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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viktige satsinger i perioden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viktige satsinger i perioden

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

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

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

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

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

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

Viktige satsinger i perioden

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

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

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

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

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

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

Viktige satsinger i perioden

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

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

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

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

KAP.
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2.1 Status, sentrale utfordringer og mål

2.1.1 Hovedtrekk

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

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

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

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

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

Forklaringene til økningen er flere. En delforklaring er at ny prognose opprettholder den relativt høye vek-
straten kommunen har opplevd de senere år noe lengre enn i den forrige prognosen. Effekten av arbeidsinn-
vandring er i ferd med å avta, men på grunn av økende sentralisering har arbeidsinnvandringen for Bærums 
del så langt blitt erstattet av økt innenlandsk netto innflytting.  En annen delforklaring er at omfanget av bo-
ligbygging som ligger i grunnlaget til prognosene er økt som følge av ny kommuneplan. Dette gjelder spesielt 

2 Økonomi
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fra ca. 2024 og ut perioden, og er knyttet til realisering av de store utbyggingsområdene. Prognosen i Hand-
lingsprogram 2016–2019 skal revideres ved rullering av kommuneplanen i 2016/2017. Da legges det opp til flere 
prognosealternativer for å synliggjøre ulike vekstscenarier.  

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

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

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

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

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

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

Mill. kr 2016 2017 2018 2019
Sum 

2016–2019

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

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

Rentable investeringer 562 457 553 390 1 962

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

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

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

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

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

• Å kompensere for sektorenes pris- og lønnsvekst 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat  
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål  
2019

Økonomi      
Godt  
økonomisk 
handlingsrom 
(Sunn 
økonomi)

Netto driftsresultat som andel av samlede 
driftsinntekter (resultatgrad)

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

*) 4 %  
(minimum 3 %)

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

67 % *) 50 %  
minimum 40 %)

*) 50 %  
minimum 40 %)

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

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

God  
økonomi- 
styring av  
tjenestene

Avvik i forhold til  
budsjett (+/-)

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

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

Mellom 2,5 og 
-0,5 %

Omstillings-/ 
effektivitetskrav

    

Rapportere på vedtatte 
omstillingstiltak

Rådmannen har rapportert 
systematisk på disse gjennom 

Økonomimelding I og II og 
årsrapport for 2014

Økonomi-  
meldingene / 

årsrapport

Økonomi-  
meldingene / 

årsrapport

Forbedret enhetskostnad i  
tjenesteprofilen - KOSTRA

Ikke oppnådd. 
Enhetskostnader økt 

pga. enkelte endringer i 
forutsetningene for 

pensjonsberegningen. 

Positiv trend Positiv trend

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

Oppnådd samlet sett for 
kommunen, med noe variasjon 

innenfor områdene.

Positiv trend Positiv trend

Redusert andel investeringsprosjekter med tidsavvik 29 % 30 % 20 %

*) Vedtatt i Fsk 87/15 10.06.15

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

 
 

Budsjett
2016

Handlingsprogram Gjennom-
snitt2017 2018 2019

Netto driftsresultat 314 408 435 446 401

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

Bufferfondet 138 120 118 145 130

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

Likviditetsreserve 491 581 690 826 647

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

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

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

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

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

2.2 Grunnlaget for budsjetteringen

2.2.1 Budsjettforutsetninger
Rådmannen har lagt til grunn følgende forutsetninger:

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

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

Rentebane:

 
 

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

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

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

2.2.2 Demografikompensasjon

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

Drift, mill. 2016-kr

Budsjett- 
ramme
2015

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

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

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

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

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

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

2.2.3 Mer-/mindrebehov og innsparinger

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

Drift, mill. 2016-kr

Budsjett- 
ramme

2015
Budsjett

2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

Drift, mill. 2016-kr

Budsjett- 
ramme

2015
Budsjett

2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

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

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

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

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

Administrative fellestiltak med effekt for hele 
kommunen

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

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

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

Drift, mill. 2016-kr

Budsjett- 
ramme

2015
Budsjett

2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

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

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

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

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

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

2.3.1 Hovedoversikter 

Hovedoversikt netto drift

 
Mill. 2016-kr

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

DRIFTSBUDSJETT       

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

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

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

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

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

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

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

Driftsrammer:       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figuren under viser utviklingen i driftsresultatene fra 2005 til 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.3 Sentrale inntekter 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Mill. 2016-kr

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Budsjett
2016

Handlingsprogram Endring

2017 2018 2019 2015-2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Investeringsbudsjett og finansiering

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

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

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

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

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

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

KAP.
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2.4.2 Hovedoversikt investering

INVESTERINGSBUDSJETT
Løpende mill. kr

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Budsjett
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Sum HP
2016-2019

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

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

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

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

Netto investeringsrammer        

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

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

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

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

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

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

Tap på krav 0,0 8,5      

Andre finanstransaksjoner:        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figuren viser investeringsnivå per hovedområde i handlingsprogramperioden i tusen kroner.

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

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

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

KAP.
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2.4.3 Finansiering

INVESTERINGSBUDSJETT
Løpende mill. kr

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Budsjett
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Sum HP
2016-2019

Finansiering:        

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

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

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

Aksjesalg -4,6       

Renteinntekter        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.1 Gjeld

 
Mill. 2016-kr 

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Budsjett
2016

Handlingsprogram
Endring 

2015-20192017 2018 2019

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

Herav            

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

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

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

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

Hele 2016-kr 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Endring 

2015-2019

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

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

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

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

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

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

KAP.
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2.5.2 Fond

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

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

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

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

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

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

Det vises for øvrig til nøkkeltallsvedlegget bak i dokumentet for ytterligere informasjon og nøkkeltall, in-
kludert budsjett-tabell for forvaltningsfondet. 
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3.1 Arbeidet med Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016–2019 
Formannskapet ble orientert om tidsplan for arbeidet med årets handlingsprogram i møte 11. februar.

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

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

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

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

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

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

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

Sektor Programområde

Administrasjon og eiendom 16 Administrasjon
Eiendomsfunksjoner

Barn og unge 22 Grunnskoleopplæring
23 Barnehager
27 Barnevern

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

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

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

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

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

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

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

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

Budsjett-
ramme

Budsjett Handlingsprogram

2016 2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  

       

Prisvekst       

Lønnsvekst       

Tekniske endringer       

       

Demografikompensasjon       

       

Husleie og driftsutgifter lokaler       

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   

Budsjettiltak 1 (tidligere vedtatt, uendret) Tidl. vedtatt      

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

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt      

Budsjettiltak 3 (nytt tiltak)       

       

Sum endring  

Ny ramme HP 2016–2019  Netto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    – herav tidligere vedtatt

2  Budsjettiltak 3 (nytt tiltak)      

 Sum      

KAP.

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

PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Brutto investeringsutgift         

herav:        

         

         

         

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

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

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

I kolonnen Kostnadsramme vises prosjektets totale kostnadsramme uavhengig av periodisering.

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

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

I starten av hvert programområdekapittel presenteres KOSTRA-nøkkeltall med figuren Nøkkeltall ASSS – 
tjenesteprofil. Indikatorene (søylene) i figuren bygger på reviderte KOSTRA-nøkkeltall for regnskapsåret 2014. 
Indikatorene er vektet og viser om Bærum ligger over eller under gjennomsnittet for kommunene i ASSS-
nettverket. Av figuren fremgår også verdien for kommunen som er høyest/lavest i nettverket.
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Hovedutvalget for barn og unge har det politiske ansvaret for programområdene 22 Grunnskoleopplæring, 
23 Barnehager og 27 Barnevern.

4.1. Innledning
Sektor barn og unge har ansvar for skole, barnehage, barnevern, PP-tjeneste, helsetjenester, ungdom og fritid, 
utekontakt, støttekontakter, avlastningstiltak og SLT (Samordningsmodellen for lokale, forebyggende tiltak 
mot rus og kriminalitet). Skole, barnehage og helsetjenester er tilbud for alle barn og unge i kommunen. De 
andre tjenestene bidrar til å gi barn og unge trygge oppvekst- og opplæringsvilkår. Kommunestyret har gitt 
føringer for utvikling av tjenestene, og tjenestene fremstår med høy kvalitet. Befolkningsveksten gir imidlertid 
sektoren kapasitetsutfordringer.

Sektorens overordnede mål er å se barns læring, mestring og selvhjulpenhet i et livslangt tidsperspektiv. 
Grunnlaget legges blant annet gjennom målrettet tilrettelegging og deltagelse i felleskapet.

Et økt antall barn og unge krever bygging av nye barnehager og skoler. De økonomiske utfordringer dette 
medfører krever mer kostnadseffektive og større enheter, samt at driften ellers har tydelig prioritering av kjer-
nevirksomheten.     

4.1.1 Samlet omtale av sektoren
Sektor barn og unge har ansvar for tjenester innenfor flere programområder. Det dreier seg om skole, barne-
hage, barnevernstjenesten, PP-tjeneste, helsetjenester, ungdom og fritid, utekontakt og avlastningstiltak.

Kommuneplanen beskriver hva som skal vektlegges når tjenester for barn og unge skal prioritere sin virk-
somhet og innsats. Trygge oppvekstvilkår i en raus og inkluderende kultur er grunnleggende i barns og unges 
liv. Dette skal gjennomsyre kulturen i våre skoler, barnehager og øvrige tjenester rettet mot barn og unge. Det 
betyr også at alle som er i kontakt med barn og unge, skal handle raskt ved bekymring for barns og unges livs-
situasjon og sørge for målrettet og riktig hjelp til riktig barn til riktig tid.

Læringsarenaene utvides stadig med nye muligheter. Forskning understreker også merverdien når barn og 
unge opplever mestring gjennom målrettet tilrettelegging og hvor da egen innsats gir motiverende resultat. 
Videre er det kjent hvilke positive ressurser som utløses når det legges til rette for dialog og medvirkning med 
både barn og foreldre som reelle samarbeidspartnere. 

Bærum kommunes barn og unge skal utvikle robusthet for å takle de personlige utfordringer de møter i livet. 
Parallelt skal de bevisstgjøres egen rolle og den positive påvirkningsmuligheten de har knyttet til egne bidrag 
i et mangfoldig samfunn. Barn og unge representerer den viktigste ressursen med tanke på fremtidens kraft, 
blant annet knyttet til nyskapning og klimakloke løsninger. Grunnlaget for tilstrekkelig kunnskap og positive 
holdninger dannes nå. 

4.1.2 Tiltak på tvers av programområdene/sektorene – prioriterte 
satsingsområder 
Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barns og unges liv. Dette krever tett samarbeid og kontinuerlige 
justeringer i tjenestene. Tett samhandling og samarbeid mellom barnehage og skole er avgjørende for å gi 
brukere kontinuitet og gode overganger. Det samme gjelder barn og unge som har behov for spesiell oppføl-

4 Sektor barn og unge 
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ging og tilrettelegging fra de andre barne- og ungdomstjenestene for at de skal kunne utvikle selvhjulpenhet 
og oppleve mestring.

Videre er det avgjørende at tjenestene gjennom et systematisk forebyggende arbeid tar tak i samfunnsmes-
sige utviklingstrekk som kan oppleves i overkant utfordrende for enkelte barn og unge.

I handlingsprogramperioden vil tjenestene innenfor sektoren samlet ha spesielt fokus på:

• Aktivt antimobbearbeid og inkluderende oppvekstmiljø 
• Kompetanseheving for å forebygge utenforskap, ekstremisme og radikalisering
• Legge til rette for en barndoms- og ungdomstid som utvikler robusthet for å dempe det stress og press som 

et hurtig utviklende samfunn kan forårsake
• Tverrfaglig samhandling knyttet til spesialundervisning versus et raust normalitetsbegrep 
• Implementering av ny tverrfaglig/tverrsektoriell samarbeidsmodell, jf. «Sammen for barn og unge»
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4.2 Grunnskoleopplæring
Programområdet omfatter syv resultatområder: 221 grunnskole (herunder PP-tjenesten), 222 skolelokaler 
(FDVU), 223 skolefritidstilbud, 225 voksenopplæring, 226 musikk- og kulturskole og 227 skoleskyss.

4.2.1 Innledning
Bærumsskolens visjon er at elevene skal ha maksimalt faglig og personlig utbytte av skolegangen. Grunnopp-
læringen skal bidra til å utvikle elevenes kunnskap og kompetanse slik at de kan bli aktive deltagere i et stadig 
mer kunnskapsintensivt samfunn. Samtidig skal skolen støtte elevene i deres personlige utvikling. 

Dagens og morgendagens samfunn stiller en rekke nye krav til deltagelse i arbeidsliv, organisasjonsliv og i 
hjem og fritid. Enkeltmennesket og samfunnet er stilt overfor lokale og globale utfordringer knyttet til sosial, 
kulturell, økonomisk og teknologisk utvikling, og til hvordan vi kan skape en bærekraftig utvikling.

Skolen som fellesarena får stadig større betydning. Elevenes utvikling i skolen er en viktig del av samfun-
nets utvikling, og skolen skal være i et aktivt samspill med samfunnet rundt. Skolen er en viktig samfunns-
institusjon der elevene i samspill med hverandre, med lærerne og andre ressurspersoner utvikler kunnskap, 
kompetanser og holdninger som gjør dem i stand til å delta og bidra produktivt på livets arenaer. 

For å møte kravene i dagens og morgendagens samfunn må skolene utvikle en sterk læringskultur. Ikke bare 
faglig i betydning av kunnskapskultur, men like mye i betydning av utviklings- og endringskultur. Skolene må 
ha et perspektiv på læringsarbeidet som utfordrer egen praksis, med kvalitet i alle ledd. 

Skolebehovsanalysen følges opp med omfattende investeringer for å skaffe tilstrekkelig kapasitet slik at 
elevene i all hovedsak kan få tilbud om skoleplass på sin nærskole. Investeringene stiller hele kommuneorgani-
sasjonen overfor omstillingsutfordringer fordi midler må frigjøres fra drift.

Rådmannen har i sine forslag til videre tiltak lagt til rette for å skjerme kjernevirksomheten ved å opprett-
holde ressurstildelingen i tråd med elevtallsveksten. I tillegg har Rådmannen vektlagt at forslagene så langt 
som mulig ikke skal bidra til å redusere elevenes læringsutbytte.

4.2.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil
Nøkkeltall fra KOSTRA viser at Bærum bruker mindre ressurser per elev enn gjennomsnittet i ASSS-nettver-

ket. Parallelt oppnår bærumselevene de beste resultatene sammenlignet med de kommunene det er naturlig å 
sammenligne seg med. 

Netto driftsutgifter per elev ligger fem prosent under gjennomsnittet for ASSS- kommunene og er redusert 
fra 2013 til 2014. 

Gruppestørrelsen 1.–10. trinn (all undervisning) ligger over ASSS-snittet, med 16,0 elever per lærer, og har 
gått noe opp det siste året. Gruppestørrelsen har gått opp på alle trinn, men minst på 1.–4. trinn. Indikatoren 
16,0 elever per lærer omfatter alle undervisningsressurser, inklusive ressurser til spesialundervisning, særskilt 
norsk, tospråklig fagopplæring og spesialskoler. Når disse ressursene trekkes ut, blir gruppestørrelsen for or-
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dinær undervisning på 21,1 elever per lærer. Lavere lærertett skyldes omstillinger i grunnskolen i tråd med 
omstillingstiltak i etterkant av Handlingsprogram 2014–2017 og Handlingsprogram 2015–2018. 

Andelen elever som får spesialundervisning er på 7,0 prosent. Dette er under gjennomsnittet på 7,5 prosent. 
Andelen har gått opp med 0,1 prosent siste året. På 1.– 4. trinn har det vært en liten nedgang, mens andelen på 
5.–7. trinn har økt, og andelen på 8.–10. trinn er på samme nivå som i 2013. Elever som får spesialundervisning 
får i snitt 124 timer hver. Dette er en nedgang på 6 timer i forhold til 2013. Gjennomsnittet i ASSS er 128 timer. 

Sykefraværet i skolen i Bærum var i 2014 0,2 prosent høyere enn snittet i ASSS, og har økt noe i forhold til 2013.
Læringsresultatene er høyest i ASSS-nettverket, og viser at kommunens elever holder et stabilt høyt nivå når 

det gjelder nasjonale prøver og eksamener. Resultatene på nasjonale prøver viser små endringer fra tidligere 
år, og på 5. trinn presterer bærumselevene best i landet. Bærum kommune har lavest andel elever med fritak 
fra nasjonale prøver, sammenlignet med ASSS-nettverket. Resultatene på eksamener viser en liten nedgang i 
gjennomsnittskarakteren i engelsk og matematikk, mens norsk ligger på samme nivå som i 2013.

Bærum ligger på snittet når det gjelder indikatoren vurdering for læring. Denne indikatoren er ny. Den 
kartlegger elevenes opplevelse av vurderingene læreren gir underveis i opplæringen, og om lærer bidrar til å 
fremme læring hos den enkelte elev.

Bærums produksjon innenfor grunnskole har økt med 1,3 prosent fra 2013 til 2014, mens snittet i ASSS-
kommunene økte med 1,8 prosent. Bærums produksjon innenfor grunnskole er størst og ligger 3,9 prosent over 
ASSS-snittet i 2014. Det er Bærums gode resultater på nasjonale prøver, grunnskolepoeng og kommunens høye 
andel av elever i SFO som gir Bærum en høy produksjonsindeks. Ser vi produksjonsindeksen opp mot brutto 
driftsutgifter, så har Bærum en beregnet effektivitet som ligger 14,7 prosent over ASSS-snittet. Dette er den 
nest høyeste effektiviteten blant ASSS-kommunene, og indikerer at Bærum får mer ut av ressursene i grunn-
skolen enn de fleste største kommunene. Det er også viktig å trekke inn foreldregruppen og sosioøkonomiske 
faktorer som grunnlag for elevenes høye læringsutbytte.

4.2.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 

Sentrale utfordringer

Kapasitetsøkning og totaløkonomi
Grunnskolens hovedformål er at hver enkelt elev kan nå sitt potensial for læring og få et best mulig grunnlag 
for å gjøre gode valg for videre utdanning. Samtidig er det viktig for skolen å bygge gode og trygge 
læringsmiljø. Bærumsskolen skal fortsette sitt målrettede arbeid for å redusere mobbing og å møte elever 
som sliter med psykiske helseplager. 

2016 er fjerde året i gjennomføringen av grunnskolens kvalitetsplan Bedre læring og tredje året for planen 
Lekende læring i skolefritidsordningen. Planene bidrar til å holde fokus på det viktigste i læringsarbeidet: 
relasjonene mellom lærer og elev, en god praksis for vurdering av elevenes arbeid og utvikling av nye arbeids-
former for læring gjennom økt bruk av digitale verktøy.

Skolebehovsplanen fra 2013 viste at kommunen trenger å utvide skolekapasiteten, både for å dekke beho-
vet i eksisterende boligområder og for å ta høyde for tilvekst i nye utbyggingsområder. Det er behov for store 
investeringer de nærmeste årene. Innen utgangen av 2018 bør det etableres kapasitet til cirka 1 300 nye elever. 
Rådmannens forslag til handlingsprogram betyr at det i sum for investeringer og drift foreslås store bevilgnin-
ger til grunnskolen.

Elevtallsveksten gjør at kommunens drifts- og investeringsutgifter må prioriteres og styres strammere i 
årene som kommer. Kommunens inntekter økes ikke tilsvarende økningen i kostnader. Grunnskolen må derfor 
i årene fremover utvikles innenfor rammen av en strammere økonomi. Rådmannen foreslår å holde fast ved at 
budsjettene årlig kompenseres i forhold til elevtallsutviklingen, men forslaget innebærer justeringer av innsat-
sen på noen områder.
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Elevtallsutvikling

Elevtallsutvikling 2015 2016 2017 2018 2019

Barneskole 11 353 11 476 11 680 11 824 11 933

Ungdomsskole 4 545 4 581 4 710 4 805 4 888

Sum elevtall 15 898 16 057 16 391 16 629 16 822

Økning i elevtall i forhold til 2015  159 493 731 924

Elevtallsutviklingen viser at elevtallet stiger utover i handlingsprogramperioden. Ny befolkningsprognose 
viser en nedgang i elevtallet i 2016, i forhold til forrige befolkningsprognose, mens det utover i perioden 
viser en økning.

Viktige innsatser

Skoleledelse
Ny ledelsesmodell ble innført i skolene i Bærum fra skolestart 2014. Dette danner et ytterligere grunnlag for 
videre utvikling av en sterk læringskultur. Stikkord i denne sammenheng er pedagogisk ledelse tett på arbeidet 
i klasserommene, sterke faglige miljø, fokus på organisering og prioritering som gir økt læringsutbytte for elev-
ene, samt bygge skolens omdømme i lokalsamfunnet.

Lederskap har stor betydning for elevenes læring. En gjennomgang av skoleforskning fra ulike deler av 
verden dokumenterer en slik påstand. Det understrekes at lederskap har størst betydning når det kommer tett 
på klasserommet og tar aktivt ansvar for det pedagogiske arbeidet i skolen.

Erfaringer viser allerede etter ett år en positiv utvikling hvor rektorer opplever mer tid til pedagogisk le-
delse og avdelingsledere som blant annet skaper større sammenheng mellom de yngste elevenes skolehverdag 
og deres ettermiddagstilbud i SFO.  

Lærerprofesjon og kompetanseutvikling
Kort oppsummert sier senere års forskning at:
• Det er den gode lærer som skaper god læring – ikke mange lærere
• Lærere må være faglig dyktige og personlig trygge
• Gode relasjoner med elever og hjem er en forutsetning for god læring
• Det er kollegiet og ikke den enkelte lærer som skaper en god skole
• Faglig sterke miljø øker elevers læring

KAP.

4
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Bærum har høyt utdannede og kompetente lærere som bidrar til at elevene får maksimalt faglig og personlig 
utbytte av sin skolegang. Bærum har en gjennomsnittlig høy gruppestørrelse (i den ordinære undervisningen) 
på 21,1 elever per lærer i 2014, og kan samtidig vise til svært gode resultater på nasjonale prøver og eksamener.

Forskning viser at det er skoler som klarer å skape et faglig godt kollegium og et godt kollektivt arbeid om 
læringsarbeid, som lykkes best med å skape gode læringsresultat. Som lærer lykkes man ikke enkeltvis, men 
sammen med andre.

I Norge er det fokus på to sider ved kompetanseutvikling i skolene. Det er behov for å øke den formelt faglige 
kompetansen hos den enkelte lærer (videreutdanning). Skoleåret 2013–2014 deltok 45 lærere på videreutdan-
ning, og skoleåret 2015–2016 er det 109 lærere som starter opp på videreutdanningsprogrammet. I tillegg er det 
behov for å drive systematisk skolebasert kompetanseutvikling på den enkelte skole. Skolebasert kompetanse-
utvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. 
Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervis-
ning og samarbeid.

Den enkelte lærer har også et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert, både når det gjelder fag og fer-
digheter.

Skolekultur og lærende organisasjoner
Forskning sier at en skoles effektivitet kan måles på i hvilken grad den greier å kombinere høye forventninger 
til elevers læring med trygt læringsmiljø og god oppfølging av elever med ulike forutsetninger for læring. En 
effektiv skole har også et tydelig verdigrunnlag som både leves og kommuniseres innad og utad. En effektiv 
skole håndterer hele bredden av utfordringer, både i sine utviklingsplaner og i hverdagen.

Bærums skoler skal kjennetegnes ved denne type effektivitet og mener at dette bedre kan oppnås i skoler 
med mange elever og lærere enn i små skoler. Lederkraft er også et kjennetegn på effektivitet, og vil kunne 
være sterkere i store skoler enn små skoler.

Inkluderende skole og tilpasset opplæring i fellesskapet
Grunnskoletilbudet tar utgangspunkt i at alle elever kan lære. Forutsetningene er ulike, og skolens oppgave er 
å hente ut læringspotensialet til den enkelte elev. Læring i fellesskap med andre trekkes ofte frem som en suk-
sessfaktor for økt læringsutbytte. En inkluderende skole skal ha en raus normalitetsforståelse med rom for alle 
og blikk på den enkelte. Det fremmer læring når elevene også tør vise hva de ikke kan, og når det verdsettes at 
alle kan mestre å ha fremgang ut fra sine forutsetninger og sitt faglige nivå. 
I norsk skole er det imidlertid tre elevgrupper som trenger systematisk særskilt fokus. Det er:

• De elevene som trenger å lære norsk slik at de kan ha utbytte av undervisning og læring i klasserommet
• De elevene som av ulike årsaker trenger ekstra støtte i læringsarbeidet
• De elevene som har evner utover det normale og derfor ofte mangler utfordringer i sitt læringsarbeid

Norskopplæring
Vedtak om særskilt norskopplæring forutsetter dokumentasjon av manglende norskkunnskaper. Særskilt nor-
skopplæring gis til dem som har utfordringer med å få utbytte av arbeidet i klasserommet grunnet språkvan-
sker. Opplæringen skjer innenfor rammen av vanlig skoletid og går utover elevenes tilstedeværelse i klassen 
i ordinær undervisning. Tilstedeværelse i klassen har betydning for læringsutbyttet. Dette er et område vi vil 
følge tett opp for å se på mulige endringer.

6,2 prosent av elevene i bærumsskolen har skoleåret 2014/2015 vedtak om særskilt norskopplæring. Andelen 
er redusert i forhold til i fjor og ligger lavere enn i andre store kommuner. Det er avgjørende for elevenes mu-
lighet til å fullføre grunnopplæringen at de raskt får tilstrekkelig kompetanse i norsk til å kunne følge ordinær 
undervisning. 

Spesialundervisning
7,0 prosent av elevene i bærumsskolen har skoleåret 2014/2015 vedtak om spesialundervisning. Forskning 
sier at det er normalt at en andel på 3–5 prosent av elevene vil ha behov for spesialundervisning. 

Våren 2015 ble det lagt frem en sak for sektorutvalget barn og unge. Saken belyste hvordan den tilpassede 
undervisningen i klassen kan videreutvikles slik at en del av dagens elever med vedtak om spesialundervisning 
kan få sin opplæring innenfor klassefellesskapet.
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Sentrale spørsmål i saken:

• Hvordan er undervisningskvaliteten for denne elevgruppen i dag, og hvordan kan denne økes?
• Hva kjennetegner kvalitet på spesialundervisning? Hva sier forskningen? 
• Hvilke didaktiske endringer i undervisningen er nødvendige for å skape tilpasset undervisning for flere 

innenfor fellesskapets ramme?

Evnerike elever
I likhet med alle andre elever har de evnerike barna krav på en opplæring som er tilpasset deres evner og anlegg 
(opplæringslova § 1-3). Undersøkelser angir at 3–5 prosent av elevene våre er innenfor definisjonen av evnerike. 

Kommende skoleår skal bærumsskolen, i samarbeid med PP-tjenesten, ta i bruk kartleggingsverktøy for å 
identifisere denne elevgruppen og videre utvikle didaktikk som ivaretar og videreutvikler disse elevenes unike 
talent. 

Trygt og inkluderende psykososialt læringsmiljø
Et godt læringsmiljø har en egenverdi, men bidrar også til elevenes læring. Opplæring som bidrar til at elevene 
utvikler sosial og emosjonell kompetanse i et samspill, må bygge systematisk på interaksjon og samhandling 
mellom lærere og elever og mellom elevene. 

Den individuelle retten til et trygt psykososialt skolemiljø betyr at det er nulltoleranse for krenkelser, mob-
bing, trakassering og diskriminering av elever. Det innebærer at skolen må reagere når det skjer, og slå ned på 
alle tilløp til slike ord og handlinger. Vi har en nullvisjon – vi skal ikke si oss fornøyde så lenge det er elever 
som blir krenket, mobbet, trakassert eller diskriminert.

Ledelse er avgjørende for å skape og opprettholde trygge psykososiale skolemiljøer uten krenkelser, mob-
bing, trakassering og diskriminering. Dette gjelder både skoleeiers ledelse og skole- og klasseledelse. Alle an-
satte i bærumsskolen skal være trygge på å håndtere både regelverket og aktivt iverksette forebyggende arbeid. 
Det handler om systematisk arbeid over tid. 

Digital skolehverdag 
Gjennom FoU-prosjekter i 2013–2014 og iPad-pilotprosjektet i 2015 har skoler i Bærum gjort erfaringer med å 
ta i bruk digitale (personlige) læringsverktøy i klasserommet. De pedagogiske og arbeidsmessige mulighetene 
som ligger i denne utviklingen – og erfaringene som er gjort ulike steder – gjør at kommunen høsten 2015 skal 
avgjøre hvordan bærumsskolen skal gå videre med å digitalisere skolens og elevenes læringsarbeid. 

