygge omgivelser og gode levekår for alle. 17. juni 2015 vedtok kommunestyret 
en ny arealdel av kommuneplanen. Denne gir føringer for at veksten primært skal skje i knutepunkter med god 
kollektivdekning. Slik bygger Bærum opp under statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og trans-
portpolitikk, føringene i regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus og kommunens egen energi- og 
klimahandlingsplan. Ved vekst er muligheter for rekreasjon viktig, der parker, badestrender og turområder gir 
gode muligheter for dette. Folkehelsen skal fremmes ved sikring og tilrettelegging av gode rekreasjonsområder 
der folk bor. En aktiv befolkning med muligheter for fysisk aktivitet og idrett er av grunnleggende betydning 
for et godt samfunn, og det tilrettelegges for fortsatt målrettet satsing på dette gjennom temaplan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv og tilhørende anleggsplan.

Sektorens tjenester skal gi et bredt kulturtilbud, gi kommunens innbyggere mulighet for deltagelse, opple-
velser, aktivitet og mestring. Kommunen skal tilrettelegge for aktivitet, frivillighet og samarbeid med organi-
sasjoner, det private næringsliv og enkeltpersoner. Kultur er et viktig virkemiddel innen by- og stedsutvikling. 
Kultur som ressurs og trivselsfaktor vil være viktig i det videre arbeidet med utviklingen av Fornebu og Sand-
vika. Drift av kulturscener, bibliotek og idrettsanlegg er grunnpilarene innen kommunes kulturtilbud.

Nye innovative samarbeidsløsninger, lokalt, nasjonalt og internasjonalt søkes for å gi gode og aktuelle tilbud 
til befolkningen. Videre utvikling og bruk av digitale plattformer vil gi mulighet for fleksible og selvbetjente 
løsninger knyttet til utlån og billettsystem. Dette vil gi flere gevinster, kostnadseffektive løsninger og bedre 
publikumsservice. 

Tilskudd til kulturformål er et av de viktigste kulturpolitiske virkemidler i arbeidet for et aktivt, inklude-
rende og mangfoldig kulturliv. Dagens ordning støtter opp om et mangfold av organisasjoner og aktiviteter.

6 Sektor Kultur, teknikk og miljø
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En stor del av Bærums befolkning er innflyttere. Vi har en rik kulturhistorie med mange kulturminner 
som det er ønskelig i større grad å gjøre tilgjengelige og synlige En mer lokaltilpasset bruk av den kulturelle 
skolesekken kan bidra til at vår kulturarv blir bedre kjent, styrke det lokale kulturliv og gi et tettere samarbeid 
mellom skole- og kultursektor. 

Kommunen har ansvar for finansiering av Bærum kirkelige fellesråd, utbetaling av tilskudd til andre tros- 
og livssynsamfunn og drift av kommunens gravplasser og krematorier. I takt med en økende befolkning vil 
det være behov for nye gravplasser. Kommunen oppfyller i dag kravet om ledige graver til tre prosent av be-
folkningen. 

En økende befolkning krever gode kommunaltekniske tjenester. Rådmannen vil videreføre dagens drift 
innen Vann og avløp med fokus på drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnettet. Kommunestyrets vedtak 
om ny renovasjonsordning med økt grad av kildesortering skal iverksettes i løpet av 2016. Dette vil gi et godt 
bidrag til å kunne nå klimamålsettingene.

Flere innbyggere gir mer trafikk og økt slitasje på kommunale veier. Klimaendringer (mer ekstremvær, 
særlig nedbør) gir også større utfordringer i å opprettholde en akseptabel veistandard. Økt slitasje på veibanen 
krever økt dimensjonering av veigrøftene. Trafikkveksten i Bærum er det ønskelig at tas ved kollektivtrafikk, 
gange og sykkel. Dette fordrer økt utbygging av gang- og sykkelveier, sykkelparkering og tilrettelegging for 
innfartsparkering ved metro- og jernbanestasjoner.

6.1.1 Tiltak på tvers av programområdene/sektorer
 
•	 Byutvikling	og	bymiljø. Å bygge gode og opplevelsesrike steder og byer i kommunene er en stor felles 

utfordring. Kommunaltekniske funksjoner, som vei, vann, avløp og renovasjon må være på plass. På bakke-
plan må det skapes gode by- og boligområder med grøntarealer, lekeplasser og gode bymiljøer med handel, 
kultur og møteplasser. God fysisk planlegging kan sikre at arealene er tilgjengelige, men kulturaktiviteter 
kan sikre at områdene blir brukt og at det folkelivet en ønsker, kan oppstå 

•	 Klimaklok	kommune. Klimautfordringene fremover blir ikke mindre. Det er naturlig å intensivere klima-
arbeidet og sette nye mål for miljøarbeidet. Bærum ønsker å være en klimaklok kommune

•	 Innbyggerinvolvering. Gjennom en rettet områdesatsing ønsker kommunen en tettere dialog med 
lokalbefolkning, lag og forgreninger for å kartlegge og finne nye løsninger for gode og trygge bomiljø med 
tilbud og tjenester som inkluderer og løser fremtidens behov på en bærekraftig måte. Rykkinn og Fornebu 
er områder der man vil igangsette dette i første omgang 

•	 Innen	kulturfeltet skal man videreutvikle og søke etter nye gode samarbeidsmodeller, lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt, og mellom offentlige, private og frivillige. (Den kulturelle skolesekken, Bærum kulturhus, 
Byfesten, Fornebu) 

•	 Bedre	utnyttelse	av	kommunale	bygg er et mål for kommunen. Innovativ og smart sambruk av kommunale 
bygg til idretts- og kulturformål i lokalområdene skal tas med i forlengelsen av behovsanalysen for investe-
ringer innen idrett og kultur, og også på tvers av sektorene 

•	 Gjennom	en	rettet	nærmiljøutvikling ønsker kommunen en tettere dialog med lokalbefolkning, lag og 
forreninger for å kartlegge og finne nye løsninger for gode og trygge bomiljø med tilbud og tjenester som 
inkluderer og løser fremtidens behov på en bærekraftig måte. Rykkinn og Fornebu er områder man vil 
igangsette dette i første omgang.

•	 «Borgen»	på	Emma	Hjorth skal rehabiliteres og gi rom for kulturorganisasjoner og kulturnæringer. Det 
etableres også to boenheter for «artists in residence» til bruk for gjestespillere og andre knyttet til kulturfeltet 
for kortere perioder. Dette vil bli et samarbeid mellom Bærum kulturråd, Regionalt aktivitetssenter (REGA) 
og kultur.
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6.2 Kultur og fritid
Kultur og fritid omfatter åtte resultatområder: 520 kommunale kulturbygg, 521 andre kulturaktiviteter, 
522 aktivitetstilbud barn og unge, 523 museer, 524 kunstformidling, 525 bibliotek, 526 kommunale 
idrettsbygg/anlegg og 527 idrett og tilskudd til idrettsanlegg.

6.2.1 Innledning 
Kultur og fritid består av tjenestestedene Kultur og samarbeid, Ungdom og fritid (omtales under sektor barn 
og unge), Bærum bibliotek, Bærum Kulturhus og Natur og idrett. 

Mål forankret i Kulturmeldingen, Kulturanleggsplanen, Bibliotekmeldingen, Frivillighetsmeldingen og Te-
maplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er førende for området.

Drift av kulturscener, bibliotek og idrettsanlegg står sentralt. Bekkestua bibliotek er allerede vedtatt oppgra-
dert og tilpasset dagens krav til et moderne bibliotek. Lille Scene foreslås pusset opp allerede i 2016 og galleriet 
i Sandvika Teater utbedret. Dette vil oppfylle dagens krav til bygg, teknisk utstyr, produksjon og formidling.

Videre utvikling av digitale plattformer vil gi mulighet for fleksible og selvbetjente løsninger knyttet til 
utlån og billettsystem. Dette for bedre service til publikum og bedre tilpasning til fremtidens demografiske og 
økonomiske utfordringer. 

Kulturanleggsplanen ivaretar lokale kulturaktører. Prioriterte tiltak i 2016 er oppfølging av akustikkmålin-
ger, oppgradering av Lille Scene og bevilgninger til det lokale kulturliv.

Kultur og fritid legger til rette for samarbeidet mellom ulike aktører, frivillige og næringsliv ved tilrette-
legging for kulturaktiviteter og attraktive møteplasser. De største arrangementene er Sandvika byfest, BAK-
gårdens arrangementer, Jul i Sandvika, og i tillegg, forvaltning av kommunens kunstsamling. Jul i Sandvika 
foreslås omstrukturert med mer fokus på markeringen av julegrantenning.

Badene i Bærum er attraktive i et marked som preges av nye tilbud, og besøkstallene har vært stabile. Det 
foreslås at prisene på badene i Bærum differensieres, da Nadderud svømmehall gir et bredere tilbud til sine 
brukere enn de andre badene etter at det er bygget vannsklie. Ismaskinen på kunstisanlegget for bandy i Bærum 
idrettspark er 13 år gammel, og det anbefales at det kjøpes ny ismaskin.

6.2.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Diagrammet er i dette handlingsprogram blitt endret med ny inndeling av kategorier, for en bedre forståelse 
og oversikt. Styringsindikatorene for kultur og idrett viser som tidligere år store forskjeller mellom ASSS-
kommunene. Politiske prioriteringer, eksterne prosjekter og frivillighet er noen årsaker til variasjoner.
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Netto driftsutgifter til idrettsbygg per innbygger er høyest i ASSS. En av årsakene til dette er at det i 2014 
ble utbetalt et tilskudd på cirka 70 millioner kroner til flerbrukshall på Nadderud. Dette har medført økte netto 
driftsutgifter til idrettsbygg sammenlignet med 2013. Netto driftsutgifter til idrettsbygg målt per innbygger 
er fortsatt blant de høyeste i ASSS, selv når det korrigeres for utbetalt tilskudd til flerbrukshall på Nadderud. 

Tabell andre nøkkeltall
Nøkkeltall                                 2012 2013 2014

Bærum bibliotek     

Utlån per innbygger, bibliotek 7 6 6

Besøk per innbygger, bibliotek 5 5 5

Antall brukere av tjenesten Mappa mi 36 717 40 345 43 370

Bærum Kulturhus 1)    

Besøkende (utenom medvirkende) 80 450 87 185 80 154

Sum medvirkende på scener 24 742 25 703 25 460

Sum forestillinger, prøver og andre leiearr. 847 968 782

Forestillinger på scene, hvorav 519 613 502

 – antall lokale kulturarrangører 324 425 353

 – antall ordinære leietakere 88 52 39

 – antall KUAR-arrangementer 107 136 110

Kultur og samarbeid     

Vært involvert i arrangementer og prosjekter 55 44 55

Antall utstillinger (vandreutstillinger i i glassmontrene og Mellomgulvet) 27 19 24

Arrangementer på Byscenen   6

Arrangementer i BAKgården   37 

Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner    

Sang- og musikkforeninger 1 905 025 1 957 965 2 728 000

Teater og dans 1 487 875 1 306 475 1 876 725

Idrettslag/foreninger 13 426 000 13 692 716 13 753 335

Andre foreninger 1 302 795 1 145 750 1 004 225

Antall besøkende i badene     

Berger svømmehall 39 738 40 606 48 215

Nadderud svømmehall 137 524 143 313 134 475

Totalt 177 262 183 919 244 153

Natur og idrett    

Antall medlemmer i idrettslag 53 899 53 715 54 607

1) Bærum Kulturhus var stengt i ca. 5 måneder, sommeren 2014, grunnet bygging av ny scene – Underhuset.

6.2.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 
Kulturloven gir kommunen ansvar for å ha virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt 
spekter av kulturvirksomhet. Aktiviteter som tilbys, angår likevel i stor grad utviklingen av lokalsamfunnet 
og livskvalitet for kommunens innbyggere. I kommuneplanens samfunnsdel legges det vekt på at kultur- og 
fritidstilbud til innbyggerne er helsebringende gjennom mulighet til å skape opplevelser og aktivitet, og arenaer 
for inkludering og deltagelse. Bærum kommune vil opprettholde et mangfoldig og godt kultur- og fritidstilbud
med opplevelser, aktiviteter og deltagelse. 

Bærum kommune har en rik og mangfoldig kulturhistorie, som det er ønskelig i større grad å gjøre kjent. 
Det foreslås å utrede om Bærum kommune skal overta ansvaret for programmering av den kulturelle skole-
sekken. Dette vil kunne styrke både formidlingen av vår kulturarv og forholdet mellom skole og det lokale 
kulturlivet, og være identitetsbyggende.  

