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7 Administrasjon inklusive 
    IT og Eiendom    

Sektoren inkluderer programområdene Administrasjon og Eiendom.

7.1 Samlet omtale av sektoren
Programområdet omfatter kommunens øverste ledelse og sentraliserte stabs- og støtteenheter i tillegg til poli-
tiske organer. Hovedoppgaven er å ivareta den overordnede ledelsen og virksomhetsstyringen av kommunen. 
Sektoren har i tillegg en viktig funksjon gjennom å levere fellestjenester og understøtte utvikling på tvers av 
hele kommunen, og skal være en drivkraft for:

•	 Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring
•	 Balansert samfunnsutvikling – mangfoldig, grønn og urban
•	 En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft
•	 Dialog og medvirkning for bedre løsninger

Tiltak og viktige innsatser innenfor Administrasjon, IT og Eiendom er kommuneovergripende og virker på 
tvers av programområder og sektorer. 
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7.2 Administrasjon

7.2.1 Innledning
Den sentrale administrasjonen skal yte tjenester til alle kommunens virksomheter, og sørge for at tjenestene 
kan konsentrere seg om sine primæroppgaver. Alle de utviklingsområdene som fremheves her, skal gi resul-
tater ute i virksomhetene som kommer innbyggere og brukere til gode. Samhandlingen mellom alle enhetene 
innenfor administrasjon og med sektorene ute må være god, og mulighetene til å spare penger også innenfor 
områder som blir tilført ekstra ressurser må utnyttes. 

Hovedgrepene i dette handlingsprogrammet har følgende innretning:

•	 Organisatoriske tilpasninger innen administrasjon og IT er generelle effektiviseringstiltak i og mellom egne 
enheter

•	 Fellestiltak med effekt for hele kommunen gir i noen tilfeller merbehov sentralt som fører til innsparinger 
for kommunen som helhet

•	 Sentralt posterte felleskommunale kostnader er endringer i kostnader som gjelder hele kommunen, og som 
for	eksempel	kommer	som	følge	av	flere	brukere	i	våre	datasystemer	(økte	lisenskostnader)

7.2.2 Status
Det jobbes videre i ASSS-sammenheng for å gjøre tallene innen dette området mer sammenlignbare enn i dag, 
blant annet for IT-kostnader, der ulikheter i organisering og praksis for føring av kostnader historisk sett har 
vanskeliggjort sammenligninger. 

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil 

Brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter per innbygger, er sum av funksjonene admi-
nistrasjon, eiendomsforvaltning, administrasjonslokaler, politisk styring, kontroll og revisjon. Bærum ligger 
noe over ASSS-snittet. Den andre søylen viser administrasjon, som består av administrativ ledelse, stab-/støt-
tefunksjoner, fellesfunksjoner og fellesutgifter. Det er denne funksjon som hovedsakelig trekker snittet i den 
første søylen opp for Bærum. Brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler viser at Bærum ligger lavest av 
ASSS-kommunene. Brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning viser at Bærums utgifter er lavere enn ASSS-
snittet. Når det gjelder utgifter til politisk styring, ligger Bærum under ASSS-snittet. Den sjette og siste søylen 
gjelder kontroll og revisjon, hvor Bærum ligger noe over ASSS-snittet.

KOSTRA-tallene	for	administrasjon	påvirkes	av	flere	faktorer,	herunder	organisering	(selskapsdannelser)	
og	regnskapspraksis	(i	hvilken	grad	fellesutgifter	posteres	ut	til	tjenesteområdene).	At	sistnevnte	har	stor	be-
tydning,	ble	eksemplifisert	i	2013	da	Oslo	endret	kostnadsføring	for	administrative	utgifter	mellom	tjenester	og	
sentraladministrasjon, og dermed dro hele gjennomsnittet for administrasjon i ASSS-kommunene ned.
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Likevel er det mye som tyder på at Bærum kommune ligger høyt når det gjelder administrative kostnader. 
Tabellen under viser Bærum i forhold til de enkeltkommuner kommunen vanligvis sammenligner seg med.

 
Bærum 

2012
Bærum 

2013
Bærum 

2014
Asker 
2014

Drammen 
2014

Stavanger 
2014

Snitt referanse-
kommuner 

2014

Netto driftsutgifter til administrasjon 
og styring per innbygger 3 459 3 839 4 008 3 676 3 541 3 457 3 671

Brutto driftsutgifter til administra-
sjon og styring per innbygger 3 678 4 098 4 221 3 755 3 834 3 696 3 877

Herav fordelt på:        

– Administrasjon 2 875 3 255 3 500 2 752 2 951 2 828 3 008

– Politisk styring 243 264 187 232 229 330 245

– Kontroll og revisjon 80 81 84 107 51 56 75

– Forvaltningsutgifter i eiendomsfor-
valtningen

287 290 249 304 312 182 262

– Administrasjonslokaler 194 208 200 361 291 300 288

En sammenligning med kommunene Asker og Drammen som er gjennomført i forbindelse med prosjektet Op-
timalisering av stab-/støttefunksjoner i Bærum kommune,	viser	at	Bærum	kommune	på	flere	områder	innenfor	
stab-/støttetjenestene har en klart høyere ressursbruk. Dette er noe som til dels ser ut til å skyldes organisering 
av	oppgavene	(Asker	og	Drammen	har	en	tydelig	to-nivå-organisering	av	de	aktuelle	oppgavene,	mens	Bærum	
for	de	store	tjenesteområdene	har	en	tre-nivå-organisering).	Den	høyere	ressursbruken	skyldes	også	til	dels	at	
Bærum har satt av mer ressurser til utvikling av arbeidsprosesser og løsninger, og ganske gjennomgående har 
flere	ressurser	til	rådgivere	som	bistår	ledere	på	ulike	nivåer.	

Behov for nøkkeltall innen Administrasjon og IT
På nivå under KOSTRA-tall er det behov for å utvikle bedre nøkkeltall for styring og kontinuerlig fordring innen-
for både administrasjon og IT. Flere av Lean-prosjektene som nå gjennomføres, er med på å få opp nøkkeltall 
kommunen ikke tidligere har fokusert på, og som de ansatte selv er med å foreslå som viktige styringsparametere. 

7.2.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 
Per	i	dag	er	det	en	desentralisert	beslutningsstruktur	og	oppgaveutførelse	i	kommunen	innenfor	flere	admi-
nistrative områder, hvor sentralisering, standardisering og enhetlig praksis trolig kan føre til forbedringer og 
kostnadseffektivisering. De sentrale administrative ressursene kan ikke sees isolert fra støttefunksjonene ute 
i sektorene. Økte krav til fagkompetanse og spesialisering tilsier at det kan være mye å hente på å sentrali-
sere oppgaver som den enkelte ute i tjenestene gjør sjelden, men som kommunen som helhet gjør ofte. Det 
kan bety at tjenestene får mindre nærstøtte, men en mer profesjonalisert fjernstøtte – på lik linje med andre 
større virksomheter i både privat og offentlig sektor. Det er viktig at kommunen får mest mulig igjen for de 
investeringer som gjøres i administrative støttesystemer.

Styrket strategisk og langsiktig styring 
I	Kommuneplanen	2017–2035	 legger	Rådmannen	opp	 til	 at	noen	 få	overordnede	målsettinger	 skal	være	en	
overbygning for planverket og den langsiktige styringen. Basert på et sett forutsetninger vil drifts- og inves-
teringsplanen beskrive et endringsbehov for å nå fastsatte kommunaløkonomiske mål om netto driftsresultat 
og gjeldsgrad. Den langsiktig drifts- og investeringsplanen sees nå i sammenheng med kommunens arealplan. 
Rådmannen	legger	frem	forslag	til	planstrategi	og	planprogram	for	rullering	av	kommuneplanen	i	2016.