Pilotskolenes erfaringer sett i lys av mål og oppsatte kriterier blir oppsummert og vurdert i en evaluerings-
rapport. Rapporten fremmes som politisk sak i løpet av høsten 2015.

Digital skolehverdag handler om «å lære å lære». Den skal være drevet av pedagogikk, ikke av teknologi. 
Elevene skal ha mulighet til å lære hva som helst, når som helst, hvor som helst og med hvem som helst. Gjen-
nom digital skolehverdag får vi mulighet til å bryte sosiale mønstre og se andre kompetanser hos elever og 
lærere enn tradisjonell læring har gjort mulig. Forholdet mellom lærere og elever endres, og elever bruker 
hverandre mer i læringsarbeidet enn de har gjort tidligere. I en digital skolehverdag kan prinsippene som ligger 
til grunn for god underveisvurdering (vurdering for læring) realiseres på en god måte. Elevenes læringsevne, 
produksjon og motivasjon øker – for alle elevgrupper.

Pilotprosjektet digital skolehverdag startet i januar i år, på bakgrunn av behovet for å tenke og gjøre nytt når 
det gjelder læring og undervisning dersom skolen skal være med å prege kunnskapsutviklingen i samfunnet. 
Etablering av en mer digital skolehverdag vil sannsynligvis være en riktig vei å gå for bærumsskolen med tanke 
på nødvendig endring av læringsarbeidet i klasserommet for å nå mål om bedre læring. Piloten omfatter alle 
trinn og alle elever og ansatte på de fem skolene som er med på piloteringen. Elever og lærere er utstyrt med 
hver sin iPad som brukes som primært læremiddel.

Hjem–skole-samarbeid
Hjemmet spiller en vesentlig rolle for barn og unges skoleresultater. Forskning dokumenterer entydig at for-
eldreinvolvering og et godt samarbeid mellom hjem og skole har positiv betydning for barns og unges læring 
og utvikling. Det fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, 
mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, 
bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning.

Bærumsskolen har nettopp en slik foreldregruppe som i høy grad bidrar til gode skoleresultat i form av høye 
forventninger, deltagelse i egne barns skolegang og tett samarbeid med skolen.

Det er imidlertid ikke bare eleven som drar nytte av et positivt hjem–skole-samarbeid. Foreldrene vil på sin 
side få mer informasjon om undervisningen og forhold knyttet til sitt barns læring, og de blir bedre kjent med 
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læreren. Økt samarbeid gjør også at foreldrene blir mer positive til skole og utdanning. Lærerne får gjennom 
foreldresamarbeidet bedre innsikt i elevens behov og fungering, og kan derfor støtte eleven på en mer tilpasset 
måte i skolehverdagen. Foreldre og lærere vil gjennom positive samarbeidserfaringer utvikle en større felles 
forståelse av barnets behov og kan på den måten bli bedre i stand til å støtte barnets læringsprosess, både hver 
for seg og sammen.

Skolestruktur 
KOSTRA viser at Bærum kommune etter norsk standard gjennomsnittlig har relativt store skoler. Internt i 
kommunen er det slik at de store skolene stort sett er lokalisert i de østlige områdene, mens skolene i vest gjen-
nomgående er mindre. Samtidig er det skolene i vest som har størst andel elever med vedtak om spesialunder-
visning og særskilt norskopplæring. Dette gjelder både barne- og ungdomsskoler.

I et område som Bærum kan skolene med fordel bli større. Forskning viser at skoler med mange elever og 
store fagmiljø lettere utvikler en konsistent og sterk læringskultur enn mindre skoler, og har mer å spille på med 
tanke på tilpasset opplæring. Større enheter medfører erfaringsmessig også lavere relative kostnader til ledelse 
og administrasjon, og dermed større økonomisk handlingsrom.

Skolebehovsanalysen har satt fokus på å bygge større enheter når det gjelder etablering av nye skoler og nød-
vendige utvidelser av eksisterende kapasitet. Kommunen må også se på de mulighetene som foreligger med tan-
ke på å slå sammen eksisterende skoler. Dette vil bli gjort i forbindelse med rullering av skolebehovsanalysen.

Skolefritidsordningen 
Skolefritidsordningen (SFO) i Bærum skal være en del av skolens helhetlige læringsmiljø, hvor formålet er å gi 
barna omsorg, trivsel og trygghet gjennom et stimulerende, lærerikt og mangfoldig fritidstilbud.

Skolefritidsordningen skal være et senter for lek, aktivitet, utfoldelse og omsorg, og tilbudet skal gi erfa-
ringer og opplevelser sammen med andre barn. Det skal også være en arena hvor barna får brukt sine sosiale 
ferdigheter i praksis, og gjennom dette utvikler seg fysisk og mentalt. Skolefritidsordningen skal arbeide for at 
barna er aktivt med når det gjelder valg av aktiviteter, og at barnas fantasi og kreativitet stimuleres. Området 
rundt skolen skal brukes til friluftsaktiviteter, og det er viktig at personalet motiverer barna til å delta.

Skolefritidsordningen i Bærum ledes av pedagogisk kvalifiserte avdelingsledere som også er ledere for sko-
letilbudet til de samme elevene. Dette skaper en unik mulighet for å gi elevene våre et helhetlig tilbud. 
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4.2.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat  
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål  
2019

Brukere      

Tilstrekkelig kvalitet Elevene har et lærings-
miljø som gir maksimalt 
læringsutbytte og opp-
levelse av mestring

Resultater elevundersøkelsen 
(skala 1–5)

   

Motivasjon 
 (7. trinn  / 10. trinn)

4,1 / 3,6 4,2 / 3,9 4,2 / 4,0

Vurdering for læring 
 (7. trinn  / 10. trinn)

4,0 / 3,2 4,0 / 3,6 4,0 / 3,7

Mestring  
(7. trinn  / 10. trinn)

4,2 / 4,1 4,4 / 4,2 4,4 / 4,3

Vi skal arbeide slik at 
elever skal oppleve et 
trygt og læringsfrem-
mende miljø på skolen

   

Mobbing, andel elever som mobbes 
 (7. trinn  / 10. trinn)

4,3 %  / 4,1 % <3,5 % <3,3 %

Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet

 I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder 
for brukerundersøkelser og medvirkning

God bruker- 
medvirkning

Skolen samarbeider 
godt med elever og for-
eldre i læringsarbeidet

Resultater elevundersøkelsen 
(skala 1–5)

   

Elevdemokrati og medvirkning 
(7. trinn  / 10. trinn)

3,8 / 3,2 3,9 / 3,4 4,0 / 3,5

Støtte fra foreldre 
(7. trinn  / 10. trinn)

4,5 / 4,1 4,5 / 4,3 4,5 / 4,4

Tjenesteproduksjon     

God 
ressurs- 
utnyttelse

Bedre læring - elevers 
faglige og personlige 
læringsutbytte øker

    

Andel elever med vedtak om spesial-
undervisning

7,1 % 6,2 % 5,8 %

Resultatutvikling kartleggingsprøver 
1.–3. – andel elever på mestringsnivå 3 

89,6 % >2015 >2015

Grunnskolepoeng 43,2 42,9 43,1

Resultatoppfølging     

System for resultatoppfølging er 
gjennomført

100 % 100 % 100 %

Omfang på tjenester 
tilpasset 
innbyggernes 
behov

Kommunen har 
tilstrekkelig kapasitet 
til å håndtere 
elevtallsveksten

Elevkapasitet på nærskolene    

Vedtatt investeringsplan er fulgt opp OK OK OK

Skolebehovsanalysen er rullert  2016 2018

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 5,7 % 6,5 % 6,3 %
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4.2.5 Endringer drift

Økt aktivitet

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

1 Oppdatert beregnet demografikompensasjon 1 051,0 11,0 34,6 51,6 65,4

2 Leieutgifter Nadderud Arena  0,3 0,5 0,7 0,8

 Sum  11,3 35,1 52,3 66,2

1. Demografikompensasjon skole
For å kompensere for endring i antall barn i skolealder foreslås det å øke skolens driftsrammer med demogra-
fikompensasjon på 11 millioner kroner fra 2015 til 2016, og med videre beregnet økning med 65,4 mill. frem 
til 2019. 

Ny prognose for befolkningsutviklingen viser at elevtallsveksten i 2016 er litt lavere enn det som er lagt til 
grunn i Handlingsprogram 2015–2018. Utover i perioden øker elevtallet. 

2. Leieutgifter Nadderud Arena
På grunn av bygging av Bekkestua barneskole leier kommunen Nadderud Arena til kroppsøving og større 
foreldremøter.
 

Innsparinger

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

3 Administrative reduksjoner  -4,3 -4,3 -4,3 -4,3

4 Tilpasse antall plasser på Haug skole 73,8 -2,4 -5,3 -5,3 -5,3

5 Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig 1 051,0 -22,5 -28,9 -28,9 -28,9

 
 – herav helårseffekt av tidligere vedtatte tiltak iverksatt 
for skoleåret 2015/2016  -17,1 -17,1 -17,1 -17,1

  – herav nye tiltak fra skoleåret 2016/2017  -5,4 -11,8 -11,8 -11,8

6 Sjøvett og skoleidrett 1,5 -0,7 -1,5 -1,5 -1,5

7 Alternative skoler 15,6 -0,7 -1,5 -1,5 -1,5

8 Økt digitalisering   -2,0 -5,0 -5,0

9 Voksenopplæringen 26,5 -0,4 -0,9 -0,9 -0,9

10 Økt satsing på tilpasset opplæring      

 Sum  -31,0 -44,4 -47,4 -47,4

3. Administrative reduksjoner
Tiltaket bygger på generell effektivisering og omstilling i grunnskoleavdelingen. Videre er det gjort 
et forarbeid knyttet til merkantile tjenester innenfor hele programområdet. Det vil på grunnlag av 
blant annet denne utredningen bli foretatt en effektivisering og omorganisering av støttetjenestene. 

4. Tilpasse antall plasser på Haug
Haug skole er i dag bemannet og organisert for 120 elever, hvorav 112 elevplasser er forbeholdt bærumselever. 
Det selges stadig færre plasser til nabokommuner. Det har også vært en nedgang i antall søkere fra Bærum. 
Dette skyldes trolig nye kriterier for inntak til skolen. 

Historisk har det ikke vært tydelige opptakskriterier. Fra skoleåret 2013–2014 ble det fastslått at inntaks-
grunnlag til skolen var diagnosen psykisk utviklingshemmet. Dette har medført en lavere søkning til skoletil-
budet. På bakgrunn av dette har Bærum kommune behov for færre elevplasser ved Haug skole. 

Skolen er rammefinansiert. I 2015 koster hver elevplass 660 000 kroner. Ved å redusere rammen med 5,3 mil-
lioner, som tilsvarer 8 elever, vil skolen være bemannet for 104 bærumselever, som var elevtallet per oktober 2014.  
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5. Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig
De neste årene skal det investeres flere milliarder i flere skoler og rehabilitering av eldre skoler. Noe av dette 
må finansieres gjennom fristilling av midler fra drift. Hele kommunen er derfor i omstilling, også grunnskolen 
som største sektor målt i årsverk. For 2015 er det derfor foretatt en omstilling og effektivisering med halvårs-
effekt på 12,3 millioner innen grunnskolen. Den gjennomførte endringen vil hå helårseffekt med 29,4 mill. i 
2016, det vil si en økning på 17,1 mill. i forhold til budsjett for 2015. Dette på bakgrunn av vedtatt ressursreduk-
sjon i Handlingsprogram 2014–2017 og Handlingsprogram 2015–2018. I stor grad er omstillingen foretatt innen 
lærerårsverk, via redusert lærertetthet i de praktisk-estetiske fagene, færre årsverk innen tilpasset opplæring, 
redusert ledelsesressurs samt strammere bruk av vikarer. Parallelt ble grunnskolens elever på 1.–4. trinn tilført 
en ekstra statlig ressurs på 14,3 millioner kroner.

Ressurseffektiviseringen foreslås i lys av kommunens omstillingsbehov noe opptrappet i dette handlings-
programmet. Konkret foreslås det en innsparing på 5,4 mill. i 2016 og med helårseffekt i 2017 med 11,8 mill. 
Det er viktig at de yngste elevene tilgodeses med ressurser som sikrer tidlig innsats og målrettede tiltak i ung 
alder. Videre er det svært viktig at alle omstillingstiltak overvåkes for å sikre kvalitet og fortsatt høyt lærings-
utbytte for alle elever. 

I den videre omstilling for 2016–2019 er det viktig at rektorene fortsatt gis et handlingsrom som sikrer lokal 
tilpasning og prioritering av de profesjoner som er viktige for videre utvikling. Skolen er i endring, og gruppen 
tilsatte / ulike profesjoner skal avspeile denne omstillingen og utviklingen. Rådmannen vektlegger at forsla-
gene så langt som mulig ikke skal bidra til å redusere elevenes læringsutbytte. Likeens at elevene på 1.–4.trinn 
blir særlig ivaretatt med hensyn til gruppestørrelse. 

Ellers foreslår Rådmannen at innsparingen fordeles mellom skolene i henhold til elevtall, og at opptrappin-
gen gjennomføres i sin helhet fra skoleåret 2016–2017. Ekstra engelsktime på 6. trinn opprettholdes. 

6. Sjøvett og skoleidrett
Sjøholmen Maritime Senter har i dag et tilbud som består av svømmeopplæring, undervisningstilbud innen 
sjøvett og naturfag, samt tilrettelegging for arrangementer innen skoleidrett (for eksempel ballturneringer). 
Forslaget innebærer en avvikling av tilbudet om sjøvett og skoleidrett. Dette er aktiviteter som kan drives vi-
dere i regi av skolene. Det er viktig å understreke at svømmeopplæringstilbudet opprettholdes på dagens nivå.

7. Alternative skoler
Bærum har tre alternative skoler for elever som i større grad trenger et tilrettelagt tilbud med økt voksentetthet 
i en periode av sin skolegang. Skolene har totalt 27 elevplasser. Kostnaden per år per elev på disse skolene er 
513 000–700 000 kroner. Voksentettheten varierer fra 0,8 til 2,2 elever per voksen. Tiltaket innebærer at elev-
tallet på de alternative skolene opprettholdes, men det iverksettes omstillingstiltak knyttet til driftsoppgaver, 
merkantil bistand og bemanning.

8. Økt digitalisering
Økt digitalisering som ledd i bedre læring:
• Økt digitalisering gir nye læringsformer og bedre muligheter for tilpasset opplæring i klasserommet
• Ta i bruk nyttig erfaring fra de fem pilotskolene innen digital skolehverdag både hva gjelder økt læringsut-

bytte for elevene og effektivisering av læreres tidsbruk  
• Gevinstrealisering i form av reduserte utgifter til lærebøker og kopiering 

9. Voksenopplæringen 
En effektivisering av voksenopplæringstilbudet vil gjennomføres via undervisning i større og mer sammen-
satte grupper. Undervisningstilbudet endres uten at det går utover deltagers rettigheter og lovpålagte tilbud.  

10. Økt satsing på tilpasset opplæring
Dette er et tiltak som ikke vil gi økonomisk gevinst i første periode. Det legges en strategi som i første trinn 
handler om å allokere ressurser fra spesialundervisning og juridiske enkeltvedtak for en liten målgruppe 
elever, til en modell hvor ressursene brukes til å styrke den tilpassede undervisningen i fellesskapet/klassen.  

4.2.6 Investeringer 
Revidert	skolebehovsanalyse ferdigstilles i november 2015. Nåværende investeringsramme bygger på Skolebe-
hovsplan 2012–2020 (vedtatt av kommunestyret 19. juni 2013) samt bearbeiding gjennom senere handlingspro-
gram og langsiktig driftsanalyse og investeringsplan. 

Skolebehovsplanen fra 2013 viste at kommunen trenger å utvide skolekapasiteten, både for å dekke beho-
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vet i eksisterende boligområder og for å ta høyde for tilvekst i nye utbyggingsområder. Det er behov for store 
investeringer de nærmeste årene. Innen utgangen av 2018 bør det etableres kapasitet til cirka 1 300 nye elever. 
Rådmannens forslag til handlingsprogram betyr at det i sum for investeringer og drift foreslås store bevilgnin-
ger til grunnskolen. Videre er det behov for oppgradering av digital infrastruktur ved 22 skoler. 

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

Grunnskole, brutto   162 374 334 192 360 963 422 822 589 500 1 707 477

herav:         

Fornebu, 8 parallell ungdomsskole, 2022 F1 280 400    1 000 5 000 6 000

Fornebu, 4 parallell barneskole, 2020 F1 352 400   3 000 93 100 186 200 282 300

Bekkestua ny barneskole, 4 parallell F2 385 500 4 680 41 820 120 000 140 000 74 000 375 820

Stabekk skole - utvidelse til 3 parallell F3 145 100 22 543 102 000 20 000   122 000

Ramstad ungd. skole - utvidelse til 8 parallell F3 120 000 1 439 49 800 65 000 3 000  117 800

Hauger skole - oppgradering F2 125 000 4 546 51 400 63 000 6 000  120 400

Levre skole, ny 4 parallell F1 388 250 990 4 260 5 000 130 000 190 000 329 260

IKT - infrastruktur 22 skoler   11 388 22 000    22 000

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

IKT 
Oppgradering av digital infrastruktur ved 22 skoler. 

Fornebu
Dagens befolkningsgrunnlag, sammen med igangsatt utbygging, vil utløse behov for økt skolekapasitet på For-
nebu. Det er planlagt ferdigstillelse av ny barneskole i 2020 og ny ungdomsskole i 2022. 

Østre Bærum
Utvidelse av Stabekk skole er igangsatt, og den gamle skolen bestående av tre bygg vil bli totalrehabilitert og 
klar til bruk fra skoleåret 2017. Utvidelse av Ramstad skole er igangsatt og vil øke kapasiteten til 8 paralleller 
/ 24 klasser og skal være ferdig i 2017. Ny Bekkestua barneskole med fire paralleller er igangsatt og skal være 
ferdig i 2019.

Vestre Bærum  
Oppgradering av Hauger skole er igangsatt og forventes ferdigstilt årsskiftet 2017–2018. Det er i handlings-
programperioden avsatt midler til ny 4-parallell-skole på Levre. Forventet ferdigstillelse til skolestart i 2020.
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4.2.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 22 Grunnskoleopplæring

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  1 410,0 1 410,0 1 410,0 1 410,0

       

Prisvekst   3,4 4,0 4,1 4,1

Lønnsvekst   0,0 0,0 0,0 0,0

Tekniske endringer 1)   -6,5 -6,9 -6,9 -6,9

       

Oppdatert beregnet demografikompensasjon  1 051,0 11,0 34,6 51,6 65,4

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   26,5 33,5 39,8 46,9

Netto FDV-utgifter - skolelokaler   3,4 9,5 15,6 22,6

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

Husleie og driftsutgifter til erstatningslokaler Tidl. vedtatt  -0,2 0,5 0,5 0,5

Leieutgifter, Rykkinn avdeling Berger Tidl. vedtatt  23,0 23,0 23,0 23,0

Leieutgifter, Nadderud Arena   0,3 0,5 0,7 0,8

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -36,3 -54,5 -62,7 -63,0

Gjesteelever re. vedtak i FSK 23.05.12 Tidl. vedtatt  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Endret skolestruktur - større enheter Tidl. vedtatt  -0,9 -2,9 -4,9 -4,9

Omlegging av spesialundervisning Tidl. vedtatt  -2,7 -5,0 -7,7 -7,7

Ressurser til særskilt norskopplæring Tidl. vedtatt  -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig  1 051,0 -22,5 -28,9 -28,9 -28,9

 – herav helårseffekt av tidligere vedtatte tiltak iverksatt for skoleåret 
2015/2016

Tidl. vedtatt 
 -17,1 -17,1 -17,1 -17,1

 – herav nye tiltak fra skoleåret 2016/2017   -5,4 -11,8 -11,8 -11,8

Administrative reduksjoner   -4,3 -4,3 -4,3 -4,3

Tilpasse antall elevplasser Haug skole  73,8 -2,4 -5,3 -5,3 -5,3

Sjøvett og skoleidrett  1,5 -0,7 -1,5 -1,5 -1,5

Alternative skoler  15,6 -0,7 -1,5 -1,5 -1,5

Økt digitalisering    -2,0 -5,0 -5,0

Voksenopplæringen  26,5 -0,4 -0,9 -0,9 -0,9

Økt systemrettet arbeid i PP-tjenesten  
(Barne- og ungdomstjenesten)  37,0 -0,9 -1,3 -1,9 -2,2

       

Sum endringer  -2,0 10,8 25,9 46,5

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  1 408,0 1 420,8 1 435,9 1 456,5

 1) inkluderer også endringer ift. FDVU
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4.3 Barnehager
Programområdet omfatter tre resultatområder: 231 førskole, 232 styrket tilbud til førskolebarn (herunder PP-
tjenesten) og 233 førskolelokaler (FDVU) og skyss.

4.3.1 Innledning
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme 
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  Det gjelder en lovbestemt rett til barnehageplass. Bæ-
rums barnehager har god kvalitet, men har fortsatt for få barnehagelærere. Bærum har i dag tilbud til alle med 
rett til barnehageplass, men det er manglende samsvar mellom kapasitet og etterspørsel i noen områder.   

 Kommunestyret har vedtatt en egen barnehagemelding med uttrykt ambisjon om at alle barnehager i kom-
munen – Bærumsbarnehagene – skal ha et likeverdig tilbud med høy kvalitet.  

Befolkningsveksten tilsier behov for flere nye barnehager. Det må arbeides målrettet for å tilpasse tilbudet 
til lokale behov. Det betyr også avvikling av barnehageplasser i noen områder fremover. Økt kapasitet stiller 
krav til en mer kostnadseffektiv drift.

4.3.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Barnehagedekningen i Bærum har for barn 1–2 år fra 2013 steget med 1,3 prosent til 81,3 prosent i 2014. For 
barn 3–5 år er dekningsgraden 96,4 prosent. Bærums dekningsgrad for de ulike aldersgrupper ligger på gjen-
nomsnittet for ASSS-kommunene og har vært relativt stabil de siste årene.

Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager ligger rett over snittet 
for ASSS-kommunene. ASSS-kommunene samlet har økt driftsutgiftene med seks prosent fra 2013 til 2014, 
mens Bærum har hatt tilsvarende økning på to prosent i samme periode. Bærum har fra 2013 til 2014 hatt en 
lavere økning i pensjonskostnadene enn de fleste ASSS-kommunene. 

Kommunale barnehager i Bærum har den høyeste voksentettheten blant ASSS-kommunene, mens private 
barnehager har en noe lavere voksentetthet enn snittet. Høy voksentetthet i kommunale barnehager henger 
blant annet sammen med bemanningskrav i henhold til lov og forskrift. Små barnehagebygg medfører relativt 
høy bemanningsfaktor, til både ledelse og grunnbemanning.   

Bærum er den kommunen blant ASSS-kommunene som har lavest andel ansatte med barnehagelærerutdan-
ning. Snittet blant ASSS-kommunene viser ingen vekst fra 2013 til 2014, mens Bærum viser en vekst på åtte 
prosent fra 2013 til 2014. Kommunen har over flere år jobbet aktivt med å rekruttere barnehagelærere. De første 
kullene studenter hvor kommunen har gitt støtte til barnehagelærerutdanningen, er ferdig utdannet. Samtidig 
er det slik at en del ansatte har annen pedagogisk eller annen relevant utdanning, og mange har lang praksis 
fra barnehage.  
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Høy voksentetthet og lav andel fagutdannede er indikatorer som påvirker kostnadene i hver sin retning. 
Bærums noe høye voksentetthet i kommunale barnehager gir høyere kostnader, samtidig som lav andel fagut-
dannede vil gi lavere kostnader. 

Bærum er blant de kommunene som har lavest brutto driftsutgifter til barn som får ekstra ressurser i barne-
hagene. Selv om antall nyhenvisninger for barn 0–5 år til PP-tjenesten har gått ned, har sakkyndige vurderinger 
i PP-tjenesten medført en økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Det var 79,3 prosent av barn fra språklige og kulturelle minoriteter som hadde plass i barnehage i 2014. 
Dette er rett over snittet i ASSS-kommunene og en økning på 1,3 prosent fra 2013.

Bærums produksjon av barnehagetjenester har økt med 2,8 prosent fra 2013 til 2014, mens snittet blant 
ASSS-kommunen økte med 1,2 prosent. Produksjonsindeksen for Bærum ligger 4,7 prosent under ASSS-snittet 
i 2014. Hovedårsaken til Bærums lave produksjon er indikatoren andel ansatte med barnehagelærerutdanning 
eller annen pedagogisk utdanning, hvor Bærum ligger 17,8 prosent under snittet.  Ser man produksjonsindeksen 
opp mot brutto driftsutgifter, så har Bærum en beregnet effektivitet som ligger 1 prosent over ASSS-snittet. 
Dette betyr at Bærum får mer ut av ressursene enn gjennomsnittet blant ASSS-kommunene.  

4.3.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser

Sentrale utfordringer
Barnehagene i Bærum har god kvalitet. Brukerundersøkelser og flere tilbakemeldinger tilsier det. Men flere 
barnehager mangler fortsatt barnehagelærere. Det siste må ses i sammenheng med et økt antall barnehageplas-
ser de siste årene. 

Barnehage er en stadig viktigere del av alle barns oppvekst, og er viktig for det enkelte barns videre utvik-
ling, i utdanning, i arbeid og i fritid. Det må derfor være en ambisjon for en kommune å sikre at alle barnehager 
i kommunen skal ha et likeverdig tilbud med høy kvalitet.  

Siste befolkningsprognose viser noe nedgang i antall barn 0–5 år i handlingsprogramperioden sammenlig-
net med antall barn i samme aldersgruppe i 2015. Det er betydelig usikkerhet knyttet til prognosene. Progno-
sene viser deretter en jevn vekst i de kommende 20 årene. Den største økningen vil komme i aldersgruppen 
3–5 år, og synes å ha sammenheng med at mange familier flytter tilbake til Bærum for å etablere seg før barna 
begynne på skolen. Utviklingen krever langsiktig flere barnehageplasser i Bærum.

Selv om barnehagekapasiteten for kommunen som helhet må økes, må det også i den videre planleggingen 
tas hensyn til varierende kapasitetsutfordringer i de ulike deler av kommunen. Siste hovedopptak til barneha-
geplass (2015) har vist noe overkapasitet på barnehageplasser i noen områder, samtidig som det er mangel på 
plasser i andre områder. Det vil fortsatt være slik at noen familier benytter plasser i andre områder enn der hvor 
de er bosatt. Men det er også en grense for hvor lite tilgjengelig en barnehageplass kan være. 

Viktige innsatser
Kommunestyret har vedtatt en egen barnehagemelding med uttrykt ambisjon om at alle barnehager i kom-
munen – Bærumsbarnehagene – skal ha en definert kvalitet. I meldingen er det fastsatt overordnede grep for 
barnehagevirksomheten:

• Etablering av store barnehager
• Et likeverdig og enhetlig barnehagetilbud
• Tidlig innsats 
• Mestringsperspektivet 
• Samarbeid og samhandling  

Barnehagemeldingen har fem satsingsområder:

1. Lekens betydning for barns utvikling
2. Barnehagen som første trinn i utdanningsløpet
3. Språkmiljø og språkstimulering i barnehagene
4. Barnehagen som helsefremmende og forebyggende arena
5. Rekruttering og kompetanse

Arbeidet med å utarbeide en konkret handlings-/kvalitetsplan for oppfølging av føringer i barnehagemeldingen 
har startet, og planen legges frem for politisk behandling høsten 2015. 

Barnehagelærerstudiet ved Kunnskapssenteret i Sandvika er i dag etterspurt og er et positivt tiltak for re-
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kruttering av barnehagelærere til Bærums barnehager. Tiltaket må kunne ses på som erstatning for den økono-
miske støtte kommunen har gitt til barnehagelærerstudenter noen år. Det er også innført en statlig ordning som 
gir støtte til ansatte i barnehagene som ønsker å utdanne seg til barnehagelærere.

Kommunestyret har vedtatt en egen barnehagebehovsplan som ved neste rullering vil bli utviklet som en 
behovsanalyse. I planen vises det til at befolkningsvekst og nedleggelser (familiebarnehager, små private bar-
nehager) medfører behov for etablering av i overkant av 1 000 nye barnehageplasser i planperioden. Barneha-
gebehovsanalysen vil bli revidert hvert andre år. 

I arbeidet med å etablere nye barnehager er det viktig at det i område- og reguleringsplaner for boliger sikres 
arealer til barnehageformål. Også i opptaksområder med god dekning på kort sikt bør det sikres arealer for å 
dekke fremtidige behov.