Utvikling av gode kultur- og fritidstilbud, og gode lokalsamfunn, fordrer samarbeid med mange aktører.
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• Som gratistilbud og møteplass er Bærum bibliotek viktig i lokalmiljøene. Kommunen har et omfattende bi-
bliotektilbud med fem lokasjoner, som er en ønsket satsing. Det vil være en ressursmessig utfordring å møte 
målet om økt tilgjengelighet (210 åpningstimer)

• Bærum bibliotek viderefører iverksetting av mål vedtatt i Bibliotekmeldingen, og tilpasser ambisjoner i hen-
hold til ny teknologi og utvidede tjenester. Den vedtatte oppgraderingen av lokaler og innredning som vil gi 
oss moderne og fleksible bibliotek, er under gjennomføring

• En revitalisering av sentrum og tidligere industriområder, ved å ta områder og bygninger i bruk til kulturfor-
mål, er et av de vedtatte satsingsområdene i Kulturmeldingen. Byfesten har etablert seg som en stor og sam-
lende begivenhet for Bærumssamfunnet. Det forventes flere og større arrangementer i Sandvika samtidig 
med reduserte budsjetter og reduksjon i bidrag fra næringslivet. Frivillige og selvstendig næringsdrivende 
er viktige partnere for å oppnå revitalisering av områder, men fordrer at kommunen har ressurser til å inngå 
i samarbeidet. Kultur vil inngå som en sentral kraft i den videre stedsutviklingen i Sandvika og på Fornebu 

• Det finnes en rekke tilgjengelige støtteordninger innen kulturfeltet, både nasjonalt og internasjonalt. Det er 
en utfordring å utvide den strategiske bruken av tilgjengelige støtteordninger, som betinger både kompetan-
semessige og økonomiske ressurser

• Redusert ramme for kunstinnkjøp gir utfordringer i forhold til en helhetlig plan for utsmykking av nye bygg. 
Det er i dag ingen vedtatt praksis for avsetting til kunstinnkjøp ved nybygg og rehabilitering. KORO (Kunst 
i offentlige rom) har egen støtteordning, som supplerer kommunale midler. Gjeldende støtteordninger og 
praksis for avsettinger til kunstinnkjøp bør vurderes

• Et av målene i Bærum kommunes Kulturmelding er å kunne møte høye profesjonelle krav til bygg, teknisk 
utstyr og produksjons- og formidlingskompetanse. Det planlegges derfor oppgradering av Lille Scene og 
galleriet i Sandvika Teater for bedre å kunne imøtekomme kulturlivets behov. Utbedringene planlegges 
gjennomført i årene 2016 og 2017

• En økende befolkning gir mer press og slitasje på idrettsanleggene. Størst press er det på fleridrettshallene. 
Bygging av nye anlegg, og utvikling og vedlikehold av eksisterende anlegg, er viktige innsatser. I Temaplan 
for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv vedtas planer for dette

• Det arbeides for å oppnå redusert utslipp og redusert energiforbruk på idrettsanleggene. Det samarbeides 
med idrettslagene om dette, og det gjennomføres tiltak.  Det bevilges årlig, via investeringsbudsjett, midler 
til energiøkonomiserende (ENØK-) tiltak 

• Antall besøkende som kan være i badene samtidig er i stor grad styrt av kapasiteten på vannrenseanlegget. 
I kortere perioder har en derfor måttet stenge badene eller begrense antall som kommer inn. Badene gir god 
service og har aktivitetselementer i vannet på familiedager. Det er fokus på godt vedlikehold av badene i 
Bærum

• I 2015 er det utarbeidet en mulighetsstudie med forskjellige alternativer for utnyttelse av stadion. Det vil 
fremmes en egen sak om videre utvikling av Nadderud stadion i 2015. I påvvente av konseptvalg og i tråd 
med langsiktig drifts- og investeringsplan er det foreløpig ikke lagt inn midler til omfattende rehabilitering 
eller nybygg av Nadderud stadion i handlingsprogramperioden

KAP.

6
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6.2.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere

Tilstrekkelig kvalitet Øke fysisk og digitale be-
søk ved Bærum bibliotek 

    

Sikre gode lokaltilpassede tilbud og 
møteplasser ved de åpne bibliote-
kene

Igangsatt Opplevd kvalitet Opplevd 
kvalitet

Styrke kommunikasjonen på digitale 
plattformer som på sikt vil gi økt 
selvbetjeningsgrad og utvidede 
åpningstider 

Igangsatt RFID 
gjennomført

Opplevd 
kvalitet

God bruker-
medvirkning

Brukerdrevet innovasjon i 
kommunale kulturtjenester

    

Utvikle lokale møteplasser på For-
nebu i nært samarbeid med lokale 
aktører

Kunsthall 
etablert

Nærmiljø-
arrangementer

Nærmiljø-
arrangementer

Tjenesteproduksjon

God ressurs-
utnyttelse

Styrke automatisering og 
digitale tjenester på nett

    

Videreutvikle selvbetjente løsninger 
i kulturfeltet (billettsystem, søknads-
skjema, Min side-løsninger)

 Opplevd kvalitet Opplevd 
kvalitet

Omfang på 
tjenester tilpasset 
innbyggernes behov

Videreutvikle Bærum 
kulturhus som et regionalt 
(nasjonalt) kompetanse-
senter for dans

    

Koordinere nasjonale turneer for 
ulike nasjonale og internasjonale 
ensembler

Igangsatt Gjennom- 
ført 

 

Utvikling av møteplasser 
med fokus på kultur

    

Øke besøket hos Bærum kulturhus 
med 3 % årlig

 +3 % fra 
forrige år

+3 % fra 
forrige år

Tilrettelegge for kulturklynger og 
samarbeid i Sandvika og Fornebu

 Gjennom- 
ført 

 

 Badene i Bærum skal være 
attraktive

    

Arbeider for at besøkstallet i Nad-
derud sv.hall skal være 3 % over 
2013-nivå ved å skape mer aktivitet 
og målrettet informasjon

-2,0 % 3 % over 2013-
nivå

3 % over 2013-
nivå

Medarbeidere

God ledelse Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved at score på lederdelen av medarbeiderundersøkelsen 
skal være >4,5, på en skala fra 1 til 5)

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Godt 
medarbeiderskap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at score på medarbeiderundersøkelsen skal være >4,5, 
på en skala fra 1 til 5) 

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Sykefravær Redusert sykefravær 4,8 % 5,0 % 5,0 %

6.2.5 Endringer drift

Økt aktivitet

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

1 Den kulturelle skolesekken  0,5 0,5 0,5 0,5

2 Energieffektiviserende tiltak Nadderud stadion  0,2 0,2 0,2 0,2

  – herav tidligere vedtatt  -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

 Sum  0,7 0,7 0,7 0,7
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1. Den kulturelle skolesekken 
Den kulturelle skolesekken er et viktig verktøy for formidling av blant annet Bærums kulturhistorie og være 
identitetsbyggende. Den gir også skoleelever muligheter til å oppleve kunstproduksjoner innen alle sjangre le-
vert av profesjonelle kunstnere. Dette vil kunne styrke både formidlingen av vår kulturarv og forholdet mellom 
skole og det lokale kulturlivet.  

 Den kulturelle skolesekken i Bærum skal utredes for en vurdering om å bli en 100 prosent-kommune. Det 
vil bety at kommunen overtar ansvaret for programmering og innhold. Det anslås at dette vil gi økte statlige 
overføringer, men også økte administrative utgifter i en oppstartsperiode på til sammen 0,5 millioner kroner. 
Rådmannen vil i løpet av høsten 2015 levere politisk sak, med en vurdering om Bærum skal bli en 100 prosent-
kommune.

2. Energieffektiviseringen tiltak Nadderud stadion
Det ble i Handlingsprogram 2014–2017 vedtatt innsparing innen idrett på 0,2 millioner kroner i 2015, 
økende til 1,6 mill. fra 2016. Tiltaket var basert på reduserte energikostnader ved Nadderud stadion 
og to kunstgressbaner, som følge av etablering av jordvarmeanlegg. I henhold til mulighetsstudie 
for Nadderud stadion er dette prosjektet ikke realiserbart, og det forventes derfor ikke innsparinger 
i handlingsprogramperioden 2016–2019. Energieffektiviserende tiltak på Nadderud stadion vil bli 
ivaretatt ved en eventuell realisering av prosjektet, og i henhold til tilhørende mulighetsstudie.

Innsparinger

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

3 Omlegging av julemarkering i Sandvika 0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

4 Økte billettinntekter Nadderud svømmehall 6,0 -0,7 -1,2 -1,7 -1,7

5 Økt brukerbetaling  0,0 0,0 0,0 -0,5

6 Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig 24,4 -0,4 -0,6 -0,8 -1,1

 Sum  -1,4 -2,1 -2,8 -3,6

3. Omlegging av julemarkering i Sandvika
Julemarkedet i Sandvika har vært arrangert ti år på rad, de siste årene i samarbeid med Vårt Sandvika. Utgifter 
til vedlikehold og lagring av salgsboder kan ikke lenger dekkes av midler som er til rådighet. Arrangement 
knyttet til julegrantenningen vil prioriteres og erstatte det tidligere julemarked. Besparelsen for kommunen vil 
være 0,3 mill. 

4. Økte billettinntekter Nadderud svømmehall
Det foreslås at prisene på badene i Bærum differensieres, da Nadderud svømmehall gir et bredere tilbud til sine 
brukere enn de andre badene etter at det er bygget vannsklie. Tiltaket innebærer at prisen på enkeltbilletten 
ved Nadderudhallen øker med 10 kroner for voksne og 5 kroner for barn. Dagens pris er 80 kroner for voksne 
og 40 kroner for barn/honnør. De øvrige billettprisene (årskort, sesongkort, klippekort) vil øke tilsvarende. Til 
sammenligning koster tilsvarende enkeltbillett på Risenga bad i Asker 115 kroner for voksne og 80 kroner for 
barn.  Røa bad i Oslo koster 110 kroner for voksne og 90 kroner for barn. Tiltaket innebærer at prisene økes år-
lig i en fireårsperiode. Økningen fra 2015 til 2016 vil utgjøre 12 prosent i tillegg til forventet prisstigning, mens 
økningen fra 2016 og de øvrige årene fremover vil være lavere.

5. Økt brukerbetaling
Tiltaket innebærer å øke brukerbetaling innen område idrett med 10 prosent i 2019. Hensikten er å øke inntek-
ten. Rådmannen vil komme tilbake til hvor dette vil bli ivaretatt.

6. Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig – Natur og idrett
Det gjennomføres tiltak knyttet til videreutvikling organisatorisk og ressursmessig. Tiltakene realiseres gjen-
nom bruk av ny teknologi på driftsoppgaver og administrative rutiner, samt stadig bedre innkjøp av varer og 
tjenester fra eksterne leverandører. Dette vil gir reduserte kostnader. Mot slutten av handlingsprogramperioden 
kan det bli aktuelt å redusere med ett til to årsverk for å kunne ta ut effektivisering.  Rådmannen vil vurdere 
nærmere på hvilke områder under Natur og idrett effektiviseringen skal tas ut.

KAP.
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6.2.6 Investeringer  

Tabell over investeringsprosjektene som omtales under
PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Kultur og fritid, brutto   68 313 39 100 23 500 20 000 19 500 102 100

herav:         

Bibliotek Bekkestua F2 5 000      5 000

Bærum Kulturhus (alle scener) S  700 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000

Lille Scene S   2 000    2 000

Sandvika Teater S    2 500   2 500

Bibliotek Rykkinn F1 2 000  2 000    2 000

Ismaskin Rud F2   1 600    1 600

Kulturanleggsplan S  4 808 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet S  28 557 12 000 12 000 12 000 12 500 48 500

Alternative energikilder, idrettsanlegg S  6 098 3 000 3 000 3 000 2 000 11 000

1) Fasene er beskrevet i kapittel 3 i leseveiledningen.
2) Budsjett 2015 er revidert i forhold til Rådmannens forslag i Økonomimelding II 2015. 

Hovedbiblioteket på Bekkestua og Rykkinn bibliotek
Prosjektet ble vedtatt i Handlingsprogram 2015–2018, og videreføres. Oppgraderingen av hovedbiblioteket på 
Bekkestua gjennomføres først, og er planlagt ferdig i 2016. Deretter vil arbeidet med Rykkinn bibliotek starte. 

Bærum Kulturhus
Med en ny scene, prøvescenen/Underhuset, øker behovet for midler til generell verdibevaring av teknisk utstyr. 
Årlig bevilgning har beløpet seg til 1,7 millioner kroner. Det foreslås en økning til 2,5 mill. per år fra 2016. 

Rådmannen foreslår generell oppgradering av Lille Scene med tilstøtende lokaler i 2016. Dette vil gi mer 
praktiske og tidsriktige fasiliteter, både for publikum og kulturaktører. Nødvendig tiltak er beregnet til 2 mill. 
og planlegges igangsatt når nødvendige tiltak for bedre drenering av bygget er gjennomført. 