I den videre utviklingen av Bærum kommunes helhetlige styringssystem jobbes det nå med å få på plass nytt 
økonomisystem,	nytt	system	for	prosjektøkonomistyring,	felles	prosjektmetodikk	basert	på	Difis	(Direktora-
tet	for	forvaltning	og	IKT)	prosjektveiviser,	Lean-prosjekter	som	gir	bedre	styringsinformasjon	(nøkkeltall),	
forenkling av rapportering for å redusere omfang og bruk av ressurser, og kommunens ressurser innen HMS, 
beredskap etc. er samlet i et eget fagteam for kvalitet og risikostyring på tvers av kommunen.

Prosjektet Forenklet og forbedret plan, rapportering, styring	(FoFo)	skal	komme	med	forslag	til	mer	res-
surseffektiv	og	målrettet	 økonomirapportering,	og	 sørge	 for	 at	 overordnet	planverk	 (kommuneplan)	henger	
godt sammen med handlingsprogrammet og økonomiske disposisjoner i årsbudsjettet.

Bærum kommune har behov for innføring av nytt kvalitets- og avvikssystem. I første omgang anskaffes et 
avvikssystem, som senere skal kunne integreres med et kvalitetssystem. Avvikssystemet skal bidra til kvali-
tets- og forbedringsarbeid. Systemet er tenkt slik at både innbyggere, samarbeidspartnere og ansatte skal kunne 
melde avvik og skrive forslag til forbedringer.
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Optimalisering av stab og støtte
Rådmannen har iverksatt en gjennomgang av stab-/støttefunksjonene i kommunene. Målet er å få mer kraft ut 
av ressursene, i den strategiske retningen kommunen skal gå.

Funn så langt viser at dagens arbeidsfordeling mellom de administrative enhetene og de ulike tjenesteområ-
dene ikke er organisert på en slik måte at det blir tilstrekkelig effektiv tjenesteproduksjon innenfor de aktuelle 
arbeidsprosesser. Litt forenklet innebærer dagens organisering av oppgavene at kommunen har mange lønns-, 
personal- og regnskapskontorer, noe som blant annet fører til ulike rutiner, unødvendige feil, dobbeltarbeid og 
noe uklarhet knyttet til hvem i organisasjonen som har ansvar for rutinene. 

For	2016	settes	det	av	ressurser	til	et	gjennomføringsprosjekt	hvor	målet	er	å	kunne	yte	tjenester	med	bedre	
kvalitet og med lavere samlet ressursinnsats per bruker enn i dag. 

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

Målet	i	Bærum	kommunes	innovasjonsstrategi	fra	2014	er	at	kommunen	har	etablert	en	synlig	innovasjonskul-
tur	innen	2017.	Det	er	nå	utviklet	et	lederutviklingsprogram,	Innovasjon og kontinuerlig forbedring, som skal gi 
ledergrupper og ildsjeler kunnskaper og ferdigheter knyttet til innovasjon og forbedringsledelse. Det skal gi støtte 
til planlegging og gjennomføring av et eget innovasjons- eller forbedringsprosjekt i den tiden programmet varer. 

Med basis i Facebook-siden Innovasjon i Bærum deles erfaringer om innovasjon i Bærum kommune, og det 
bygges nettverk mellom innovatører på tvers av kommunen. Siden er åpen for alle innbyggere, som også kan 
delta i kommunens innovasjonsarbeid.

Høsten	2015	startes	det	opp	et	forskningsprosjekt	om	Innovasjon i politiker-rollen. Det er forskere fra Høg-
skolen	i	Lillehammer	(HiL)	ved	Senter	for	innovasjon	i	tjenesteyting	som	er	ansvarlige	for	den	norske	delen.	
Dette blir en form for «tvilling-studie» med små, mellomstore og store kommuner i Norge og Danmark. Gjen-
nom Bærum kommunes deltagelse på Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren har Bærum kommune 
fått et godt samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og deres samarbeidspartnere i Danmark.

Innbyggerorientering 
Visjonen for bærumssamfunnet er «Sammen skaper vi fremtiden. Mangfold – raushet – bærekraft». Nye former 
for innbyggerdialog og medvirkning tas i bruk i tjenestene. I kommunens utviklingsarbeid skal innbyggernes 
kompetanse	og	erfaringer	brukes	aktivt	 for	å	finne	gode	 løsninger.	Ny	kommunikasjonsstrategi	 for	Bærum	
kommune er vedtatt. Innbyggerdialog og medvirkning er ett av hovedmålene i strategien. Den nye hjemmesiden 
til Bærum kommune skal underbygge strategien med vekt på kommunikasjon og dialog med innbyggerne også 
på	mobile	flater.	Løsningen	vil	være	bruker-/oppgaveorientert	for	å	møte	innbyggernes	behov.	Gjennom	pro-
sjekter som Innovasjon i politiker-rollen vil nye arenaer for deltagelse og demokrati utvikles videre.

Omstilling og organisasjonskultur
Langsiktighet og bærekraft krever en organisasjon som takler kontinuerlig omstilling hvor det hele tiden jobbes 
med forbedringer og forenklinger. Dette krever engasjement og involvering fra både ansatte og ledere. Visjonen 
«Sammen skaper vi fremtiden» gjelder like mye internt i kommunen som for Bærums-samfunnet. Adminis-
trasjonen skal bidra til at omstillingsprosessene blir gode, og at de ikke tar for lang tid. Det trengs forenklinger 
også i forhold til gjennomføring av nødvendige organisasjonsendringer som sikrer gjennomføringskraft. Noen 
ganger må kommunen avvikle for å utvikle, og da må organisasjonen tilpasses nye måter å jobbe på. 

Kunnskapssenteret
Kunnskapssenteret skal bidra til å gi Sandvika sentrum øst et løft i den videre utviklingen. Videreutviklingen 
av Sandvika som studentby gis oppmerksomhet ved planlegging av byen. Dette i et nært samarbeid mellom 
høyskolene, studentene, utbyggerne og Bærum kommune. Kunnskapssenteret er kommunens viktigste arena 
for å sikre nye høyskoleutdannede medarbeidere. Det er også en viktig arena for rekrutteringen til øvrige stil-
linger, blant annet gjennom samarbeidet med Voksenopplæringssenteret, Flyktningkontoret og tilretteleggin-
gen for fagarbeiderutdanning.
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Samfunnssikkerhet og beredskap
En god kommunal beredskap er en forutsetning for god nasjonal beredskap. Målet er å være forberedt for å 
håndtere uønskede hendelser, ivareta innbyggernes sikkerhet og kommunens tjenester. Asker og Bærum kom-
muner	gjennomfører	i	2015	en	felles	helhetlig	risiko-	og	sårbarhets	analyse	(ROS)	som	legges	til	grunn	for	
kommunens planverk. Implementering og tiltak for å redusere kommunens sårbarhet innarbeides i de enkelte 
sektorers planer, og det gjennomføres årlige øvelser for økt kompetanse i håndtering av krisesituasjoner.