Fornebu er et spesielt krevende område for barnehageplanlegging. Stor innflytting av barnefamilier og usik-
kerhet om endelig planløsning for Fornebu har medført og vil medføre midlertidige barnehageløsninger. 

Kommunen legger opp til at utbygging av nye barnehager skal fordeles hensiktsmessig mellom kommunen 
selv og private aktører. 

Etablering av nye barnehager gir kommunen økonomiske utfordringer.  Rådmannen vil anbefale følgende:   
  

• Nye barnehager etableres som store enheter, for best mulig utnyttelse av areal og lederressurser
• Ved etablering av nye barnehager kan dagens norm for grunnbemanning utfordres.  Normen for barn under 

3 år kan endres fra 3 voksne (1 barnehagelærer og 2 assistenter) per 9. barn til 4 voksne (2 pedagoger og 2 
assistenter) per 14. barn. Tilsvarende endring av normen for store barn vil bety svært store barnegrupper 
og anbefales ikke

• På grunn av overkapasitet i noen områder kan antall barnehageplasser reduseres i disse områdene ved å 
avvikle små (kommunale) og kostnadskrevende barnehagelokaler. Det kan parallelt gjennomføres orga-
nisasjonsendringer som sikrer mest mulig effektiv ledelse. Tiltaket innebærer at lokalene utnyttes slik at 
barnetallet «fyller» hele pedagogstillinger og at noen små barnehagebygg avvikles

• Avvikle/redusere tilbudet om åpen barnehage. Åpne barnehager er et gratis tilbud til barn og foreldre som 
ikke har barnehageplass. Det er fire kommunale barnehager som har dette tilbudet. Antall brukere i åpen 
barnehage var i 2014 gjennomsnittlig 63 barn og foreldre. Barn 1–5 år uten barnehagetilbud er 525.

• Andre administrative innsparinger
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4.3.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere

Tilstrekkelig 
kvalitet

Oppnå tilfredsstillende dek-
ningsgrad av barnehagelærere 

    

Andel styrere og pedagogiske ledere 
med godkjent barnehagelærerutdanning

80,2 % 85 % 90 %

Øke andel minoritetsspråklige 
barn i barnehage

    

Andel minoritetsspråklige barn i barne-
hage i forhold til alle innvandrerbarn

79,3 % 81 % 83 %

Brukertilfredshet med tjenes-
tetilbudet

I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for brukerundersøkelser og medvirkning

God bruker- 
medvirkning

Foreldre er aktive medspil-
lere i utvikling av innholdet i 
barnehagene

    

Etter vedtatt barnehagemelding skal 
FUB i Bærum ha en rolle ved utarbei-
delse av handlingsplan for barnehagene

Oppnådd Oppnådd Oppnådd

Opplevd god bruker-  
medvirkning

I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for brukerundersøkelser og medvirkning

Tjenesteproduksjon

God 
ressurs- 
utnyttelse

Norm for grunnbemanning     

Antall barn per årsverk i kommunale 
barnehager

5,8 6,0 6,0

Omfang på 
tjenester tilpasset 
innbyggernes  
behov

Etablere tilstrekkelig med 
barnehageplasser – alle  
med rett skal være sikret 
barnehageplass

    

Nye barnehagetomter og barnehager i 
henhold til behovsplan tilrettelegges

Oppnådd Oppnådd Oppnådd

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 8,4 % 8,3 % 8,2 %

4.3.5 Endringer drift

Demografi

1. Demografikompensasjon barnehage – usikre prognoser
Kommunens modell for beregning av demografikompensasjon for barnehager bygger på befolkningsprog-
nosen. Befolkningsprognosen som lå til grunn for Handlingsprogram 2015–2018 tilsa bevilgning til 7 816 
barnehageplasser for 2015, med en vekst opp mot 7 930 plasser i 2018. Ny justert befolkningsprognose viser 
imidlertid at prognosen for antall barn er lavere enn nivået for 2015 alle år i handlingsprogramperioden, med 
en nedgang på 125 plasser til 7 691 plasser allerede fra 2015 til 2016.

Utvikling i antall barnehageplasser 2015 2016 2017 2018 2019

Sum barnehageplasser inkl. bærumsbarn med plass i 
andre kommuner 7 816 7 691 7 750 7 705 7 736

Reduksjon i antall barnehageplasser i forhold til 2015  -125 -66 -111 -80

Befolkningsprognosen viser dermed færre barnehagebarn enn tidligere prognoser. Det fører til at demografi-
modellen for barnehager tilsier en betydelig budsjett- og kapasitetsreduksjon for barnehagene allerede fra 2016. 

Bærum kommune har en befolkningsvekst på omkring 1 900 innbyggere per år. Tallene for 2015 tyder på 
at denne trenden fortsetter for kommunen som helhet. Det er derfor ingen tvil om at den langsiktige trenden 
er vekst, også for barnehagekapasiteten. De kortsiktige svingningene i barnetall som prognosen viser, må vur-
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deres i lys av at prognosen for de minste barnehagebarna er mer usikker enn befolkningsprognosen for øvrige 
årskull. Det skyldes dels at det dreier seg om anslag for forventede fødsler, mens faktiske fødselstall kan vari-
ere, og dels at flyttemobiliteten er stor for familier med barn under skolealder.

Rådmannen ser at det er svakheter i modellen som benyttes til beregningen av demografikompensasjon 
for barnehagene fordi de økonomiske utslagene er betydelige når årskull er forventet å variere – samtidig som 
strukturelle endringer tar tid. Rådmannen mener det ikke er klokt å sette i gang generell kapasitetsavvikling i 
barnehagene basert på usikre prognoser og kortsiktige svingninger som ikke er i samsvar med den langsiktige 
trenden som viser kontinuerlig befolkningsvekst for kommunen som helhet. Rådmannen foreslår derfor at bar-
nehagebudsjettet ikke reduseres i tråd med de tall demografimodellen viser for 2016 – men at omstilling skjer i 
tråd med mer langsiktige utviklingstrekk for de ulike områdene av kommunen. Det gjøres en ny vurdering av 
dette i Økonomimelding I 2016 og i handlingsprogram 2017–2020.    

    Rådmannen vil vurdere demografimodellen for barnehage for å se om det er mulig å finne en hensiktsmes-
sig balansering mellom kortsiktige svingninger i prognosene og den langsiktige trenden i befolkningsprogno-
sene, og vil komme med revidert forslag til modell og oppdaterte prognoser i tilknytning til Økonomimelding 
I 2016.

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

1 Oppdatert beregnet demografikompensasjon 998,1 -24,0 -19,1 -12,2 -10,8

1 Usikre prognoser  24,0 19,1 12,2 10,8

 Sum  0,0 0,0 0,0 0,0

Økt aktivitet

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

2 Husleie midlertidig barnehage  1,0 2,5 2,5 2,5

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

2. Husleie midlertidige lokaler
I påvente av bygging og ferdigstillelse av ny kommunal barnehage på Fornebu må ny midlertidig barnehage 
etableres i leide lokaler og medfører behov for midler til ekstern husleie.

Innsparinger

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

3 Åpen barnehage 1,6 -0,7 -1,6 -1,6 -1,6

4 Omorganisere barnehagetilbudet 423,1 -1,7 -3,7 -3,9 -4,2

5 Optimalisere barnehagetilbudet 423,1 -3,4 -7,5 -10,9 -15,0

6 Tilpasse barnehagekapasiteten til lokale behov 423,1 -3,5 -7,9 -8,5 -9,3

7 Norm for grunnbemanning i nye barnehager 423,1 -0,3 -0,7 -1,4 -2,1

8 Utdanning av pedagoger 5,4 -1,9 -2,5 -3,5 -4,5

  – herav tidligere vedtatt  -1,4 -1,5 -1,5 -1,5

9 Administrative reduksjoner 9,8 -0,6 -1,8 -2,2 -2,7

10 Nasjonal ordning ved redusert foreldrebetaling 6,0

 Sum  -12,1 -25,7 -32,0 -39,4

3. Åpen barnehage
Åpen barnehage drives i fire kommunale barnehager, Gullhaug, Gommerud, Dønski og Storøya. I 2014 var det 
i gjennomsnitt 63 barn som benyttet tilbudet. Tilbudet er et leke- og aktiviseringstilbud noen timer i uken for 
barn i følge med foreldre. Tilbudet vurderes som et forebyggende tiltak og inngår som tiltak i familiesentrene 
på Fornebu og Dønski. 

Rådmannen foreslår å legge ned tilbudet om åpen barnehage. Tilbudet er ikke en lovpålagt oppgave. Råd-
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mannen vil vurdere om et tilbud for foreldre og barn uten barnehageplass kan etableres gjennom frivillig inn-
sats. Ved nedleggelse vil aktuelle lokaler også kunne omdisponeres til ordinære barnehageplasser, tilsvarende 
om lag 55 barnehageplasser. Overtallige medarbeidere vil bli overført til ordinær barnehagedrift.

4. Omorganisere barnehagetilbudet
Flere kommunale barnehager har i dag drift i små og mindre hensiktsmessige bygg. Lovkrav stiller blant an-
net krav til høyere pedagogdekning, og dermed høye driftsutgifter i disse byggene. Mindre etterspørsel enn 
forventet i noen områder av kommunen tilsier at barnehagedrift i noen små bygg kan avvikles og dermed gi 
en mer effektiv drift. Rådmannen foreslår å avvikle drift i de minste avdelingene tilknyttet barnehagene Top-
penhaug og Åsterud. 

På grunn av etablering av permanent skole i gamle Stabekk skole vil det ikke være mulig videreføre barne-
hagedrift i en avdeling – Skallum – av Skogveien barnehage. Denne forslås avviklet. Overtallige medarbeidere 
vil bli overført til andre barnehager.

5. Optimalisere barnehagetilbudet
Kommunale barnehage benytter i all hovedsak hele barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal. Denne 
arealutnyttelsen betyr i noen tilfeller – på grunn av lovkrav – gruppesammensetninger med høyere krav til 
pedagogtetthet enn med en normal gruppeinndeling. Barnehageplassene blir dyre plasser. 

Rådmannen foreslår – der hvor det på grunn av mindre etterspørsel er mulig – å endre gruppesammensetnin-
gen i noen barnehager, for på denne måten å få en mer optimal drift med full utnyttelse av pedagogressursene.  

Tiltaket må også ses i sammenheng med at noen nye private barnehager i de aktuelle områdene har ledig 
kapasitet, og vil kunne forventes å ta opp barn i områdene hvor barnehageplassene blir redusert. 

Overtallige medarbeidere vil kunne bli overført til andre barnehager. 

6. Tilpasse barnehagekapasiteten til lokale behov
Mindre etterspørsel etter barnehageplasser med påfølgende ledig kapasitet i noen områder gjør at Rådmannen 
forslår å avvikle ordinære barnehageplasser i Skui-området og på Rykkinn. Det foreslås å redusere barnehage-
drift i kommunale barnehager i dette området. Overtallige medarbeidere vil kunne bli overført til andre barne-
hager. Tiltaket må ses i sammenheng med at en ny og stor private barnehage i Skui-området har ledig kapasitet. 

7. Norm for grunnbemanning i nye barnehager
Barnehagene har i dag en grunnbemanning med 3 voksne per 9. barn under 3 år og 18. barn over 3 år. I denne 
normen er en lovbestemt pedagogisk lederstilling. Rådmannen foreslår å endre bemanningsnormen for de 
yngste barna, til 4 voksne per 14. barn under 3 år. Dette vil medføre mindre voksentetthet, men en større peda-
gogtettet, siden denne normen vil kreve 2 pedagogiske lederstillinger. Ny norm for grunnbemanning foreslås 
innført gradvis ved bygging av nye større bygg som er tilrettelagt for alternative sammensetninger av barne-
grupper. Gradvis innføring vil gi tid til å høste erfaringer med ordningen. Tiltaket medfører ingen overtallighet 
av medarbeidere. Tilsvarende endring av normen for store barn (3+) vil bety for store barnegrupper og anbefa-
les ikke. Tiltaket kan gjennomføres forutsatt at det ikke innføres en nasjonal norm for bemanning i barnehager. 
  
8. Utdanning av pedagoger
På grunn av mangel på barnehagelærere i pedagogiske lederstillinger gir kommunen økonomisk støtte til as-
sistenter som er kvalifisert til å gjennomføre barnehagelærerutdanning som deltidsstudie. Ordningen gjelder 
for kommunale og private barnehager, og det medfører bindingstid for de som deltar i ordningen. 

Barnehagelærerstudie ved Kunnskapssenteret i Sandvika synes å motivere flere fra Bærum til å velge dette 
studiet uavhengig av økonomisk støtte fra kommunen. Rådmannen foreslår å fase ut ordningen med økonomisk 
støtte til gjennomføring av barnehagelærerutdanning for assistenter i barnehage. Studenter som går i utdan-
ningsløp med økonomisk støtte, vil motta dette ut utdanningsløpet. Nye studenter vil ikke motta økonomisk 
støtte. Tiltaket må også ses i sammenheng med at det er innført tilsvarende statlige ordninger. 

9. Administrative reduksjoner
Rådmannen vil gjennomføre administrative endringer som reduserer budsjettrammen for programområdet 
med 1 million kroner i 2015 og økende til 5,7 mill. i 2019.

Tiltakene omfatter:
• Sammenslåing av barnehager til større enheter 
• Innføring av nytt fagsystem for gjennomføring av fullelektroniske opptak vil kunne gi administrative innsparinger 
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10. Nasjonal ordning med redusert foreldrebetaling
Regjeringen har med virkning fra mai 2015 innført ordning med redusert foreldrebetaling for barnehageplass 
for familier med lav inntekt. Kommunen har fått tilført ekstra budsjettmidler for å gjennomføre ordningen. 
Bærum har i utgangspunkt en ordning med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Ny ordning 
overlapper i noe grad ordningen som er gjeldende i Bærum. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til 
hvordan ny nasjonal ordning og etablert kommunal ordning kan tilpasses hverandre.  

4.3.6 Investeringer 
Nåværende investeringsramme bygger på Barnehagebehovsplanen 2013–2022 (vedtatt av kommunestyret 
26.2.2014). Barnehagebehovsplanen viser at det må etableres i overkant av 1 000 nye barnehageplasser i løpet 
av planperioden. Det legges opp til bygging av nye store barnehager, og at disse fordeles forholdsvis likt mellom 
kommunen selv og private aktører. Det er geografiske områder i kommunen hvor det ikke er samsvar mellom 
behov og kapasitet. Kapasitetsøkningene er derfor primært lokalisert til områder med kapasitetsutfordringer.

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

Barnehager, brutto   20 828 163 270 154 050 76 600 105 000 498 920

herav:         

Fornebu, Nansenparken barnehage F2 94 500 2 939 31 395 58 500 1 600  91 495

Fornebu, barnehage 1 F1 190 000 2 000 20 000 60 000 82 000

Fornebu, midlertidig kapasitet F1 20 000 20 000  20 000

Jarkrysset barnehage F1 74 000 1 500 30 500 40 000 1 000 1 000 72 500

Jarenga barnehage F1 90 000 1 000 5 000 35 000 49 000  89 000

Midlertidige barnehageplasser, Hagabråten m.m. F1  900 38 183 1 300  39 483

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

Fornebu
Nansenparken barnehage er under planlegging og regulering. Barnehagen vil øke kapasiteten fra tidligere plan-
lagte 120 plasser til 200 plasser og er planlagt ferdigstilt høsten 2017. Grunnet økt behov for barnehageplasser i 
handlingsprogramperioden vil det bli etablert en midlertidig barnehage inntil enda en ny barnehage er etablert, 
denne er planlagt ferdigstilt i 2020. 

Østre Bærum
Jarenga kommunale barnehage og Storenga private barnehage skal rives, og en ny og større barnehage skal eta-
bleres på samme tomt. Totalt vil kapasiteten øke med 50 barn. Det er en forutsetning for å kunne gjennomføre 
prosjektet at man har skaffet erstatningsplasser for eksisterende plasser i byggeperioden. Det er i handlings-
programperioden avsatt midler til etablering av en midlertidig permanent barnehage som skal benyttes under 
rehabilitering/utvidelse av kommunale barnehager. I påvente av ferdigstillelse av den midlertidige permanente 
barnehagen vil det bli etablert en midlertidig barnehage.
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4.3.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 23 Barnehager

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  1 139,9 1 139,9 1 139,9 1 139,9

       

Prisvekst   1,9 2,0 2,0 2,0

Lønnsvekst   -1,9 -1,9 -1,9 -1,9

Tekniske endringer 1)   -2,1 -2,1 -2,1 -2,1

       

Oppdatert beregnet demografikompensasjon  998,1 -24,0 -19,1 -12,2 -10,8

Usikre prognoser   24,0 19,1 12,2 10,8

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   1,3 9,7 13,0 15,3

Netto FDV-utgifter - barnehagelokaler   0,3 7,2 10,5 12,8

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  0,0 5,7 7,6 7,6

Husleie midlertidig barnehage   1,0 2,5 2,5 2,5

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -15,2 -35,3 -44,1 -51,5

Kveldsåpne barnehager, prøveprosjekt Tidl. vedtatt  -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Redusert toppressurs Tidl. vedtatt  0,0 -6,5 -9,0 -9,0

Statsbudsjettet – økt foreldrebetaling med 2 trinn, 1.1 og 1.5 Tidl. vedtatt  -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Utdanning av pedagoger  5,4 -1,9 -2,5 -3,5 -4,5

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  -1,4 -1,5 -1,5 -1,5

Åpen barnehage  1,6 -0,7 -1,6 -1,6 -1,6

Omorganisere barnehagetilbudet  423,1 -1,7 -3,7 -3,9 -4,2

Optimalisere barnehagetilbudet  423,1 -3,4 -7,5 -10,9 -15,0

Tilpasse barnehagekapasiteten til lokale behov  423,1 -3,5 -7,9 -8,5 -9,3

Norm for grunnbemanning i nye barnehager  423,1 -0,3 -0,7 -1,4 -2,1

Administrative reduksjoner  9,8 -0,6 -1,8 -2,2 -2,7

       

Sum endringer  -16,0 -27,5 -33,1 -38,2

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  1 124,0 1 112,4 1 106,9 1 101,8

1) inkluderer også endringer ift. FDVU
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4.4 Barne- og ungdomstjenester

Området barne- og ungdomstjenester omfatter tjenester innenfor syv ulike programområder: 

• Barnevern – programområde 27 Barnevern
• Helsetjenester til barn og unge, inkludert rehabilitering barn og unge samt rus- og kriminalitetsforebyg-

gende arbeid (SLT) – programområde 36 Kommunehelse
• Pedagogisk-psykologisk tjeneste – programområde 22 Grunnskoleopplæring og 23 Barnehager
• Avlastningstjenesten, barneboliger, Homestart, akutthjelpen og tilrettelagt fritid – programområde 32 Pleie 

og omsorg 
• Utekontakten – programområde 33 Sosialtjeneste og bolig
• Ungdom og fritid – programområde 52 Kultur og fritid

4.4.1 Innledning
Barne- og ungdomstjenester skal i årene fremover prioritere tjenester som bidrar til å styrke barns og unges 
egne ressurser og mestring av eget liv. Arbeid med tidlig innsats intensiveres, og ressursene målrettes mot 
prioriterte områder og målgrupper. Styringsdokumentene Sammen for barn og unge, Handlingsplan for å 
forebygge ekstremisme, Barnehagemeldingen, Skolemeldingen, Helsemeldingen, Barnevernmeldingen samt 
kartleggingen innen folkehelsearbeidet for barn og unge, gir føringer for prioriteringer og innsatsområder i 
årene fremover. 

Arbeidet med strukturelle grep i barne- og ungdomstjenester videreføres i handlingsprogramperioden. Eta-
blering av større enheter i helsestasjon- og skolehelsetjenesten vil gi mer robuste fagmiljøer og sikre bruker-
gruppene et bedre tilbud. Gjennomgang av organisering, tjenester og tiltak skal bidra til å målrette tjenestene ut 
fra behov i barne- og ungdomsbefolkningen og sikre god samordning og bedre drift av de tjenester som tilbys 
i et bærekraftig fremtidsperspektiv.

En viktig satsing for barne- og ungdomstjenester i perioden vil skje på Hundsund/Fornebu hvor tjenesten 
skal etablere nytt fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge. En annen viktig satsing er å forebygge at barn og 
unge trekkes inn i radikaliserte og ekstreme miljøer.

Hovedgrep – ønsket utviklingsretning 
Følgende hovedgrep skal prege arbeidet med barn og unge i handlingsprogramperioden:

•	 Tidlig	innsats – barn og unge skal få tidlig hjelp og oppfølging for å hindre at vanskene utvikler seg til mer 
langvarige problemer 

•	 Mestring	– tjenester og tilbud skal utformes og gis på en slik måte at de styrker barns og unges egne res-
surser og mestring av eget liv

•	 Der	barn	og	unge	er	– en forutsetning for å styrke barns og unges mestring av eget liv, er å være til stede 
på de arenaene hvor barn og unge er. Tjenestene skal derfor i større grad gis ute i barnehagen, i skolen, og 
i fritidssektoren

•	 Medvirkning	og	involvering – barn og unge er viktige premissgivere når tilbud og tiltak utformes. Barn, 
unge og deres familier skal bli involvert og ha innflytelse

•	 Hjelp	som	virker	– barn, unge og familier skal motta tjenester som er utformet med bakgrunn i evidensba-
sert kunnskap, slik at man med størst mulig grad av sikkerhet kan vite om innsatsen er virksom og skaper 
de positive endringene man er ute etter

•	 Styring	av	ressursinnsatsen – inn mot prioriterte områder og målgrupper. Ressurser skal utnyttes godt, og 
fagkompetansen skal anvendes inn mot de som trenger det mest 

•	 Én	dør	inn:	samordning	og	kontinuitet	– for å lykkes med tidlig og helhetlig innsats, skal den som først er 
i kontakt med familien og barnet/ungdommen følge opp at behov blir kartlagt og riktige tjenester koblet inn 
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4.4.2 Status

Helsetjenester barn og unge

Helsesøsterdekning 2012 2013 2014 Norm*)

Helsestasjon – antall fødsler per årsverk helsestasjon for barn 82 70 59 65

Helsesøster – antall barn 0–5 år per årsverk helsesøster 550 505 442  

Helsesøster – antall elever barneskole (6–12 år) per årsverk helsesøster 754 704 683 300

Helsesøster – antall elever ungdomsskole (13–15 år) per årsverk helsesøster 529 488 504 550

Helsesøster – antall elever videregående skole (16–19 år) per årsverk helsesøster 796 785 797 800

*) Norm fra Helsedirektoratet

Helsesøstertjenesten er styrket de siste årene, og er ytterligere styrket i 2015. Dekningsgraden har økt på helse-
stasjonene og innen skolehelsetjenesten for barn. Utbyggingsområder med tilflytting av barnefamilier medfø-
rer økt press på berørte helsestasjoner.

Bærum har en bedre helsesøsterdekning innenfor de fleste årstrinn enn andre sammenlignbare kommuner. 
Unntaket er helsestasjonene, hvor Bærum ligger 13 prosent under ASSS-snittet. Helsestasjonene er styrket med 
2,7 helsesøsterårsverk fra 2013 til 2014, og er ytterligere styrket i 2015. Antall elever per årsverk i skolehel-
setjenesten på barnetrinnet ligger 3 prosent over snittet i ASSS, men under normen som er på 300 elever per 
årsverk. Ungdomstrinnet ligger 20 prosent over snittet i nettverket og over normen fra Helsedirektoratet, som 
er på 550 elever per årsverk. Når det gjelder antall elever på videregående skole per årsverk, har Bærum den 
beste helsesøsterdekning av alle ASSS-kommunene. 

Tjenesten har oppnådd gode resultater på alle gjennomførte kontroller og undersøkelser av barn. Målt produk-
sjon per årsverk er høy sammenlignet med de andre kommunene i nettverket. Både andelen hjemmebesøk 
innen 14 dager etter hjemkomst og andelen undersøkelser av sped- og småbarn er høy. Dette innebærer en 
dekningsgrad på mellom 96 og 100 prosent. 

Barnevern

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Enhetskostnadene i barnevernet ligger høyt sammenlignet med andre kommuner i ASSS- nettverket, men er 
redusert de siste årene. Enhetskostnader til saksbehandling er redusert fra 2013. Årsaken er at tjenesten har 
mottatt flere meldinger og det har vært flere undersøkelser i 2014 enn i 2013. I 2014 har effektivisering av ad-
ministrasjonen medført at det nå er 10,1 barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk (saksbehandlerressurser). 
Tilsvarende nøkkeltall for 2013 var 9,7 barn. 
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Enhetskostnad på tiltak til barn som bor hjemme, er redusert med 13 prosent fra 2013, men er fremdeles 
relativt høy sammenlignet med de andre kommunene i nettverket. Dette skyldes at det satses på intensive en-
dringstiltak i kortere perioder. Tiltakene er ofte omfattende og kostbare.

Enhetskostnad per barn som bor utenfor hjemmet, er høy sammenlignet med snittet i ASSS. Årsaken til 
høye brutto enhetskostnader for barn som bor utenfor hjemmet, er at Bærum har mange enslige mindreårige, 
hvor mesteparten av utgiftene refunderes av staten. Dette vises også gjennom netto driftsutgifter, hvor enhets-
kostnadene er mer like, og hvor Bærum ligger nærmere snittet. Høy enhetskostnad skyldes også økte utgifter 
til fosterhjem og opphold i forsterkede fosterhjem. I tillegg er egenandelssatsene på institusjonsplasseringer økt 
med 50 prosent.

Det har vært en positiv utvikling i antall avsluttede undersøkelser innen fristen på 3 måneder. Det er økt 
fokus på å overholde frister, og Bærum ligger nå over snittet på denne indikatoren. 

Bærums produksjon av barnevernstjenester ligger 25 prosentpoeng under snittet i ASSS. I 2013 lå Bærums 
produksjon 28 prosentpoeng under snittet i ASSS.  Produksjonen i Bærum økte med 5,5 prosent, mens snittet 
i ASSS gikk opp med 2,2 prosent. Bedringen gjelder alle indikatorene i produksjonsindeksen. Størst økning er 
det på kvalitetsindikatoren andel undersøkelser med behandlingstid under 3 måneder, hvor Bærum nå ligger 
over snittet i ASSS. 

Rådmannen har igangsatt en ekstern gjennomgang av barnevernstjenesten.

Aktivitet barnevern 2012 2013 2014
Prognose 

2015

Nye meldinger til barnevernet 677 715 736 760

Hjelpetiltak i hjemmet 338 309 293 290

Tiltak utenfor hjemmet 183 209 206 215

  – herav saker med omsorgsovertagelse 97 104 105 108

Akuttvedtak 36 44 30 40

Saker til fylkesnemnd og rettssaker 36 45 31 35

Aktivitetstallene for barnevernet viser at antall meldinger øker. Prognosen viser også en liten økning i antallet 
tiltak utenfor hjemmet og saker med omsorgsovertagelse. Det samme gjelder antall akuttvedtak, saker til fyl-
kesnemnd og rettssaker. Flere av sakene omhandler anker om tilbakeføring av barna og/eller utvidet samvær. 
Ankesaker fra foreldre ser ut til å øke. Disse endringene kan bety at sakene i barnevernet blir mer ressurskre-
vende og mer komplekse enn tidligere.

Dersom vi antar at de sosioøkonomiske forholdene i Asker og Bærum er like og Bærum skal ha tilsvarende 
dekningsgrad som Asker når det gjelder undersøkelser, vil dette innebære 985 meldinger til barnevernet i Bæ-
rum i 2016. Det vil si en økning på 271 meldinger. 

Avlastning 

Individuell avlastning og avlastning i institusjon 2012 2013 2014
Per juni 

2015

Antall brukere individuell avlastning 307 277 278 271

Antall tildelte timer individuell avlastning 12 984 13 636 14 609 14 781

Antall timer per bruker per uke 10,6 12,3 13,1 13,6

Antall brukere barneboliger og avlastningsbolig 106 89 72 71

Antall plasser barneboliger og avlastningsbolig 32 32 31 31

Antall gjennomførte døgn 8 712 8 457 8 729 8 954*)

Kjøp av eksterne plasser  1 3 4

*) Prognose 2015

Antall brukere innen individuell avlastning holder seg stabilt, men antall timer per bruker øker. Det har skjedd 
endringer i brukergruppen de siste årene. Tjenesten har i dag brukere med både utviklingshemming, psykiske 
lidelser og atferdsproblematikk. Trykket på individuell avlastning er økende. Vedtak om mer omfattende av-
lastningstjenester kombinert med avlastning i bolig bidrar i mange tilfeller til å utsette behovet for kommunal 
omsorgsbolig. 