Sandvika Teater har behov for ombygging av galleriet med utskifting av seter. Dette vil gi en bedre utnyt-
telse av arealet, og gi bedre publikumsfasiliteter. Investeringen er planlagt i 2017 for 2,5 mill.

Prosjekter, anleggsplan fysisk aktivitet
Rådmannen foreslår videreføring av bevilgningene knyttet til løpende prosjekter i anleggsplan fysisk aktivitet. 
Bevilgningen er en rammebevilgning knyttet til løpende prosjekter innen anleggsplanen. Anleggsplanen er en 
plan som rulleres årlig. Den er knyttet til temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, som vedtas for fire 
år. Bevilgningen fremmes til politisk behandling i samarbeid med Bærums idrettsråd (BIR). Rammen foreslås 
oppjustert til 12,5 mill. i slutten av handlingsprogramperioden (2019).

Ismaskin på Rud
Ismaskinen på kunstisanlegget for bandy i Bærum idrettspark er 13 år gammel, og det anbefales at det kjøpes 
ny ismaskin. Rådmannen foreslår at det bevilges 1,6 mill. i 2016 til kjøp av ny ismaskin.
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6.2.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 52 Kultur og fritid

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.

 Mill. kr
Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015-2018 Netto  186,7 186,7 186,7 186,7

       

Prisvekst   1,4 1,4 1,4 1,4

Lønnsvekst   -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Tekniske endringer 1)   -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   0,0 0,0 0,0 0,0

FDV-utgifter – utvidelse aktivitetssenter   0,0 0,0 0,0 0,0

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -11,0 -11,9 -12,9 -13,9

Tilskudd Jar ishall – KST Tidl. vedtatt  -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Tilskudd Jar ishall, innfrielse av gjeld Tidl. vedtatt  -6,4 -6,4 -6,4 -6,4

Tilbakeføring av økt serviceavgift - KST Tidl. vedtatt  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Vertskap for Kunst rett vest 2015 Tidl. vedtatt  -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Grini museets venner Tidl. vedtatt  -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Ungdom og fritid Tidl. vedtatt  0,2 0,2 0,2 0,2

Energieffektiviserende tiltak Nadderud stadion (Tekniske tjenester)   0,2 0,2 0,2 0,2

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Den kulturelle skolesekken   0,5 0,5 0,5 0,5

Omlegging av julemarkering i Sandvika  0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Effektivisering og brukerbetaling fritidssentre (Barne- og ungdomstjenesten)  20,7 -0,3 -0,6 -0,8 -1,0

Tilpasse eksterne tilskudd til etterspørsel (Barne- og ungdomstjenesten)  20,7 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Økte billettinntekter Nadderud svømmehall (Tekniske tjenester)  6,0 -0,7 -1,2 -1,7 -1,7

Økt brukerbetaling (Tekniske tjenester)   0,0 0,0 0,0 -0,5

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig (Tekniske tjenester)  24,4 -0,4 -0,6 -0,8 -1,1

       

Sum endringer  -9,9 -10,8 -11,8 -12,7

Ny ramme HP 2016-2019 Netto  176,8 175,9 174,9 174,0

1) inkluderer også endringer ift. FDVU   

KAP.
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6.3. Kirke og andre religiøse formål
Programområdet omfatter tre resultatområder – 530 Den norske kirke, 531 andre religiøse formål og 532 kir-
kegårder, gravlunder, krematorier.

6.3.1 Innledning
Formålet er å administrere kommunens forpliktelser overfor Den norske kirke og andre tros- og livssyns-
samfunn, samt forvaltning og drift av gravplassene, gravlunder og Haslum krematorium. Ansvaret er overført 
fra Bærum kirkelige fellesråd til kommunen med hjemmel i gravferdsloven § 23. Det er kun åtte kommuner i 
landet som har en slik ordning.

Kommunens forpliktelser overfor Den norske kirke reguleres av kirkeloven § 15. Forpliktelsene overfor 
andre tros- og livssynssamfunn reguleres av lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19 og lov om tilskott til 
livssynssamfunn § 3.

Bærum kommune har ingen styringsrett overfor Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn og 
kan derfor ikke sette opp mål for disse, men setter opp mål for kommunens rolle overfor alle tros- og livssyns-
samfunn.

Kommunen skal «etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd» selv innenfor lovens rammer vurdere og fast-
sette de kommunale bevilgingene til kirkeformål. Det kommunale tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn 
beregnes med noen unntak på grunnlag av de årlige budsjetterte kommunale utgifter til Den norske kirke, 
fordelt på hvert statskirkemedlem bosatt i kommunen.

6.3.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil 

Netto driftsutgifter til andre religiøse formål var i 2014 markant høyest i Bærum av ASSS-kommunene. 
Årsaken er etterbetaling for årene 2010–2013, som ble kostnadsført i 2014. Kapitalutgifter var feilaktig ikke 
blitt inkludert i grunnlaget for tilskuddene i denne perioden.

105 171 92

134

171

135

65
36

93

0

50

100

150

200

250

Netto driftsutg. til Den norske kirke,
kirkegårder, gravlunder og
krematorier per innbygger

Netto driftsutg. til andre religiøse
formål per innbygger

Antall medlemmer i Den norske kirke i
forhold til antall innbyggere

Kirke og andre religiøse formål 
Snitt nettverk = 100 

BÆRUM Snitt ASSS Høyest kommune Laveste kommune



RÅDMANNENS FORSLAG  HANDLINGSPROGRAM 2016–2019   103 

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall 2012 2013 2014

Antall medlemmer Den norske kirke 81 742 81 945 82 075

Antall medlemmer andre tros- og livssynssamfunn 12 556 13 811 14 799

Tilskudd per medlem i andre tros- og livssynssamfunn 472 563 586

    

Antall kistebegravelser 148 130 133

Antall urnebegravelser 648 721 643

Antall kremasjoner, inkl. kremering for Asker, Røyken og andre utenbysboende 1 071 1 118 1 062

Antall gravferdsseremonier ved Haslum store og lille seremonirom 680 673 629

Antall medlemmer i Den norske kirke viser en mindre økning per år, med 130 medlemmer fra 2013 til 2014. 
Antall medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn har til sammenligning en betydelig økning, med 988 med-
lemmer siste år. Tilskuddet til andre trossamfunn tildeles som et beløp per medlem, og fortsetter også å øke.

Kremasjoner i Bærum utføres ved Haslum krematorium, som eies og driftes av Bærum kommune. Bærum 
har en kremasjonsprosent på ca. 84 prosent, og siste år var dette høyest i landet.

6.3.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 
Kommunens generelle omstillingsbehov krever optimal utnyttelse av fellesskapets ressurser. Tilskudd til andre 
tros- og livssynssamfunn tildeles som et beløp per medlem, beregnet på bakgrunn av årets kommunale tilskudd 
til Den norske kirke. Når medlemstallet i andre trossamfunn øker, medfører dette forpliktelser om økte utbe-
talinger til disse.

I samarbeid med Kirkelig fellesråd skal kommunen ivareta løsninger for fremtidige investeringsbehov. I 
handlingsprogramperioden vil avtale om IKT-infrastruktur ferdigstilles. 

I takt med en økende befolkning vil det være behov for nye gravplasser. Kommunen oppfyller i dag kravet 
om ledige graver til tre prosent av befolkningen. For å klare dette i fremtiden må kommunen etablere nye grav-
plasser og opprettholde høy kremasjonsandel. Nye gravtyper er generelt godt mottatt, og det er økt etterspørsel 
etter gravlegging i navnet minnelund.

KAP.
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6.3.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere

God bruker- med-
virkning

Kommunen skal jobbe for et 
godt og forutsigbart samarbeid 
mellom Bærum kommune, Den 
norske kirke og andre tros- og 
livssynssamfunn

    

Inngå tjenesteytingsavtale mellom 
kommunen og Kirkelig fellesråd

Pågående Gjennom- 
ført

 

Tjenesteproduksjon

Omfang på 
tjenester tilpasset 
innbyggernes  
behov

Sikre ledige graver i et antall 
tilsvarende 3 % av kommunens 
totale befolkning

    

Utarbeide en kapasitetsskisse for 
gravlunden på Fornebu

Gjennom- 
ført. 

Sak til pol. 
behandling 
våren 2015

Gjennom- 
ført 

 

Etablere første byggetrinn innen 
2019

  Gjennom- 
ført

Medarbeidere

God ledelse Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved at score på lederdelen av medarbeiderundersøkelsen skal 
være >4,5, på en skala fra 1 til 5)

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Godt 
medarbeiderskap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at score på medarbeiderundersøkelsen skal være >4,5, på 
en skala fra 1 til 5) 

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Sykefravær Redusert sykefravær 5,0 % 5,0 % 5,0 %

6.3.5 Endringer drift

Innsparinger

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

1 Tilskudd til Den norske kirke 40,3 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4

2 Tilskudd til andre trossamfunn 1) 9,4 0,1 0,1 0,1 0,1

  – herav tidligere vedtatt  0,2 0,2 0,2 0,2

3 Økte priser gravplasstjenestene 11,8 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

 Sum  -0,5 -0,5 -0,7 -0,7

1) Tidligere vedtatt en økning i driftsrammen ift. budsjett 2015. Rådmannen foreslår å redusere denne økningen med 0,1 
mill. som konsekvens av redusert tilskudd til Den norske kirke.

1. Tilskudd til Den norske kirke
Kirken får årlig overført driftstilskudd fra Bærum kommune til kirkelig administrasjon og virksomhet. Tiltaket 
om å redusere tilskuddet følges opp fra tidligere handlingsprogram og foreslås som en konsekvens av kom-
munens innsparingsbehov, der alle sektorer bidrar gjennom organisatorisk effektivisering og videreutvikling. 
Tilskuddet reduseres med 0,2 millioner kroner i 2016 og 2017, og med 0,4 mill. fra og med 2018. 

2. Tilskudd til andre trossamfunn
Tilskudd til andre religiøse formål tildeles som et beløp per medlem ut ifra tilsvarende beregnet beløp per med-
lem til Den norske kirke. En innsparing i tilskuddet til Den norske kirke medfører redusert beregningsgrunnlag 
for tilskuddet til andre trossamfunn. Innsparingen beregnes til 0,1 mill. per år.
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3. Økte priser gravplasstjenestene
Tiltaket medfører økte priser på gravplasstjenester med 2 prosent i tillegg til forventet prisstigning. Den årlige 
festeavgiften for kistegraver og urnegraver vil øke med 6 kroner, og stell av graver vil øke med 19 kroner, i 
tillegg til forventet prisstigning. De foreslåtte prisene er i henhold til beregnet kostnadsnivå for tjenestene. I 
2015 er disse prisene på henholdsvis 322 kroner og 720 kroner i Bærum.  Til sammenligning koster tilsvarende 
festeavgift og stell av graver i Asker 180 kroner og 700 kroner. Tilsvarende koster i Oslo 320 kroner per m2 og 
620 kroner.

6.3.6 Investeringer 

Tabell over investeringsprosjektene som omtales under
PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Kirke, brutto   29 200 29 200 16 300 42 000 32 000 119 500

herav:         

Lilløya på Fornebu, gravplass F2 90 000 2 000 7 000 13 000 40 000 30 000 90 000

Tanum menighet, nytt kirkesenter F3 26 000 7 122 17 200 1 300   18 500

1) Fasene er beskrevet i kapittel 3 i leseveiledningen.
2) Budsjett 2015 er revidert i forhold til Rådmannens forslag i Økonomimelding II 2015. 

Tanum kirkesenter
Bygging av nytt kirkesenter med møtesal, møterom og kontorer for menigheten. Prosjektet er i en tilbudsfase, 
og kontrakt forventes inngått i 2015. Ferdigstillelse er planlagt i løpet av 2016.

Lilløya på Fornebu – gravplass
Gravplassanalysen vedtatt av kommunestyret viser at det er behov for nye graver på Fornebu i 2019. Egen 
politisk sak om prinsippene for utforming av nye gravplasser er vedtatt av sektorutvalg FRIKK. Forprosjekt 
knyttet til Lilløya på Fornebu utarbeides i henhold til disse prinsippene. Anslått investering er på cirka 90 mill. 
Rådmannen foreslår å bevilge 7 mill. i 2016, 13 mill. i 2017, 40 mill. i 2018 og 30 mill. i 2019.

6.3.7 Økonomiske driftsrammer for programområde Kirke og andre 
religiøse formål

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.
 