7.2.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat1) 
2014

Resultatmål 
 2016

Periodemål  
2019

Brukere      

Tilstrekkelig 
kvalitet

Tydelig Innovasjonskultur innen 2017     

Etablere innovasjonsnettverk 
som består av ildsjeler og 
innovatører som skal videre-
utvikle innovasjonsprosjekter i 
egen virksomhet 

 50 
 tjeneste- 

steder

150  
tjeneste- 
steder

Lederprogram innen innova-
sjons- og forbedringsledelse

 50 tjeneste- 
steder per år

50 tjeneste- 
steder per år

Det etableres et program for 
digitalisering og innovasjon 

 Etablert  

Forenkling og effektivisering av 
prosesser

    

Nye enheter som tar i bruk 
Lean for kontinuerlig forbe-
dring 

 10 per år 10 per år

God bruker- 
medvirkning

Styrket innbygger- og 
brukerorientering

    

Ny internettportal som gir 
innbyggerne økte mulighet til 
dialog og deltagelse (bruker-
statistikk)

 5 av 10 innbyg-
gere får løst 

oppgaven på 
kommunens  

nettsted   

7 av 10 innbyg-
gere får løst 

oppgaven på 
kommunens  

nettsted

38 % Innbyggernes 
tilfredshet med 
nettstedet 60 %

Innbyggernes 
tilfredshet med 
nettstedet 75 %

Ta i bruk nye verktøy og 
undersøkelsesmetoder for dia-
logbasert medvirkning

 20 tjeneste- 
steder per år

80 tjeneste- 
steder per år

Tjenesteproduksjon     

God ressurs- 
utnyttelse

Styrket langsiktig og strategisk 
styring

    

Utarbeide ny samfunnsdel i 
kommuneplanen med helhet-
lige mål for Bærum kommune 
2035

 Vedtatt  

Langsiktig drifts- og investe-
ringsplan – videreutvikle

 Årlig 
oppdatering

Årlig 
oppdatering

 Optimalisere stab-/støtte-
tjenester lokalt og sentralt – 
hovedprosjekt

 Igangsatt Reduserte 
 enhets- 

kostnader

Videreutvikle kommunens system for 
virksomhetsstyring

    

Ny styringsmodell for IT  Etablert  

Prosjekt Bedre nøkkeltall for 
virksomhetsstyring – andel 
virksomheter som inngår i 
felles system

 10 % 70 %

Enhetlig prosjektmetodikk og 
investeringsstyring

 Igangsatt Gjennomført

Nytt system for budsjett og 
økonomistyring (BØR)

 Implementert  
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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 4,7 % 5,0 % 5,0 %

1) Det er utarbeidet nye mål for 2015, det mangler derfor resultater for 2014.

7.2.5 Endringer drift
Budsjettene for Administrasjon inkludert IT, inneholder både budsjettene til de enkelte enhetene og fellesutgif-
ter for hele kommunen, som forsikring, lisenser, lærlinger, tillitsvalgte etc. 

Økt aktivitet – intern organisatorisk tilpasning av administrasjon og IT 

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

1 Administrative tiltak  3,6 2,9 2,4 2,4

2 Kommuneadvokaten 11,2 2,7 2,7 2,7 2,7

 Sum  6,3 5,6 5,1 5,1

1.	 Økt	aktivitet	dreier	seg	om	satsing	for	å	få	til	mer	effektive	prosesser	og	nye	løsninger.	Kommunen	rekrutte-
rer	cirka	1	600	personer	hvert	år.	For	å	få	til	en	forenklet	prosess	og	mer	treffsikker	utvelgelse,	som	vil	med-
føre en betydelig innsparing for kommunen, etableres et toårig utviklingsprosjekt. Kommunen står overfor 
omfattende omstillings- og endringsprosesser, det foreslås å videreføre midler til omstilling/karriereveiled-
ning. Foreløpig evaluering viser at tiltaket har god effekt for både medarbeidere og ledere i utviklings- og 
endringsprosesser. Lederskolen ivaretar all intern opplæring av ledere i kommunen, og opplæring av nye 
ledere skal i større grad skje ved e-læring. Det settes av ressurser for å utvikle et opplegg for e-læring.

2.	 Merbehov	skyldes	at	Kommuneadvokaten	over	flere	år	har	hatt	større	utgifter	enn	budsjettert,	og	har	mottatt	
betydelige	overføringer	fra	andre	tjenestesteder	som	bortfaller	fra	og	med	2016.	Økningen	er	nødvendig	for	
å opprettholde dagens bemanning. Rådmannen vil frem mot neste handlingsprogram, i lys av optimalise-
ring av stab-/støtte-tjenestene på tvers av sektorer samt kommunens generelle innsparingsbehov, vurdere 
den fremtidige dimensjonering og organiseringen av juridiske tjenester i Bærum kommune.

Økt aktivitet – fellestiltak med effekt for hele kommunen

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

3 Felles lisenskostnader IT 16,6 1,6 3,2 4,8 6,4

4 Felleskostnader øvrige tjenestetilbud  3,0 3,0 3,0 3,0

5 Endret struktur politisk styring 19,4 4,0 4,0 4,0 4,0

6 Forvaltning nytt økonomisystem  10,4 7,9 6,1 4,6

 Sum  19,0 18,1 17,9 18,0

3.	 Vekst	i	antall	ansatte	og	økt	bruk	av	IT-verktøy	medfører	økte	kostnader	for	hele	kommunen	til	lisenser/
support/vedlikehold.	Økt	effektivisering	gjennom	digitalisering/automatisering	medfører	at	flere	vil	gjøre	
bruk	av	IT-verktøy.	Det	er	stipulert	en	årlig	vekst	på	5	prosent.

 
4.	 Slik	som	varslet	i	forslag	til	Handlingsprogram	2015–2018	er	det	behov	for	midler	til	å	styrke	den	overord-

nede	utviklingen	av	kommunen.	Dette	dekker	både	fokuset	på	Bærum	2035	med	et	langsiktig	strategisk	
blikk, styrket satsing på område- og næringsutvikling og samtidig et løpende arbeid med omstilling og 
forbedringsarbeid.

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat1) 
2014

Resultatmål 
 2016

Periodemål  
2019
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5.	 Politisk	sekretariat:	Endret	godtgjøring	for	politisk	arbeid	vedtatt	i	kommunestyret	17.	juni	2015.	Ny	godt-
gjøringsmodell skal styrke den demokratiske styringen ved å frigjøre mer tid for folkevalgte. Modellen skal 
sikre gode arbeidsbetingelser både for posisjon og opposisjon.

6.	 Nytt	økonomisystem	(BØR).	I	tidligere	handlingsprogram	er	det	innarbeidet	5,5	millioner	kroner	til	lisenser	
og systemforvaltning. Systemet er komplisert å forvalte både funksjonelt og teknisk. Nye beregninger viser 
et	merbehov	i	2016	for	å	bygge	opp	egen	forvaltningskompetanse.	Behovet	antas	å	avta	ut	i	perioden.

Innsparinger – intern organisatorisk tilpasning Administrasjon og IT 

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

 7 Effektiviseringstiltak innen administrasjon og IT  -6,1 -9,8 -12,1 -14,0

7.	 Effektivisering	innen	IT	og	administrasjon	er	små	og	store	tiltak	som	summerer	seg	til	6,1	mill.	i	2016,	sti-
gende	til	14	mill.	i	2019.	Her	ligger	også	bemanningsreduksjoner	som	følge	av	naturlig	avgang,	og	generelle	
organisatoriske tilpasninger som gjøres for å redusere kostnadene.  Det ligger også inne innsparinger som 
følge av digitalisering av tjenester, og økt bruk av e-læring, og reduksjon av kostnader til kjøp av tjenester 
fra andre.