For avlastnings- og barneboliger viser tallene færre brukere, men antallet døgn per bruker øker. Dette betyr 
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at familier som mottar avlastning, har vedtak om mer ofattende tjenester enn tidligere. Antall gjennomførte 
døgn har økt med 225 døgn fra 2014 til 2015.

Likeledes øker antallet kjøp av eksterne enkeltplasser til svært ressurskrevende brukere, hvor kommunen i 
dag ikke har relevant tilbud som imøtekommer brukernes behov. 
 
PP-tjenesten

Antall nye henvisninger 2012 2013 2014
Prognose 

2015

Antall nye henvisninger 0–5 år 185 216 208 200

Antall nye henvisninger 6–13 år 234 199 207 200

Antall nye henvisninger 14–16 år 69 97 85 80

Antall nye henvisninger voksne 24 26 29 25

Foreløpige prognoser viser en nedgang i antall nye henvisninger til PP-tjenesten. I tillegg til økt bruk av konsul-
tasjoner og konsultasjonstelefoner, satser tjenesten på mer systemrettet arbeid i skoler og barnehager. Innsatsen 
dreies mot skoler og barnehager med spesielle utfordringer, i tillegg til at tidlig innsats gjør at antall sakkyndige 
utredninger og vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagene øker. Våren 2015 ble det lagt frem en poli-
tisk sak som beskriver hvordan tilpasset undervisning i klassen kan videreutvikles slik at flere elever får sin 
opplæring innenfor ordinære rammer. På sikt er målsettingen at endringen vil medføre et redusert behov for 
sakkyndige utredninger og vedtak om spesialundervisning. 

I 2014 hadde 7,0 prosent av elevene vedtak om spesialundervisning. Forskning sier at en andel på mellom 
3,0 og 5,0 prosent er det normale. Målet i Bærum er at andelen elever med vedtak om spesialundervisning skal 
være maksimum 6,0 prosent innen 2019. 

Ungdom og fritid

Ungdomstjenesten 2012 2013 2014

Brutto driftsutgifter (mill. kr) 19,3 19,8 22,6

Antall besøk, inkl. utleie 300 416 252 260 230 010

Utgifter per besøk inkl. utleie 64 78 98

Åpningstimer per år *) 23 324 23 853 25 382

*) Tallet for 2009 er korrigert ift. HP 2011–2014

Økte bruttoutgifter fra 2013 til 2014 skyldes utskifting av utstyr i 2014. Besøkstallene viser nedgang fra 2012 
til 2014. Nedgangen gjelder spesielt Arena Bekkestua, hvor tjenesten ikke har klart å tilrettelegge godt nok 
for nye rullaktiviteter, eksempelvis sparkesykkel. I tillegg viser ungdomsundersøkelsen av flere unge velger å 
bruke fritiden sin hjemme, hvor de dyrker sine interesser gjennom bruk av nettbrett og smarttelefoner. For å 
understøtte viktigheten av sosialisering med andre barn og unge, er Ungdom og fritid i kontinuerlig bevegelse 
og dialog med barn og unge for å ha attraktive møtearenaer og aktiviteter som treffer barn og unge. Et godt 
eksempel er styrking av Tanken Aktivitetshus, med varierte aktiviteter og utvidet åpningstid. 

4.4.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 
Nasjonale og lokale undersøkelser viser at barn og unge i dag er svært veltilpassede og mer skikkelige enn tidli-
gere generasjoner. Men de samme undersøkelsene viser samtidig at de er mer utsatt for stress- og pressrelaterte 
plager, og de bekymrer seg mer. I kommuneplanens samfunnsdel understrekes det at det er gode oppvekstsvil-
kår for de fleste barn og unge i Bærum, men det er også en del som faller utenfor og strever i hverdagen. Dette 
understreker viktigheten av at alle tjenester som er rettet mot barn og unge, må samarbeide og samhandle enda 
tettere for å gi tjenester som bidrar til trygge oppvekst- og opplæringsvilkår for alle barn og unge i kommunen. 

Følgende utfordringsområder, målgrupper og innsatsområder er kartlagt, og skal prioriteres i årene frem-
over: 

Marginalisering, utenforskap og ekstremisme
Det er et mål i handlingsprogramperioden å sørge for at barn og unge som er i ferd med å marginaliseres, fanges 
tidligere opp, opplever tilhørighet og inkluderes i et fellesskap i skolen og på fritiden. Erfaringer viser at en av 
risikofaktorene for å trekkes til radikale miljøer som aksepterer voldelige uttrykk, er utenforskap og marginali-
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sering. Handlingsplan mot ekstremisme, Sammen for barn og unge, og Barnehagemeldingen har mål/strategier/
tiltak for å motvirke marginalisering og utenforskap. Disse skal implementeres i tjenestene i perioden. 

Det vil bli lagt spesielt vekt på å redusere andelen elever i ungdomsskolen med høyt periodevis fravær / 
fravær over ti prosent. Stort fravær i barnehage og skole fører i mange tilfeller til lav selvfølelse og dårlig 
selvbilde og bidrar til store faglige hull og isolering. Alvorlig skolefravær i ungdomsskolen er også en av de 
viktigste faktorene som predikerer frafall i videregående skole. PP-tjenesten kan spille en viktig rolle i arbeidet 
med å redusere frafallet i videregående skole gjennom blant annet å bidra til en klarere grenseoppgang mellom 
spesialundervisning og tilrettelagt opplæring innenfor rammen av ordinær undervisning. Dreiningen mot mer 
veiledning og systemisk arbeid i både barnehage og skole vil fortsette i handlingsprogramperioden. 

Bærum kommunes arbeid med å forebygge radikalisering og ekstreme holdninger fortsetter. Kommunen 
har i samarbeid med politiet utarbeidet en lokal handlingsplan mot ekstremisme som konkretiserer ulike aktø-
rers tiltak og ansvar i forebyggingsarbeidet. Det er også laget en foreldreveileder i tett samarbeid med innvan-
drerorganisasjonene, som er oversatt til flere språk og distribuert til aktuelle tjenester og andre aktuelle steder i 
kommunen. Bærum kommunes primæranliggende er å styrke det forebyggende arbeidet og fange opp personer 
i risikosonen så tidlig som mulig. 

Det er opprettet en kjernegruppe på tvers av kommune og politi, som skal koordinere forebyggingsarbeidet. 
Enheten har base på Marie P. familie- og aktivitetssenter. Senteret har allerede etablert samarbeidsstrukturer 
med relevante aktører som frivillige organisasjoner og trossamfunn. Ressursenheten skal favne hele kom-
munen og samarbeide med lokale ressurser i nærmiljøene, som sosiallærere, miljøarbeidere, aktører innen 
fritidstilbud og ulike trossamfunn. 

Press og stress – forebygge psykiske vansker og lidelser hos barn og unge
Grunnlaget for en god psykisk helse hos barn og unge legges i barndommen og i tidlige ungdomsår. Premis-
sene for god psykisk helseutvikling ligger først og fremst i det som utgjør barnas omgivelser, som familien, 
barnehagen, skolen, fritidsarenaer og venner. Derfor er det viktig at den primære forebyggende innsatsen i 
større grad i årene fremover rettes inn mot familien og forhold i barnehagene, skolene og på de fritidsarenaer 
barn og unge oppholder seg. 

Storsamfunnet er en vesentlig premissgiver når det gjelder press, stress og psykisk helse. Et viktig trekk i 
samfunnsutviklingen, som har stor betydning for ungdomskulturen, er summen av utdanningskrav samt nye 
definisjoner av hva som regnes som personlig suksess. Disse endringene i samfunnet legger press på ungdom 
på flere områder: skolen må mestres, kroppen trenes og helsen må være god. Den digitale utviklingen med blant 
annet eksponering i sosiale medier bidrar til å forsterke bildet og underbygger viktigheten av at unge må tenke 
på og forvalte ungdomstiden som en viktig investering i fremtiden. Disse trekkene ved samfunnet ligger i stor 
grad utenfor den enkelte ungdoms kontroll og er et viktig perspektiv som utgangspunkt i det forebyggende 
arbeidet for og blant barn og unge. 

Sammen for barn og unge har flere strategier og tiltak innen press, stress og forebygging av psykiske hel-
seproblemer blant barn og unge. Helsestasjonene, skolehelsetjenesten og psykisk helse barn og unge har flere 
tiltak for disse målgruppene. Arbeid overfor risikogrupper og de som har utviklet et helseproblem, foregår 
innenfor helsetjenesten, mens det primærforebyggende arbeidet overfor barn og unge i hovedsak foregår i an-
dre sektorer, som barnehage, skole, fritidssektoren og på familiearenaen. 

Helsetjenester barn og unge vil som følge av utfordringene kartlagt i ungdataundersøkelsen, ha en intern 
gjennomgang av eksisterende forebyggende tiltak og lavterskeltilbud, for å se om de møter dagens og mor-
gendagens utfordringer hos barn og unge. Tidlig innsats med tiltak inn mot familiearenaen og samarbeid med 
foreldre er viktige innsatsområder i handlingsprogramperioden. Barne- og ungdomstjenester vil samarbeide 
med barnehage- og skolesektoren og med Ungdommens kommunestyre for å avdekke årsaker til press og stress 
blant barn og unge og hvilke tiltak på barns og unges arenaer som kan bidra til å redusere dette. 

Evidensbaserte tiltak og tidlig innsats
Ett viktig hovedgrep for tjenester til barn og unge er tidlig innsats. For å møte utfordringene med utenforskap, 
marginalisering og stress/press tidlig, må arbeidet starte før ungdomsskoletrinnet. Erfaring viser at utenforskap 
og marginaliseringsprosesser ofte starter før ungdomsskolealder. For barn i aldersgruppen 5.–7. trinn har ikke 
kommunen gode styringsdata per i dag. Et annet viktig hovedgrep er å iverksette tiltak med bakgrunn i det 
man vet fra forskning virker (evidensbaserte tiltak). Som en konsekvens av dette vil konkrete utfordringer for 
aldersgruppen kartlegges i handlingsprogramperioden, blant annet gjennom en spørreundersøkelse – Ungdata 
junior. Målet er gode styringsdata for å kunne iverksette treffsikre tiltak. Arbeid med å se nærmere på fravær 
og oppfølgingsrutiner for barn på 5.–7. trinn vil imidlertid starte opp umiddelbart. 
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Oppfølging av barnevernsbarns skolegang og forebygging av frafall hos elever med psykiske 
vansker eller lidelser 
Barn og unge i barnevernet og de med psykiske vansker og lidelser fullfører i mindre grad grunnutdanningen 
enn andre. Det er derfor viktig å sørge for at disse gruppene i større grad mestrer skolehverdagen. 

Rutiner for oppfølging av barnevernsbarns skolegang er under revidering. Deler av rutinehåndboken er 
endret, og arbeidet ferdigstilles våren 2016 parallelt med den nasjonale satsingen på området. Unge med erfa-
ringsbakgrunn fra barnevernet deltar i det tverrfaglige arbeidet. 

Som hovedregel skal barn og unge med psykiske helseproblemer eller lidelser få sitt skoletilbud på nær-
skolen. For noen få barn og unge er utfordringene så sammensatte og komplekse at det er vanskelig å delta i 
en ordinær skolehverdag. Skoletilbudet for denne gruppen er for tiden lokalisert på Stanga avlastningssenter. 
Helsetjenester barn og unge og psykologene i operativt ressursteam er sentrale bidragsytere sammen med nær-
skolen i å tilrettelegge skoletilbudet. Hvordan tilbudet er organisert og fungerer vil bli evaluert i kommende 
handlingsprogramperiode.

Barns og unges medvirkning
Implementering av FNs barnekonvensjons regler om barns rett til medvirkning, er et viktig satsingsområde i 
Barne- og ungdomstjenester. Barn og unge sitter på viktige erfaringer og tanker om hva som har betydning for 
dem i hverdagen, og skal derfor sikres gode muligheter for deltagelse og medinnflytelse i beslutningsprosesser. 
Barne- og ungdomstjenestene samarbeider med barnehage og skole for å implementere tiltak som bidrar til økt 
innflytelse i saker som angår barn og unge. Samarbeidet med Ungdommens kommunestyre er intensivert, og 
Ungdommens kommunestyre trekkes aktivt med i flere saker.

Barn og unge med behov for langvarig tverrfaglig oppfølging 
Flere barn og unge med sammensatte vansker har behov for langvarig oppfølging både fra spesialisthelse-
tjenesten og fra kommunen. Operativt ressursteam er et målrettet tiltak som ivaretar denne brukergruppen i 
samarbeid med andre aktuelle tjenester. En utfordring er imidlertid barn og unge med psykiske lidelser hvor 
vanskene er så sammensatte at de ikke kan bo hjemme. Tidligere hadde denne gruppen barn og unge institu-
sjonstilbud innen spesialisthelsetjenesten. Som følge av samhandlingsreformen er disse tilbudene lagt ned, og 
barn og unge skal motta bo- og oppfølgingstilbud lokalt. Kommunen har ikke tilstrekkelig kapasitet i botilbu-
det til denne målgruppen i dag. I forbindelse med arbeidet som pågår for å øke kapasiteten i avlastnings- og 
barneboligplasser, nye Haugtun, vil Rådmannen vurdere hvilke boliger som kan være egnet til å ivareta denne 
brukergruppens behov. Det er et mål å redusere kjøp av eksterne plasser i handlingsprogramperioden.

Ungdom og unge voksne uten fast bopel og med mangelfull skolegang/tilknytning til arbeidslivet
I forbindelse med revideringen av Sammen for barn og unge ble det kartlagt at det i Bærum er en gruppe 
ungdommer og unge voksne som ikke har et sted å bo. Det å være bostedsløs i en alder under 25 år innebærer 
ofte at utdanning, jobb og andre viktige elementer settes på vent. Det å være ungdom og bostedsløs er en svært 
marginal posisjon i dagens samfunn. Det er satt i gang et samarbeid mellom Barne- og ungdomstjenester og 
Helse og sosial for å se på mulige egnede lokaliteter for ungdomsboliger med tverrfaglig oppfølging. Målet er 
at ungdommen skal etablere en trygg bosituasjon og fullføre en utdanning, eventuelt få bistand slik at de kom-
mer inn i arbeidslivet. 

Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
Det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet er formalisert gjennom SLT (Samordningsmodellen for 
lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet) med representanter fra kommunen og Asker og Bærum po-
litidistrikt. Det utførende nivået består av ulike tverrfaglige team i kommunen. Ny tverrfaglig struktur vedtatt 
i Sammen for barn og unge vil bidra til å videreutvikle SLT-arbeidet. 

Ruspolitisk handlingsplan 2012–2016 er kommunens overordnede virkemiddel for å redusere rusforbruket 
i befolkningen generelt. Planen fremmer tiltak for å redusere rusforbruket blant ungdom. Utfordringsbildet i 
Bærum for 2014 tilsier at det er viktig å ta tak i ungdommens rusvaner. For å styrke det rus- og kriminalitetsfo-
rebyggende arbeidet, vil det anskaffes et forebyggende program som skal implementeres i skolene. 

Fritidstilbud til barn og unge – Fornebu
Befolkningsveksten på Fornebu viser en rask økning av antall barn og unge. Ungdom og fritid har ansatt en 
miljøarbeider i halv prosjektstilling ved Hundsund grendesenter. Det videre arbeidet sees i sammenheng med 
Nærmiljøutvikling Fornebu og områderettet innsats i samarbeid med berørte parter som skole, lokale lag, for-
eninger og næringsliv.
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Ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet
Bærum kommune ønsker å overta deler av det som i dag er statlige barnevernsoppgaver. Departementet har 
åpnet mulighet for pilotforsøk i noen kommuner, og Bærum har søkt om å bli pilotkommune.  

Trenden de siste årene har vært at kommunene har fått et økt betalingsansvar for institusjonsplasseringer. 
Kostnaden til slike tilbud ser ut til å øke også i 2016, noe som gjør at det er interessant for kommunen å videre-
utvikle evidensbaserte tiltak for å forhindre behov for tiltak utenfor hjemmet.
 

4.4.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell 

Strategiske 
utfordringer PO Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere

Tilstrekkelig 
kvalitet

Alle Implementere 
«Sammen for barn og 
unge»

    

Sørge for at den som først er i 
kontakt med familien følger opp 
at behov blir kartlagt og riktige 
tjenester koblet inn

Nytt mål Etablere system 
for kartlegging

«Én dør inn» 
etablert

Gjennomføre årlige felles fag-
samlinger for ansatte i Barne- og 
ungdomstjenesten 

2 4 4

Alle Forebygge for å redu-
sere utenforskap, rus 
og kriminalitet blant 
barn og unge i Bærum

    

Implementere lokal handlingsplan 
mot ekstremisme

Kartlegging 
og tiltak 

påbegynt

Tiltak im-
plementert i 
tjenestene

 

Gjennom SLT- samarbeidet og 
ruspolitisk handlingsplan redusere 
bruk av rusmidler blant ungdom 
ned mot landsgjennomsnittet i 
ungdomsundersøkelsen 2017

Ungdoms-
under-

søkelsen 
gjennomført

Tiltak im-
plementert i 
tjenestene

Nedgang 
i bruk av 

rusmidler blant 
ungdom 
(-2 %)

Implementere tiltak i handlingsplan 
mot vold i nære relasjoner som om-
fatter barne- og ungdomstjenester 

Tiltak i 
tidligere plan 
gjennomført

Tiltak i ny plan 
implementert i 

tjenestene

 

God bruker- 
medvirkning

Alle Sikre god 
brukermedvirkning 

    

Innbygger/brukerdialog – økt bruk 
av dialogmøter med brukerorgani-
sasjoner

Nytt mål 10 15

Økt medvirkning barn og unge iht. 
artikler i Barnekonvensjonen

98 % av 
alle barn i 

barnevernet 
er snakket 

med

Kartlegging 
utføres i 2015, 
implementeres 

i 2016

Gjennomført
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Tjenesteproduksjon

God ressurs- 
utnyttelse

27 Ha maksimum 2 % av 
undersøkelses-saker 
med behandlingstid 
over 3 måneder ved 
utgangen av 2017

    

Ved utgangen av 2017 skal mini-
mum 98 % av sakene ha behand-
lingstid under 3 mnd.

83 % 90 % 98 %

27 Bedre ressursutnyt-
telse barnevernet

    

Øke antall barn med undersøkelse 
eller tiltak per årsverk

10,1 11,5 12,0

Økt antall meldinger til barnevernet 714 750 770

36 Tilby helsetjenester til 
alle barn og unge i et 
tidlig innsatsperspektiv

    

Andel barn i 1. klasse – gjennom-
ført skolestartundersøkelse

89 % 90 % 100 %

22 og 
23

Bistå skoler og barne-
hager med systemisk 
kompetanse

    

Økt andel elever som følger ordi-
nær undervisning

93 % 93,7 % 94 %

Forsterket veiledning/oppfølging av 
barnehager og skoler med spesielle 
utfordringer (antall) 

10 8 10

Alle Etablere en innova-
sjonskultur

Hvert tjenestested har minimum ett 
pågående innovasjonsprosjekt til 
enhver tid

Nytt mål 6 6

Omfang på 
tjenester 
tilpasset 
innbyggernes  
behov

27 og 
36

Styrke arbeidet for å 
begrense psykoso-
siale vansker og hindre 
skjevutvikling hos barn 
og unge 

    

Informasjon og dialog om barne-
vernstjenesten til skoleelever

10 klasser 10 nye klasser 20 nye klasser

Undervisning i psykologisk første-
hjelp i 5. og 8. klasse

Delvis gjen-
nomført

Gjennomført Gjennomført 

Medarbeidere

God ledelse Alle 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 
medarbeider-
skap

Alle 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 Alle Redusert sykefravær 6,9 % 6,9 % 6,5 %

Strategiske 
utfordringer PO Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019
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4.4.5 Endringer drift

Økt aktivitet

Program-
område Økt aktivitet, mill. 2016-kr

Budsjett-
ramme*) 2016 2017 2018 2019

1a Pleie og 
omsorg

Ressurskrevende brukere (psykiatri) 0 6,4 6,4 6,4 6,4

1b Pleie og 
omsorg

Ressurskrevende brukere (barn og unge 
med utviklingshemming)

0 1,9 1,9 1,9 1,9

2 Barnevern Økt husleie Brynsveien 171,3 2,0 2,0 2,0 2,0

  Sum  10,3 10,3 10,3 10,3

*) Budsjettramme for programområdet

1. Ressurskrevende brukere
Omsorgsmeldingen beskriver at av Bærum kommunes samlede ressurser til pleie- og omsorgstjenester, benyt-
tes cirka en tredjedel til brukere under 67 år. Dette omfatter også barn og unge under 23 år. Meldingen legger 
opp til en kriteriebasert, skjønnsmessig vurdering av ressursbehovene for denne brukergruppen. Vurderingen 
oppdateres årlig med ny kunnskap om brukere og behov. En del behov er vanskelige å forutsi før de oppstår. 
Dette gjelder særlig brukergrupper med store behov for tjenester. 

a) Ressurskrevende tjenester til barn og unge. Tjenesten har i løpet av 2014 og 2015 fått flere unge brukere 
med betydelig tjenestebehov. De fleste av disse er barn og unge med alvorlige psykiske vansker. Dette er en 
brukergruppe hvor kommunen ikke har et eget tilbud og hvor kjøp av plasser fra private aktører har vært 
nødvendig for å dekke brukernes tjenestebehov. Netto merbehov etter statlig refusjon for ressurskrevende 
tjenester er beregnet til 6,4 mill. Endringen gjelder programområde Pleie og omsorg.

b) Det resterende merbehovet på 1,9 mill., sees i sammenheng med midlertidig mindrebehov i pleie og omsorg 
som følge av forsinkelser i boligprosjekter i pleie og omsorg. Barneboligene har noen unge voksne brukere 
med vedtak om bolig, som ikke kan flytte ut før bolig kan tilbys. Endringen gjelder programområde Pleie 
og omsorg.

Avlastning i institusjon for unge voksne. For å sikre at avlastningstjenester til barn og unge er mest mulig ef-
fektive, det vil si at tjenester gis i tilstrekkelig omfang på det mest mulige effektive omsorgsnivået, har tjenes-
ten vurdert behovet for ulike tjenester innen avlastning. Det ser ut til at det er et økende behov for avlastning i 
institusjon for unge voksne før bolig kan tilbys. Rådmannen vil foreta en mulighetsstudie for utvidelse av antall 
plasser innen eksisterende bygningsmasse ved Høvik avlastningssenter. Rådmannen kommer tilbake med kon-
krete beregninger for investeringer og drift. 

2. Økt husleie Brynsveien (barnevern)
Ombygging, oppussing og utbygging av barnevernets lokaler i Brynsveien medfører økt husleie. Økt husleie er 
beregnet til 2 mill. per år. 

Barnevernet hadde behov for større lokaler, og lokalene i Brynsveien trengte oppussing. Det har vært en 
økning i antall stillinger siden 2011 i de samme lokalene. Det har medført at flere ansatte delte kontorer. I til-
legg hadde botiltaksadministrasjonen som holdt til i et sidebygg på Wøyen gård, HMS-krav om å skaffe seg 
nye lokaler. Forholdene ble også påpekt når Arbeidstilsynet var der på tilsyn. Tilleggsarealet er på 17 kontorer, 
møterom og fellesareal.

Endringen gjelder programområde Barnevern.

Demografiendringer helsetjenester barn og unge
Befolkningsøkning på Fornebu ser ut til å fortsette og vil medføre behov for ytterligere styrking i 2016. Når 
behovet er avklart, vil Rådmannen kommer tilbake med beregninger i Økonomimelding I 2016. Når det gjelder 
utbygging av skoler i henhold til skolebehovsplan som følge av økt elevtall, vil dette også medføre et økt behov 
for helsesøstertjenester senere i handlingsprogramperioden. 
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Innsparinger

Nr.
Program-
område Innsparinger, mill. 2016-kr

Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

3 Grunnskole Økt systemrettet arbeid i PP-tjenesten 37,0 -0,9 -1,3 -1,9 -2,2

4 Barnevern Tiltak i egen regi 171,3 -0,9 -2,0 -2,5 -3,0

5 Barnevern Effektivisering administrasjon barnevern 171,3 -3,6 -5,8 -6,8 -8,0

   - herav tidligere vedtatt  -1,4 -3,2 -3,2 -3,2

6 Pleie og omsorg Tildeling avlastningstjenester og støttekontakter 110,9 -1,0 -1,5 -2,0 -2,6

7 Pleie og omsorg Behovstilpasset drift av akutthjelpen 3,1 -0,5 -0,8 -0,8 -0,8

8 Kommunehelse Bedre utnyttelse av kontorstøtte helsetjenester 76,7 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

9 Kultur og fritid Effektivisering og brukerbetaling fritidssentre 20,7 -0,3 -0,6 -0,8 -1,0

10 Kultur og fritid Tilpasse eksterne tilskudd til etterspørsel 20,7 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

  Sum  -7,9 -12,7 -15,5 -18,2

3. Økt systemrettet arbeid i PP-tjenesten
Ved tidlig innsats og styring av ressurser der behovene er størst skal PP-tjenesten effektivisere sine tjenester. 
PP-tjenestens arbeid rettes i større grad inn mot barnehager og skoler med størst behov. Mer systemrettet arbeid 
med veiledning og oppfølging av PP-tjenesten ute bidrar til å nå målsettingen om reduksjon av antall henvisnin-
ger og bruk av saksbehandlerressurser. Dette reduserer behovet for spesialundervisning og spesialpedagogiske 
tiltak. Språksenteret for barnehagebarn og sentralt rådgiverteam i skole, som del av PP-tjenestens virksomhet, 
er en viktig bidragsyter i det systemrettede arbeid ute i barnehager og skoler, og bør derfor skjermes. Økt sys-
temarbeid gir en besparelse på 0,9 mill. i 2015, som øker til 2,2 mill. i 2019. Endringen gjelder programområde 
Grunnskoleopplæring.

4. Tiltak i egen regi (barnevern)
Endret tiltakspraksis og strengere vurdering av klientoverføringer gir en årlig besparelse fra 0,9 mill. i 2016 
økende til 3,2 mill. i 2019. Utgifter til tiltak for barn som ikke er plasserte, er redusert de siste årene fordi kost-
bare kjøp av eksterne tiltak er erstattet gjennom etablering av egen tiltaksavdeling. I tillegg satser tjenesten 
mer på målrettede og intensive endringstiltak og reduserer kompenserende tiltak der det er til barnets beste. 
Endringen gjelder programområde Barnevern.

5. Effektivisering administrasjon barnevern
Bærum har høye kostnader knyttet til saksbehandling i barnevernet og færre saker per saksbehandler enn 
øvrige kommuner. Effektiviseringskrav til barnevernstjenesten som helhet vil medføre flere saker per saksbe-
handler. Reduksjonen gjennomføres blant annet ved å vurdere hvilke ledige stillinger som erstattes og mindre 
vikarbruk ved permisjoner. Forslaget betyr at den uspesifiserte rammereduksjonen som ble vedtatt i Handlings-
program 2014–2017 gjennomføres, og at effekten økes fra 3,6 mill. i 2016 til 5,8 mill. i 2017 og til 8,0 mill. i 
2019. Endringen gjelder programområde Barnevern.

6. Tildeling avlastningstjenester og støttekontakter 
Det iverksettes reduksjoner innen avlastningstjenester og støttekontakter med en samlet effekt på 1 mill. i 2016, 
som øker til 2,6 mill. i 2019. En gjennomgang viser at noen brukere mottar overlappende eller doble tjenester, 
som individuell avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og avlastning i institusjon. Tjenesten har også flere 
brukere tilknyttet kommunale boliger. 

Samtidig viser deltagelse i gruppetilbud positive resultater for brukerne knyttet til ensomhet og manglende 
sosialt nettverk. Gjennom å delta i slike grupper legges det til rette for kontakt mellom brukere og etablering 
av sosiale nettverk som hjelp til endring og selvhjelp, samtidig som det gir en mer er effektiv drift og reduserer 
kostnader ved færre overlappende eller doble tjenester. 

Ettersom tilrettelagt fritid og Individuell avlastning har mange av de samme brukerne, vil tjenestene bli slått 
sammen til ett tjenestested fra 2017.

Endringen gjelder programområde Pleie og omsorg.