 
Mill. kr 

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  69,4 69,4 69,4 69,4

       

Prisvekst   0,9 0,9 0,9 0,9

Lønnsvekst   -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Tekniske endringer 1)   0,0 0,0 0,0 0,0

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   0,0 0,3 0,3 0,3

FDV-utgifter – Tanum kirkestue Tidl. vedtatt  0,0 0,3 0,3 0,3

FDV-utgifter – toalett og dåpssakresti Haslum kirke   0,0 0,0 0,0

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -0,5 -0,5 -0,7 -0,7

Tilskudd til andre trossamfunn   0,1 0,1 0,1 0,1

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  0,2 0,2 0,2 0,2

Tilskudd til Den norske kirke  40,3 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4

Økte priser gravplasstjenestene (Tekniske tjenester)  11,8 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

       

Sum endringer  0,4 0,7 0,5 0,5

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  69,8 70,2 70,0 70,0

1) inkluderer også endringer ift. FDVU

KAP.
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6.4 Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø
Programområdet omfatter ti resultatområder: 550 plansaksbehandling, 551 naturforvaltning og friluftsliv, 
552 rekreasjon i tettsted, 553 bygge- og delesaksbehandling, 554 kart og oppmåling, 555 kulturminnevern, 
556 tilrettelegging og bistand for næringslivet, 557 kommunal næringsvirksomhet, 558 landbruksforvalt-
ning og landbruksbasert næringsutvikling og 559 eierseksjonering.

6.4.1 Innledning 
Plan- og byggesaksbehandlingen skal bidra til å sikre en god og balansert samfunnsutvikling som er bærekraf-
tig, grønn og mangfoldig. Utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder 
knutepunkt for kollektivtrafikken fastsatt i kommuneplanens arealdel, og følges opp i plan- og byggesaksbe-
handlingen. Det tilrettelegges for høy arealutnyttelse, varierte boligtyper og for gode gang- og sykkelforbin-
delser. Igangsatte planer for Sandvika, Hamang og Industriveien, Høvik, Stabekk, Lysaker, Fornebu, Fossum 
følges opp. 

Det tilrettelegges for effektive prosesser og rask behandling av store samferdselstiltak som E18, Ringe-
riksbanen og Fornebubanen.

I plansaker legges det til rette for tidlig medvirkning og involvering av allmennheten, berørte myndig-
heter, parter og intresseorganisasjoner.

Natur-, landbruks- og kulturminneverdiene skal forvaltes slik at dagens og kommende bæringer kan leve i 
en kommune rik på opplevelser.

Klimautfordringene fremover blir ikke mindre. Det er naturlig å intensivere klimaarbeidet og sette nye 
mål for miljøarbeidet. Bærum ønsker å være en klimaklok kommune.

Det legges opp til rullering av Strategisk næringsplan i løpet av 2016. 

6.4.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, eksklusiv byggesak, målt per innbygger er under gjennomsnittet i 
ASSS, mens netto driftsutgifter målt per innbygger er omtrent likt gjennomsnittet i ASSS. Utgifter knyttet til 
natur, friluftsliv og rekreasjon er lavere i Bærum enn gjennomsnittet i ASSS. Kommunens gebyrer for oppfø-
ring av eneboliger og private forslag til reguleringsplan er høyest i ASSS.
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Andre nøkkeltall

Nøkkeltall plan- og bygningstjenesten 2011 2012 2013 2014

Antall byggesaker behandlet 1 687 1 321 1 366 1 386

Antall delsaker behandlet 92 100 123 131

Antall oppmålingssaker (utstede målebrev) 360 332 598 552

Klagebehandling – sum klagesaker 148 152 171 171

Nøkkeltall idrett, natur, friluftsliv, rekreasjon  2011 2012 2013 2014

Areal (mill. m2) 9,91 9,95 11,06 10,6

Brutto dr.utg. per areal 12,8 12,1 11,5 21,2

Brutto dr.utg. per innbygger 1 110 1 028 1 076 1 869

Økningen i brutto driftsutgifter fra 2013 til 2014 til idrett, natur, friluftsliv og rekreasjon er knyttet til utbe-
taling av tilskudd til Nadderud Arena. Tilskuddet utgjorde cirka 100 mill. Antall behandlede byggesaker er 
stabilt i perioden 2012–2014. Antall klagesaker er økt med 15 prosent fra 2011 til 2014.

6.4.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser

Tilstrekkelig planberedskap for store løft i samfunnsutviklingen
Kommunen står foran store planleggingsutfordringer i perioden. Befolkningsveksten i hovedstadsområdet gir 
økt etterspørsel etter bolig- og næringsutbygging og dermed økt press på arealene. Bærum ønsker å ta sin del 
av veksten og vil styre veksten inn mot fortetting i knutepunkter. 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 kol-
lektivløsninger, bedre lokalmiljø og redusere hindrene for næringstrafikken. Planlegging av ny E18, ny metro 
til Fornebu og ny Ringeriksbane vil kreve omfattende planleggingsbistand fra kommunen. 

Kommuneplanens arealdel følger opp arealstrategiene gjennom å utarbeide områdeplaner for prioriterte 
senterområder som Sandvika, Stabekk og Høvik. Fossum er igangsatt, men det er behov for også å se på Bek-
kestua og Fornebu. Fornebu utvikles videre gjennom analyser av økt utbygging på Fornebu og ved å sikre 
fremdrift i arbeidet med ny Fornebubane.

E18, E16 og Ringeriksbanen er store samferdselsprosjekter, der kommunens oppgave ligger i å sikre frem-
drift i planavklaringer. E16 nedre del er under bygging. Reguleringsarbeidet for ny E18 første etappe Lysaker–
Ramstadsletta er under arbeid, og plan vil foreligge høsten 2016. 

Planarbeid for ny Ringeriksbane og E16 Skaret–Hønefoss er under utredning – plan kan foreligge i 2017. 
Sandvika står foran en betydelig transformasjon, med kommende vedtak og gjennomføring av planene for 

revitalisering av Sandvika Øst og byutvikling på Hamang/Industriveien. Planene forventes fremmet tidlig i 
2016.  

Tilstrekkelig planberedskap må sikres for å opprettholde tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for planleg-
ging. Arbeidet med E18- og E16-planene er gitt prioritet og krever mye ressurser fra kommunens fagfolk, til 
både utarbeidelse og behandling, til tross for at det er Statens vegvesen som utarbeider planene. Kommunen får 
ikke gebyrinntekter eller andre økonomiske bidrag for dette merarbeidet.

Klimaklok kommune
Bærum ønsker å være en klimaklok kommune, noe som krever økt kompetanse og kapasitet til så vel planar-
beidet som i oppfølging og gjennomføring av tiltak. FutureBuilt-samarbeidet for klimaeffektiv arkitektur og 
byutvikling Oslo–Drammen videreføres. 

Klima- og energiplanen skal revideres til å omfatte hele Bærums-samfunnet i retning av en klimaklok kom-
mune. Rådmannen vil sikre bred forankring av arbeidet, og har store ambisjoner for kommunens bidrag til «det 
grønne skiftet».

Byggesaksbehandlingen, kapasitet og kompetanse
Byggesaksbehandling har et press på seg, og det er avgjørende å opprettholde den positive utvikling i saksbe-
handlingstiden. Det er samtidig behov for å tilpasse kapasitet og kompetanse til endringer i markedet. Det er 
fokus på redusert saksbehandlingstid for søknader med 12 ukers lovpålagt frist. Lean-prosjektet videreføres i 
form av kontinuerlig forbedring.
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Parker og friluft
Med økende befolkning blir det mer press/slitasje på eksisterende parker, friområder, badeplasser, utfartsparke-
ringer og marka. Økt utbygging gir økt utbyggingspress på friområder og grønne lunger i byggesonen. Spesielt 
gjelder dette behovet for arealer til ulike offentlige formål. Det vil bli arbeidet med å utarbeide en helhetlig 
grøntstrukturplan slik at hoved- grøntstrukturen sikres. Det er stort fokus på oppgradering av parker og ba-
deplasser samt etablering av nye turveier. Oppgradering og forvaltning av vassdragene er også en prioritert 
oppgave.

Vannregionsamarbeidet Indre Oslofjord Vest videreføres og er et samarbeid mellom kommunene vest for 
Oslo om en oppfølging av EUs vanndirektiv. Bærum er vertskommune for samarbeidet.

Fremveksten av uønskede plantearter i naturen har blitt et økende problem. Kommunen har hatt stort fokus 
på ivaretagelse av kommunens naturverdier og fjerning av slike plantearter. Dette er samtidig et viktig bidrag 
for å ivareta livsgrunnlaget for pollinerende insekter som humler, bier og sommerfugler, som er en målrettet 
satsing for kommunen. Dette understøttes samtidig ved tiltak for å øke blomstermengden i parker og friarealer, 
samt begrense bruken av plantevernmidler.

Det er en økt etterspørsel etter bruk av kommunale grøntarealer til ulike arrangementer. Dette medfører noe 
mer administrativt arbeid knyttet til disse forespørslene.  

Rådmannen arbeider med å etablere en kyststi ved Solvik båtforening. Når forprosjektet er ferdig, vil det bli 
fremmet en sak til politisk behandling.  

Nye utfordringer og et kommende generasjonsskifte gjør at kommunen vil ha behov for å rekruttere tilstrek-
kelig med kvalifisert arbeidskraft i årene fremover. Innen tekniske tjenester og fysisk planlegging konkurrerer 
kommunen om de beste hodene med både privat konsulentvirksomhet og andre offentlige etater. Det er merk-
bart at det ikke utdannes nok folk fra de tekniske høyskoler og universiteter.

6.4.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere      

Tilstrekkelig kvalitet Følge opp arealstrategien og 
kommuneplanens arealdel

    

Styre boligbyggingen mot fortet-
ting i utvalgte områder. 70 % av 
boligbygging skal skje innenfor 
definert utbyggingsstrategi innen 
2025

 50 % 60 %

Opparbeide turveier og utbedre 
parker i et folkehelseperspektiv 
og fordi dette bidrar til trivsel i 
nærområdene

    

Opparbeide 2 turveier hvert år 
og/eller parker i henhold til utar-
beidet prioriteringsliste

Gjennom-
ført. 
Opparbei-
det turvei 
langs 
Sand-
vikselva og 
Salåm-
veien

2 2

Tjenesteproduksjon     

God 
ressursutnyttelse

Effektiv byggesaks-behandling  
(Målt ved antall uker – gjennom-
snitt)

    

Redusert behandlingstid for 
søknader med 12 uker lovpålagt 
frist (omfatter også søknad om 
dispensasjoner). Skal behandles 
på 10 uker eller mindre.  
Lean-prosjektet videreføres med 
fokus på kontinuerlig forbedring.

 10 uker 8 uker

Medarbeidere      

God ledelse Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved at score på lederdelen av medarbeiderundersøkelsen skal 
være >4,5, på en skala fra 1 til 5)

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Godt 
medarbeiderskap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at score på medarbeiderundersøkelsen skal være >4,5, på 
en skala fra 1 til 5) 

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Sykefravær Redusert sykefravær 4,3 % 5,5 % 5,5 %
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6.4.5 Endringer drift
Gebyrer for bygge-, plan-, dele- og seksjoneringssaker og gebyrer knyttet til oppmålingstjenester fremgår av 
kommunens gebyrregulativ. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Der-
som en søknad sendes inn elektronisk eller er uten feil, er basisgebyret lavere. 

 Basisgebyr 
Søknad uten feil eller 
innlevert elektronisk Øvrige søknad

Gebyr 2013                  2 150                  2 500 

Gebyr 2014                  2 150                  2 500 

Gebyr 2015                  2 250                  2 600 

Gebyr 2016 2 400  2 800

Rådmannen foreslår at basisgebyret økes med 150 kroner for søknader som sendes inn elektronisk eller er uten 
feil, og 200 kroner for øvrige søknader. Et mer detaljert gebyrregulativ vil fremgå av prislisten for 2016 for 
kommunale tjenester.

Økt aktivitet

Nr. Nye behov
Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

1 Tilskudd til Bærum Velforbund 0 0,15 0,15 0,18 0,2

 Sum  0,15 0,15 0,18 0,2

1. Tilskudd til Bærum Velforbund
Bærum Velforbund har tidligere søkt støtte til drift og fått innvilget cirka 80 000, finansiert fra politisk virk-
somhet og plan- og bygningstjenesten. Rådmannen forslår – i tråd med satsingen på innbygger og brukermed-
virkning – at de får en fast bevilgning fra 2016 på 150 000, stigende til 200 000 i 2019, og at bevilgningen 
legges under dette programområde, da mye av velforbundets arbeid er knyttet til innspill og samarbeid knyttet 
til planprosesser.