Innsparing i sentralt posterte felleskommunale kostnader

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

8 Avvikling av gamle løsninger IT 16,6 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

9 Sanering av lisenser gammelt nett 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

 Sum  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Fellestiltak med antatt innsparingseffekt for hele kommunen

  Administrasjon og IT Samlet effekt for andre sektorer

Nr. Aktivitet, mill. 2016-kr 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

10 Optimalisering av stab og støtte 0,7 0,7 0,7 0,7 -3,0 -7,9 -8,9 -9,9

11 Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig 0,8 -0,7 -1,5 -1,5 -3,5 -8,4 -8,4 -8,4

12 Parkering for ansatte -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5

 Sum tiltak 1,3 -0,5 -1,3 -1,3 -6,8 -16,8 -17,8 -18,8

10.	Optimalisering	stab	og	støtte.	Forstudien	viser	at	det	på	flere	områder	er	innsparingsmuligheter	ved	op-
timalisering av stab-/støttetjenester på tvers av kommunen. Det legges inn et generelt innsparingskrav i 
forbindelse med hovedprosjektet knyttet til optimalisering av stab-/støttefunksjonene.

 
11.	Videreutvikling	organisatorisk	og	ressursmessig.	Forenkling	og	digitalisering	av	arbeidsprosesser	fører	til	

et generelt innsparingskrav blant annet knyttet til prosjektet Forenklet og forbedret plan, rapportering, sty-
ring, både i sentral økonomifunksjon, og ute i kommunalsjefenes staber. Sentralisering av lønnsmeldinger 
og innføring av elektronisk kjørebok er blant tiltakene som reduserer den totale ressursbruken.

12.	Parkering	 for	 ansatte.	Det	 er	 lagt	 inn	et	generelt	 innsparingskrav	knyttet	 til	 innføring	av	egenandel	 for	
parkeringsplasser for ansatte. Dette må også sees i sammenheng med satsingen på en klimaklok kommune, 
ønsket om økt andel kollektivreisende og sykkelsatsingen. 

7.2.6 Investeringer 
Administrasjon	og	 IT	har	ansvar	 for	 implementering	av	 investeringsprosjekter	 for	 til	 sammen	230,2	mill.	 i	
handlingsprogramperioden. Kommunen har et kontinuerlig behov for smartere måter å jobbe på og forenkling 
av brukerrettede tjenester. Vedlikehold og videreutvikling av digitale kommunikasjonsverktøy, systemer og 
løsninger er derfor nødvendige og prioriterte satsinger.
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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

Administrasjon og  IT, brutto   120 201 69 900 50 300 52 300 57 700 230 200

IT-prosjekter   114 218 66 400 50 300 52 300 57 700 226 700

herav:         

Forvaltningsplan S  19 209 30 000 30 000 34 000  94 000

Ny IT-strategi – digitalisering og innovasjon S  7 500 10 000 10 000 10 000  30 000

IT-relaterte virksomhetsprosjekter S  30 000 30 000

Internett 2015 S  3 200 800 800 800 800 3 200

Nytt intranett 2018 S  1 500 1 500  3 000

Økonomi- og datasystemer (BØR)   25 475 14 000  14 000

Oppgradering Trio S  1 000 300 1 000 1 300

E-læringsprogram F1  500 500 500 500 2 000

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

Nytt økonomisystem (BØR) 
Prosjektet	fikk	i	Økonomimelding	I	2015	utvidet	prosjektrammen	med	45	millioner	kroner,	med	henholdsvis	
31	mill.	i	2015	og	14	mill.	i	2016.	Etter	dette	utgjør	den	totale	prosjektrammen	130	mill.	Rådmannen	vil	i	løpet	
av høsten fremme en sak med oppdatert status for prosjektet, herunder i forhold til vurdering av prosjektø-
konomi og mulige merbehov i investeringsrammen. Prosjektet er med basis i ekstern gjennomgang vinteren 
2015	reorganisert	med	blant	annet	ny	og	utvidet	prosjektledelse.		Det	hefter	fortsatt	risiko	ved	prosjektet,	som	
er	replanlagt	med	planer	om	innføring	av	regnskapsløsning	på	nyåret	2016.	Det	tas	deretter	sikte	på	løpende	
innføring	av	de	øvrige	delene	av	systemet	våren	2016.
 
Ny internettportal
Kommunens	nye	internettportal	ble	lansert	i	august	2015.	Det	vil	i	årene	fremover	være	behov	for	funksjonelle	
oppgraderinger av sidene. Både for å realisere visjonene for en brukerrettet tjeneste med mulighet for innbyg-
gerdialog og -involvering, og de mulighetene digitalisering av tjenester gir. Økt selvbetjening er et mål for det 
videre utviklingsarbeid for nettsidene. Dette arbeidet vil skje i nært samarbeid med digitaliseringsprogrammet. 
Årlige	utgifter	er	beregnet	til	0,8	mill.	i	perioden,	som	til	sammen	blir	3,2	mill.

Nytt intranett – ny kommunikasjonskanal
Det er ønskelig å forsere arbeidet med en ny intern kommunikasjonskanal som kan erstatte dagens ansattportal. 
I forbindelse med store omstillinger og kulturbyggingsprosjektet, er det behov for en mer oppdatert og moderne 
kommunikasjonskanal. En ny tjeneste antas å effektivisere internkommunikasjonen betydelig. Implementerin-
gen	vil	skje	i	2016	og	2017,	og	investeringsrammen	er	3	mill.

E-læringsprogram 
Det vil bli en betydelig satsing på å bruke e-læring i opplæringssammenheng for både medarbeidere og ledere. 
Investeringsbehovet	med	0,5	mill.	per	år	i	perioden	knytter	seg	til	et	forprosjekt	med	anskaffelse	av	egnet	pro-
gramvare og til økt lisenskostnad. Kostnadene kan endres ved økt bruk av e-læring.

IT forvaltningsplan – infrastruktur
Forvaltningsplanen skal til enhver tid sikre stabil drift og riktig tjenestekvalitet gjennom vedlikehold av eksis-
terende kommunikasjonsverktøy, systemer og løsninger. Økt grad av digitaliserte tjenester vil også stille økte 
krav til sikkerhet og tilgjengelig informasjon.  Planen er delt inn i prosjekter, med tilhørende investeringer for 
hvert prosjekt. De største postene dreier seg om vedlikehold av teknisk infrastruktur, lagring og sikkerhetspro-
dukter.	Investeringsmidlene	videreføres	med	30	mill.	i	2016	og	2017,	med	økning	til	34	mill.	i	2018.	Økningen	i	
2018	tar	høyde	for	naturlig	utskifting	av	eksisterende	infrastruktur.	Til	sammen	utgjør	dette	94	mill.	i	perioden.

Digitalisering og innovasjon 
Digitalisering og innovasjon er en hovedsatsing i handlingsprogamperioden. Programmet skal bistå virksom-
heten	med	å	identifisere	aktuelle	initiativ	og	igangsette	prosjekter.	Målet	for	satsingen	er	å	heldigitalisere	flere	
arbeidsprosesser, og dermed frigjøre midler til andre innsatsområder i kommunen. Midlene avsatt i perioden 
er ikke ment å dekke opp for alle kostnader knyttet til de ideer og aktiviteter som oppstår ute i virksomheten. 
Det	videreføres	10	mill.	årlig	i	2016–2018,	og	til	sammen	utgjør	dette	30	mill.	i	perioden.