7. Behovstilpasset drift av akutthjelpen
Akutthjelp i hjemmet skal sikre barnefamilier hjelp i hjemmet i en akutt krise. Akutthjelpen består av 3,2 
årsverk. Så langt er vi ikke kjent med at andre kommuner har samme tilbud. Primært foreslås det å legge ned 
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hele tilbudet siden det ikke er lovpålagt. Sekundært foreslås en kraftig reduksjon i tilbudet. Statistikk for 2014 
viser at 61 familier mottok akutthjelp. 77 prosent av familiene har to omsorgspersoner. Hvis ikke begge om-
sorgspersonene er syke, forventes det at den som ikke er syk, ivaretar hjemmets omsorgsoppgaver og praktiske 
oppgaver i den perioden den andre er syk. Tilbudet reduseres og tilbys kun familier med én omsorgsperson. 
Endringen gjelder programområde Pleie og omsorg.

8. Bedre utnyttelse av kontorstøtte helsetjenester
Tjenesten har 2,75 årsverk. Kontorstøtten reduseres med en 75 prosents stilling fra 2016. Nedbemanningen 
kompenseres ved mer effektiv bruk av kompetanse og fordeling av oppgaver. Endringen gjelder programom-
råde Kommunehelse.

9. Effektivisering og brukerbetaling fritidssentre
Ungdom og fritid har aktiviteter og aktivitetsgrupper som kan driftes av etablerte brukergrupper. Ved å an-
svarliggjøre brukergruppene kan Ungdom og fritid redusere sin bruk av miljøarbeiderfunksjonen. Ved en slik 
effektivisering av driftsaktiviteter legges det til rette for egenaktivitet og innføring av brukerbetaling på del-
tagelse i spesielt tilrettelagte tiltak. Brukerbetaling endres slik at den blir lik for likt tilbud. Det gjelder etter 
skoletid-tilbud, medlemskap ved Bærumungdommens motorsenter / Tanken og brukerbetaling ved tilrettelagte 
turer/kurs/aktiviteter. Endringen gjelder programområde Kultur og fritid.

10. Tilpasse eksterne tilskudd til etterspørsel
Budsjettet for tilskudd til frivillige lag og foreninger er på cirka 1,6 mill. Utbetalinger av tilskudd er noe redusert de 
siste årene, og budsjettet foreslås derfor redusert med 0,2 mill. Endringen gjelder programområde Kultur og fritid.

4.4.6 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

Oppgradering boliger barnevernet    1 000 1 000   2 000

Haugtun, 12 barne- og 16 avlastningsboliger F1 121 100 100 2 500    2 500

Utvidelse av Sandvika helsestasjon F2 5 600 2 600 3 000    3 000

Multiaktivitetshall, inventar F3  700 650    650

Bærumungdommens motorsenter, oppgradering F1  250 1 250    1 250

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

Oppgradering av boliger innen barnevernet
Det er behov for oppgradering av boligene for enslige mindreårige flyktninger.

Haugtun
Arbeidet med Haugtun er forsinket på grunn av uenighet med Husbanken om størrelse på prosjektet og til-
skudd. 

Ombygging og utvidelse av Sandvika helsestasjon
En utvidelse av Sandvika helsestasjon vil øke kapasiteten og dekke fremtidige behov i Sandvika-området. 
Sandvika helsestasjon er en stor helsestasjon med flere funksjoner, som svangerskapsomsorg, helsestasjon 0–5 
år og helsestasjon for ungdom. 

Ungdom og fritid

Oppgradering av Bærumungdommens motorsenter
Parkeringsplassen og areal tilknyttet bygget skal utvides. Utvidelsen vil gi et bedre og sikrere tilbud. Aktivite-
tene kan også tilpasses brukere med nedsatt funksjonsevne. Utbyggingen vil finne sted i 2015 og 2016.

Fornebu
Eksisterende fritidstilbud, herunder Hundsund grendesenter, oppgraderes.



RÅDMANNENS FORSLAG  HANDLINGSPROGRAM 2016–2019   65 

4.4.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 27 Barnevern

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  171,9 171,9 171,9 171,9

       

Prisvekst   0,2 0,2 0,2 0,2

Lønnsvekst   -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Tekniske endringer   1,9 1,9 1,9 1,9

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   2,0 2,0 2,0 2,0

Økt husleie Brynsveien  171,3 2,0 2,0 2,0 2,0

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -4,5 -7,8 -9,3 -11,0

Effektivisering administrasjon barnevern  171,3 -3,6 -5,8 -6,8 -8,0

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  -1,4 -3,2 -3,2 -3,2

Tiltak i egen regi (barnevern)  171,3 -0,9 -2,0 -2,5 -3,0

       

Sum endringer  -0,6 -3,9 -5,4 -7,1

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  171,3 168,0 166,5 164,8
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5  Sektor bistand og omsorg

Hovedutvalget for bistand og omsorg har det politiske ansvaret for programområdene 32 Pleie og omsorg, 33 
Sosialtjeneste og 36 Kommunehelse.

5.1 Samlet omtale av sektoren
Sektor bistand og omsorg har et omfattende helse- og omsorgsansvar som både tilrettelegger og tjenesteyter 
for kommunens innbyggere. Sektorens tjenester er komplekse og varierte, og omfatter hele spekteret av innsats 
fra helsefremmende arbeid, forebygging og rehabilitering til pleie og omsorg, diagnostisering og medisinsk 
behandling. 

Hovedgrep – ønsket utviklingsretning 
De strategiske grepene som beskrives skal, forberede sektor bistand og omsorg på å møte økte behov i en knap-
pere ressurssituasjon. Strategiene er forankret i sentrale styringsdokumenter som kommuneplanens samfunns-
del, helsemeldingen og mestrings- og omsorgsmeldingen.

•	 Økt	selvhjulpenhet handler om å redusere behovet for tjenester. En frisk og aktiv befolkning har mindre 
behov for tjenester. Når behovet for tjenester oppstår, bør tjenestens hovedfokus være å hjelpe brukeren til 
å få tilbake det funksjonsnivået som er tapt. Velferdsteknologi kan både gi trygghet og redusere behovet for 
hjelp

.
•	 Arbeidsdeling	handler om at det offentlige ikke kan dekke alle behov. De ulike bidragsytere i dagens 

velferdssamfunn må styrkes. Det offentlige kan ikke bære veksten i behov alene.

•	 Effektive	tjenester. Når kommunen skal være tjenesteyter, må tjenesteytingen skje på en effektiv måte. 
Riktig sammensetning av tjenester, slik at behovene kan dekkes på laveste effektive omsorgsnivå, er 
fortsatt et viktig prinsipp. I tillegg er det en forutsetning for effektive tjenester at de fysiske og økono-
miske rammer tjenestene ytes innenfor, er rasjonelle. Kravet om effektive tjenester gjelder både for de 
tjenester kommunen selv utfører, og de tjenester kommunen kjøper av private utførere.

•	 Folkehelse	og	levekår.	For å påvirke risikofaktorene for dårlig helse så tidlig som mulig, må alle sektorer i 
kommunen bidra i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. For å få til det må kommunen være god på 
forebygging og tidlig innsats, og det må legges sterkere til rette for at den enkelte kan ta ansvar for eget liv. 
I tillegg må det tas høyde for at helse og levevaner påvirkes av bakenforliggende faktorer som den enkelte 
ikke selv har valgt.

•	 Forebygging	 og	 tidlig	 innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i livet og som tidlig 
inngripen i et sykdomsforløp, uavhengig av alder. Arbeidet overfor risikogrupper og de som allerede har 
et helseproblem, foregår innenfor helsetjenesten, som forebyggende helsearbeid, mens det primærforebyg-
gende arbeidet ut mot befolkningen i hovedsak foregår i andre sektorer, som barnehage, skole, arbeidsliv, 
fritidssektoren og familiearenaen. Effekten av forebyggende arbeid og tidlig innsats er størst når den settes 
inn i tidlig alder.
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Målgrupper
Tjenestene retter seg mot personer i alle aldre som har pleie- og omsorgsbehov, utviklingshemming eller psy-
kiske lidelser. I tillegg ivaretar sektor bistand og omsorg innbyggernes behov for fysiske og psykiske helsetje-
nester. Sosialtjeneste og bolig har et primært ansvar for å bedre levekårene for vanskeligstilte, fremme overgang 
til arbeid, bidra til sosial og økonomisk trygghet og sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.

Tjenesteyting og medvirkning
Fremtidig tjenesteyting forutsetter at brukere også tar del i oppbygging og utforming av tjenestetilbudet. Ak-
tivt medansvar bidrar til at forventningene til tjenestetilbudets kvalitet og omfang blir mer realistiske. Aktiv 
deltagelse styrker også den enkeltes egen handlingskompetanse i å kunne ta vare på seg selv og andre. Sterkere 
brukermedvirkning er en viktig forutsetning for fremtidige omsorgstjenester.

Innovasjon og kompetanse (velferdsteknologi)
Regjeringen vil møte de demografiske, samfunnsmessige og helsemessige utfordringer i hele den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten med fornying og innovasjon. Kommunens vedtatte innovasjonsstrategi har satt 
innovasjon på dagsordenen for hele Bærum kommune. Sektor bistand og omsorg vil legge vekt på å stimulere 
til en innovasjonskultur hvor organisasjonens ledere og medarbeidere skal utvide handlingsrommet gjennom å 
identifisere alternativer og finne nye løsninger på eksisterende utfordringer. 

Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen er en retningsreform som legger grunnlaget for innholdsmessige og organisatoriske 
endringer i kommunal sektor. Ett av hovedmålene er å utvikle en ny kommunerolle, slik at kommunene i større 
grad enn i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpet. Det legges derfor 
opp til økt støtte av pasientens egenmestring, økt innsats på forebyggende og helsefremmende tiltak og utbyg-
ging av lavterskeltilbud. Dette krever nye arbeids- og samarbeidsformer, nytt tjenesteinnhold og nye måter å 
løse oppgavene på.

5.1.1 Tiltak på tvers av programområder/sektorer 
Rådmannen vil arbeide for at brukere enklere kan finne frem i kommunens tjenestetilbud selv, slik at det er 
brukernes behov, ikke kommunes organisering som er veiviser til rett tjenestetilbud og tjenestenivå. «Én dør 
inn.» 

Rådmannen vil se nærmere på mulige samordningsgevinster og utviklingsmuligheter på følgende områder:
• Gjennomføre tjenestedesign om brukerreise i tverrfaglige tjenester for mennesker med utviklingshemming
• Samordne overlappende lavterskeltilbud
• Samordne og effektivisere arbeids- og aktivitetstilbudet til mennesker med utviklingshemming
• Samordne og effektivisere rehabiliteringstilbud og pleie- og omsorgstilbud 
• Samarbeid med planmyndighet for å stimulere til privat utbygging av boliger for eldre, som er tilrettelagt for 

sosial kontakt/stimulering og felles aktiviteter
• Kommunens Behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014–2033 syn-

liggjør behovene for økt kapasitet for å møte behovene for boliger til mennesker med bistandsbehov
• Gjennomgang av boligarbeidet og tydeliggjøring av ansvarsforhold mellom kommunalområdene Eiendom, 

Pleie og omsorg og Helse og sosial. Tydeligere ansvarsforhold og bedre samordning skal bidra til effektivi-
sering og økt gjennomføringskraft
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5.2 Pleie og omsorg
Programområdet omfatter fem resultatområder: 320 aktivisering av eldre og funksjonshemmede, 322 institu-
sjonslokaler (FDVU), 323 pleie/omsorg/hjelp i hjemmet, 324 pleie/omsorg/hjelp i institusjon og 325 akutthjelp 
helse og omsorgstjenester.

5.2.1 Innledning
Sentrale tjenester innen programområdet er seniorsentrene, hjemmebaserte tjenester og bo- og behandlings-
sentre med langtids-, korttids- og dagsenterplasser for eldre.

Hjemmebaserte tjenester yter pleie- og omsorgstjenester til alle aldersgrupper og omfatter ambulerende 
tjenester og boliger med heldøgnsbemanning for eldre og mennesker med psykisk utviklingshemming. Det 
inkluderer også tilbud av ulike avlastningstjenester, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. 

Rådmannen foreslår å opprettholde og styrke satsingen på tjenester som skal bidra til at innbyggere med 
pleie- og omsorgsbehov skal kunne bo lengst mulig hjemme. Demensomsorg, velferdsteknologi, brukerdialog 
og -medvirkning, forenkling («én dør inn») og hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring er sentrale satsings-
områder.  Strukturelle grep med planlegging og etablering av større driftsenheter fortsetter. I handlingspro-
gramperioden gjennomføres det betydelige investeringer i større bygg og i mer robust struktur, både innenfor 
botilbud med heldøgns omsorg for eldre (omsorgsbolig og bo- og behandlingssenter) og i samlokaliserte boliger 
for mennesker med utviklingshemming. 

Rådmannen foreslår å styrke de økonomiske rammene for å kompensere for flere eldre innbyggere. Rådman-
nen gjennomfører i dette handlingsprogrammet en rekke effektiviserings- og omstillingstiltak som til sammen 
gir betydelig innsparing. Innsparingen forventer en å oppnå gjennom blant annet strammere tildelingspraksis i 
hjemmebaserte tjenester. Tjenestetildelingen skal fortsatt sikre lovpålagte og forsvarlige tjenester.  Det gjøres 
investeringer for å etablere bygg med større enheter og mer robust struktur. I tillegg vil bruk av velferdstekno-
logi innen institusjonstjenester og administrative effektiviseringstiltak gi innsparinger.

5.2.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

I tjenesteprofilen vises status i Bærum sammenlignet med gjennomsnittet i ASSS, som er satt lik 100.
Behovet for tjenester i kommunene varierer med befolkingens sammensetning. Ved sammenligning av 

netto utgifter mellom kommunene i ASSS-nettverket korrigeres det derfor for variasjon i beregnet utgifts-
behov. Særlige trekk ved Bærum er en høy andel eldre. Andel innbyggere over 90 år ligger i Bærum 30 
prosent over snittet i ASSS. 73 prosent av de over 90 år har tjenester fra kommunen. Bærums innbyggere 
skårer gjennomgående bedre på levekårsindekser og har god helse sammenlignet med resten av landet. 
Andelen enslige eldre over 80 år er lavere, og 58 prosent av befolkningen over 80 år har ikke vedtak om 
tjenester fra kommunen. 
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For korrigerte netto driftsutgift per behovskorrigert innbygger ligger Bærum 7 prosent over snittet 
i ASSS-kommunene. Når det korrigeres for vertskommunebrukere som kommunen mottar særskilt til-
skudd for, ligger Bærum 4 prosent over snittet i ASSS-kommunene. Dette tilsvarer, med dagens nivå, en 
ressursbruk i pleie og omsorg om lag 60–70 millioner utover snittet i ASSS-kommunene. Differansen til 
ASSS-snittet er gjennom tidligere gjennomførte tiltak redusert. 

Brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester viser at Bærum ligger høyest i nettverket. Årsa-
ken til dette er at Bærum kommune har en høyere andel av brukere i heldøgnsbemannet bolig enn andre 
ASSS-kommuner og at gjennomsnittskostnaden per bruker er høyere.

Andel beboere på institusjon er lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Korrigerte brutto driftsutgifter per 
kommunale plass ligger kommunen like under snittet i ASSS. Legetimer per bruker i sykehjem har økt i 
2014, men differansen til ASSS-snittet er uendret fra forrige år. 

Produksjonsindeksen for 2014 viser at Bærum gir omtrent like mye pleie- og omsorgstjenester som 
gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. I tillegg lå brutto kostnad per innbygger i Bærum høyere 
enn ASSS-snittet. Dette gjør at effektiviteten lå 4,4 prosent under ASSS-snittet. Samlet indikerer dette at 
Bærum får noe mindre ut av ressursene i Pleie og omsorg enn gjennomsnittet av de største kommunene.

Andre nøkkeltall 

Nøkkeltall – Pleie og omsorg 2012 2013 2014

Andel innbyggere over 80 år som er mottakere av hjemmetjenester 28,7 % 29,2 % 28,4 %

Andel innbyggere over 80 år som er beboere i institusjon 13,2 % 13,1 % 13,6 %

Andel innbyggere over 80 år som er beboere i institusjon eller hel-
døgnsbemannet bolig 17,8 % 17,6 % 18,6 %

Antall plasser i bo- og behandlingssentre* 987 983 978

Antall leiligheter i omsorgsboliger for eldre* 424 450 450

Antall leiligheter i samlokaliserte boliger 272 272 286

Plasser i institusjon og beboere i bolig med heldøgns bemanning i 
prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester totalt 36 % 37 % 35 %

* Tall for 2012–2013 korrigert ift. HP 2015–2018

Tabellen med nøkkeltall viser at det har vært små endringer i andelen innbyggere over 80 år med tjenester. 
I tråd med vedtak i Handlingsprogram 2014–2017 er antallet trygghetsplasser redusert og bedre tilpasset 
behovet, med et belegg i underkant av 90 prosent. I 2015 har kapasiteten i bo- og behandlingssentre og om-
sorgsboliger økt med 25 plasser.

I samlokaliserte boliger for mennesker med utviklingshemming økte kapasiteten i 2014 med 14 leilig-
heter i et privat boliganlegg på Fornebu. I 2015/2016 er det planlagt en økning på ytterligere 23 leiligheter. 

Plasser i institusjon og beboere i bolig med heldøgns bemanning i prosent av mottakere i pleie- og 
omsorgstjenester totalt ligger på 35 prosent. Dette er et KOSTRA-nøkkeltall som inkluderer institusjon, 
avlastnings-/barneboliger og omsorgsboliger til alle brukergrupper. Her har Bærum med 35 prosent en 
høyere andel enn snittet i ASSS-kommunene, som ligger på 30 prosent. 

5.2.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 
Som beskrevet i Handlingsprogram 2015–2018 er det gjennomført en systematisk gjennomgang av ressursbruk 
og ytelsesnivå for Pleie og omsorg. Oppsummering og konklusjoner fra denne gjennomgangen er:
• I årene som kommer, blir det flere eldre og flere som vil trenge ulike former for bistand. Demografiske endrin-

ger øker behovet for klarere avgrensning av hva som skal være kommunale oppgaver, og for bedre styring og 
ressursutnyttelse i kommunale omsorgstjenester. Samtidig er det grunn til å forvente at en ny generasjon eldre 
vil være enda mer oppmerksom på hvilke kvaliteter og valgmuligheter de får gjennom omsorgstjenesten

• Bærum kommune har utgifter til pleie og omsorg som ligger over snittet av kommuner vi vanligvis sam-
menligner oss med. Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende ligger spesielt høyt. Dette har blant annet 
sammenheng med den høye dekningsgraden av tjenester med heldøgnsbemanning

• Produksjonsindeksen viser at Bærums produksjon er høyere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten er lavere. 
På grunn av en bedre innrapportering har produksjonsindeksen i 2014 økt, og ligger 5 prosentpoeng over 
ASSS-snittet. Dette gir også utslag som bedre effektivitet

• Egen datainnsamling viser at de tjenestene som skiller seg ut med høy ressursbruk, er avlastning, botilbud for 
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mennesker med utviklingshemming og hjemmetjenester rettet mot mennesker med psykiske lidelser. Eventuel-
le tilpasninger i retning av lavere ressursbruk bør primært gjøres innenfor disse tjenestene. I den sammenheng 
er det viktig å korrigere for at reduserte utgifter også vil gi bortfall av refusjon til ressurskrevende brukere

Kostnadsanalysen peker på følgende hovedpunkter for videre oppfølging:
• Innrette tilbudet innenfor eldreomsorgen noe mer i retning av tjenester gitt i det opprinnelige hjemmet
• Etablere areal- og driftseffektive løsninger som best løser pleiebehovet til den aktuelle brukergruppen
• Tilrettelegge for at mennesker med utviklingshemming kan bli lenger i det opprinnelige hjemmet, samt 

iverksette tiltak for å redusere gjennomsnittskostnad
• Gjennomgå og iverksette tiltak for å redusere gjennomsnittskostnad innenfor psykisk helse

For å utvikle organisasjonen og tjenestetilbudet slik at det følger opp de utfordringer som beskrives, vil Råd-
mannen fremheve følgende viktige innsatser:

4 4 4

Velferdsteknologiske løsninger som bidrag til effektivisering
Det ble i Handlingsprogram 2012–2015 avsatt investeringsmidler til velferdsteknologi. Det er utarbeidet en 
strategisk plan for bruk av midlene som vil bidra til utprøving av hvilke gevinster velferdsteknologi vil kunne 
ha i fremtiden. Rådmannen vil prioritere bruk av velferdsteknologi på områder hvor det kan oppnås effektivi-
seringsgevinster som bidrar til å gjøre tjenestene mer robuste.

4 4 4

Kompetansehevning
Pleie og omsorg har de siste årene satset betydelig på kompetanseheving og norskopplæring i egen tjeneste. 
Kommunen har en tydelig definert strategisk kompetanseplan for alle tjenesteområder. Den videre satsingen 
prioriteres løpende i tråd med behovene i tjenestene.

4

Sykefravær
Etter vedtak i Sektorutvalg bistand og omsorg er det gjennomført en utredning for utvikling av bedre analy-
semetoder for sykefravær. Ved å finne frem til hvilke faktorer og sosiokulturelle forhold som gjør at Pleie og 
omsorg er mer «disponert» for sykefravær, kan en bli mer målrettet i tiltak som settes inn for å redusere det 
sykefraværet arbeidsgiver faktisk kan på virke (BIOM sak 19/15). Vedtaket i saken konkluderer med åtte tiltak/
satsingsområder, som vil være førende for det videre sykefraværsarbeidet innen Pleie og omsorg. Sektorutval-
get fremhevet i sitt vedtak særlig at «sykefravær er et lederansvar og alle ledere innen tjenesteområdet Pleie og 
omsorg bør ha minimum lederkompetanse og forutsetning for å kunne utøve god og riktig ledelse». 

4 4 4

Mer robust struktur
Tjenestenivå (omfang av ytelser) og driftskostnader påvirkes av bygningsmassens utforming, beliggenhet og 
størrelse. Rådmannen vil fortsette gjennomføring av analyser av dagens driftsenheter, med tanke på robust 
struktur som gir grunnlag for å drive tjenestene mest mulig effektivt.

Konkrete nye prosjekter som bidrar til mer robust struktur er nye Lindelia bo- og behandlingssenter og 
bofellesskap for personer med demens i Dønskiveien 39–47 (landsbykonsept). Disse enhetene vil erstatte dels 
små eller nedslitte og uhensiktsmessige enheter som avvikles eller rehabiliteres (Berger bo- og behandlingssen-
ter, Kolsås bo- og behandlingssenter, Lommedalen omsorgsboliger, Dønski bo- og behandlingssenter). Innen 
tjenester i boliger for mennesker med utviklingshemming gjennomføres det også strukturelle grep som vil gi 
kvalitetsmessige gevinster og effektivisering.

4 4 4 4

«Én dør inn». 
Pleie og omsorg vil se på samordning og tilgjengelighet i egen tjeneste og i samarbeidet med andre sektorer for 
å gjøre det enklere for brukerne å orientere seg i tjenestetilbudet. Det skal være brukernes behov, ikke kom-
munes organisering som er veiviser til rett tjenestetilbud og tjenestenivå.



RÅDMANNENS FORSLAG  HANDLINGSPROGRAM 2016–2019   71 

4 4

Tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming
Det er i neste tiårsperiode forventet en dobling i antall tjenestemottakere (BIOM sak 43/15). Sammenlig-
net med andre kommuner har Bærum både høyere enhetskostnader og høyere andel som får tilbud utenfor 
foreldrehjemmet. Tilrettelegging for en fremtidig mer robust struktur innebærer blant annet å avvikle små 
ressurskrevende enheter og øke størrelse på boliganleggene. Rådmannen mener at en utvikling, vedtatt i bolig-
meldingen, mot større enheter er en strategi som kan gi både økt kvalitet og reduserte enhetskostnader.

4 4 4 4 4

Demens
Satsing på demensomsorg fortsetter i handlingsprogramperioden. Det gjelder både kompetanseutvikling, fy-
sisk tilrettelegging av plasser, avlastning og utforming av tjenestetilbud.

4 4 4 4

Bofellesskap for personer med demens – landsbykonsept 
Bofellesskap for personer med demens, bygd etter landsbykonsept, planlegges realisert i nytt anlegg med 156 
plasser på Dønski, hvorav 20 planlegges som sykehjemsplasser. Den fysiske utformingen planlegges langt på 
vei slik det er gjennomført i Nederland. Det arbeides med driftskonsept tilpasset norske forhold. Det er lagt til 
grunn for arbeidet at løsningen som velges, skal gi et bedre tilbud til brukerne, samtidig som dri ftskostnadene 
reduseres i forhold til tradisjonelt institusjonstilbud.

4 4 4

Tiltak for økt mestring og selvhjulpenhet 
Det gjennomføres tiltak for økt mestring og selvhjulpenhet i blant annet pilotprosjekt for hjemmerehabilitering. 
Arbeidsmetoder for å fremme mestring hos tjenestemottaker skal implementeres i hele Pleie og omsorg. Tilde-
lingspraksis skal i større grad legge vekt på hverdagsmestring, og det skal gjennomføres kurs i hverdagsmest-
ring for brukerne. Det tilbys tilrettelagte treningstilbud ved omsorgsboliger og dagsentre, og Pleie og omsorg 
skal ha et aktivt samarbeid med rehabiliteringstjenesten, seniorsentre og andre lavterskeltilbud, som Bærum 
frisklivs- og mestringssenter. I tillegg etableres Velferdstorget ved Atrium ressurssenter, som vil være et tilbud 
for alle innbyggere.

4 4 4 4

Brukerdialog og medvirkning
Det arbeides med metodisk tilrettelegging og implementering av nye former for dialog og medvirkning, slik 
at kommunen kan dra nytte av kompetanse og erfaringer fra innbyggere, næringsliv, brukere, pårørende og 
medarbeidere i utviklingen av pleie- og omsorgstjenestene.

KAP.

5



72   HANDLINGSPROGRAM 2016–2019  RÅDMANNENS FORSLAG

5.2.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden 

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere

Tilstrekkelig kvalitet
 

Styrke 
demensomsorgen

 

Antall personer som har mottatt 
pårørendeopplæring

251 300 375

Antall tilgjengelige aktivitetsgrupper 
tilrettelagt for personer med demens i 
kommunens omsorgsboliger

3 11 12

Antall personer med individuell 
avlastning for eldre

156 170 200

Styrke 
palliasjonsomsorg

    

Antall avdelinger i institusjon som er 
sertifisert i palliasjon (KOSMOS)

 29 29

Antall brukere med palliativ plan  340 400

Pasientsikkerhet  

Antall hjemmeboende brukere som benytter 
ny trygghesskapende velferdsteknologi

 150 800

Antall avdelinger som har mottatt opplæring 
i akuttmedisinsk observasjonsmetodikk 
(ALERT)

 62 62

Antall brukere som har mottatt 
legemiddelgjennomgang

282 400 500

Økt selvhjulpenhet  

Antall vedtak med hverdagsrehabilitering  75 125

Antall brukere som har gjennomført kurs i 
hverdagsmestring

 200 500

God bruker- 
medvirkning

Opplevd god 
brukermedvirkning

 

Prøve ut nye former for brukerdialog  8 10

Prøve ut nye former for innbyggerdialog  8 10

Etablere 
velferdstorg

 

Antall konsultasjoner velferdstorg  100 200
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Tjenesteproduksjon

God ressurs- 
utnyttelse

Effektive tjenester  

Økt andel direkte brukertid i samlokaliserte 
boliger

74 % 75 % 75 %

Økt direkte brukertid som følge av innføring 
av elektroniske nøkkelsystem i ambulerende 
tjenester

   3 % - poeng

Styrke automati-
sering og digitale 
tjenester på nett

 

Antall mottakere Smart-mat  700 740

Omfang på 
tjenester tilpasset 
innbyggernes behov

Sikre tilstrekkelig 
antall heldøgns-
plasser

 

Dekningsgrad heldøgns-plasser 25 % 25 % 24 %

Økt andel korttidsplasser 21 % 20 % 23 %

Utnyttelsesgrad KAD-plasser  80 % 85 %

Opprettholde et lavt antall døgn 
for utskrivningsklare pasienter

170 <365 pr år <365 pr år

Nye omsorgsleiligheter for 
mennesker med utviklingshemming (inkl. 
erstatning for dagens lite 
drivverdige enheter)

  48

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 10,1 % 9,0 % 9,0 %

5.2.5 Endringer drift

Økt aktivitet

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

1 Oppdatert beregnet demografikompensasjon       1 125,5 20,6 37,6 55,9 72,6

2 Merbehov brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 47,8 1,9 1,9 1,9 1,9

3 Korrigert behov nye boliger til yngre brukere 333,8 1,8 1,4 25,0 43,0

  – herav tidligere vedtatt  18,0 24,6 28,6 28,6

 Sum  24,3 40,9 82,8 117,5

1. Demografikompensasjon eldreomsorg
For å kompensere for endring i folketall og alderssammensetningen økes demografikompensasjonen med 20,6 
millioner kroner fra 2015 til 2016, og den er beregnet til å øke med 72,6 mill. frem til 2019. 