Innsparinger

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

2 Organisasjonsmessige tilpasninger 46,0 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8

  – herav tidligere vedtatt  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

 Sum  -0,9 -1,2 -1,5 -1,8

2. Organisasjonsmessige tilpasninger
Det gjennomføres organisasjonsmessige effektiviseringer med sikte på innsparing av ytterligere stillinger 
innen plan- og bygningstjenesten. Tiltakene realiseres gjennom mer effektiv bruk av teknologi på administra-
tive rutiner. Dette vil gi reduserte kostnader. Mot slutten av handlingsprogramperioden kan det bli aktuelt å 
redusere med ett til to årsverk for å kunne ta ut effektivisering.  
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6.4.6 Investeringer 

Tabell over investeringsprosjektene som omtales under
PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Fysisk planlegging, natur, nærmiljø, brutto   100 285 39 900 48 520 59 500 36 300 184 220

herav:         

By- og stedsutvikling/Sandvika byutvikling S  53 224 20 000 25 000 25 000 25 000 95 000

Åpning av Dæhlibekken F1 28 000 14 000 14 000  28 000

Etablering av Gjønnesparken F1 10 000 10 000  10 000

Rehabilitering vassdrag, vannforvaltn.direkt.– hovedplan S  1 932 2 000 3 000 4 000 5 000 14 000

1) Fasene er beskrevet i kapittel 3 i leseveiledningen.
2) Budsjett 2015 er revidert i forhold til Rådmannens forslag i Økonomimelding II 2015. 

By- og stedsutvikling / Sandvika byutvikling
Investeringene er en rammebevilgning til by- og stedsutvikling generelt og Sandvika spesielt, der underposten 
Sandvika byutvikling er etablert for prosjekter som skal samfinansieres med andre aktører. Prioritering av 
større prosjekter skal gjøres i forbindelse med handlings-programmet. I sak om pågående prosesser i Sandvika, 
som ble vedtatt våren 2015, ble planer for offentlige uterom og teknisk infrastruktur presentert og gitt sin til-
slutning til videre oppfølging. 

Videreføring av elvepromenaden fra Rigmorbrygga til Kinoveien blir neste store prosjekt, med et foreløpig 
kostnadsanslag på cirka 50 millioner kroner.  

Videre utredninger knyttet til gatenettet med gater, plasser og torg i Sandvika sentrum øst må tas i sammen-
heng med utbygging av tilstøtende eiendommer. Samlede kostnader er så langt estimert til cirka 300 mill. I før-
ste omgang vil en renovering av Sandvika stasjon føre til behov for delvis ombygging av Otto Sverdrups plass. 

På Kadettangen pågår det utfylling med masser fra E16, og det prosjekteres for påfølgende overflatebehand-
ling. Rådmannen vil fremme en egen sak for valg av standard og innhold for «nye Kadettangen» med nesten 
20 dekar nytt landareal. 

Planene for transformasjonsområdene Hamangsletta og Industrivei-området pågår og legger grunnlag for 
kommende tiltak. Dels i ren kommunal regi, og dels gjennom utbyggingsavtaler med andre grunneiere. 

Vannforvaltningsdirektivet
Det foreslås at det bevilges midler til å dekke investeringer knyttet til oppfølging av vannforvaltningsdirekti-
vet. Dette er et samarbeidsprosjekt, hvor Bærum er vertskommune for felles vannforvaltning for kommunene 
som har nedslagsfelt for vann som renner til indre Oslofjord vest. Målet er å oppnå god økologisk og kjemisk til-
stand i alle vannforekomster innen 2021. Det vil bli utarbeidet et tiltaksprogram og en forvaltningsplan for van-
nområdet og vannregionen. Rådmannen foreslår en bevilgning på 0,5 mill. i 2016, økende til 3,5 mill. i 2019.

Åpning av Dælibekken
I forbindelse med Statens vegvesens utbygging av ny E16 (strekningen fra Sandvika til Wøyen) ble det bestemt 
at Dælibekken bør åpnes fra Sandvikselva, opp langs Bærumsveien til like nord for eksisterende gang-/syk-
kelbro. Kommunens kostnader knyttet til dette er anslått til å utgjøre totalt 28 mill., og det foreslås å bevilge 14 
mill. i 2017 og 14 mill. i 2018.

Etablering av Gjønnesparken
Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk fattet i sak 043/12 vedtak om at parken på Gjønnesjordet 
prosjekteres og opparbeides. Rådmannen foreslår at det innen rammen av et redusert alternativ bevilges 10 
mill. til opparbeiding av Gjønnesparken i 2018. Etablering av en slik park vil ha små driftsmessige kostnader. 

Husmannsplassen Garlaus
Bygget på husmannsplassen Garlaus er regulert til bevaring. Bygget er i ferd med å forfalle og trenger rehabili-
tering. Bygget vurderes som verneverdig, og det er gitt avslag på å rive bygget. Bygget er tenkt som en ny mar-
kahytte med enkel servering. Prosjektet går ut på full nedtagning av bygget og deretter gjenreising. Prosjektet 
har et kostnadsoverslag på 2,35 mill., Sparebankstiftelsen har innvilget et tilskudd på 0,7 mill. til prosjektet. 
Det vil bli søkt om spillemidler. Rådmannen foreslår å bevilge 1,5 mill. i 2016. 
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6.4.7 Økonomiske driftsrammer for programområde Fysisk planlegging, 
kulturminner, natur og nærmiljø

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.
 
 
Mill. kr

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  103,4 103,4 103,4 103,4

       

Prisvekst   0,3 0,3 0,3 0,3

Lønnsvekst   -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Tekniske endringer   0,1 0,0 0,0 0,0

       

Byggesak - utgiftsendring   0,9 0,9 0,9 0,9

Byggesak - inntektsendring   -2,1 -2,1 -2,1 -2,1

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -0,7 -1,0 -2,2 -4,5

Medfinansiering/salg av planleggingstjenester Tidl. vedtatt  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Tilskudd til Bærum natur- og friluftsråd – KST Tidl. vedtatt  0,2 0,2 0,2 0,2

Eiendom marked, økte ressurser Tidl. vedtatt  1,0 1,0 1,0 1,0

Mindreforbruk Eiendom Tidl. vedtatt  -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Viltnemda 1)   0,0 0,0 0,0 0,0

Tilskudd til Bærum Velforbund   0,2 0,2 0,2 0,2

Organisasjonsmessige tilpasninger (Plan- og bygningstjenesten)  46,0 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Økt oppfølging av leiekontrakter for å sikre at inntektspotensialet utnyttes (Eiendom)     -1,0 -3,0

       

Sum endringer  -1,6 -1,9 -3,2 -5,4

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  101,8 101,5 100,2 97,9

1) Videreføring av økt driftsramme vedtatt i Økonomimelding I 2015
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6.5 Brann- og ulykkesvern
Programområdet omfatter to resultatområder: 621 beredskap brann / andre ulykker og 623 forebygging 
brann / andre ulykker.

6.5.1 Innledning
Brann- og ulykkesvern skal sikre brannberedskap og forebygge branner og andre ulykker. Oppgavene ivaretas 
av Asker og Bærum brannvesen interkommunale selskap (ABBV).

Rådmannens hovedforslag for 2016 er å videreføre dagens tjeneste. 

6.5.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Bærums årsgebyr for feiing er lavest i ASSS. Netto driftsutgifter til brann- og ulykkesberedskap per innbygger 
er over snittet i ASSS.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall 2012 2013 2014

Reelle bygningsbranner i Bærum 38 31 55

Antall omkomne i brann i Bærum 0 0 3

Antall omkomne i trafikkulykker i Bærum 0 0 1

Tilsyn særskilte brannobjekter i Bærum 354 346 358

Antall feide piper / besøkte pipeløp i Bærum 18 025 17 627 16 992

6.5.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 
KOSTRA-tallene for 2014 viser at netto driftsutgifter til brann- og ulykkesberedskap målt per innbygger er 
over snittet i ASSS. Veksten i overføringene til ABBV har vært større enn gjennomsnittlig pris- og lønnsvekst 
for kommunen. Rådmannen har bedt styret og representantskapet vurdere hvordan ressursbruken kan endres 
mot gjennomsnittet. Rådmannen vil bistå i arbeidet med å få frem gode sammenligningstall.

Det arbeides for å opprettholde driften på de tre stasjoner i Bærum som i dag. Det er fokus på å opprettholde 
god standard på feiing og tilsyn.
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Det skal utarbeides et romprogram for de tre brannstasjonene i Bærum etter at det er vedtatt at Bekkestua 
stasjon skal flyttes til Griniveien. Rådmannen vil bistå i dette arbeidet.

6.5.4 Endringer drift
Det foreslås å innføre et gebyr for saksbehandling og kontroll av salg og oppbevaring av fyrverkeri. ABBV vil 
administrere ordningen og vil motta gebyrinntektene. Gebyret foreslås å utgjøre 2 500 kroner per søknad, med 
kontrolloppfølgningen.

Feiegebyr (kroner per år), feiing av ett pipeløp 6–9 tommer:

Gebyr eks. mva., kroner per år

Gebyr 2013                     180 

Gebyr 2014                     200 

Gebyr 2015                     200 

Gebyr 2016 210

Det foreslås at gebyret øker med 10 kroner fra 2015 til 2016. Økningen utgjør fem prosent. 

Innsparinger

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

1 Overføringer til ABBV 74,4 1,4 4,4 6,4 9,4

  – herav tidligere vedtatt  4,4 8,4 13,4 13,4

 Sum  1,4 4,4 6,4 9,4

1. Overføringer til ABBV
Oversikt for 2016–2019 fra ABBV viser differanser mellom Bærum kommunes Handlingsprogram 2015–2018 
og ABBVs budsjett. Bærum kommunes handlingsprogram har for årene 2016–2019 høyere avsetning til brann-
vesenets enn ABBVs budsjett. Derfor har Rådmannen nedjustert ABBVs ramme i henhold til ABBVs nye bud-
sjett for de neste årene. Dette vil gi en besparelse i rammen på 3 mill. i 2016, 4 mill. i 2017, 7 mill. i 2018 og 4 
mill. i 2019 i forhold til gjeldene budsjettrammer for handlingsprogramperioden 2015–2018.

6.5.5 Investeringer 
Bygging av ny brannstasjon på Fornebu er forskjøvet frem i tid. Tilsvarende med bygging av ny brannstasjon 
i østre Bærum. Byggingen av disse må sees i sammenheng og stasjonene planlegges gjennomført i perioden 
2023–2024, jamfør langsiktig driftsanalyse og investeringsplan for 2016–2035.

Rådmannen foreslår at det kjøpes tomt til brannstasjon i østre Bærum. Kostnader knyttet til dette er bereg-
net å utgjøre 20 mill. og foreslås bevilget i 2016.

KAP.
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6.5.6 Økonomiske driftsrammer for programområde 62 
Brann- og ulykkesvern

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.
 
 
Mill. kr

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  74,9 74,9 74,9 74,9

       

Prisvekst   1,4 1,5 1,6 1,6

       

Utgiftsendring - feiing   -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  0,0 0,0 0,0 0,0

Inntektsendring - feiing   -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  0,0 -0,4 -0,7 -0,7

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   1,0 1,0 1,0 1,0

FDV-utgifter – permanent brannstasjon Fornebu fra 2015 Tidl. vedtatt  1,0 1,0 1,0 1,0

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   1,9 4,9 6,9 9,9

Midlertidig brannstasjon Fornebu Tidl. vedtatt  -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Endret tilskudd vaktlag Tidl. vedtatt  1,5 1,5 1,5 1,5

Asker og Bærum brannvesen, overføringer  76,3 1,4 4,4 6,4 9,4

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  4,4 8,4 13,4 13,4

       

Sum endringer  3,9 6,9 9,0 12,0

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  78,8 81,9 83,9 86,9
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6.6 Samferdsel
Programområdet omfatter to resultatområder: 631 samferdselsbedrifter/transporttiltak og 635 kommunale 
veier

6.6.1 Innledning
Programområdet har ansvar for parkering, trafikksikkerhet, fremkommelighet, forvaltning av det kommunale 
veinettet og kommunens havnedistrikt. Dette innebærer:
• Drift og vedlikehold av kommunale veier, havner, parkeringsanlegg og torg
• Gjennomføre trafikksikkerhets-, kollektiv- og miljøtiltak
• Håndheve parkeringsforskriftene
• Være kommunens vei- og trafikkfagetat for reguleringsplaner og byggesaker

6.6.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Netto driftsutgifter per innbygger er høyere i Bærum enn gjennomsnittet i ASSS, mens brutto driftsutgifter per 
innbygger er lavere enn gjennomsnittet. Differansen mellom brutto og netto utgifter gir et bilde av inntekter 
per innbygger. Tallene viser at Bærums inntekter målt per innbygger er betydelig lavere enn gjennomsnittet i 
ASSS. Bærums inntekter er knyttet til behandlings- og forringelsesgebyr, refusjonsinntekter knyttet til drift av 
private vei- og gatelys, og andre refusjoner. 