KAP.
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IT-relaterte virksomhetsprosjekter 
Kommunen	har	mange,	både	store	og	små,	datasystem.	Nytt	lønns-	og	personalsystem	ble	innført	i	2012	og	
videreutvikles fortsatt. Nytt økonomisystem og nytt pasientsystem i Pleie og omsorg er i ferd med å innføres. 
Over tid må alle datasystemene påregnes erstattet eller videreutviklet. Kommunen har imidlertid ennå ikke på 
plass tilfredsstillende langtidsplanlegging som fanger opp disse behovene på en planmessig måte. I stedet skjer 
bevilgning til oppgradering og utskifting av IT-løsninger mer ad hoc. Med utgangspunkt i gjennomsnittlig 
investeringsnivå	for	virksomhetsprosjekter	innen	IT	gjennom	siste	fem	år,	er	det	for	2019	estimert	et	samlet	
behov	i	kommunen	på	omkring	30	mill.	Målet	er	at	planprosessene	frem	til	neste	rullering	av	handlingspro-
gram og langsiktig drifts og investeringsplan er nærmere konkretisert og bedre ivaretar det samlede behovet 
for IT-investeringer.

7.2.7 Digitalisering og IT 
Målet er at kommunen i økende grad skal tilby digitale tjenester til innbyggere og interne brukere.  Både fordi 
brukerne forventer elektronisk betjening hvor de kan følge med på fremdriften, og fordi det vil effektivisere 
saksbehandlingen. For å få mer kraft i digitaliseringen er det derfor opprettet et nytt område, Digitalisering og 
IT,	med	egen	direktør	fra	1.	juni.		IT-enheten	og	Dokumentsenteret	inngår	i	det	nye	området.	Digitalisering	og	
gode IT-løsninger er viktige bidrag til å videreutvikle organisasjonen til en innovativ, nytenkende kommune 
med tydelig brukerfokus og god gjennomføringsevne.

Sentrale utfordringer og viktige innsatser
Det er et hovedmål å levere IT-tjenester som dekker brukernes behov – stabilt, sikkert og kostnadseffektivt. De 
siste års satsing på å stabilisere driften, har bidratt til en meget høy oppetid på kommunens sentrale systemer. 
Den største utfordringen i dag er å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å holde ønsket fremdrift i kom-
munens IT-prosjekter samt å gi sektorene råd angående bruk av teknologi i forbedringsarbeidet. Flere sentrale 
virksomhetsprosjekter er under utvikling samtidig: nytt økonomisystem, nytt pleie- og omsorgssystem, nytt 
prosjektstyringssystem	samt	flere	integrasjoner	mellom	fagsystemer.	For	å	prioritere	og	styre	IT-ressurser	og	
kapasitet på best mulig måte, utvikles det en metodikk for ressurs- og kapasitetsstyring. 

Samarbeidet og erfaringsutveksling med andre kommuner er en viktig faktor for å sikre kvalitet og redusere 
kostnader ved utviklingen av de digitale tjenestene. 

IT-strategi og handlingsplan
Utviklingen går ekstremt raskt, og det er en utfordring å holde tritt med nye teknologiske løsninger. Det er der-
for behov for en fortløpende rullering av IT-strategi og handlingsplan.  Revidert IT-strategi skal legges frem til 
politisk	behandling	i	løpet	av	første	halvår	2016.	Det	skal	også	utarbeides	en	handlingsplan	for	IT	som	skal	om-
fatte alle deler av kommunens virksomhet og vise hvilke prosjekter og initiativ som inngår i arbeidet i planpe-
rioden. Den vil være styrende for de endringsprosesser kommunen skal igjennom i handlingsprogramperioden.  

Styring og finansiering av IT-området 
Tidligere analyser har vist at Bærum kommune har en for svak overordnet styring av IT-området. Parallelt med 
tilsetting av ny direktør, er det derfor satt i gang arbeid med å etablere en klar og godt forankret styringsmodell 
som skal sikre at alle beslutninger og prosesser relatert til IT gir størst mulig verdi for kommunen som helhet. 

Digitaliseringsløft 
For å fremme arbeidet med digitalisering av den kommunale forvaltningen og innbyggerdialogen, har Rådmannen 
initiert arbeidet med programmet Digitalisering og innovasjon. Bærum kommune deltar også i nasjonale pilotpro-
sjekter i regi av KS for å bidra til økt digitalisering av kommunale tjenester. Som eksempel nevnes digital plan- og 
byggesaksprosess, SvarUt og det nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet. Det jobbes også med å digitali-
sere	flere	av	de	interne	arbeidsprosessene	i	kommunen	for	å	få	full	utnyttelse	av	de	systeminvesteringer	som	gjøres.	 

Vaktordning 24/7/365 
Kommunens virksomhet blir stadig mer avhengig av teknologi. Prøveprosjekt med kontinuerlig vaktordning 
for liv-og-helseoppgaver, herunder legevaktens IT-systemer, sykehussignalanlegg, journalsystem for pleie og 
omsorg, samt kommunens e-postsystem, vil gi nyttig erfaring med tanke på fast drift.
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 7.2.8 Økonomiske driftsrammer for programområde 16 Administrasjon, 
inkludert IT

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  484,6 484,6 484,6 484,6

       

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

Lønnsvekst   -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Tekniske endringer   10,5 10,5 10,5 10,5

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   0,0 0,0 -3,2 -3,2

Malmskriverveien 4 ØMI 2015 Tidl. vedtatt  0,0 0,0 -3,2 -3,2

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   11,7 7,2 -1,9 0,7

Oppgradering IT-plattform Tidl. vedtatt  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Valgmidler Tidl. vedtatt  -5,9 -1,5 -6,0 -6,0

Administrative tiltak som ikke krever vedtak Tidl. vedtatt  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig Tidl. vedtatt  -0,7 -2,5 -2,5 -2,5

Omstillingsmidler Tidl. vedtatt  -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

A-melding Tidl. vedtatt  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Bemanningsbehov nytt økonomisystem Tidl. vedtatt  1,7 1,7 1,7 1,7

Merbehov bemanning IT Tidl. vedtatt  1,2 1,8 1,8 1,8

Kommunereformen, utredningsarbeid m.m. Tidl. vedtatt  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Refusjon av utgifter fra BKP Tidl. vedtatt  0,5 0,5 0,5 0,5

Politisk sekretariat Tidl. vedtatt  0,0 0,0 -0,8 -0,8

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

Valg 2019      4,5

Administrative tiltak   3,6 2,9 2,4 2,4

Kommuneadvokaten  11,2 2,7 2,7 2,7 2,7

Felles lisenskostnader IT  16,6 1,6 3,2 4,8 6,4

Felleskostnader øvrige tjenestetilbud   3,0 3,0 3,0 3,0

Endret struktur politisk styring  19,4 4,0 4,0 4,0 4,0

Forvaltning nytt økonomisystem   10,4 7,9 6,1 4,6

Effektiviseringstiltak innen IT og Administrasjon   -6,1 -9,8 -12,1 -14,0

Avvikling av gamle løsninger IT  16,6 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Sanering av lisenser gammelt nett  0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Optimalisering av stab og støtte; sentralisere lønnsmeldinger   0,7 0,7 0,7 0,7

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig   0,8 -0,7 -1,5 -1,5

Parkering for ansatte   -0,3 -0,5 -0,5 -0,5

Lean fakturahåndtering – Eiendom   -0,5 -1,0 -1,0 -1,0

Mer effektive støttefunksjoner – Eiendom   -0,1 -0,2 -0,3 -0,4

       

Sum endringer  23,7 19,2 6,8 9,4

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  508,3 503,8 491,4 494,0
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7.3 Eiendom 

7.3.1 Innledning 
Eiendom er et delområde under sektor administrasjon. Budsjettet for eiendomsfunksjoner er spredt på de ulike 
programområdene	i	kommunen,	men	en	vesentlig	del	av	budsjettet	fremkommer	under	FDVU	(forvaltning,	
drift,	vedlikehold,	utvikling)	og	utbygging.	