Modellen for demografikompensasjon er oppdatert med nye befolkningsprognoser, regnskapsdata og gjel-
dende dekningsgrader i institusjoner og hjemmetjenester. Med utgangspunkt i nåværende kvalitet og omfang 
på tjenestene, er det kun direkte kostnader til brukerrettede tjenester som påvirkes av demografiendringer som 
er medregnet i modellen.

2. Merbehov brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
I forbindelse med statsbudsjettet for 2015 fikk kommunen en økt rammeoverføring på 7 millioner kroner. Dette 
som følge av nye rettigheter for BPA. Forventet vekst for kommunen er usikker og avventes, men reduksjonen 
på 1,9 mill. som tidligere er vedtatt, foreslås kompensert.

3. Korrigert behov nye boliger til yngre brukere
I tråd med føringer fra omsorgsmeldingen gjøres det årlig en skjønnsmessig vurdering av ressursbehovet til 
yngre brukere. Vurderingen har tidligere blitt gjort ut ifra forventet alder ved etablering i egen bolig. Årets 
beregning bygger på faktiske tall etter dialog og samarbeid med brukere og pårørende. 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019
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Modellen oppdateres årlig med ny kunnskap om brukere og behov. En del behov er vanskelige å be-
regne eller forutsi før de faktisk oppstår. Dette gjelder særlig enkeltbrukere med stort behov for tjenester. 

Det er per juni 2015 til sammen 51 personer som har fått innvilget søknad om etablering i egen leilighet 
med tilhørende tjenester. Av disse vil 21 personer motta et tilbud i løpet av høst 2015/vinter 2016. I påvente 
av ferdigstillelse av nye boliger vil de resterende 30 få tilbud mot slutten av handlingsprogramperioden i 
2018 og 2019. I løpet av denne perioden er det forventet at ytterligere nye brukere vil søke om tjenester i 
bolig. Dette er det tatt høyde for i planlagt boligbygging og beregnet behov for driftsmidler. Kommunen 
opprettet i 2015 en egen koordinator som er i tett dialog med brukere og deres pårørende om planer for 
bosetting og behov for tjenester i boligen.

På grunn av forskyvninger i planlagt innflytting i forhold til Handlingsprogram 2015–2018, er det be-
regnet et midlertidig mindrebehov i perioden 2016–2018. Dette må sees i sammenheng med alternative 
tjenestetilbud til brukergruppen og foreslått økning i budsjett til avlastningstjenester.

Innsparinger

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

4 Strammere tildelingspraksis i hjemmebaserte tjenester          482,0 -5,0 -10,0 -14,0 -17,0

  – herav tidligere vedtatt  -1,0 -2,0 -2,0 -2,0

5 Bofellesskap for personer med demens          934,0 0,0 0,0 0,0 -18,7

6 Tilpasning av egenbetaling til forskrift for egenbetaling              -7,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

7
Strukturelle grep og redusert enhetskostnad i samlokali-
serte boliger for personer med utviklingshemming          334,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

8 Velferdsteknologi – redusere behov for våkne nattevakter          110,0 -1,7 -4,6 -5,2 -5,9

  – herav tidligere vedtatt  -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

9 Bedre utnyttelse av dagsenterkapasitet               1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

10 Administrative reduksjoner innen Pleie og omsorg       1 617,0 -11,6 -16,3 -19,9 -22,1

  – herav tidligere vedtatt  -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

 Sum  -31,6 -44,2 -52,4 -77,0

4. Strammere tildelingspraksis i hjemmebaserte tjenester
Redusert tildeling av hjemmetjenester må ses i sammenheng med at det gjennomføres flere andre tiltak som 
skal bidra til at behovet for hjemmetjenester reduseres, blant annet hverdagsrehabilitering og bruk av velferds-
teknologi. 

Behovet for hjemmetjenester avhenger av mange forhold. Befolkningens helsetilstand og dekningsgrad for 
institusjon er to viktige faktorer. Helsetilstanden i Bærums-befolkningen er bedre enn gjennomsnittet. På den 
annen side har kommunen noe lavere dekning av institusjonsplasser enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene. 
En høy andel brukere i omsorgsboliger som mottar hjemmetjenester, kompenserer for lavere dekningsgrad på 
institusjon. Dette gjør det naturlig at Bærum ligger noe høyere enn gjennomsnittet for timer hjemmetjenester 
per uke. 

Etter Rådmannens vurdering er det i løpet av handlingsprogramperioden realistisk å redusere nivået på 
hjemmebaserte tjenester noe, dog ikke ned på ASSS-nivå. Ved å redusere gjennomsnittlige hjemmetjenester 
per innbygger over 80 år med 0,1 time per uke, vil forventet vekst reduseres fra 30 millioner kroner til 15 mill. 
i 2019.

Rådmannen understreker at tildeling av hjemmebaserte tjenester til enhver tid vil dekke behovet for lovpå-
lagte tjenester for hjemmeboende og sørge for forsvarlige tjenester. 

Demografisk vekst vil føre til at det samlede tjenestevolum ikke blir mindre enn i dag, men veksten blir 
lavere som følge av tiltaket. Tiltaket vil ikke få effekt for ansatte. 

5. Bofellesskap for personer med demens
Bofellesskap for personer med demens (landsbykonsept) er planlagt i Dønskiveien 39–47, som ferdigstilles i 
2018–2019. Målet med landsbykonseptet er at fysisk utforming av bygningsmassen og organisering av tjeneste-
tilbudet skal gi bedre tilbud for brukerne og lavere kostnader. Foreløpige beregninger viser at drift av demens-
landsby vil koste omkring 20 prosent mindre enn ordinære sykehjemsplasser. Dette tilsvarer 18,7 mill. per år, 
denne effekten vil kunne tas ut når demenslandsbykonseptet er ferdigstilt og i drift, planlagt i 2019. 

Bofelleskap i Dønskiveien med 156 plasser er beregnet å kunne erstatte omkring halvparten av dagens for-
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sterkede demensplasser i bo- og behandlingssentre. Ettersom dette er et nytt tiltak, er det usikkerhet knyttet til 
driftskonseptet. Tallene vil måtte revideres basert på erfaring etter etablering.

Plassene i Dønskiveien bofelleskap for personer med demens erstatter plasser i eksisterende bygg, blant an-
net gamle Dønski bo- og behandlingssenter og omsorgsboliger og Lommedalen omsorgsboliger. Brukere fra 
alle institusjoner i Bærum vil bli kartlagt for å vurdere hvem som vil ha best nytte av tilbudet. Det kan derfor 
bety flytting for flere brukere enn brukerne i de institusjonene som legges ned.

6. Tilpasning av egenbetaling til forskrift for egenbetaling
Bærum kommunes regler for betaling for praktisk bistand fritar brukere med inntekt under 2,5 G fra egen-
betaling. I henhold til forskrift for egenbetaling kan kommunen kreve 186 kroner per måned for brukere med 
inntekt under 2 G, og de øvrige ASSS-kommunene benytter denne betalingssatsen.

Det er cirka 600 brukere av praktisk bistand og cirka 100 personer med vedtak om brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) som ikke betaler noe for tjenesten. Rådmannen foreslår at det innføres standard egenbetaling 
etter forskriftenes minstesats for alle brukere med inntekt under 2,5 G. Det gir en årlig effekt på 1,6 millioner 
kroner.

Tiltaket vil ikke gjelde tjenester som hjemmesykepleie eller personrettet praktisk bistand. 
Rådmannen vil komme tilbake med en sak med vurdering av effektene av å samordne skjermingsreglene 

med praksis i Asker og ASSS-kommunene, blant annet ved å endre grensen for betalingsfritak fra 2,5 G til 2 G.

7. Strukturelle grep og redusert enhetskostnad i samlokaliserte boliger for personer med utvi-
klingshemming
Bærum kommunes tjenester i samlokaliserte boliger for mennesker med utviklingshemming er spredt på 
mange små enheter. Det medfører høye enhetskostnader. I sektorutvalg bistand og omsorgs sak 46/15 Kost-
nadsgjennomgang av pleie og omsorg, sluttrapport foreslås større enheter som en strategi for økt kvalitet og 
reduserte enhetskostnader. I tråd med dette etableres tre nye leilighetskompleks med til sammen 42 leiligheter. 
I tillegg til kvalitetsmessige gevinster, gir tiltaket en netto innsparing på 5 millioner kroner per år. For ansatte 
er konsekvensen at noen må skifte tjenestested.

Det gjennomføres også tiltak for mer fleksibel bruk av personalet og gjennomgang av arbeidstidsordninger, 
som reduserer kostnadene ved de øvrige boligene med 5 mill. per år. 

8. Velferdsteknologi – redusere behov for våkne nattevakter
I tidligere handlingsprogram er det vedtatt innsparing på 1 million kroner i 2016 i forhold til 2015-nivå ved bruk 
av velferdsteknologi som reduserer behov for våkne nattevakter. 

Gjennomføring av tiltaket er forsinket, men det videre arbeid synliggjør muligheten for at effekten kan økes 
betydelig i forhold til tidligere anslag. For 2016 er Rådmannens ambisjon å øke innsparingen med 0,7 mill., og 
at dette trappes opp til 4,9 mill. i 2019. 

For beboerne er konsekvensen av tiltaket at de kan sove uforstyrret gjennom natten, sensorer vil varsle 
dersom de har behov for bistand. For tjenesten betyr tiltaket redusert behov for ansatte, fagkompetansen kan 
benyttes bedre på andre tider av døgnet. Ansatte vil få tilbud om stillinger på andre tider av døgnet.

9. Bedre utnyttelse av dagsenterkapasitet
Lommedalen dagsenter i Lommedalen omsorgsboliger har bare fire eksterne brukere. Det er kapasitet til å gi 
disse brukerne tilbud ved andre dagsentre. Det samme gjelder de ansatte ved dagsenteret. For beboere i om-
sorgsboligene vil behovene for aktivitet bli ivaretatt innen rammen av omsorgsboligens driftsbudsjett som en 
del av det ordinære aktivitetstilbudet ved Lommedalen omsorgsbolig. 

10.  Administrative reduksjoner innen Pleie og omsorg
Rådmannen gjennomfører budsjettreduksjoner på i alt 11,6 millioner kroner i 2016, stigende til 22,1 mill. i 
2019, herav tidligere vedtatt budsjettreduksjon på 1,7 mill. Dette er tiltak som ikke medfører prinsipielle end-
ringer i tilbudet til innbyggere eller brukere, og som det derfor ligger innenfor Rådmannens fullmakter å gjen-
nomføre. Innsparingene fordeler seg på følgende endringer:

•	 Reduksjon	støttepersonell	vedtatt	i	tidligere	handlingsprogram	–	1,7	mill.	per	år	

•	 Redusere	sykefravær	i	institusjonstjenesten	–	3	mill.	per	år. Målet er strukturert å teste ut metoder basert 
på utredningen av sykefravær i Pleie og omsorg (Sektorutvalg bistand og omsorg, sak 19/15) for å redusere 
sykefraværet i definerte institusjoner

KAP.
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•	 Elektronisk	nøkkelsystem	i	ambulerende	tjenester	–	fra	0,6	mill.	til	6,6	mill.	per	år. Ambulerende tje-
nester bruker betydelig tid håndtering av nøkler til brukeres hjem. Det har vært gjennomført et pilotprosjekt 
med bruk av elektroniske nøkler (50 stk). Delevaluering av prosjektet viser at bruk av elektroniske nøkler re-
duserer tidsbruk til nøkkelhåndtering med 25 minutter per vakt per ansatt. Tiltaket forutsetter at effekten tas 
ut i økt direkte brukertid. Opptrappingen av den økonomiske effekten over fire år er basert på å øke antallet 
installasjoner av elektroniske nøkler i den takt investeringsrammer og gjennomføringskapasitet gir rom for

•	 Effektivisering	av	vaskeri	og	renhold	 i	 institusjonstjenesten	–	2	mill.	per	år. Bemanning til renhold 
varierer en del mellom institusjonene. Det er utarbeidet en bemanningsnorm for renhold og vaskeri for insti-
tusjonene. Om denne legges til grunn for alle institusjoner, er det rom for effektivisering. Tiltaket innebærer 
en viss grad av omstrukturering og vil kunne føre til overtallighet

•	 Reduksjon	ved	Tildelingskontoret	–	1	mill.	per	år	fra	2017.	Det er forutsatt en økning på 1 mill. kroner 
ved Tildelingskontoret fra 2017 på grunn av økt arbeidsmengde som følge av flere innbyggere. Økning i 
arbeidsoppgaver forutsettes ivaretatt ved effektiviseringstiltak, uten økt budsjettramme

•	 Reduksjon	kompetansemidler	–	3	mill.	i	2016,	økende	til	5	mill.	fra	2018. Det er avsatt 6,5 mill. per år 
til kompetanseheving innen Pleie og omsorg. I tillegg har det vist seg mulig å få tildelt betydelige midler til 
kompetanseheving ved aktiv søking på statlige tilskuddsordninger. Rådmannen mener derfor det er forsvar-
lig å redusere egen avsetning til kompetanseheving

•	 Effektivisering	i	hjemmebaserte	tjenester	–	1,3	mill.	per	år. Tiltaket består av flere mindre kutt, blant 
annet inndragning av ubesatte merkantile deltidsstillinger og utgiftsreduksjoner ved omsorgsboligene

•	 Effektivisering	transport	dagsenter	–	1,5	mill.	per	år	fra	2017. Tiltaket innebærer mer effektiv bruk av 
transportkapasiteten ved logistikkforbedringer

5.2.6 Investeringer 
I kommunens Behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014–2033 er det 
beskrevet at det er behov for om lag 1 000 nye plasser frem mot 2033 for å opprettholde dagens dekningsgrad 
for befolkningen over 80 år. For unge mennesker med utviklingshemming er det behov for cirka 290 nye boli-
ger frem mot 2033. Det legges til rette for strukturelle grep med etablering av større, robuste og driftseffektive 
boliganlegg. I starten av perioden frem mot 2020 vil nye anlegg erstatte dagens små anlegg, samt fungere som 
erstatningsplasser ved nødvendig rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg.

Det er i tillegg satt av midler til mindre bygningsmessig oppgradering av dagens anlegg til nye bru-
kergrupper, og til velferdsteknologisk utstyr. Dette skal sikre god utnyttelse av alle anlegg og effektive 
tjenester.

Investeringer beskrevet i Handlingsprogram 2015–2018 videreføres. De største prosjektene innenfor 
området er:

Pleie og omsorg

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

Pleie og omsorg, brutto   133 850 158 121 248 470 245 260 102 174 754 025

herav:         

Lindelia BBS F2 466 286 8 143 54 500 180 000 180 000 38 643 453 143

Utvider Berger BBS,utvidelse med 44 plasser F1 455 000 100 900 3 000 20 000 23 900

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

Lindelia
Det er i tidligere handlingsprogram vedtatt å fremskynde bygging av nytt bo- og behandlingssenter for å skape 
erstatningsplasser ved avvikling og ombygging av små og uhensiktsmessige enheter. I første omgang vil an-
legget på cirka 130 beboerrom fungere som avlastningssykehjem ved utvidelse av Berger bo- og behandlings-
senter og avvikling av Kolsås bo- og behandlingssenter. Planlagt ferdigstillelse er i 2019.
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Berger bo- og behandlingssenter 
Det skal igangsettes en større mulighetsstudie for diverse anlegg i kommunen. For Berger bo- og behandlings-
senter skal en utvidelse til 120–130 beboerrom vurderes. Prosjektet er ikke igangsatt, men man vil vurdere 
alternativer for nybygg og nybygg/rehabilitering. Forventet ferdigstillelse 2022–2023.

Omsorgsboliger

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

Omsorgsboliger, brutto   59 173 100 800 168 180 167 320 83 399 519 699

herav:         

Dønskiveien 39-47 (demenskonsept) (22 sykehj.pl.) F2
603 000

1 853 11 200 22 820 22 960 13 531 70 511

Dønskiveien 39-47 (demenskonsept) (136 pl.) F2 12 391 71 800 140 180 141 040 83 119 436 139

Samlokaliserte boliger, brutto   30 936 70 088 28 600 51 100 113 000 262 788

herav:         

Damveien 3 F2 23 900 4 957 22 800 600  23 400

Nytt boliganlegg (10–12 leiligheter) F1 37 800 2 000 15 000 18 800 2 000 37 800

Tomtekjøp F1 36 000 12 000 12 000 12 000  24 000

2 anlegg av 10 leilighet per år F1  32 300 111 000 143 300

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

Bofellesskap for demente (demenslandsby)
Dønskiveien 39–47 planlegges bygd etter prinsippet for landsbykonsept. Utredningen så langt viser at det er 
mulig å bygge 136 plasser for personer med demens i landsbykonseptet, i tillegg 20 sykehjemsplasser for sam-
me brukergruppe. Kostnadsestimatet er basert på erfaringstall, og når rom- og funksjonsprogram er avklart, vil 
den justerte prosjektkostnaden foreligge. Dette vil bli fremlagt for politisk behandling.

Samlokaliserte boliger
I handlingsprogramperioden må det etableres fire nye boliganlegg. I tillegg tas det i bruk tre leilighetskompleks 
i eksisterende boligmasse til brukergruppen.

KAP.
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5.2.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 32 Pleie og omsorg

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  1 966,6 1 966,6 1 966,6 1 966,6

       

Prisvekst   -0,8 -0,8 -0,6 -0,6

Lønnsvekst   -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

Tekniske endringer 1)   -1,4 -0,7 -0,7 -0,7

       

Oppdatert beregnet demografikompensasjon 1 125,5 20,6 37,6 56,0 72,6

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   3,2 3,5 3,7 11,3

Netto FDV-utgifter - pleie og omsorg  3,2 3,5 3,7 11,3

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  3,2 3,5 16,5 16,5

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -30,6 -46,5 -34,4 -42,3

Avvikle små og lite rasjonelle boenheter, institusjon og bolig med service Tidl. vedtatt 0,0 -0,9 -0,9 -0,9

Hospice Stabekk utvides til palliativ enhet Tidl. vedtatt  -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Utsatt vekst i dekningsgrad Tidl. vedtatt  -7,8 -7,8 -7,8 -7,8

Nytt bofellesskap for personer med demens som erstatning for eksiste-
rende plasser Tidl. vedtatt  -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Test og vedlikehold nødstrømsaggregat Tidl. vedtatt  0,2 0,4 0,6 0,6

Forebygging, redusert vekst i tjenestetildeling Tidl. vedtatt  1,0 1,0 1,0 1,0

Oppstart Fredericiamodellen Tidl. vedtatt  0,5 0,5 0,5 0,5

Administrative reduksjoner Avlastning  (Barne- og ungdomstjenester) Tidl. vedtatt  -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Forsinket oppstart av tjenester i nye boliger Tidl. vedtatt  7,0 7,0 7,0 7,0

Korrigert behov nye boliger til yngre brukere 333,8 1,8 1,4 25,0 43,0

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  18,0 24,6 28,6 28,6

Administrative reduksjoner innen Pleie og omsorg 1 617,0 -11,6 -16,3 -19,9 -22,1

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Velferdsteknologi - redusere behov for våkne nattevakter 110,0 -1,7 -4,6 -5,2 -5,9

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Strammere tildelingspraksis i hjemmebaserte tjenester 482,0 -5,0 -10,0 -14,0 -17,0

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

Merbehov brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 47,8 1,9 1,9 1,9 1,9

Bofellesskap for personer med demens 934,0 0,0 0,0 0,0 -18,7

Tilpasning av egenbetaling til forskrift for egenbetaling -7,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Strukturelle grep og redusert enhetskostnad i samlokaliserte boliger 
for personer med utviklingshemming 334,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

Bedre utnyttelse av dagsenterkapasitet 1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Ressurskrevende brukere (psykiatri - Barne- og ungdomstjenesten)  6,4 6,4 6,4 6,4

Ressurskrevende brukere (barn og unge med utviklingshemming - 
Barne- og ungdomstjenesten)  1,9 1,9 1,9 1,9

Behovstilpasset drift av akutthjelpen (Barne- og ungdomstjenesten) 3,1 -0,5 -0,8 -0,8 -0,8

Tildeling avlastningstjenester og støttekontakter (Barne- og ungdomstjenesten) 110,9 -1,0 -1,5 -2,0 -2,6

Tilpasning av tjenestevolum og vedtakstid i Psykisk helse boliger 
(Helse og sosial) 75,4 -2,0 -3,0 -6,0 -6,0

Økte salgsinntekter seniorsentrene (Helse og sosial) 7,0 -0,5 -1,0 -1,0 -1,5

Administrative tiltak Helse og sosial (Helse og sosial)  -0,7 -0,7 -0,7 -1,0

       

Sum endringer  -10,1 -8,1 22,8 39,1

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  1 956,5 1 958,5 1 989,3 2 005,7

1) inkluderer også endringer ift. FDVU
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5.3 Helse og sosial
Området Helse og sosial omfatter tjenester innenfor tre ulike programområder:
• Programområde 32 Pleie og omsorg – tre resultatområder: 234 Aktivisering- og servicetjenester overfor 

eldre og personer med funksjonsnedsettelse og 253 Helse og omsorgstjenester i institusjon og254 Helse- og 
omsorgstjenester til hjemmeboende,

• Programområde 33 Sosialtjeneste og bolig – åtte resultatområder: 330 kvalifiseringsprogrammet, 331 råd, 
veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 332 kommunalt disponerte boliger, 333 økonomisk sosialhjelp, 
334 tilbud til personer med rusproblemer, 335 bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig, 336 
kommunale sysselsettingstiltak og 337 introduksjonsordningen.

• Programområde 36 Kommunehelse – to resultatområder: 362 forebyggende arbeid, helse og sosial og 363 
diagnose, behandling, rehabilitering. 

5.3.1 Innledning
Tjenestene ivaretar innbyggernes behov for helse- og sosialtjenester. Tilbudet retter seg mot hele befolkningen 
og spesielle målgrupper. Kommunalområdet helse og sosial består av psykisk helse, rus, bolig, legevakt, 
krisesenter, folkehelsekontor, helsetjenesten ved Ila fengsel, senter for mestring og forebygging, seniorsentrene, 
flyktninger, tilrettelagt arbeid, ergo- og fysioterapi / rehabilitering og sosialtjenesten i Nav.

Rådmannen vil i perioden prioritere arbeidet med å tilpasse helse- og sosialtjenestene med tanke på frem-
tidige utfordringer og tilgjengelige ressursrammer. Målet er å forebygge og redusere behovet for kommunale 
tjenester, og samtidig sikre tjenester av god kvalitet. 

Som følge av økt arbeidsledighet og stadig stigende boligpriser foreslås det å øke sosialhjelpsbudsjettet. Det 
legges opp til boliginvesteringer i tråd med vedtatt behovsplan, og det igangsettes tiltak for å fremskaffe flere 
midlertidige boliger. Boliger innen psykisk helse og rus tilpasses med tanke på rett beboer til rett omsorgsnivå. 

Rådmannen foreslår en rekke effektiviserings- og omstillingstiltak som til sammen gir mer samordnede 
og helhetlige tjenester – «én dør inn». Organisatoriske gjennomganger innen områdene Psykisk helse og rus, 
Boligkontoret, ergo-/fysioterapi/rehabilitering, arbeidssentrene og flyktningarbeidet følges opp. Dette gjøres i 
samarbeid med andre kommunalområder og spesialisthelsetjeneste. Det vil samtidig bli lagt vekt på større grad 
av bruker- og innbyggerdialog i utforming av tjenester, og Rådmannen vil videreføre arbeid med utvikling av 
hensiktsmessige møteplasser i nærmiljøer og skape gode arenaer for frivillighet.

5.3.2 Status 

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Sosialtjeneste og bolig
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Tjenesteprofilen viser at Bærum fortsatt ligger under gjennomsnittet hva gjelder netto driftsutgifter til sosial-
tjenesten, og det har vært en nedgang sammenlignet med 2013. Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 
per mottaker ligger fortsatt høyere enn gjennomsnittet, men noe mindre enn i 2013. Allikevel har Bærum hatt 
en reell økning i kostnadene per mottaker. Dette skyldes blant annet flere mottakere med stønad i 6 måneder 
eller mer og en generell økning i stønadslengden. Utviklingen i norsk økonomi med stigende arbeidsledighet 
er hovedårsaken til dette.

Andel mottakere 18–24 år av innbyggere 18–24 år har en nedgang fra 2013 sammenlignet med ASSS-nett-
verket. Dette støtter at Bærum fortsatt har stor fokus og innsats overfor de yngre mottakerne. 

I 2013 lå produksjonsindeksen i Bærum 7 prosent over gjennomsnittet i ASSS. Den er redusert til 4 prosent 
over i 2014. Dette skyldes blant annet en nedgang i antall sosialhjelpsmottakere i Bærum sammenlignet med 
de øvrige ASSS-kommunene. 

Når produksjonen sees i sammenheng med ressursbruken, måler vi hvor godt kommunen utnytter ressursene 
sammenlignet med de øvrige kommunene. Bærum har en høy produksjon til relativt lave driftsutgifter (cirka 
11 prosent under gjennomsnittet). Dette gir en målt effektivitet som ligger 16,3 prosent over gjennomsnittet.

Kommunehelse

Tjenesteprofilen viser at både netto og brutto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten fortsatt ligger over 
gjennomsnittet i ASSS, men også at det har vært en nedgang siden 2013. Bærum ligger fortsatt høyest når det 
gjelder netto driftsutgifter per innbygger, men Drammen ligger nå som eneste kommune over oss hva gjelder 
brutto driftsutgifter per innbygger. 

Helsetjenester har alltid vært en bevisst satsing i Bærum, men innsparinger gjør at veksten nå ser ut til å flate 
ut, og Bærum nærmer seg gjennomsnittet.

Bærum har en nedgang i antall fysioterapeuter, både faktisk og i forhold til gjennomsnittet. Det har også 
vært en reell nedgang i antall ergoterapeuter, men ikke i forhold til gjennomsnittet. Bærum har økning hva 
gjelder årsverk leger per 10 000 innbyggere, men ligger fortsatt under gjennomsnittet. Det er kun Sandnes, 
Trondheim og Bergen som ligger lavere. I henhold til plan for fastlegetjenesten i Bærum har antall fastleger økt 
i 2014 og 2015. 

Produksjonsindeksen for 2014 har hatt en liten nedgang, men ligger fortsatt cirka 6 prosent over gjennom-
snittet. Dette til tross for nedgang i både fysio- og ergoterapeuter årsverk. En økning i antall legetimer kompen-
serer for dette. Dersom produksjonsindeksen sees opp mot driftsutgifter, gir det en indikasjon på effektiviteten. 
Bærum ligger 2,4 prosent under gjennomsnittet hva gjelder effektivitet, og dette er en nedgang siden 2013.
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Andre nøkkeltall

Psykisk helse

Nøkkeltall psykisk helse 2012 2013 2014

Psykisk helse ambulerende    

Antall brukere 604 592 569

Antall vedtakstimer psykisk helse ambulerende 35 709 39 852 33 830

Omsorgsboliger innenfor psykisk helse    

Antall beboere i omsorgsboliger psykisk helse 118 121 120

– andel beboere som har flyttet til lavere eller høyere omsorgsnivå 7 % 15 % 15 %

– andel beboere i en fast/strukturert dagaktivitet 18 % 13 % 28 %

– andel beboere i en fast jobb 24 % 22 % 17 %

Ved psykisk helse ambulerende er det en nedgang, både i antall brukere og antall vedtakstimer, i perioden 2013 
til 2014. Noe av dette skyldes at flere enn tidligere har blitt skrevet ut av tjenesten. Samtidig har Tildelings-
kontoret i perioden innført en strengere tildelingspraksis. Eksisterende og nye vedtak er gjennomgått, og det 
er foretatt en opprydding, noe som igjen har ført til en nedgang i antall timer i slutten av 2013 og inn i 2014. 
Gjennomsnittlig antall vedtakstimer per måned har i løpet av 2014 stabilisert seg, og man ser en marginal 
oppgang i 2015. 