6.6.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser

Flere innbyggere, mer trafikk og økt slitasje på veiene
Flere innbyggere gir mer trafikk og økt slitasje på kommunale veier. Med erfaring fra de siste vintre for-
ventes det mer ustabile værforhold (ekstremvær) gjennom vintersesongene. Dette vil føre til økning i utførte 
vinterdriftstiltak og større materialforbruk for å opprettholde fremkommelighet og optimal trafikksikkerhet. 
Klimaendringer (mer ekstremvær, særlig nedbør) gir økt slitasje på veibanen og krever økt dimensjonering av 
veigrøftene. Det stilles nye krav til sluk og overvannsledninger, grøfter og grøfterens.

Kvaliteten på driftsoppgavene er i dag tilfredsstillende.  Drifts- og vedlikeholdsnivået utføres i henhold til 
ny veivedlikeholdsstandard, som ble vedtatt høsten 2014. Hovedoppgavene er vinterdrift, vårfeiing, asfaltlap-
ping og reasfaltering og kantklipp. Forsterket overvannshåndtering er en prioritert oppgave og vil bli utført i 
henhold til bevilgningen via investeringsbudsjettet. Det forventes at publikumsportalen DriftsWeb vil være til 
nytte for veiforvaltningen, og systemet innføres i løpet av høsten 2015.
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Trafikksikkerhet og planlegging
Trafikksikkerheten i Bærum er god, men kontinuerlig innsats er viktig for å nå visjonen om null drepte og hardt 
skadde. Dette følges opp ved planer og tiltak via trafikksikkerhetsprogrammet, for eksempel Aksjon skolevei-
prosjekter. Andre tiltak er planer for utbedring av fortau, bygging av fartshumper, utbedring av gang- og syk-
kelveier, trafikkregistrering og nye / reparasjoner av rekkverk. Det samarbeides tett med Statens vegvesen og 
Trygg Trafikk både ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av forskjellige tiltak.

Veibelysningen skal energieffektiviseres ved å oppgradere tennpunkter og styringssystem. Disponible mid-
ler foreslås fordelt utover programperioden. I tillegg skal det i perioden gjennomføres oppgraderingsarbeider 
for å skifte ut tradisjonell veibelysning med LED-belysning. 

Bidra til at trafikkvekst tas med kollektivtrafikk, gange og sykkel
Trafikkveksten i Bærum er det ønskelig at tas ved kollektivtrafikk, gange og sykkel. Kommunen vil bidra til 
dette ved tiltak knyttet til gang- og sykkelfelt. Det er ansatt en medarbeider med særlig ansvar for sykkel og 
oppfølging av kommunens sykkelstrategi. Gjeldende sykkelstrategi ble vedtatt i 2011. Hovedmålet er: Å gjøre 
det attraktivt å sykle for alle i Bærum, slik at flest mulig motiveres til å velge sykkel som transportmiddel. Det 
arbeides med å lage et handlingsprogram for sykkel for fireårsperioden 2016–2019, og det tas sikte på at dette 
fremmes for behandling våren 2016. Utvidelse av gang- og sykkelveinettet er viktig, men utfordrende. Dette 
spesielt knyttet til at aktuelle traseer arealmessig er for smale, slik at prosjektene er avhengige av grunnerverv 
for å etablere tilfredsstillende strekninger i henhold til Bærum kommunes veinormaler.

Etterspørsel etter parkering ved T-banestasjonene
Det er økt etterspørsel etter parkeringer ved T-banestasjonene. Det er vedtatt en strategi for innfartsparkering 
som følges opp løpende. Innfartsparkeringsplasser for bil og sykkel langs Røabanen og Kolsåsbanen er gradvis 
bygget ut. Ved åpning av jernbanestasjonene på Stabekk, Høvik og Blommenholm vil antall plasser øke. Langs 
Drammensbanen innenfor Bærum kommune vil det da være 972 bilparkeringsplasser og 387 sykkelparkerings-
plasser.

Parkeringstilbudet
Parkeringstilbudet i kommunen er tilfredsstillende, med 2 457 parkeringsplasser, hvorav 2 169 er avgiftsbe-
lagte. Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede er 52, og antall parkeringsplasser skiltet for el-
biler er 36. Parkeringsvirksomheten foreslås utvidet til også å omfatte privatrettslig håndheving av kommunens 
parkeringsplasser som ikke er offentlig tilgjengelige, for eksempel på skoler og institusjoner. Håndheving vil 
bli utført på bakgrunn av avtale med den aktuelle enhet. 
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6.6.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere      

Tilstrekkelig kvalitet Oppnå god dialog med brukerne av 
de kommunale veiene via elektroniske 
system 

    

Innføre ny nettbasert 
løsning (DriftsWeb) for 
feilmelding fra publikum 
– retting, oppfølging og 
dokumentasjon 

- Gjennomført  

God bruker-
medvirkning

Kommunen skal ha god dialog med 
innbyggerne gjennom faste møter

    

To faste årlige møter med 
Bærum Velforbund om 
blant annet samferdsels-
saker

- 2 2

Tjenesteproduksjon

God ressurs-
utnyttelse

Effektiv tjenesteproduksjon for de 
kommunale veiene

    

Økt tilgjengelighet på tele-
fon (måles på Veilednings-
torget – % av innkomne 
telefonsamtaler)

- 50 % 50 %

Medarbeidere      

God ledelse Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved at score på lederdelen av medarbeiderundersøkelsen skal 
være >4,5, på en skala fra 1 til 5)

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Godt 
medarbeiderskap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at score på medarbeiderundersøkelsen skal være >4,5, på 
en skala fra 1 til 5) 

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Sykefravær Redusert sykefravær 1) 5,0 % 6,0 % 6,0 %

1) Felles for tekniske tjenester

6.6.5 Endringer drift

Innsparinger

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

1 Økte inntekter fra parkeringsvirksomheten 19,6 -0,7 -1,0 -1,4 -1,7

2 Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig 25,4 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7

 Sum  -1,0 -1,5 -2,0 -2,5

1. Økte inntekter fra parkeringsvirksomheten
Parkeringsvirksomheten foreslås utvidet til også å omfatte privatrettslig håndheving av kommunens parke-
ringsplasser som ikke er offentlig tilgjengelige. Håndheving vil bli utført på bakgrunn av avtale med den 
aktuelle enhet. Det er aktuelt med to typer avtaler. Enten rene driftsavtaler, hvor den aktuelle enhet betaler for 
drift og håndheving, eller leieavtaler hvor parkeringsvirksomheten leier arealene av aktuell enhet i kommunen, 
og står for drift og håndheving. Dersom det er avgiftsbetaling på disse plassene, tilfaller en andel av inntektene 
den aktuelle enhet. Det kan bli behov for bemanningsøkning for å oppnå disse inntektene. Det er nettoeffekten 
som er beregnet.

2. Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig
Det gjennomføres tiltak knyttet til videreutvikling organisatorisk og ressursmessig. Tiltakene realiseres gjen-
nom bruk av ny teknologi på driftsoppgaver og administrative rutiner, samt stadig bedre innkjøp av varer og 
tjenester fra eksterne leverandører. Dette vil gi reduserte kostnader. Mot slutten av handlingsprogramperioden 
kan det bli aktuelt å redusere med ett årsverk for å kunne ta ut effektivisering.  

KAP.
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6.6.6 Investeringer 

Tabell over investeringsprosjektene som omtales under
PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Samferdsel, brutto   54 217 56 653 72 000 64 400 65 900 258 953

herav:         

Åsterud bro F1     8 000  8 000

Nesveien bro F1      14 000 14 000

Gatevarme Vestfjordgata/Kinoveien F1    5 000   5 000

Veiforsterking S  11 300 11 000 12 000 12 000 16 000 51 000

Trafikksikkerhetsprogram S  9 308 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

Ny sandsilo Bryn F1   3 000    3 000

Ny sandsilo Fornebu F1    3 000   3 000

Ny sandsilo F1   2 500    2 500

1) Fasene er beskrevet i kapittel 3 i leseveiledningen.
2) Budsjett 2015 er revidert i forhold til Rådmannens forslag i Økonomimelding II 2015. 

Opprusting broer – Nesveien bro og Åsterud bro
Det foreslås å bevilge midler knyttet til opprusting av Nesveien bro og Åsterud bro. For å realisere disse pro-
sjektene foreslås det å bevilge 8 millioner kroner i 2018 og 14 mill. i 2019. 

Nesveien bro er en midlertidig bygget bro. Det er behov for en ny bro som tilfredsstiller dagens krav til 
utforming, både med hensyn til biltrafikk og til myke trafikanter. Dagens bro er en flaskehals grunnet sin geo-
metriske utforming. Det er planlagt adskilt gangareal fra kjørebane med rekkverk. Det er ønskelig å etablere 
en turveitrasé under broen i nord/sør-retning. Kostnadsoverslaget bygger på erfaringer knyttet til bygging av 
ny Marstrander bro ved Stabekk.

Åsterud bro er i dårlig forfatning og er for smal for toveis trafikk. Broen er en flaskehals grunnet sin smale 
bredde. En opprusting av broen vil muliggjøre toveis trafikk, bedre tilrettelegging for myke trafikanter, og 
lavere driftskostnader. Kostnadsoverslaget bygger på erfaringer knyttet til bygging av ny Marstrander bro ved 
Stabekk.

Gatevarme Vestfjorgata/Kinoveien (vest for gangbroen)
I henhold til kommunens veinormaler er det vedtatt at gater i sentrumsområder skal ha gatevarme. Vestfjord-
gata og Kinoveien vest for gangbroen, avviker fra veinormalen, og det foreslås at kjørebanene i disse gatene 
oppgraderes. Dette påvirker kapasiteten til eksisterende varmesentraler i Sandvika, og den totale kapasiteten 
på dette anlegget må gjennomgås. Driftskostnader ved brøyting, bortkjøring av snø og strøing er høyere enn 
kostnader ved gatevarme. Det foreslås å bevilge 5 mill. til dette prosjektet i 2017.

Veiforsterkning (asfaltprogrammet og overvannshåndtering)
Rådmannen foreslår videreføring av tidligere vedtatt bevilgning knyttet til veiforsterkning (asfaltprogrammet 
og overvannshåndtering).  I perioden 2016–2018 er dette to adskilte bevilgninger, men det foreslås at de slås 
sammen til én bevilgning fra 2019. Midlene benyttes til utbedring av veidekke, drenering av veier og til ut-
skifting/etablering av nye sluk. Samlet utgjør disse bevilgningene 15 mill. i 2016, økende til 16 mill. fra 2017.
 
Trafikksikkerhetstiltak
Rådmannen foreslår videreføring av tidligere vedtatt bevilgning knyttet til trafikksikkerhetstiltak.  Midlene 
følger trafikksikkerhetsprogrammet og knyttet til utbedring av fortau, bygging av fartsdumper og utbedring av 
gang- og sykkelveier. Rammen for 2018 forslås til 10 mill. 

Nye sandsiloer
Siloene for strømaterialer i Lommedalen, på Bryn og Fornebu må skiftes ut på grunn av omfattende slitasje og 
rustskader. Utskiftningen vil skje i perioden 2016–2017. Nye siloer er kostnadsberegnet til 8,5 mill. Det foreslås 
å bevilge 5,5 mill. i 2016 og 3 mill. i 2017.
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6.6.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 63 Samferdsel

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.

 Mill. kr
Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  57,4 57,4 57,4 57,4

       

Prisvekst   0,5 0,5 0,5 0,5

Lønnsvekst   -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Tekniske endringer   0,0 0,0 0,0 0,0

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -1,0 -1,5 -2,0 -2,5

Økte inntekter fra parkeringsvirksomheten  19,6 -0,7 -1,0 -1,4 -1,7

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig  25,4 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7

       

Sum endringer  -0,6 -1,0 -1,5 -2,0

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  56,8 56,3 55,8 55,3

KAP.
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6.7 Selvfinansierende enheter, VAR
Selvfinansierende enheter, VAR, omfatter programområdene 64 Vann og avløp og 65 Renovasjon og avfall. 
Programområde Renovasjon og avfall omfatter ett resultatområde – 642 innsamling, gjenvinning og slutt-
behandling av husholdningsavfall. Programområde Vann og avløp omfatter seks resultatområder – 652 pro-
duksjon av vann, 653 distribusjon av vann, 654 avløpsrensing, 655 avløpsnett/innsamling av avløpsvann, 656 
tømming av slamavskillere, septiktanker og lignende og 659 felles tekniske støttefunksjoner.