Kommunens	eiendomsmasse	utgjør	omkring	770	000	kvadratmeter	og	har	en	forsikringsverdi	på	cirka	17,4	
milliarder	kroner.	Det	vesentligste	av	bygningsmassen	er	formålsbygg	(49	skoler,	68	barnehager,	11	frittstå-
ende	idrettshaller	og	15	sykehjem).	Kommunen	eier	i	tillegg	om	lag	2	000	boliger	og	nærings-	og	kontorarealer.	
Eiendom ivaretar en betydelig del av kommunens innleie- og utleieforhold. 

Eiendomsområdet kan sees på som underleverandør og premissgiver for at tjenestene kan leveres og drives 
effektivt, området er tverrsektorielt. Den vedtatte eiendomsstrategien adresserer sentrale grep i kommunens 
omstillingsarbeid. Mange av tjenestenes effektiviseringstiltak forutsetter at Eiendom gjennomfører vedtatte 
tiltak i eiendomsstrategien. En forutsetning for gjennomføring er at eiendomsvirksomheten blir rigget med rett 
kompetanse og kapasitet.

7.3.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil 

Bærums utgifter til FDVU var lavest av ASSS-kommunenes FDVU-utgifter per m². Dersom det korrigeres for 
avskrivninger	ligger	kommunens	samlede	FDVU-utgifter	23	prosent	lavere	enn	snittet.

Målt i netto driftsutgifter til FDVU, som andel av samlede netto driftsutgifter, ligger Bærum kommune høy-
ere enn snittet i nettverket. Dette henger sammen med relativt høy andel kvadratmeter formålsbygg per innbyg-
ger. Areal, i tillegg til tilstandsgrad og alder, er den viktigste kostnadsdriveren innen eiendomsforvaltningen. 
Bærums	utgifter	til	forvaltning	av	eiendomsmassen	var	i	2014	18	prosent	lavere	enn	snittet	i	nettverket,	mens	
Bærums	vedlikeholdsutgifter	kun	var	58	prosent	av	snittet	for	ASSS-kommunene.	Det	er	sammenheng	mellom	
tilstand på bygningsmassen og utgifter til vedlikeholdstjenester.

Når	det	gjelder	energi	er	det	manglende	korrelasjon	mellom	utgifter	og	forbruk	for	4	av	10	kommuner,	her-
under Bærum. En feilkilde kan være at forbruket måles på et utvalg av bygninger som avviker fra de bygnin-
gene som fanges opp av regnskapstallene. Nettverket arbeider med å forbedre målinger og tallgrunnlag i tråd 
med KOSTRAs veileder. 

Andre nøkkeltall
I	oppfølging	av	eiendomsstrategien	vil	det	i	2016	utarbeides	relevante	og	konkrete	styringsindikatorer	og	nøk-
keltall, slik at eiendomsvirksomheten og utvikling fra år til år kan benchmarkes. 
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Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter per m² formålsbygg

Figuren er basert på KOSTRA-tall per 15. juni 2015

Figuren	viser	utviklingen	fra	2011	til	2014,	og	at	Bærum	disponerer	relativt	mindre	til	FDV-utgifter	per	m²	enn	
snittet	i	ASSS	og	Asker:	I	2014	hadde	Bærum	om	lag	76	prosent	av	snittbudsjettet	for	ASSS-kommuner	og	om	
lag	80	prosent	av	Askers	budsjett.	

7.3.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 

Utfordringer
I	arbeidet	med	eiendomsstrategien	er	det	identifisert	sentrale	utfordringer	som	grunnlag	for	satsingsområder	og	
tiltak. De vesentligste utfordringene knytter seg til følgende:

•	 Befolkningsvekst skaper økt behov for lokaler til tjenestene, samtidig som kommunen har knapphet på 
tomtearealer, og strammere økonomiske rammer

•	 For liten innsats til drift og vedlikehold over tid har ført til vedlikeholdsetterslep, og gjør at FDVU-området 
preges av ad hoc-oppgaver

•	 Høy arealbruk per innbygger er lite miljøvennlig og krever større ressurser til FDVU
•	 Mange sektorer og fag har interesser og «eierskap» til eiendommer. Behovet for helhetlig målsetting og 

helhetlig utøvelse av eierskap til eiendommer er stort
•	 Vekst, utvikling og omstilling krever ny kompetanse og kapasitet. Det er behov for organisatorisk utvikling 

– inkludert å skape organisasjonskultur for innovasjon og gjennomføringskraft

Viktige innsatser
Eiendomsstrategien	som	ble	behandlet	vinter/vår	2015	gir	føringer	for	de	viktigste	innsatsene.	

Helhetlig eierskap og forvaltning
Kommunen er en betydelig eiendomsaktør som må sikre langsiktig og bærekraftig utvikling av verdiene. Utø-
velse av «eierskapet» til eiendommer spenner over ulike sektor- og faginteresser i kommunen samt kommunale 
selskaper. Strategien innebærer at eiendomsvirksomheten skal sees helhetlig og drives profesjonelt etter beste 
praksis i bransjen.

Aktiv og strategisk rolle i samfunnsutviklingen
Kommunens rolle som eiendomsutvikler skal tydeliggjøres og profesjonaliseres. En aktiv posisjon i utviklings-
områder og -prosjekter kan bidra til å oppnå ønsket by- og tettstedutvikling, boligutvikling og nødvendig sosial 
infrastruktur. Strategiske erverv av tomter for å dekke fremtidige behov må skje i større grad enn i dag. 

KAP.
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Ta vare på kommunens verdier i fast eiendom
Dagens lave satsing på oppgradering og vedlikehold er ikke bærekraftg – og kan ikke videreføres over tid uten 
at brukere av bygg blir skadelidende og realkapitalen forvitrer.

Eiendommenes funksjonelle og økonomiske potensial skal utnyttes bedre enn i dag.  Det er vedtatt et ambi-
sjonsnivå	for	tilstandsgrad	på	1,2	for	A-eiendommer	(gjennomsnittlig	vektet	tilstandsgrad	1,2).	A-eiendommer	
løftes til dette nivået, og arbeidet med systematisk tilstandsbevarende vedlikehold videreføres. Delstrategier 
for vedlikehold vil fastsette oppfølgingsplan og kriterier for prioritering av innsats.

Dekke kommunens behov for arealer til tjenestene
Eiendomsstrategien viderefører dagens hovedregel, som er at eiendommer som skal benyttes langsiktig av 
kommunens kjernevirksomheter eies av kommunen. Til grunn for valg av ulike former for samarbeid med 
private	og	gjennomføringsmodeller	som	for	eksempel	offentlig-privat	samarbeid	(OPS),	må	ligge	langsiktige	
strategiske vurderinger og lønnsomhetsbetraktninger. Vurdering av OPS som verktøy følges spesielt opp i 
denne sammenheng og blir fremlagt for behandling i egen politisk sak.