Det har vært et jevnt antall beboere i omsorgsboligene innen psykisk helse i perioden. Etablering av bo-
ligtrapp og tjenesteyting i tråd med denne har medført at et økt antall brukere har bolig- og tjenestetilbud 
i henhold til deres aktuelle funksjonsnivå. Ved utflytting til frittstående bolig uten stasjonær bemanning 
overføres tjenesteytingen til psykisk helse ambulerende tjeneste. 

Det er et mål at brukere skal kunne bo mest mulig selvstendig og være i en fast/strukturert dagaktivitet eller 
i fast arbeid. Det har vært en liten nedgang beboere i fast jobb fra 2013 til 2014, samtidig som det har vært en 
økning i andelen i dagaktivitet blant beboerne. Dette kan forstås ut fra at kommunene innehar tilrettelagte ak-
tivitetstilbud, men at det er behov for økt satsing på arbeid til flere ved tilrettelagte arbeidsplasser og samarbeid 
med det private næringslivet.

Seniorsentrene

Nøkkeltall seniorsentrene 2012 2013 2014

Antall personer som har mottatt sosialrådgivning fra forebyggende team ved 
seniorsentrene

769 854 608

Antall hjemmebesøk i oppsøkende virksomhet ved seniorsentrene 423 344 379

Det er en nedgang fra 2012 til 2014 både når det gjelder antall personer som har mottatt sosialrådgivning og 
antall hjemmebesøk. Dette skyldes at seniorsentrene var inne i en omorganisering i 2013 og 2014, og ny organi-
sasjon var gjeldende fra og med 1. mars 2014. I omstillingsperioden ble stillinger holdt vakante, og kapasiteten 
blant sosialrådgiverne var lavere. 

Sosialrådgivning er et lavterskeltilbud for kommunens seniorer og innebærer blant annet identifisering av 
hjelpe- og avlastningsbehov, rådgivning, kontakt med tjenester tilpasset eget eller pårørendes hjelpebehov, bi-
stand til søknader, støttesamtaler og koordinerende tiltak rundt enkeltbrukere.

Sosialtjeneste og bolig

Nøkkeltall sosialtjenesten 2012 2013 2014

Antall sosialhjelpsmottakere Nav (eks. familiemedlemmer) 1 938 1 968 1 950

Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (antall måneder) 4,8 4,8 5,0

Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned 9 061 9 844 9 992

Antall mottakere av kommunalbostøtte 33 137 229

Antall kommunale utleieboliger totalt 1 872 1 877 1 949

Antall bosatte flyktninger (etter avtale med Utlendingsdirektoratet) 125 137 121

Andel i arbeid eller utdanning etter fullført introduksjonsprogram 53 % 60 % 49 %

KAP.
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Antall sosialhjelpsmottakere varierer marginalt fra år til år og er avhengig av blant annet arbeidsledigheten. 
Tallet ovenfor skiller ikke på full utbetaling av sosialhjelp og de som mottar supplerende sosialhjelp. Det har 
ikke vært en økning i antall akkumulerte mottakere fra 2013 til 2014, men klientene er i systemet lenger. Sam-
menlignbare kommuner har hatt en økning i antall mottakere.

Gjennomsnittlig stønadslengde for økonomisk sosialhjelp har hatt en økning fra 4,8 måneder i 2013 til 
5,0 i 2014. Dette har stor sammenheng med økning i arbeidsledigheten. Bærum har hatt en høyere økning på 
stønadslengden enn de øvrige kommunene, men ligger fortsatt lavt sammenlignet med ASSS-nettverket. Til 
sammenligning hadde Asker et gjennomsnitt på 5,3 måneder og Stavanger på 5,5 måneder i 2014. Det er tre 
kommuner som ligger lavere enn Bærum, og det er Kristiansand og Trondheim med 4,4 måneder og Tromsø 
med 4,1 måneder.

Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned har kun økt med 1,5 prosent fra 2013, og dette er lavere enn 
en normal pris- og satsjustering. Når vi allikevel ser at det har vært en oppgang i brutto driftsutgifter per mot-
taker, skyldes det at flere klienter har mottatt sosialhjelp over en lengre periode. Kommunen har i løpet av 2014 
og videre inn i 2015 hatt en betydelig økning i sosialhjelpsutgifter. 

Tabellen viser en økning i antall klienter som mottar kommunal bostøtte. Økningen er sammensatt og skyl-
des hovedsakelig en økning i antall utleieboliger med gjengs leie. I tillegg har også andelen som får kommunal 
bostøtte (av antall aktuelle leieforhold med gjengs leie), økt fra cirka 11 prosent i 2013 til over 17 prosent våren 
2015. Utviklingen norsk økonomi påvirker kommunal bostøtte tilsvarende økonomisk sosialhjelp, og vi ser en 
negativ utvikling i gjennomsnittlig utbetaling per klient.

Når det gjelder kommunale utleieboliger, viser tabellen en merkbar økning fra 2013 til 2014 som skyldes at 
det ble kjøpt en del boliger i 2014. Bærum ligger fortsatt lavt i forhold til gjennomsnittet i ASSS-nettverket og 
det er fortsatt etterslep på velferdsboliger i kommunen i forhold til Behovsplan for bo- og behandlingssentre, 
omsorgsboliger og velferdsboliger 2014–2033. Målet er at etterslepet i størst mulig grad skal tas igjen innen 
utgangen av 2018.

Det nasjonale resultatmålet (fastsatt av staten) for flyktninger i arbeid/utdanning etter endt introduksjons-
program er på 55 prosent. Historisk sett har resultatene i Bærum variert mellom 53 og 78 prosent i årene fra 
1999 til 2013. I 2014 kom 49 prosent av introduksjonsdeltagerne i arbeid/utdanning da introduksjonsprogram-
met var ferdig. Resultatet kan blant annet forklares med at det i 2014 var dobbelt så mange kvinner som menn i 
introduksjonsprogrammet, en viss andel med middels/store helseutfordringer, mange store familier, og med at 
cirka 60 prosent hadde lavere utdanning enn fullført videregående skole. 

I 2015 er det vedtatt å bosette 212 flyktninger (inklusiv 14 enslige mindreårige). I tillegg er det et etterslep 
på 12 flyktninger fra 2014. Til sammenligning ble det i 2014 bosatt 130 flyktninger (inklusiv 9 enslige min-
dreårige). Som et tiltak for å redusere enhetskostnadene ved bosetting av flyktninger, vil antall deltagere per 
rådgiver øke. 

Kommunehelse

Nøkkeltall kommunehelse 2012 2013 2014

Antall konsultasjoner legevakten 48 684 48 802 49 613

 – herav legevaktbilen 3 202 3 367 3 359

Antall brukere i rehabiliteringstjenesten 7 383 7 430 7 420

Antall oppdrag hjelpemiddelutlånet 13 352 17 066 16 608

Belegg trygghetsenheten ved Bjørnegård psykososiale senter 56,3 % 51,0 % 46,0 %

Antall konsultasjoner på legevakten er inkludert sykebesøk med legevaktbil. Gjennomsnittstallet for sykebe-
søk med legevaktbilen var i 2012 8,8 besøk per døgn, stigende til et gjennomsnitt på 9,2 besøk i 2013, og på 
samme nivå i 2014.  Tidligere år har det vært en økning i antall konsultasjoner totalt, men de to siste årene har 
besøkstallet stabilisert seg. I 2015 er det igangsatt et prosjekt for å styrke telefontilgjengeligheten på legevakten. 
Dette for å bedre veiledningstilbudet over telefon. Målet er å redusere oppmøte av pasienter med lav hastegrad.  

Antall oppdrag hos Hjelpemiddelutlånet hadde en kraftig økning fra 2012 til 2013. Dette skyldes samhand-
lingsreformen med midler til økt bemanning i Hjelpemiddelutlånet. Det har medført flere gjennomførte opp-
drag og kortere ventetid for brukerne. Etter det har antall oppdrag stabilisert seg.

Det har vært en nedgang i beleggsprosenten ved Trygghetsenheten sammenlignet med 2013. Dette skyldes 
at Bjørnegård ble stengt i november 2014 på grunn av nødvendig vedlikehold. I den perioden ser vi at flere har 
klart seg med støttesamtaler.
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5.3.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 

Bærekraftige helse- og sosialtjenester forutsetter at ansvars- og arbeidsdeling mellom brukeren selv, pårørende, 
brukerorganisasjoner, frivillige, ideelle eller private tjenestetilbydere og tjenesteytere i kommune og stat må 
endres. Det er nødvendig å se nærmere på arbeidsdeling, samarbeid og samhandling, med mål om rett tjeneste 
til rett person til rett tid. Innovasjon vil være et viktig virkemiddel for å utvikle bærekraftige tjenester. 

For å kunne endre fremtidig ressursbruk er det nødvendig at tjenestene i større grad bidrar til å fremme økt 
mestring av eget liv. På lang sikt dreies tjenesteytingen mer mot at den enkelte i større grad tar ansvar for egen 
livssituasjon, slik at behovet for tjenester reduseres. Det er behov for å skjerme enkelte utsatte brukergrupper 
slik at både kvantitet og kvalitet på tjenestene til disse gruppene reduseres i minst mulig grad. Dette gjelder 
spesielt for Psykisk helse, boliger og oppfølging til vanskeligstilte/rusavhengige.

Fremtidige utfordringer kombinert med begrensede ressurser vil på sikt skape en situasjon hvor avstand 
mellom etterspørsel og mulig tjenesteyting vil øke. For å kunne håndtere denne utviklingen er det ønskelig 
at tjenestene i større grad dreier tjenestetilbudet slik at det er mer koordinert, mindre i omfang og tilpasset en 
fremtidig ressurssituasjon. Et viktig grep blir å utvikle tjenester med større effekt for brukerne.

I tillegg er det fortsatt et stort behov for samordning og samarbeid mellom kommunen, spesialisthelsetje-
nesten, statlige velferdstjenester og andre aktører. Det er behov for å skape en tydeligere organisering slik at 
brukerne opplever ”én dør inn”. 

Basert på utfordringer skissert over vil Rådmannen gjennomføre følgende viktige innsatser:

4

Gjennomgå ressursbruken 
Se på tjenestetilbud som ligger høyt i ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. Innenfor Helse- og 
sosialtjenesten omhandler dette spesielt varige tilrettelagte arbeidsplasser, flyktningetjenesten, psykisk 
helse, fysio- og ergoterapitjenester, samt noen former for lavterskel tilbud. Det er allerede igangsatt flere 
tiltak for å redusere ressursbruken på flere områder i 2014–2015. Kostra-tallene for 2014 viser nedgang 
sammenlignet med gjennomsnittet i ASSS-kommunene. Økt befolkning og nye oppgaver aktualiserer 
ytterligere effektivisering. 

4 4

Fra behandling til forebygging 
Deler av tjenesteytingen må i større grad dreies fra løsning av allerede oppståtte behov til en tjeneste 
som forhindrer at behov for tjenester oppstår, samt hindre at allerede oppståtte problem utvikler seg. I 
denne sammenheng er prioritering av tidlig innsats tett og god oppfølging av utsatte målgrupper viktig. 
Det er aktuelt å vurdere hvorvidt prioritering og dimensjonering av tjenestene er optimale i forhold til 
innsatsområdene forebygging og tidlig intervensjon. 

4 4

Fra tjenesteyting/-utfører til tilrettelegging 
Fokus på brukernes ressurser innebærer at både tiltak for å opprettholde funksjons- og selvhjelpsnivå og 
opptrening som metode må være gjennomgående for helse- og sosialtjenestene. Dette medfører bl.a. at 
tjenestene i større grad skal legge til rette for at individet selv i størst mulig grad skal kunne mestre egen 
livssituasjon. Dreiningen får betydning for den tradisjonelle omsorgsrollen. Hverdagsrehabilitering og 
hverdagsmestring skal implementeres i flere tjenesteområder.  

4

Fra stasjonære til ambulante tjenester 
Enkelte tjenester omstilles nå i retning av mindre stasjonær bemanning til mer ambulant oppfølging. Tanken 
bak dette er å etablere mer fleksible tjenester som utnytter ressurser på en effektiv måte ved at innsatsen 
rettes mot der behovet oppstår. I tillegg kan flere brukere tilbys mer varierte og fleksible tjenester. 

KAP.
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4

Strukturelle endringer/tilpasninger og effektivisering av tjenesteyting 
Tildelingskontoret (Pleie og omsorg) fatter vedtak i henhold til lov om helse- og omsorgstjenester. Innenfor 
Helse og sosial foreligger det et behov for å etablere et tydeligere skille mellom tjenestetildeling og 
tjenesteyting innenfor noen områder.

4 4

Fra fragmentert/overlappende til samordnet/helhetlig tjenesteyting 
Nåværende tjenestetilbud ble i 2014 omorganisert i en mer hensiktsmessig og tydelig struktur, men har 
fremdeles fragmenterte trekk. Tjenester med sammenfallende perspektiv og innsatsområder er ikke i 
tilstrekkelig grad koordinerte. I tillegg preges organisasjonen av at relativt mange tjenester overlapper 
hverandre. I fase to av omorganiseringen vil «én dør inn» og bedre samordning av tilbudene være 
hovedmålene.

4

Produksjonsstyring og kvalitetsindikatorer 
Dimensjonering og prioritering av tjenester er ikke i tilstrekkelig grad underlagt objektive kriterier. 
Produksjons- og kvalitetsindikatorer skal videreutvikles med tanke på å optimalisere styringsverktøy og gi 
et riktig grunnlag for beslutningsprosesser. Det er igangsatt et arbeid i 2015 med å beregne enhetskostnader 
på flere områder. Dette arbeidet videreføres og utvides.

4

Boligsosiale virkemidler 
For å nå målene i nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020), har kommunen valgt å satse på 
følgende områder for å sikre en helhetlig og sammenhengende innsats: 

• Differensiert og fleksible botilbud, egnede boliger 
• Økt satsing på ambulant oppfølging 
• Gode bomiljøer og naboskap, «én dør inn» for henvendelser som gjelder kommunale boliger
• Videreføre dialog med Husbanken vedrørende fremtidige virkemidler og nye konsepter

4 4

Fra egenregi til ekstern tjenesteutøving og/eller frivillighet 
Styrke samarbeid med frivillige om aktivitetstilbud som kan bidra til å øke livskvaliteten samt mestring 
av hverdagen til brukere og pårørende. Vurdere bruk av eksterne aktører i forhold til tjenester der det er 
hensiktsmessig. 

Rådmannen vil videreføre nærmiljøutvikling og bidra til utvikling av hensiktsmessige møteplasser og 
arenaer for frivillighet i områdene Rykkinn og Fornebu. Det er behov for bedre koordinering av frivillig 
innsats samt utvikling av et tydelig system for mottak av henvendelser fra frivillige, ildsjeler, organisasjoner, 
næringsliv med mer.

4 4 4

Folkehelse, inkludering og mangfold
Kommunen har et velfungerende apparat for bosetting og integrering av flyktninger. Det er behov for 
å styrke et mer helhetlig perspektiv på inkludering og mangfold. Ressurser som ligger i et mangfoldig 
samfunn skal synliggjøres, og utfordringer knyttet til utenforskap skal forebygges. Dette arbeidet må sees i 
sammenheng med både folkehelse, frivillighet og kultur. 
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5.3.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell 

Strategiske 
utfordringer PO Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere

Tilstrekkelig  
kvalitet

Alle Brukertilfredshet med  
tjenestetilbudet

I løpet av 2016 vil det bli tatt i bruk nye metoder 
for medvirkning og innhenting av informasjon 
fra brukere / innbyggerne

God bruker-
medvirkning

Alle Større grad av 
bruker- og inn-
byggerblikk på 
tjenestene

    

Nærmiljøprosjektet skal ta i bruk/
utprøve nye former for innbyg-
gerdialog 

 Gjennomført  

Ta i bruk felles plattform for Service 
i tjenestene innen Helse og sosial 
(HESO)

 Gjennomført  

Alle tjenestesteder innen HESO skal 
lage en tiltaksplan for kompetanse-
heving/kultur- og holdningsendring 

 Tiltaksplan er 
ferdig

Tiltak er
gjennomført 
ihht. planen

Tjenesteproduksjon

God ressurs- 
utnyttelse

33 Brutto utgifter 
per sosialhjelps-
mottakere er 
redusert  

    

Redusere andel langtids sosial-
hjelpsmottakere med sosialhjelp 
som hovedinntektskilde

33 % 31 % 29 %

Fremskaffe nye midlertidige boliger  12  

Redusert stønadslengde sosial-
hjelpsmottakere

4,8 < 4,7 mnd. < 4,7 mnd.

33 Reduserte 
driftsutgifter på 
introduksjons-
ordningen i 
forbindelse med 
bosetting av 
flyktninger

    

Øke antall introduksjonsdeltagere 
per rådgiver-årsverk* i introduk-
sjonsprogrammet

17,6 22,5 22,5

Reduserte enhetskostnader per 
deltager i introduksjonsprogrammet

77 476 60 000 60 000

33 
og 
36

Større grad av 
skille mellom for-
valtning og drift

    

Tildelingskontoret fatter vedtak av 
tjenester på aktuelle områder som 
ikke er lavterskeltilbud

 Gjennomført  

33 
og 
36

Dreie ressurser 
fra behandling til 
forebygging

 

Samorganisere/effektivisere 
lavterskel-tilbud slik at innbyg-
gerne/brukerne får en felles dør inn 
i kommunens tjenester

 Gjennomført  

Øke antall henvisninger fra fast-
leger, fysio- og ergoterapeuter til 
Bærum helse og friskliv

145 250 300

KAP.
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Tjenesteproduksjon

Omfang på 
tjenester tilpasset 
innbyggernes  
behov

33
 
 
 

Øke mestring og 
selvhjulpenhet: 
– fra stasjonær 
til ambulant 
oppfølging 
– fra tjenesteyting 
til tilrettelegging

    

Videreutvikle arbeids- og aktivi-
tetstilbud for ungdom opp til 30 år 
(antall plasser)

15 25 35

Øke antall avsluttede vedtak i bo-
ligene til lavere omsorgsnivå innen 
psykisk helse

** 10 %  
(av antall 

leieforhold)

12 %  
(av antall 

leieforhold)

Øke antall avsluttede vedtak innen 
ambulerende tjenester psykisk 
helse

** 15 %  
(av antall 
vedtak)

17 %  
(av antall 
vedtak)

33 
og 
32

Fremskaffe 
boliger i tråd 
med kommunens 
Behovsplan for 
bo- og behand-
lingssentre, 
omsorgsboliger 
og velferdsboli-
ger 2014-2033

    

Fremskaffe/omdefinere velferdsbo-
liger for bostedsløse (antall boliger)

89 99 135

Det er etablert boenheter etter 
”Aksebolig modellen” for men-
nesker med psykisk lidelse, rus og 
krevende adferd (antall boenheter, 
aggregerte tall)

  19

Det er etablert bo- og behandlings-
plasser til brukere med psykisk 
helse- og rusmiddelproblem 

  9

36 Befolkningen 
er sikret en 
tilgjengelig 
allmennlege-
tjeneste tilpasset 
befolkningsvekst 
og nye oppgaver

    

Evaluere plan for fastlegetjenesten  Gjennomført  

Redusere antall konsultasjoner med 
lav hastegrad på Legevakten

34 % 30 % 
(av totalt antall 
konsultasjoner)

28 % 
(av totalt antall 
konsultasjoner)

Medarbeidere  

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

Ny under-
søkelse

>4,5 >75

Godt 
medarbeiderskap

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

Ny under-
søkelse

>4,5 >75

Sykefravær Alle Redusert sykefravær 8,0 % 7,5 % 7,5 %

*   Det påpekes at flere av programrådgiverne har oppgaver utover det å følge opp deltagerne på introduksjonsprogrammet

** Det er vanskelig å finne gode resultater for 2014 og målingen vil starte i 2015. Utviklingen følges hver måned.

Strategiske 
utfordringer PO Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019
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5.3.5 Endringer drift

Økt aktivitet

Nr.
Program-
område Økt aktivitet, mill. 2016-kr

Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

1 Kommunehelse Delvis kompensasjon for bortfall av 
medfinansieringsordningen i en over-
gangsperiode

 2,0

2 Sosialtjeneste 
og bolig

Økt behov økonomisk sosialhjelp 88,5 8,0 8,0 6,0

3 Kommunehelse Økt behov utbetaling av pasientska-
deerstatning

              
1,3 

2,5 2,5 2,5 2,5

4 Kommunehelse Økte satser beredskapstillegg, tur-
nuslege m.m.

 0,5 0,5 0,5 0,5

5 Sosialtjeneste 
og bolig

Merbehov etablerings- og introduk-
sjonsstønad ifm. økt bosetting (sees 
opp mot økt integreringstilskudd)

42,4 5,2 5,7 2,8

  Sum  18,2 16,7 11,8 3,0

1. Delvis kompensasjon for bortfall av medfinansieringsordningen i en overgangsperiode
I forbindelse med samhandlingsreformen, herunder medfinansieringsordningen, ble det i Bærum igangsatt 
diverse forebyggende tiltak som blant annet skulle forhindre sykehusinnleggelser. Etter at ordningen ble av-
viklet 1. januar 2015, er noen tiltak, som Legevaktbil (finansiert med medfinansieringsmidler fra og med 2012), 
Bærum helse og friskliv og samhandlingskoordinator, videreført innenfor Helse og sosials ramme.  Det er ikke 
funnet rom for å videreføre de øvrige tiltakene, som blant annet omhandler styrking av Senter for mestring og 
forebygging (SEMFO) og Hjelpemiddelutlånet.

Rådmannen tilførte 3,9 millioner kroner i Økonomimelding I 2015 for å kunne videreføre tiltakene i 2015. 
Det foreslås å kompensere budsjettene med halvårseffekt i 2016. Deretter skal tjenetilbudet tilpasses nye rammer. 

Endringen gjelder programområde Kommunehelse.

2. Økt behov til økonomisk sosialhjelp
Som følge av økt arbeidsledighet og stigende boligpriser foreslår Rådmannen å øke sosialhjelpsbudsjettet med 
8 millioner i 2016 og 2017, redusert til 4 mill. i 2018. Det vurderes som sannsynlig at arbeidsledigheten vil få en 
nedgang utover i perioden, i tillegg til at tiltakene som er igangsatt i Nav vil få ønskelig effekt.

Det er allerede igangsatt diverse tiltak hos Nav for å begrense den negative utviklingen. Tildelingspraksis 
vurderes kontinuerlig. Videre gjennomgås alle sosialhjelpsbrukerne som kan kvalifisere til uførepensjon, for 
å få disse over på en forutsigbar, varig statlig ytelse. Nav ser også på muligheten for å organisere midlertidige 
boliger på en bedre måte, blant annet ved ombygging av natthjemmet og opprettelse av flere midlertidige bo-
liger for unge.

Endringen gjelder programområde Sosialtjeneste og bolig.

3. Økt behov til utbetaling av pasientskadeerstatninger
Hvert år får kommunen en faktura fra Norsk pasientskadeerstatning. De totale utgiftene til dette formålet for-
deles på alle landets kommuner etter innbyggertall. Utgiftene har i de senere årene hatt en betydelig økning, og 
Bærums andel ble i 2015 estimert til i underkant av 4 mill., mens budsjettet er på 1,3 mill. Prognosen for 2016 
viser at Bærum trenger en tilførsel på 2,5 mill. Det tyder ikke på at disse utgiftene kommer til å bli noe mindre 
i årene fremover. 

Rådmannen foreslår å øke budsjettet med 2,5 mill. for hele handlingsprogramperioden.
Endringen gjelder programområde Kommunehelse.

4. Økte satser til beredskapstillegg, turnuslege og praksiskompensasjon
Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Helse og sosial med 0,5 mill. for å kompensere for økning i satser til 
beredskapstillegg ved Legevakten, samt til turnusleger og praksiskompensasjon for leger ved Folkehelsekon-
toret og på helsestasjonene.

Endringen gjelder programområde Kommunehelse.
 

KAP.

5



88   HANDLINGSPROGRAM 2016–2019  RÅDMANNENS FORSLAG

5. Merbehov til etablerings- og introduksjonsstønad i forbindelse med økt bosetting av flyktninger
Det ble i kommunestyret 17. juni 2015 (sak 076/15) vedtatt at kommunen skal bosette ytterligere 37 personer i 
2015 og 7 i 2016. I forbindelse med økt bosetting påløper det utgifter knyttet til utbetaling av etablerings- og 
introduksjonsstønad fordelt på årene 2015 til 2018. Kommunen vil motta økt integreringstilskudd på cirka 29 
mill. totalt sett for alle årene (inkludert 2015). Økt bosettingstall gir mer effektive tjenester og lavere enhets-
kostnader (jf. tiltak 13), slik at utgiftene fordelt på samme periode utgjør cirka 16 mill., noe som gir en merinn-
tekt for kommunen på 13 mill.

Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Helse og sosial i henhold til de økte utgiftene knyttet til etablerings- 
og introduksjonsstønad.

Endringen gjelder programområde Sosialtjeneste og bolig.

Innsparinger 

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

6 Pleie og omsorg Tilpasning av tjenestevolum og 
vedtakstid i Psykisk helse boliger

75,4 -2,0 -3,0 -6,0 -6,0

7 Pleie og omsorg Økte salgsinntekter 
seniorsentrene

7,0 -0,5 -1,0 -1,0 -1,5

8 Sosialtjeneste og bolig Barnefamilier og enslige ved Nav 
i leide boliger kjøper egne boliger 
med startlån

 -1,0 -2,0 -2,0 -3,0

9 Sosialtjeneste og bolig Økte inntekter ved Bærum 
kommunale arbeidssenter

13,4 -1,0 -1,5 -2,0 -2,0

10 Sosialtjeneste og bolig Bedre samordning av oppføl-
gingstjenestene i Helse og sosial

 -2,0 -3,0 -3,0 -4,0

11 Kommunehelse Samordning og behovsretting av 
lavterskeltilbud innen helse og 
psykisk helse

 -2,0 -3,0

12 Pleie og omsorg, Kom-
munehelse og Sosial-
tjeneste og bolig

Administrative tiltak Helse og 
sosial

 -2,0 -2,0 -2,0 -3,0

13 Sosialtjeneste og bolig 
og Kommunehelse

Optimalisering av tjenestetilbu-
det ved introduksjonsprogram-
met og Migrasjonshelsetjenesten

21,0     

  Sum  -8,5 -12,5 -18,0 -22,5

Enkelte av de innsparingstiltakene som presenteres her medfører nedbemanning. Det legges opp til å finne 
gode løsninger for nedbemanning i samråd med de tillitsvalgte og vernetjenesten. Deler av nedbemanningen 
kan skje ved naturlig avgang.

6. Tilpasning av tjenestevolum og vedtakstid i Psykisk helse boliger 
Det er nødvendig med en tilpasning av tjenesten og i større grad å dreie tilbudet fra stasjonær til ambulant tje-
nesteyting. Kommunen har i dag 9 boliger innen psykisk helse med til sammen 120 beboere, med 77,5 årsverk 
og et netto driftsbudsjett på 75,4 mill. Tiltaket vil kreve en reduksjon i antall årsverk knyttet til boligene, og 
Rådmannen antar at deler av nedbemanningen kan skje ved naturlig avgang på grunn av tidsperspektivet.

Tiltaket oppnås ved følgende tilpasninger:
1. På kort sikt vil det bli utarbeidet nye bemanningsplaner, brukes alternative arbeidstidsordninger og etableres 

stillinger fleksibelt på tvers av avdelingene, slik at ressursene tilpasses behov. 
2. Økt arbeid med å evaluere og redusere vedtaksvolumet og lengden på vedtakene, slik at brukerne på sikt kan 

klare seg i egen bolig med ambulerende oppfølging. 
3. Omdisponere inntil 10 boenheter (gjennomsnittlig enhetskostnad på 0,6 mill.). Nødvendig tjenestetilbud for 

aktuelle brukere opprettholdes til en lavere enhetskostnad. 

Endringen gjelder programområde Pleie og omsorg.

7. Økte salgsinntekter ved seniorsentrene
Seniorsentrene har i dag budsjetterte salgsinntekter på til sammen 9,1 mill., fordelt på frivillig brukerbetaling, 
kantinesalg og fremleie av lokaler. Det foreslås å øke inntektene ved seniorsentrene, både i form av økte salgs-



RÅDMANNENS FORSLAG  HANDLINGSPROGRAM 2016–2019   89 

inntekter og fremleie av lokaler. Tiltaket kan gjennomføres uten spesielle konsekvenser for verken ansatte eller 
brukere av sentrene.

Endringen gjelder programområde Pleie og omsorg.