6.7.1 Innledning
Tjenester knyttet til vann-, avløps- og renovasjonstjenesten er 100 prosent gebyrfinansiert. Vann og avløp har 
som hovedoppgave å sørge for nok og sikkert drikkevann, samt tilfredsstillende borttransport og rensing av 
avløpsvann. Forurensning og renovasjon har ansvaret for innsamling og videre håndtering av alt husholdnings-
avfall i Bærum. På Isi gjenvinningsstasjon kan husholdninger og småbedrifter levere avfall som ikke inngår i 
henteordningen.

Rådmannen foreslår å videreføre dagens drift innen Vann og avløp med fokus på drift, vedlikehold og 
fornyelse av ledningsnettet. Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) nærmer seg sin kapasitetsgrense, men vedtatte 
planer sikrer rensekapasiteten frem mot år 2025. Det jobbes med å lage planer for utvidelse av kapasiteten ved 
anlegget. Det er også vedtatt rehabilitering av anlegget på VEAS. 

Det er vedtatt at det skal innføres kildesortering av matavfall fra høsten 2016 i Bærum. Sekkeløsningen skal 
erstattes av todelt beholder. 

6.7.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Kapitalutgiftene knyttet til innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall, det vil si utgif-
ter knyttet til renter og avskrivninger, er over gjennomsnittet i ASSS. Dette er knyttet til investeringer i nytt 
serviceanlegg ved Isi gjenvinningsstasjon og vakuumanlegget på Fornebu.

Årsgebyret for avløpstjenesten og avfallstjenesten i Bærum er lavere enn gjennomsnittet i ASSS, mens års-
gebyrene for vannforsyning er litt høyere enn gjennomsnittet.
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Andre nøkkeltall

Nøkkeltall – avfall og renovasjon 2011 2012 2013 2014

Husholdningsavfall, kg per innbygger 1) 412 424 415 417

Total mengde husholdningsavfall, tonn 1) 46 455 48 509 48 400 49 407

Innlevert farlig avfall, kg per innbygger 12,0 11,2 11,3 12,6

Driftsutgifter per innbygger 755 806 840 837

Kapitalutgifter per innbygger 125 150 166 154

Nøkkeltall – vann 2011 2012 2013 2014

Totalt kjøpt vannmengde (mill. m3) 14,4 13,3 13,2 12,9

Innbyggertimer uten vann – ikke varslet (antall timer) 27 816 18 139 12 958 9 695

Driftsutgifter per innbygger 521 604 629 631

Kapitalutgifter per innbygger 297 269 302 305

Nøkkeltall – avløp 2011 2012 2013 2014

Totalt leverte vannmengder VEAS (mill. m3) 25,3 23,0 21,0 23,4

Kloakkstopp (antall) 21 20 26 24

Driftsutgifter per innbygger 680 730 745 854

Kapitalutgifter per innbygger 314 302 281 292

1)Totalt mengde husholdningsavfall er sum usortert avfall og restavfall som er innsamlet eller levert på Isi avfallsanlegg, 
fratrukket næringsavfall

6.7.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 

Godt og nok drikkevann – sikker transport av avløpsvann 
En sentral utfordring er å opprettholde stabil drift av vann- og avløpstjenestene. Dette oppnås ved å videreføre 
gode driftsrutiner og vaktberedskap, samtidig som det vil bli økt fokus på systematisk vedlikeholdsplanlegging.

Fornying og effektivisering av vann- og avløpsledningene
Det arbeides med å redusere forfallet på vann- og avløpsnettet. Innsatsen på dette området videreføres på 
samme nivå som i 2015. I tillegg videreføres satsingen på utviklingen av avløpsnettet for å kunne tåle klima-
endringene, samtidig som fremmedvannmengden til VEAS reduseres.

Hovedplan for vann og avløp er førende for ambisjonsnivå og prioriteringer innen programområdet. I løpet 
av 2016 vil nye hovedplan for vann og avløp fremmes til politisk behandling. I denne planen vil Rådmannen 
anbefale en økning av innsatsen på fornying og effektivisering.

Vestfjorden avløpsselskap VEAS
For å sikre tilfredsstillende rensing av avløpsvannet i årene fremover, pågår det omfattende oppgradering av 
anlegget.

VEAS nærmer seg sin kapasitetsgrense, men vedtatte planer sikrer rensekapasiteten frem mot år 2025. Det 
jobbes med å lage planer for utvidelse av kapasiteten ved anlegget. For å møte fremtidens utfordringer er det i 
tillegg besluttet å erverve en eiendom i tilknytning til anlegget på VEAS (Bjørkås). Eiendomservervet innebæ-
rer en engangskostnad for Bærum i 2016 på 9 mill.

Asker og Bærum Vannverk (ABV)
Ved ABVs Holsfjord-anlegg er det behov for å investere i et fullrenseanlegg. Planarbeidet er i startfasen og det 
forventes gjennomføring i perioden 2019–2021. Prosjektet vil komme som egen sak til kommunestyret – mest 
sannsynlig i første halvår 2017. Prosjektet vil føre til økt vannpris, men vil først få innvirkning på vanngebyret 
etter at anlegget er satt i drift.

Avfall skal håndteres på en miljøforsvarlig måte
Flere innbyggere gir mer avfall som skal håndteres på en miljøforsvarlig måte. Avfallet skal hentes i henhold 
til hentekalenderen og leveres i henhold til miljøkrav.  

KAP.
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Det er vedtatt at det skal innføres kildesortering av matavfall fra høsten 2016 i Bærum. Sekkeløsningen skal 
erstattes av todelt beholder. Det vil fortsatt være frivillig om husholdninger vil levere papir/papp/drikkekartong 
i sekk (som dagens løsning) eller beholder. 

Ved innføring av ny ordning for renovasjon vil kommunen innhente fire fraksjoner, mot dagens ordning 
hvor det innhentes tre fraksjoner. Det skal skives nye kontrakter for innhenting, transport og behandling av alle 
typer avfall fra husholdningene i løpet av 2016. Rådmannen vil utarbeide forslag til henteordning av glass- og 
metallemballasje samt farlig avfall hos husholdningene. Dette vil bli presentert for politisk behandling.

Utvidede åpningstider på Isi gjenvinningsstasjon ble gjennomført påsken 2013. Det ble innført nytt selvbet-
jent betalingssystem i 2015, som skal utvikles videre. Selvbetjeningen gjør det enklere for besøkende, og for 
bemanningen av vekten. 

Fortetting krever nye løsninger for håndtering av avfall
Det bygges tettere, og dette medfører utfordringer for renovasjonsbilene inne på boligområdene. Fortetting 
(flere boliger) setter krav til nye løsninger for håndtering av avfall. Det er bygget flere nedgravde løsninger, og 
avfallssug er vurdert flere steder. Fornebu har stasjonært avfallssug med tre nedkast. Mobile avfallssug kan 
benyttes på flere måter og flere steder. Optisk sortering må vurderes i større grad. 

Nedlagte fyllinger og sigevann
Kommunen har ansvar for å følge opp to nedlagte fyllinger og rapportere til Fylkesmannen om status. Det 
samarbeides godt med Fylkesmannen, og det jobbes videre med å følge opp de to deponiene. Kommunen har 
også ansvar for å følge opp sigevann fra de to nedlagte fyllingene. Status for disse blir også rapporter til Fyl-
kesmannen.

Gjennomgang finansiering VAR
Rådmannen vil i løpet av 2016 ha en samlet gjennomgang av finansieringen av de selvfinansierende enhetene, 
herunder de samlede avgiftene og virkningen av planlagte investeringer mot 2035. Behov for eventuelle hand-
lingsregler i forhold til dette vil vurderes.
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6.7.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere      

Tilstrekkelig 
kvalitet

Antall returpunkt for avfall økes slik 
at alle områder med tett bebyggelse 
(større butikksentra / boligområder) 
får et slikt tilbud

    

Flere returpunkt 5 stk. 5-10 stk. i løpet 
av  

2015 og 2016

ca. 5 stk. pr. år 
i årene 2017, 
2018 og 2019

Etablere tilbud for glass-/
metallemballasje 

5 stk. Ihht. ny 
renovasjons-

plan. Blir avklart 
i egen sak

 

Økt leveringssikkerhet for drikkevann  
(Målt ved ikke varslede innbyggerti-
mer uten vann gjennom året)

Innbyggertimer uten vann 9 695 < 12 000 < 10 000

Rehabilitere vannledninger 
ihht. vedtatt hovedplan vann

0,7 % >1 % >1 %

Økt leveringssikkerhet for avløp 
(Målt ved antall kloakkstopp per år, 
samt forbedring av vannkvaliteten i 
Nadderudbekkens utløp) 
                                                   

Antall kloakkstopp 24 < 25 < 25

Fosfor i Nadderudbekken 86 µ/l < 60 µ/l < 55 µ/l

Rehabilitere avløpsledninger 
ihht. vedtatt hovedplan avløp

1,4 % >1 % >1 %

Tjenesteproduksjon

God ressurs-
utnyttelse

Ressursene i restavfallet skal utnyttes 
gjennom økt utsortering

    

Restavfall, kg. pr. innbygger 417 kg < 420 kg < 420 kg

Innsamling av papp/papir/
kartong

85 % > 92 % > 92 %

Innsamling av glass- og 
metallemballasje

64 % > 75 % > 75 %

Innsamling av plastembal-
lasje

32 % > 35 % > 40 %

Vannforbruket reduseres ved hjelp 
av lekkasjekontroll/-utbedring og 
holdningsskapende arbeid 
(Målt ved gjennomsnittlig vannforbruk 
per innbygger)

    

Gj.sn. vannforbruk per inn-
bygger i uke 36–38

- < 310 l /inn < 310 l /inn

Omfang på tje-
nester tilpasset 
innbyggernes
behov

Innsamling av avfall skal skje med 
miljøvennlig drivstoff og etablering av 
mer effektive kjøreruter

    

Kreve miljøvennlige biler ved 
neste anbud som er i 2016

Under 
politisk 

behandling

Anbud i 2016  

Medarbeidere

God ledelse Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved at score på lederdelen av medarbeiderundersøkelsen skal 
være >4,5, på en skala fra 1 til 5)

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Godt 
medarbeiderskap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at score på medarbeiderundersøkelsen skal være >4,5, på 
en skala fra 1 til 5) 

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Sykefravær Redusert sykefravær 1) 5,0 % 6,0 % 6,0 %

1) Tekniske tjenester samlet

6.7.5 Endringer drift

Vann og avløp
Investeringer ved anlegget på VEAS og økte investeringer i egne anlegg påvirker avløpsgebyret. I tillegg fore-
slås fondet knyttet til avløp å nulles ut, og fondet knyttet til vann foreslås bygget ned. Summen av disse endrin-
gene medfører økt avløpsgebyr, og redusert vanngebyr. Endringene innebærer at gebyrene for en standardbolig 
på 120 kvadratmeter vil øke med 180 kroner.

Renovasjon og avfall
I løpet av 2016 skal det innføres utsortering av matavfall, og sekker skal erstattes med todelt beholder. Det er 

KAP.
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frivillig om innbyggere vil ha beholder til papir/papp/kartong. Det må innføres optisk sortering på Fornebu på 
grunn av matavfallet. Det kommer nye kontrakter for behandling, transport og innsamling av avfall fra hus-
holdninger i løpet av 2016. 

Rådmannen foreslår en økning i gebyrene på 100 kroner for et standardabonnement (én sekk per uke – frem 
til beholderne kommer på plass). Tilsvarende økning vil også gjelde for andre typer abonnement.

Gebyr eks. mva., kroner per år Vann1) Avløp1) Husholdnings- avfall2)

Gebyr 2013 1 800 1 980 2 200

Gebyr 2014 1 800 1 980 2 300

Gebyr 2015 1 800 1 980 2 450

Gebyr 2016 1 620  2 340  2 550

1)Standardbolig på 120 m2

2)En sekk per uke 

6.7.6 Investeringer 

Tabell over investeringsprosjektene som omtales under
PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Vann, avløp og renovasjon, brutto   159 399 164 500 157 500 134 700 131 900 588 600

Renovasjon, brutto   7 743 40 500 34 500 9 700 5 900 90 600

         

Ny renovasjonsordning F2  16 000 1 000 500 500 18 000

Sigevannsanlegg F2  133 1 000 16 000 1 000 1 000 19 000

Vann og avløp, Brutto   151 656 124 000 123 000 125 000 126 000 498 000

herav:         

Ny driftsbase på Rud – mulighetsstudie F1  500 1 000  1 000

Rehabilitering vannledning S  58 950 39 000 39 000 39 000 39 000 156 000

Avløp         

Fornying og forsterking S  7 175 69 000 69 000 74 000 75 000 287 000

1) Fasene er beskrevet i kapittel 3 i leseveiledningen.
2) Budsjett 2015 er revidert i forhold til Rådmannens forslag i Økonomimelding II 2015. 