Smart utforming og effektiv arealbruk
Konsepter, standarder og arealbruk skal vurderes, blant annet med sikte på redusert arealbruk for formålsbygg. 
Det skal være en løpende utvikling av eiendommer så de understøtter virksomheten i bygningen. For å kunne 
løse fremtidige behov for lokaler må ulike strategier tas i bruk – planmessig oppgradering av eksisterende byg-
ninger, fremtidsrettet utnyttelse av kommunens tomter, strategiske tomtekjøp og eiendomsutvikling gjennom 
samhandlingsmodeller. 

Sammenhengen mellom organisering av tjenestene og behov for arealer / bruk av kontorlokaler skal utfor-
dres. Samspillet mellom design/innredning, logistikk og bruk av lokalene skal bidra til virksomhetsutvikling 
og økt ressurseffektivitet, herunder besparelser i investerings- og driftsutgifter som følge av redusert areal per 
bruker.	Arbeider	med	å	fastsette	konsepter	for	formålsbygg	er	startet	og	gjennomføres	i	2016.	God funksjona-
litet og lavere areal per bruker skal være førende ved både nybygg og rehabiliteringsprosjekter – dette vil være 
med på å redusere både kapital- og driftskostnader. 

Redusert energibruk og klimaklok utvikling 
I	løpet	av	2016	har	kommunen	avviklet	bruk	av	fossil	olje	som	energibærer	til	oppvarming	av	bygg.	Innenfor	
eiendomsområdet konsentreres arbeidet med å ivareta miljøhensyn ved reduksjon av energibruk i eksisterende 
bygningsmasse og miljøriktig utforming, materialvalg og tekniske løsninger i nybygg. I tillegg arbeides det 
med mer miljøvennlige avfallsløsninger.

Ressurseffektiv og smart forvaltning og eiendomsdrift – bedre virksomhetsstyring
Eiendomsdrift er fellesnevneren for de aktivitetene som utføres kontinuerlig for at bygningsmassen skal fun-
gere	for	brukerne.	Fagfeltet	eiendomsdrift	har	utviklet	seg	til	et	flerfaglig	og	komplekst	område.

Eiendomsforvaltning er et område hvor det ligger godt til rette for å etablere styringssystemer basert på for-
retningsmessige	prinsipper	og	incentiver.	Det	finnes	et	stort	eksternt	marked	med	profesjonelle	aktører,	og	nøk-
keltall for å måle effektivitet, levetidskostnader, nåverdiberegninger, kost-nytte-vurderinger, kostnadsbærende 
husleie, markedspris og verdivurderinger skal tas i bruk som ledd i styring og benchmarking av eiendomsvirk-
somheten i Bærum kommune. 

Tilstandsgrader, vedlikeholdsetterslep og brukertilfredshet kan rapporteres politisk som grunnlag for hel-
hetlig prioritering og langsiktig styring. Eiendomsmassen utgjør det vesentligste av kommunens formue, og 
bør forvaltes etter sunne økonomiske prinsipper som ivaretar langsiktige lønnsomhetsbetraktninger. 

Styrket styring av investeringer
Investeringsområdet og byggherrefunksjon er en vesentlig del av virksomheten. Føringer i eiendomsstrategien, 
politiske saker om styring av investeringer og langsiktig driftsanalyse og investeringsplan legger grunnlag for 
styrket helhetlig prioritering og styring av investeringsområdet. Det legges opp til et nesten doblet investeringsvo-
lum de kommende år, og eiendomsinvesteringer utgjør en vesentlig andel av dette. Eiendom vil være en vesentlig 
bidragsyter for kommunens arbeid med å styrke styring av investeringer på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Utvikle en serviceorganisasjon og sikre gjennomføringskraft
Oppfølging av eiendomsstrategien og mange av kommunens effektiviseringstiltak krever økt gjennomførings-
kraft	hos	Eiendom.	Arbeidet	med	rigging	av	organisasjonen	fortsetter	i	2016	med	å	sikre	rett	kapasitet	og	kom-
petanse for å løse de viktige utfordringene. Rådmannen vil vurdere organisasjonen i lys av dette, og kommer 
tilbake	i	Økonomimelding	I	2016	med	eventuelle	merbehov.	



RÅDMANNENS FORSLAG  HANDLINGSPROGRAM 2016–2019   143 

7.3.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål  
2019

Brukere      

Tilstrekkelig kvalitet Dekke kommunens 
behov for funksjonelle 
og kostnadseffektive 
arealer til tjenestene

    

Utfordre arealbehov, definere og 
forankre konsepter for arealer og 
standard for formålsbygg

 Gjennomført  

Brukertilfredshet med tjenestetilbudet (på en skala fra 1 til 6) 3,6 4,0 4,5

God brukermedvirkning Systematisk etterspørre 
og vurdere brukernes 
erfaringer og innspill

    

Årlig oppfølging og evaluering av 
brukerundersøkelser og rutine for 
brukerinvolvering 

 Gjennomført  

Opplevd brukermedvirkning (på en skala fra 1 til 6) 3,5 4,5 5,0

Tjenesteproduksjon     

God ressursutnyttelse Helhetlig eierskap 
og forvaltning - res-
surseffektiv og smart 
eiendomsdrift

    

Rigge eiendomsvirksomheten for 
helhetlig styring

  (Gjennomført i 
2017)

System for porteføljestyring  Gjennomført  

Etablere kriterier for andre anskaf-
felsesformer enn å eie

 Gjennomført  

Etablere grunneierfunksjonen  Gjennomført  

Etablere styringssystem for res-
sursbruk på eiendomsområdet 
som initierer ressurseffektivitet

 Gjennomført  

Revidering av tjenesteavtaler  Gjennomført  

Redusert energiforbruk 
og klimaklok utvikling

    

Forbildeprosjekt  Gjennomført  

 Etablere driftssentral   (Gjennomført i 
2017)

Ta vare på kommunens 
verdier i fast eiendom

    

Etablere strategiske planer for alle 
A-eiendommer

 Planer for 60 % 
av byggene

Planer for 
100 % av byg-

gene

Medarbeidere      

God ledelse Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved at score på lederdelen av medarbeiderundersøkel-
sen 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 8,0 % 8,0 % 8,0 %

KAP.
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7.3.5 Endringer drift

Økt aktivitet

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

1 Økte netto FDVU-utgifter  16,1 28,7 34,7 55,1

  – herav tidligere vedtatt  7,1 18,5 28,0 28,0

 Sum  16,1 28,7 34,7 55,1

Tabellen	over	viser	økte	driftskostnader	(FDVU)	som	følge	av	endringer	i	bygningsarealer	som	skal	forvaltes.	
Endringene	fordeler	seg	på	flere	programområder	og	inngår	i	de	økonomiske	driftsrammene	under	de	respek-
tive programområdene i dette handlingsprogramdokumentet.

FDVU-midler bevilges i henhold til den gjeldende plan for ferdigstillelse og idriftsetting av bygninger. Over 
tid justeres planer, og investeringenes fremdrift endres. Årsak til dette kan være å justere de årlige investe-
ringene til et nivå som er forenlig med kommunens måltall og bærekraftig økonomi. Andre årsaker kan være 
knyttet til enkeltprosjekters fremdrift. 

Endringer i investeringer, slik som endringer av ferdigstillelsestidspunkt av planlagte prosjekter, endringer 
av arealer og/eller nye prosjekter, vil føre til endringer i FDVU-utgifter. Investeringene er beskrevet under det 
enkelte programområde. 

I	perioden	2016–2019	er	det	investeringer	i	skoler	og	barnehager	som	forårsaker	det	meste	av	arealendrin-
gene, men det er betydelig vekst også på boligsiden.

Innsparinger
Innsparinger på området Eiendom, både med effekt for Eiendom/Administrasjon og for kommunen sett samlet, 
handler om effektivisering og organisatorisk videreutvikling som ledd i å vri ressursbruk. Tiltakene svarer på 
satsingsområder i eiendomsstrategien om blant annet smartere og mer profesjonell eiendomsforvaltning og 
-drift.

Effektiviseringstiltak med effekt for Eiendom/Administrasjon

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

2 Lean fakturahåndtering  -0,5 -1 -1 -1

3 Mer effektive støttefunksjoner  -0,1 -0,2 -0,3 -0,4

 Sum  -0,6 -1,2 -1,3 -1,4

Fakturahåndteringen	skal	effektiviseres	gjennom	en	Lean-prosess.	Eiendom	står	for	nesten	50	prosent	av	kom-
munens innkjøp, og håndterer en svært stor fakturamengde. Endringen gjelder programområde Administrasjon.

Eiendomsadministrasjonen skal effektiviseres gjennom tydeliggjøring av roller og ansvar. Endringen gjel-
der programområde Administrasjon.

Effektiviseringstiltak med effekt for andre sektorer / hele kommunen 

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

4 Effektivisering FDVU-området  -3,1 -5,6 -6,7 -6,8

5 Økt oppfølging av leiekontrakter for å sikre at 
inntektspotensialet utnyttes

   -1,0 -3,0

 Sum  -3,1 -5,6 -7,7 -9,8

Effektiviseringstiltakene	handler	om	smartere	eiendomsdrift	og	tettere	grep	om	ressursbruk	på	flere	områder	
hvor	det	vurderes	å	være	potensiale.	Tiltak	3	omfatter	blant	annet	automatisering	av	badeteknisk	drift	gjennom	
etablering av sentral driftskontroll, økt kontroll av energifakturaer og mer effektiv avfallshåndtering.



RÅDMANNENS FORSLAG  HANDLINGSPROGRAM 2016–2019   145 

I tillegg til disse konkrete effektiviseringstiltakene arbeides det med mer overordnede målsettinger og tiltak 
som er adressert i eiendomsstrategien og som fremkommer av måletabell:
•	 Analyser og utvikling av konsepter og standarder som skal gi mer effektiv eiendoms- og tjenestedrift
•	 Styringssystemer som initierer ressurseffektivitet
•	 Vurdering av alternative gjennomføringsmodeller/anskaffelsesformer, herunder OPS 
•	 Strategisk og prioritert innsats til vedlikehold

7.3.6 Investeringer 
Eiendom	har	byggherreansvar	for	hoveddelen	av	kommunens	investeringsbudsjett,	i	2015	for	om	lag	0,8	mil-
liarder kroner. De store investeringsprosjektene er omtalt under den enkelte sektor. 

Eiendomsstrategien fastslår at ambisjonsnivået for bygningsmassens tekniske tilstand er en tilstandsgrad 
på	1,2.	I	dag	har	bygningsmassen	en	tilstandsgrad	på	cirka	1,4.	Det	er	lagt	inn	en	opptrapping	av	øremerkede	
investeringsmidler til formuesbevaring i handlingsprogramperioden. I tillegg bevilges dedikerte beløp til mil-
jøprofil,	universell	utforming,	brannsikring	med	mer.	Samlet	benyttes	disse	bevilgningene	til	enkelttiltak	og	
kombinasjonsprosjekter som forbedrer bygningenes tekniske tilstand, sikkerhet, energieffektivitet med mer.

Formuesbevaring
PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Formuesbevaring, SAMLET   70 612 100 000 125 000 150 000 175 000 550 000

Formuesbevaring uspesifisert   70 612 45 780 84 000 87 333 105 000 322 113

Større rehabiliteringsprosjekter3)   54 220 41 000 62 667 70 000 227 887

herav:         

Stabekk skole         

Hauger skole         

Levre skole         

Gommerud skole         

Jarenga barnehage         

Berger BBS         

1) Fasene er beskrevet i kapittel 3 i leseveiledningen.
2) Budsjett 2015 er revidert i forhold til Rådmannens forslag i Økonomimelding II 2015. 
3) Større rehabiliteringsprosjekter ligger på det enkelte tjenesteområde som en del av den totale kostnadsrammen for prosjektet.

For	2016	er	det	avsatt	100	millioner	kroner	til	formuesbevaring.	Midlene	vil	i	hovedsak	benyttes	i	større	kom-
binerte prosjekter for å lukke avvik mot offentlig regelverk og forbedre forhold relatert til sikkerhet og teknisk 
tilstand. Typiske tiltak er utskifting av tekniske installasjoner og bygningselementer som har oppnådd teknisk 
levealder, samt oppgradering i henhold til nye krav i lover og forskrifter.

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

Eiendomsforvaltning, brutto   63 358 42 550 34 400 34 000 34 000 144 950

herav:         

Miljøprofil S  36 358 25 000 20 000 20 000 20 000 85 000

Bolig- og næringseiendom   17 686 13 150 10 000 10 000 10 000 43 150

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

Miljøprofil
For	2016	er	det	avsatt	20	mill.	til	miljøprofilmidler.	Hovedtyngden	av	midlene	vil	benyttes	til	finansiering	av	
enøktiltak innenfor et større prosjekt, Energisparekontrakt med garanti	(EPC),	som	er	en	entreprise	med	flere	
enøktiltak. Disse tiltakene vil sees i sammenheng med andre behov i samme bygningsmasse, slik at prosjektene 
gjerne blir større, og med komponenter fra formuesbevaring, brannsikring, universell utforming m.m. På den-
ne måten vil også enøkmidlene direkte og indirekte bidra til forbedring av bygningsmassens tekniske tilstand.

Andre investeringsmidler til eksisterende bygningsmasse og eiendommer 
Mindre øremerkede tildelinger, som blant annet til universell utforming, ses i størst mulig grad i sammenheng 
med større investeringer for å sikre mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene og raskest mulig forbedring 
av den tekniske tilstanden

KAP.
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7.4 Foretak og selskaper

Bærum kommune har følgende eierposisjoner:

Aksjeselskap Eierandel Interkommunalt selskap Eierandel

Bærum Kommunal Eiendomsselskap AS 100 % Asker og Bærum brannvesen IKS               67 %

Centro Asistencial Noruego SLU                                      100 % Asker og Bærum vannverk IKS                  50 %

Budstikkagården AS 100 % Kommunelovens § 27 samarbeid                                                                                          

                                        Vestregionen

Arba Inkludering AS                  71,5 %

Øvrige selskap/eierformer                                   

Vårt Sandvika AS 20 % KLP – gjensidig selskap/andel ift. 
pensjonsmidler sykepleiere/leger

Simula School of Resarch and Innovation AS             14,3 % VEAS (Vestfjorden avløpsselskap) 21,5 %

De enkelte selskapene har vedtekter fastsatt av kommunestyret. Selskapsstrategiene er utarbeidet av selskape-
nes styrer i tråd med vedtektene for det enkelte selskap.

Eierutvalget sluttet seg til Rådmannens innspill til disposisjon og utforming av en fremtidig eiermelding, 
se	sak	3/14.	Samtidig	ønsket	utvalget	at	Rådmannen	utarbeidet	et	første	utkast	til	eiermeldingen.	Rådmannen	
antar	at	dette	utkastet	kan	bli	lagt	frem	ved	årsskiftet	2015/2016.