Renovasjon og avfall
Bevilgningene knyttet til ny renovasjonsordning, som er utsortering av matavfall og ny beholderløsning, er 
gjennomgått. Det foreslås å bevilge 16 millioner kroner i 2016, 1 mill. i 2017, 0,5 mill. i 2018 og 0,5 mill. i 2019. 

Sigevannsanlegg
Det er tidligere bevilget midler knyttet til bygging av et sigevannsanlegg rundt Isi miljøstasjon. Det er påløpt 
kostnader knyttet til forprosjektet, men hovedprosjektet er ikke startet opp. Disponeringen av denne bevilgnin-
gen ble gjennomgått i forbindelse med arbeidet med Økonomimelding II for 2015. Det foreslås å bevilge 1 mill. 
i 2016, 16 mill. i 2017, 1 mill. i 2018 og 1 mill. i 2019.

Vann og avløp
Rådmannen foreslår videreføring av tidligere vedtak knyttet til rehabilitering av vannledninger. Bevilgningen 
utgjør 39 mill. hvert år i perioden 2016–2019. Bevilgningene knyttet til fornying og forsterking av avløpsnettet 
foreslås også videreført, med en bevilgning på 69 mill. i 2016, økende til 75 mill. i 2019. Investeringer knyttet 
til vann og avløp følger vedtatt hovedplan for vann og avløp. Bevilgningene er etablert som rammebevilgninger 
for løpende prosjekter.

Ny driftsbase på Rud – mulighetsstudie
Kommunen ved Eiendom har i 2015 arbeidet med å lage en mulighetsstudie for fremtidig utvikling av Rud-
området og Sandvika sentrum. På Rud-området er lokalene som disponeres av Vann og avløp, utdaterte og 
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må fornyes. Dagens driftsbase er gammel og lokalene er for små. Det er flere oppgaver som det er vanskelig å 
utføre i samsvar med gjeldende regelverk og/eller anbefalte retningslinjer. En utsettelse av en modernisering 
og utvidelse av basen vil føre til at virksomheten over tid ikke vil kunne drives rasjonelt og økonomisk.  Råd-
mannen foreslår at prosjektet knyttet til ny driftsbase for vann og avløp videreføres og at det bevilges 1 mill. i 
2016 til dette. Arbeidet skal imidlertid sees i sammenheng med behovsanalyse for kontorlokaler i kommunen 
og oppfølging av dette arbeidet.

6.7.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 64 Renovasjon og avfall

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.
 
 
Mill. kr 

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  -3,3 -3,3 -3,3 -3,3

       

Kalkulatoriske renter og avskrivninger   1,4 3,8 4,4 4,6

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  3,5 3,3 2,9 2,9

Inntektsendring   -6,6 -7,0 -9,1 -9,5

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  -5,9 -6,2 -6,6 -6,6

Utgiftsendring   5,5 5,5 5,5 5,5

       

Sum endringer  0,3 2,3 0,8 0,5

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  -3,0 -1,0 -2,5 -2,8

 
 

 – herav utgifter  116,7 119,1 119,7 119,9

 – herav inntekter  -119,7 -120,1 -122,3 -122,7

6.7.8 Økonomiske driftsrammer for programområde 65 Vann og avløp

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.
 
 
Mill. kr 

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  28,0 28,0 28,0 28,0

       

Renter av fond Tidl. vedtatt  -0,1 0,2 0,2 0,2

Kalkulatoriske renter og avskrivninger   6,1 10,3 14,4 18,8

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  5,6 9,5 13,3 13,3

Utgiftsendring   28,6 22,5 21,7 26,1

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  3,2 9,1 14,8 14,8

Inntektsendring   -22,8 -51,2 -64,0 -71,7

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  -1,0 -17,2 -43,2 -43,2

       

Sum endringer  11,8 -18,2 -27,6 -26,6

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  39,8 9,7 0,3 1,4

 
 

 – herav utgifter  310,2 308,2 311,6 320,4

 – herav inntekter  -270,5 -298,5 -311,3 -319,0

KAP.

6
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6.8 Internfinansierte enheter – Anleggsdrift, Transport og  
Prosjekttjenester

Internfinansierte enheter omfatter tre programområder: 66 Anleggsdrift, 67 Transport og 68 Prosjekttjenester. 
Disse programområdene omfatter følgende resultatområder: 661 anleggsdrift, 673 verksted, 674 transport og 
681 prosjekttjenester.

6.8.1 Innledning 
Tjenester knyttet til anleggsdrift, transport og prosjekttjenester er internfinansiert. Anleggsdrift skal være 
en beredskapsstyrke, spesielt knyttet til tjenester innen vann og avløp. Transport skal bidra med å løse kom-
munens transportbehov, og Prosjektenheten skal utføre prosjekttjenester og forvalter kommunens ansvar som 
profesjonell byggherre ved gjennomføring av prosjekter innen anleggssektoren.

Rådmannen foreslår å videreføre tjenester knyttet til Anleggsdrift og Prosjekttjenester på dagens nivå. 
Transport skal løse kommunen transportbehov på en miljøeffektiv måte. Enheten skal i tillegg bistå brukerne 
med anskaffelser og utskiftning, slik at bil- og maskinparken blir mest mulig effektiv innenfor det økonomiske 
handlingsrommet.

6.8.2 Status

Nøkkeltall for internfinansierte enheter
Nøkkeltall – Transport 2012 2013 2014

Diverse biler og maskiner (antall):    

Vare- og lastebiler, busser, arbeidsmaskiner 175 176 174

Personbiler 240 235 241

Arbeidsredskaper og utstyr 121 91 87

Faste transportoppdrag (antall):  

Minibusser i oppdrag for Pleie og omsorg (dagsentertransport) 7 7 7

Buss (63 seter) i oppdrag fra skole 1 1 1

Kjølebil i oppdrag for Pleie og omsorg (storkjøkkenet) 1 1 1

  

Nøkkeltall - Prosjekttjenester 2012 2013 2014

Prosjektomsetning (mill. kr) 173,7 126,9 253,7

Antall aktive prosjekter 130 130 156

Antall avsluttede prosjekter 33 31 38

Antall anskaffelser totalt 150 176 176

- herav antall anskaffelser basert på kunngjøring 31 21 35

- herav antall avrop på egne rammeavtaler 90 118 100

6.8.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 

Anskaffelser av miljøvennlige biler og teknisk utstyr / maskiner
Flere innbyggere, flere eldre med pleie- og assistansebehov, gir økt behov for flere biler innen bistand og om-
sorg (BIOM) i årene fremover. Kombinert med ønske et om en stadig mer klimavennlig bilpark krever dette 
at kommunens transportbehov løses på en god og miljøeffektiv måte gjennom å anskaffe miljøvennlige biler. 

I juni 2015 tok pleie- og omsorgstjenesten i bruk 23 nye elbiler. Dette er den største enkeltsatsing på elbiler i 
kommunen. Det skal høstes erfaringer herfra som vil være viktige for videre utrulling av en mer miljøvennlig 
bilpark. Kommunen ser også at det er en positiv utvikling innen el, biogass og hydrogen, som gjør dette til gode 
alternativer ved anskaffelse av nye biler.

For å vinne erfaringer med leasing vil Rådmannen sette i verk en begrenset bestilling av ti biler knyttet til 
Barnevernet. Det vurderes også noen biler knyttet til Eiendom. Det tas forbehold for iverksetting av leasing at 
vilkårene skal være økonomisk gunstige for kommunen.
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Redusere skadeomfanget og kostnader til reparasjoner
Det er knyttet store kostnader til utbedring av karosseriskader. Tjenestestedene som har biler/maskiner, må 
bevisstgjøres på hva biler/maskiner koster å drifte, og må ivareta utstyret på en ansvarsfull måte. 

Det er innført nye rutiner, det vil bli arrangert kurs og det skal innføres elektroniske kjørebøker som vil 
bidra til å forebygge unødvendige skadeforløp.

Prosjekttjenester
Prosjektledelse og byggeledelse av VA-prosjekter utgjør hovedporteføljen. I tillegg utføres det tjenester knyttet 
til prosjekter innen vei, broer, turveier, parker og renovasjonsanlegg. Det holdes stort fokus på å gjennomføre 
prosjektene med minst mulig ulemper for lokalbefolkning og trafikanter. 

Det er fortsatt utfordringer knyttet til å opprettholde kapasitet og kompetanse i et arbeidsmarked med man-
gel på ingeniører, og særlig ingeniører med prosjektkompetanse. Det kreves fortløpende oppdatering av kunn-
skap innen kontraktsrett og regelverket om offentlige anskaffelser. 

Anleggsdrift
Anleggsdrift er organisert som en avdeling under tjenestested Vann og avløp. Den skal være en god bered-
skapsstyrke og utfører anleggsoppdrag innenfor teknisk sektor. Særlig fokus er knyttet til reparasjoner på 
vann- og avløpsledninger. Tjenesten videreføres på dagens nivå. 

6.8.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere

Tilstrekkelig 
kvalitet

Redusere kommunens 
klimagassutslipp gjennom å 
anskaffe en mer miljøvennlig 
bilpark                                   

    

Bygge opp en personbilpark med 
lavutslippsbiler under 120 g Co2 
(andel av bilparken)

58 % 65 % 75 %

Bygge opp en personbilpark med 
lavutslippsbiler under 100 g Co2 
(andel av bilparken)

22 % 30 % 50 %

Bygge opp en bilpark med 0-utslipp 
(el/gass) når dette er praktisk og 
økonomisk forsvarlig (antall biler)

21 60 70

God bruker-
medvirkning

Sikre god dialog med 
brukerne for å oppnå ønsket 
resultat

    

Antall evalueringsmøter med de 
største brukerne

- 5 stk. 6 stk. 

Medarbeidere

God ledelse Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved at score på lederdelen av medarbeiderundersøkelsen skal 
være >4,5, på en skala fra 1 til 5)

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Godt 
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at score på medarbeiderundersøkelsen skal være >4,5, på 
en skala fra 1 til 5) 

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Sykefravær Redusert sykefravær 1) 5,0 % 6,0 % 6,0 %

1) Tekniske tjenester samlet

KAP.

6
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6.8.5 Investeringer 

Tabell over investeringsprosjektene som omtales under
PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Transport, brutto   10 400 9 900 9 900 9 900 9 900 39 600

herav:         

Biler og maskiner S  9 300 9 300 9 300 9 300 9 300 37 200

Økt antall biler innen Bistand og omsorg S  600 600 600 600 600 2 400

1) Fasene er beskrevet i kapittel 3 i leseveiledningen.
2) Budsjett 2015 er revidert i forhold til Rådmannens forslag i Økonomimelding II 2015. 

Dagens biler, maskiner og utstyr har en tilbakebetalingsplan med 1/10 hvert år. Det foreslås en videreføring av 
bevilgningen i henhold til nivået i 2015. Nivået for 2017–2020 må vurderes på grunn av innkjøp av elbiler til 
hele Pleie og omsorg.

Bevilgningen knyttet til kjøp av biler til sektor bistand og omsorg, med en ramme på 0,6 mill., foreslåes 
videreført i hele perioden.

6.8.6 Økonomiske driftsrammer for programområde 66 Anleggsdrift

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.
 

 
Mill. kr 

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  0,0 0,0 0,0 0,0

       

Utgiftsendring       

Inntektsendring       

       

Sum endringer  0,0 0,0 0,0 0,0

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  0,0 0,0 0,0 0,0

  – herav utgifter  15,3 15,3 15,3 15,3

  – herav inntekter  -15,3 -15,3 -15,3 -15,3

 
6.8.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 67 Transport

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.
 

 
Mill. kr 

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  -9,9 -9,9 -9,9 -9,9

       

Utgiftsendring   1,3 1,3 1,3 1,3

Inntektsendring   -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

       

Sum endringer  0,0 0,0 0,0 0,0

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  -9,9 -9,9 -9,9 -9,9

  – herav utgifter  50,4 50,4 50,4 50,4

  – herav inntekter  -60,3 -60,3 -60,3 -60,3
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6.8.8 Økonomiske driftsrammer for programområde 68 Prosjekttjenester

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.
 

 
Mill. kr 

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  0,0 0,0 0,0 0,0

       

Utgiftsendring   2,7 2,7 2,7 2,7

Inntektsendring   -2,7 -2,7 -2,7 -2,7

       

Sum endringer  0,0 0,0 0,0 0,0

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  0,0 0,0 0,0 0,0

  – herav utgifter  26,0 26,0 26,0 26,0

  – herav inntekter  -26,0 -26,0 -26,0 -26,0

KAP.
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