8. Barnefamilier og enslige ved Nav i leide boliger kjøper egne boliger med startlån
Flere kommuner i Midt-Norge har igangsatt et prosjekt for å få vanskeligstilte til å etablere seg i egen bolig 
istedenfor å leie kommunal bolig (fra leie til eie). Kommunen kan aktivt bruke startlån og i noen tilfeller gi 
tilskudd til etablering for å bosette kommunale leieboere i egen bolig.

Nav har et mål om at 10–15 barnefamilier skal få kjøpe sin egen bolig. Dette kan bidra til større grad av 
selvhjulpenhet og stabile oppvekstsvilkår for de familiene dette gjelder. 

Endringen gjelder programområde Sosialtjeneste og bolig.

9. Økte inntekter ved Bærum kommunale arbeidssentre (BKA)
KOSTRA-tall viser at Bærum kommune har høyere kostnader på tilrettelagt arbeid for psykisk utviklingshem-
mede sammenlignet med ASSS-kommunene. Det er behov for å øke kapasiteten innenfor Bærum kommunale 
arbeidssentre. I tillegg arbeides det kontinuerlig for å igangsette nye og effektive prosjekter som bidrar til økte 
inntekter. Prognosen viser en økning i antall bruker. Samtidig er det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmot-
takere. En mer effektiv organisering skal bidra til at nødvendige tjenestetilbud for aktuelle brukere oppretthol-
des til en lavere enhetskostnad. Dette kan realiseres innenfor rammen ved å ta imot flere arbeidstakere uten å 
øke antall ansatte. Inntjeningspotensialet til nye og gamle prosjekter skal samtidig vurderes, slik at målet om 
økte inntekter kan nås. 

Endringen gjelder programområde Sosialtjeneste og bolig.

10. Bedre samordning av oppfølgingstjenestene i Helse og sosial
Oppfølging av vanskeligstilte brukere (herunder psykisk helse og rus) i Helse og sosial, utføres i dag av flere 
instanser, som blant annet Nav, Boligkontoret, psykisk helse ambulerende tjenester, rustjenesten og sosialfag-
lige tjenester. Tiltaket går ut på å samordne oppfølgingstjenestene. Dette vil gi en mer effektiv tjenesteyting 
og et tydeligere tjenestetilbud for brukerne etter prinsippet ”én dør inn”. Tiltaket vil føre til nedbemanning av 
cirka 3 årsverk i 2016, stigende til 6 årsverk i 2019. Dette utgjør en liten del av de totale årsverkene som arbeider 
innenfor oppfølgingsfeltet i Helse og sosial. 

Endringen gjelder programområde Sosialtjeneste og bolig.

Samordning og behovsretting av lavterskeltilbud innen helse og psykisk helse
Helse og sosial har diverse lavterskeltilbud innen både helse og psykisk helse. De fleste av disse tilbudene er 
ikke lovpålagte tjenester. Det har vært foretatt en kartlegging av kommunes lavterskeltilbud, og denne viser at 
kommunen har et bredt tilbud innen dette feltet. KOSTRA-tallene viser også at Bærum ligger høyt i ressurs-
bruk på forebyggende helsetilbud sammenlignet med andre kommuner.

Det vil bli igangsatt et arbeid for å se hvordan Helse og sosial skal «rigge» sine tjenester innen forebyggende 
helsearbeid, med mål om å få til et mer helhetlig tilbud for brukerne etter prinsippet «én dør inn». Det forventes 
at en samordning av tjenestene vil gi en innsparing. Bortfall av medfinansieringsordningen som er en del av 
dette driftstiltaket, vil føre til en reduksjon på cirka 3 årsverk i 2016. Nedbemanningen må øke utover i perio-
den til cirka 8 årsverk i 2019. Det antas at deler av nedbemanningen kan skje ved naturlig avgang. 

For årene 2018 og 2019 er det lagt inn i beregningen at husleiekostnadene kan reduseres med 1 mill. på 
grunn av samordninger av tjenestene.

Endringen gjelder programområde Kommunehelse.

12. Administrative tiltak Helse og sosial
Omstilling innenfor Helse og sosial skal ha et langsiktig perspektiv, slik at dagens utfordringer, behov og 
prioriteringer relateres til en tilsiktet fremtidig organisasjonsstruktur. Helse og sosial har i første fase hatt en 
reduksjon av antall tjenesteledere, og i neste fase vil det bli gjennomført en tilpasning av både avdelingsledere 
og administrativ støtte slik at organiseringen blir i henhold til tjenesteledernivået. Rådmannen finner det rea-
listisk å nedbemanne med cirka 3 årsverk i 2016, stigende til i overkant av 4 årsverk i 2019. Deler av dette kan 
realiseres ved naturlig avganger. 

Endringen gjelder programområdene Pleie og omsorg, Sosialtjeneste og bolig og Kommunehelse.
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13. Optimalisering av tjenestetilbudet ved introduksjonsprogrammet og migrasjonshelsetjenesten
Både KOSTRA-tall, beregningsutvalgets kartlegging og ekstern gjennomgang av flyktningarbeidet viser at 
Bærum kommune har et høyt kostnadsnivå når det gjelder bosetting og integrering av flyktninger. Det vises 
til egen politisk sak som redegjør for dette (formannskapssak 83/15). Bærum ligger spesielt høyt på intro-
duksjonsprogrammet, inkludert Migrasjonshelsetjenesten. Det er allerede gjennomført tiltak for å redusere 
enhetskostnadene. Det er foretatt en reduksjon av antall forlengelser av introduksjonsprogrammet, gjort ef-
fektiviseringstiltak, samt bosatt flere flyktninger uten å øke antall ansatte. 

En ekstern gjennomgang av kommunens flyktningarbeid bekrefter at Bærum har gode resultater hva gjel-
der overgang til arbeid og utdanning. Samtidig peker rapporten på at det er mulig å effektivisere. Rådmannen 
ser behov for å redusere enhetskostnadene ytterligere. Samtidig står Bærum ovenfor en dobbelt utfordring: 
flyktningarbeidet skal effektiviseres samtidig som det er vedtatt å bosette et høyere antall flyktninger. Sett i 
lys av de gode resultatene har Bærum valgt å legge seg på et nivå ned mot de kommunene vi kan sammenligne 
oss med. Det foreslås at enhetskostnadene reduseres ved mottak av flere flyktninger uten å øke antall ansatte 
ved introduksjonsordningen eller ved migrasjonshelsetjenesten. Økt bosetting medfører over en femårsperiode 
økte utgifter på 16 millioner kroner, mens integreringstilskuddet i samme periode utgjør 29 mill., som samlet 
sett betyr en styrking av kommunens økonomi med 13 mill., jf. tiltak 5.

Rådmannen	foreslår	videre
Med virkning fra 1. januar 2016 økes utleieprisene ved Wøyen gård selskapslokaler med cirka 40 prosent. 
Prisjusteringen gjelder utleie på kveld, og ikke dag og ettermiddag (for eksempel konfirmasjon og begravelser). 
Bakgrunnen for økningen er blant annet tydeligere krav til kjøkkendrift og høyrer driftsutgifter.  Rådmannen 
vurderer fortsatt at utleieprisene er konkurransedyktig sammenlignet med tilsvarende utleieobjekter.

5.3.6 Investeringer 

Boliginvesteringer
I kommunens Behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014–2033 er 
behovet for antall velferds- og omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser beskrevet.

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

Velferdsboliger,  brutto   66 776 175 658 51 605 108 386 18 240 353 889

herav:         

Solbergveien F2 100 300 5 100 47 185 35 100 1 800 84 085

Kjøp av velferdsboliger F2  26 064 109 200 94 033 18 200 221 433

Erstatning av salg til kommunal leietaker F2  2 000 12 133 12 000 12 133  36 266

Boliger, psykiatri, brutto   29 830 51 147 51 267 91 333 43 100 236 847

Aksebolig I F2 45 000 1 200 8 580 15 000 15 000 5 000 43 580

Aksebolig II F1 40 000 1 000 10 000 29 000 40 000

Kjøp av enkeltstående boliger F3  10 000 24 267 24 267 30 333 9 100 87 967

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

Velferdsboliger
Når det gjelder velferdsboligene, legger langsiktig investeringsplan opp til å fremskaffe cirka 36 boenheter per 
år til og med 2018. Dette for å ta igjen det etterslepet som er i dag for denne kategori boliger. Fra og med 2019 
legges det, i henhold til behovsplanen, opp til å øke de kommunale velferdsboligene med seks boenheter årlig.

I 2015 og 2017 vil spesielt to store prosjekter gi kommunen et stort antall nye boenheter. Dette gjelder 
Åsterudveien 13–19 og Solbergveien 7, som til sammen gir kommunen en tilvekst på 56 boliger. Øvrig tilførsel 
av velferdsboliger vil være i form av enkeltkjøp eller omdisponering av eksisterende boligmasse. Flyktning-
boligene er også inkludert i velferdsboligene, men det er vanskelig å prognostisere hvor mange boliger denne 
brukergruppen vil komme til å trenge på lang sikt. Dette vil være avhengig av hvor mange flyktninger kom-
munen velger å bosette i årene fremover. Flyktningene er en brukergruppe som har tradisjon på å fremskaffe 
en stor andel boliger selv på det private markedet, og det arbeides stadig for at denne andelen skal økes. I til-
legg er det en brukergruppe som ikke blir boende i en kommunal bolig like lenge som øvrige vanskeligstilte 
brukergrupper.
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Omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser
Når det gjelder boliger til brukere innen psykisk helse, legges det opp til en økning av antall boenheter i 2016 og 
2017 tilsvarende åtte nye enheter per år. Behovet er en kombinasjon av økt befolkning og forventet utflytting fra 
bemannede boliganlegg. I 2019 planlegges det å påbegynne bygging av aksebolig I og II, tiltenkt målgruppen 
omfattende rus- og psykiske vansker. Bolig I vil bli en ren overflytting av beboerne som i dag bor på Kirke-
gårdsveien boliger, mens bolig II er ment til å ta hjem de fleste av beboerne som kommunen i dag kjøper plasser 
eksternt til. Deretter er det planlagt å anskaffe, i henhold til behovsplanen, tre nye boenheter per år.

5.3.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 33 Sosialtjeneste 
og bolig

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  277,0 277,0 277,0 277,0

       

Prisvekst   0,2 0,2 0,0 0,0

Lønnsvekst   -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Tekniske endringer 1)   0,2 0,4 0,4 0,4

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   5,0 4,2 0,7 4,2

Boliger – endring netto FDV-utgifter  8,2 7,4 3,9 7,4

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  0,0 0,0 -11,4 -11,4

Tomgangsleie og flyttekostnader Tidl. vedtatt  -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   1,1 -5,7 -14,4 -25,5

Tiltak bolig inntekt/utgift Tidl. vedtatt  -6,5 -6,5 -6,5 -6,5

Økt bostøtte, gjengs leie Tidl. vedtatt  2,2 2,2 2,2 2,2

Flyktningkontoret, økt antall flyktninger Tidl. vedtatt  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Kommunal bostøtte Tidl. vedtatt  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Tilbakeføre Ung i jobb – KST Tidl. vedtatt   -1,2 -1,2 -1,2

Økt bosetting, Flyktningkontoret Tidl. vedtatt  0,9 -2,2 -2,2 -2,2

35 flere flyktninger Tidl. vedtatt   -0,5 -3,9 -3,9

Økt behov økonomisk sosialhjelp 88,5 8,0 8,0 6,0  

Merbehov etablering- og introduksjonsstønad ifm. med økt bosetting 42,4 5,2 5,7 2,8  

Barnefamilier og enslige ved Nav
 i leide boliger kjøper egne boliger med startlån

 -1,0 -2,0 -2,0 -3,0

Økte inntekter ved Bærum kommunale arbeidssenter 13,4 -1,0 -1,5 -2,0 -2,0

Bedre samordning av oppfølgingstjenestene i Helse og sosial  -2,0 -3,0 -3,0 -4,0

Administrative tiltak Helse og sosial   -0,7 -0,7 -0,7 -1,0

       

Sum endringer  6,3 -1,1 -13,5 -21,2

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  283,3 275,9 263,5 255,8

1) inkluderer også endringer ift. FDVU
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5.3.8 Økonomiske driftsrammer for programområde 36 Kommunehelse 

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  281,3 281,3 281,3 281,3

       

Prisvekst   1,2 1,2 1,2 1,2

Lønnsvekst   0,0 0,0 0,0 0,0

Tekniske endringer   -0,5 -1,0 -1,0 -1,0

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -2,9 -3,6 -4,4 -5,8

Videreutvikling og organisatorisk tilpasning (lavterskeltilbud) Tidl. vedtatt  -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Justering av basistilskudd fastleger Tidl. vedtatt  1,2 2,4 3,7 3,7

Aleneforeldre - Rødhetta - KST Tidl. vedtatt  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Behovstilpasning og effektivisering i helsestasjon- og skolehelsetj. 
(Barne- og ungdomstjenesten)

Tidl. vedtatt  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Forebyggende tiltak, samhandlingsreformen Tidl. vedtatt  -3,9 -3,9 -3,9 -3,9

Styrking av budsjett Bjørnegård pga. stengning bygg Tidl. vedtatt  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Delvis kompensasjon for bortfall av medfinansieringsordningen i en 
overgangsperiode

 2,0    

Økt behov utbetaling av pasientskadeerstatning 1,3 2,5 2,5 2,5 2,5

Økte satser beredskapstillegg, turnuslege m.m.  0,5 0,5 0,5 0,5

Samordning og behovsretting av lavterskeltilbud innen helse og 
psykisk helse

   -2,0 -3,0

Administrative tiltak Helse og sosial   -0,6 -0,6 -0,6 -1,0

Bedre utnyttelse av kontorstøtte helsetjenester (Barne- og ungdoms-
tjenesten)

76,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

       

Sum endringer  -2,3 -3,5 -4,3 -5,7

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  279,1 277,8 277,1 275,7
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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.

239 72 72
55

68 122

239

215

188

239

197

124

48
33

4

40

67

0

50

100

150

200

250

Netto driftsutgifter
idrettsbygg

pr. innbygger

Netto driftsutgifter
idrett

pr. innbygger

Netto driftsutgifter
kommunale kulturbygg

pr. innbygger

Netto driftsutgifter
kunstformidling
pr. innbygger

Netto driftsutgifter
andre kulturaktiviteter

pr. innbygger

Netto driftsutgifter
bibliotek

pr. innbygger

Kultur, idrett og fritid  
Snitt nettverk = 100

BÆRUM Snitt kommuner Høyest kommune Laveste kommune

KAP.

6



96   HANDLINGSPROGRAM 2016–2019  RÅDMANNENS FORSLAG

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.
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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.
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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.
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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

KAP.

6



112   HANDLINGSPROGRAM 2016–2019  RÅDMANNENS FORSLAG

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.
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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.

6
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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.

6
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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.

6
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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.
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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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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.
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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.

7



142   HANDLINGSPROGRAM 2016–2019  RÅDMANNENS FORSLAG

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. 
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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.
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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.
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Utvalg for samarbeid har det politiske ansvaret for kommunen som arbeidsgiver, og beslutter kommunens 
personalpolitikk innenfor de strategiske rammer fastlagt av kommunestyret.

8.1 Innledning
Medarbeiderkapittelet beskriver kommunen som arbeidsgiver. I løpet av høsten legger Rådmannen frem en sak 
om revidering av kommunens arbeidsgiverstrategi. Strategien beskriver på et overordnet nivå hvordan kom-
munen skal rekruttere, utvikle og ta i bruk menneskelige ressurser slik at vi når våre mål. Strategien bygger 
på kommunens verdier, medarbeiderskap og samhandling, og peker på fire områder som må vektlegges for at 
kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver:

• Godt lederskap
• Medarbeidere med riktig kompetanse
• Mangfold og inkludering
• Innovasjon og utvikling

8.2 Status

Nøkkeltall samlet – 2010–2014
 2010 2011 2012 2013 2014

Antall medarbeidere – årsverk1) 6 892 6 916 7 180 7 245 7 288

Antall medarbeidere – personer i alt 12 251 12 251 12 102 12 501 12 367

Gjennomsnittsalder  44,8 44,7 44,9 44,9

Andel kvinner – årsverk 74,9 % 74,9 % 75,0 % 74,5 % 74,7 %

Andel ansatte med minoritetsbakgrunn 13,0 % 11,2 % 11,9 % 13,2 % 13,4 %

Andel fagstillinger – pleie og omsorg 72,5 % 77,1 % 76,8 % 76,0 % 75,9 %

Andel fagstillinger – barnehage 46,2 % 48,5 % 51,3 % 53,3 % 56,3 %

Antall lærlinger  61 62 65 68 70

Motiverte medarbeidere 2) 84  85  85

Lederskap2) 78  79  79

Turnover totalt 13,0 % 9,4 % 9,2 % 8,8 % 8,6 %

Andel deltid (mindre enn 80 % stilling) 34,0 % 35,8 % 35,5 % 36,0 % 36,0 %

Sykefravær 8,5 % 8,2 % 8,0 % 7,7 % 7,6 %

1) Det henvises til tall fra årsrapporten.
2) Måles i medarbeiderundersøkelsen hvert annet år. Indikator på skala fra 0 til 100

8 Medarbeidere
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Per 1. januar 2015 har kommunen 7 288 årsverk fast ansatt, fordelt på 9 344 personer. I tillegg er det 3 023 
personer som er timelønnede. 74,7 prosent er kvinner og 25,3 prosent er menn. 

Det er en svak økning i antall årsverk fra 2013. Økningen ligger innen barnehager og pleie- og omsorgs-
sektoren.  Økningen innen barnehager skyldes i hovedsak at det ble åpnet en ny barnehage. Innen Pleie- og 
omsorg har det vært en reduksjon i antall timelønnede, men en økning i antall fast ansatte på bo- og behand-
lingssentrene. Programområde Grunnskole er størst med sine 2 099 årsverk. Pleie og omsorg har 2 031 årsverk. 

Gjennomsnittsalderen holder seg stabilt rundt 45 år. Andel ansatte med minoritetsbakgrunn utgjør 13,4 pro-
sent. Kommunen har lav turnover med sine 8,6 prosent, men noe variasjon mellom sektorene.

8.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 

Revidert arbeidsgiverstrategi
I løpet av høsten 2015 legger Rådmannen frem sitt forslag til revisjon av kommunens arbeidsgiverstrategi. 
Kommunen vektlegger langsiktige strategier som sikrer at det er nok og riktig kompetanse om 10 år – når 
andelen eldre i befolkningen øker vesentlig i Bærum.

Rådmannen vil peke på følgende hovedutfordringer:
• Utvikle en organisasjonskultur med vekt på innovasjon, gjennomføringskraft og omstillingsevne
• Evne til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere med riktig kompetanse
• Ledelse som sikrer gode tjenester, ivaretar god økonomistyring, effektiv ressursforvaltning og god perso-

nalledelse
• Mangfold og inkludering

Innovasjon i Bærum kommune 
Våren 2014 vedtok Bærum kommune sin innovasjonsstrategi. Strategien forplikter både politisk og administra-
tiv ledelse og alle kommunens ansatte til å jobbe sammen med innbyggerne, partnere i næringslivet og frivillig 
sektor for å «skape nye løsninger som er så bra at andre tar det i bruk». 

Det er en utfordring å gå fra policy til tiltak som skaper innovasjon, og gjøre det til en del av kommunens 
organisasjonskultur. Ved å koble Lean og innovasjon jobbes det med flere konkrete virksomheter, og bruker- og 
serviceinnstilling utfordres. Det igangsettes nå et eget lederprogram for innovasjon i kommunen, og første kull 
med cirka ti tjenestesteder starter opp i 2015. 

Krav til samtlige ledere i Bærum kommune er nå innarbeidet i Rådmannens oppdragsbrev, og lederavtalene 
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konkretiserer hva den enkelte skal bidra med. Alle ledere skal plukke ut ildsjeler og innovatører som skal 
videreutvikle innovasjonsprosjekter i egen virksomhet. 

Omstilling og organisasjonskultur 
Felles verdigrunnlag og ny etisk standard gir felles ramme for kommunen som organisasjon. Rådmannen 
ønsker å sette et sterkere fokus på organisasjonsstruktur og organisasjonskultur som understøtter fremtidige 
utfordringer. Evne og kraft til omstilling både på individ- og systemnivå må styrkes for å oppnå ønsket effekt. 
I tillegg til å stimulere til en innovasjonskultur, der serviceinnstilling og innbyggerorientering preger våre 
holdninger, skal gjennomføringskraft prege organisasjonen. For å oppnå ønsket utvikling må kommunens le-
derutviklingskonsept revideres. Ledere er premissleverandører for kommunens organisasjonskultur. Bedre og 
målrettet lederrekruttering med vekt på ønskede kvalifikasjoner styrkes. 

Tydelig satsing på kompetanseutvikling, innovasjon og mangfold vil prege de neste årene, blant annet ved 
målrettet bruk av Kunnskapssenteret. Støtteenhetene må til enhver tid være rigget slik at de gir relevant og 
god bistand til basisorganisasjonen. Bistand til omstilling bør dreies slik at det tilrettelegges for at eventuelle 
overtallige i større grad kan mestre og ta ansvar for egen situasjon ved å finne ny stilling. Kommunen vil inngå 
i nettverkssamarbeid med andre kommuner og med forskningsmiljøer for å utvikle bærekraftige løsninger på 
fremtidige arbeidskraftutfordringer.

Kommunens personalpolitiske retningslinjer for omstilling og nedbemanning har blitt lagt til grunn de siste 
10 år. Rådmannen ser behov for å ha en gjennomgang av retningslinjene med tanke på raskere avklaring av 
situasjonen for den enkelte som eventuelt blir pekt ut som overtallig. Erfaringen fra prosjekt Karriereveiled-
ning – utvikling og omstilling benyttes i det videre arbeidet.

Mangfold og inkludering
Kommunen har om lag 13 prosent av sine medarbeidere fra land utenfor Skandinavia. Andelen er vesentlig min-
dre i lederstillinger. Rådmannen vil spesielt stimulere til på rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn 
som har høyere utdanning til nøkkelposisjoner og lederstillinger. 

Kommunen har allerede et betydelig antall studenter, lærlinger, hospitanter og personer i praksisplasser. I en 
periode med økende arbeidsledighet ser Rådmannen betydningen av å tilrettelegge for praksisplasser som kan 
bidra til at flere får erfaring fra arbeidslivet.

Kommunens seniorordning ble evaluert våren 2015. Rådmannen ser behov for å justere ordningen og igang-
setter en prosess for å utvikle en mer generell livsfasepolitikk fra 2016. Arbeidet med alle delmål i IA-avtalen 
pågår. For å redusere sykefraværet skal det i enda større grad legges vekt på god nærledelse samt styrking av 
individuell oppfølging av medarbeidere med langtidsfravær eller hyppige korttidsfravær.

KAP.
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8.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Hovedmål for kommunen som arbeidsgiver er formulert slik:
Bærum kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver 
• som er innovativ og endringsdyktig og tar i bruk nye løsninger
• som har motiverte og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse

Måltabell – medarbeidere

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat  
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål  
2019

Medarbeidere     

Nødvendig 
kompetanse

Riktig bruk av kompetanse 
 

    

Bidra til å etablere etter- og 
videreutdanninger fra høysko-
lene i Kunnskapssenteret

 3 6

Økt andel besatte fagstillinger i 
Barnehage og Pleie og omsorg

 Positiv trend Positiv trend

Øke andelen heltid (heltid = 
over 80 % stilling)

 Positiv trend Positiv trend

Bruke felles verktøy i rekrutteringspro-
sessen (mediarådgivning, Webcruiter 
og metode for utvelgelse)

    

Andel av alle rekrutteringer 
i kommunen som lyses ut 
eksternt som benytter felles 
verktøy

 100 % 100 %

God rekruttering Bygge et positivt og helhetlig 
omdømme for å tiltrekke kompetent 
arbeidskraft                                                                                                              

    

Prognoser benyttes aktivt i 
planlegging av rekrutteringsar-
beid i kommunalsjefområdene

 100 % 100 %

Alle kvalifiserte søkere med 
bosted i Bærum kommune 
tilbys lærlingplass

 100 % 100 %

God ledelse Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved ny medarbeiderundersø-
kelse i 2016. Skala fra 1 til 5)

     > 4,5 > 4,5 

Alle nye ledere deltar på leder-
opplæring

100 % 100 % 100 %

Årlig deltar kommunes ledere 
i kompetansehevende tiltak 
knyttet til lederrollen, årlig 
andel

 50 % 50 %

Alle kommunens ledergrupper 
har gjennomført program for 
lederutvikling, årlig andel 

 25 % 25 %

Godt 
medarbeiderskap

Motiverte medarbeidere
(Målt ved ny medarbeiderundersø-
kelse i 2016. Skala fra 1 til 5)

      > 4,5  > 4,5

Alle enheter skal aktivt følge 
opp resultater i medarbeider-
undersøkelsen og sette inn 
tiltak der det er behov

 100 % 100 %

Sykefravær Redusert sykefravær 
(Målt i total sykefraværsprosent for 
hele kommunen)

 7,7 % 7,3 % 7,0 %

Med utgangspunkt i gjeldende 
strategi for helsefremmende 
arbeid beskrives tiltak i kom-
munens HMS-planer. Målt ved 
andel tjenestesteder som har 
oppdaterte HMS-planer

 100 % 100 %
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Rådmannen foreslår å opprettholde samme arbeidsmål som i forrige handlingsprogram. Imidlertid er det øn-
skelig å kommentere noen områder:

Medarbeidere med riktig kompetanse
Det skal iverksettes tiltak som bidrar til videreutvikling av den enkelte medarbeider, blant annet ved å sørge for 
nye tilbud fra høyskolene (HiOA og HBV) som er lokalisert i Kunnskapssenteret i Sandvika. Rekruttering av 
medarbeidere med riktig kompetanse er et satsingsområde. I 2016 skal et nytt elektronisk verktøy for utvelgelse 
av søkere tas i bruk. Kommunens modell for rekruttering av toppledere skal videreutvikles.

Kommunens ambisjoner knyttet til lærlinger
Kommunen har som ambisjon å tilby en målrettet lærlingordning som bidrar til at lærlinger får fullført utdan-
ning og deretter relevant jobb i kommunen etter endt læretid.

Rådmannen vil legge frem en egen sak som belyser ulike perspektiv av lærlingordningen. På bakgrunn 
av denne saken vil det kunne bli noen justeringer i ordningen, herunder i forhold til presiseringer av mål og 
ambisjoner videre.

Medarbeiderundersøkelsen
Kommunen har benyttet samme undersøkelse tre ganger. Undersøkelsen har belyst medarbeiderskap og le-
delse. Det har vært en god metode for oppfølging. Imidlertid har kostnadene ved å anskaffe undersøkelsen 
blitt høye. KS har i samarbeid med Kommuneforlaget utarbeidet en ny medarbeiderundersøkelse som er en 
del av konseptet «Bedre kommuner». Bærum kommune har bidratt aktivt inn i prosessen.  Undersøkelsen er 
forskningsbasert og professor Linda Lai har vært rådgiver. Undersøkelsen beskrives som et verktøy for å måle 
faktorer (10 faktorer) som er avgjørende for å oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom målrettet 
utviklingsarbeid. Rådmannen planlegger å benytte denne undersøkelsen i 2016. Det vil innebære en endret 
skalabruk samt endrede spørsmål. Resultatet vil derfor ikke kunne sammenlignes med tidligere undersøkelser. 

Godt lederskap
I 2016 vil kommunens ledelses- og lederutviklingsprogram revideres. Dette vil blant annet inkludere utvikling 
av et e-læringskonsept som del av introduksjonsprogrammet for nye ledere. Det vil iverksettes tiltak for å eta-
blere ledernettverk på tvers i organisasjonen, blant annet med IA- og nærværsarbeid som tematikk.

Sykefravær
I måletabellen fremkommer kommunen ambisjon samlet sett. Hvert programområde setter mål for sitt område. 
Det er behov for forsterket innsats for å nå målet på 7 prosent sykefravær i 2017.

KAP.
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9 Befolkningsutvikling og 
     boligbygging

9.1 Historisk befolkningsvekst

Figuren under viser prosentvis befolkningsvekst i perioden 2007–2014 for Bærum, Asker, Oslo, Akershus og 
landet.  

Befolkningsvekst i perioden 2007–2014 (SSB, 2015)

Bærum hadde frem til 2012 en lavere prosentvis befolkningsvekst sammenlignet med Asker, Oslo og Akershus. 
I 2012 hadde Bærum den høyeste veksten. I 2013 jevnet veksten seg ut og Bærum, Asker og Oslo fikk tilnærmet 
identisk befolkningsvekst dette året. I fjor (2014) hadde Oslo og Asker en sterkere vekst enn Bærum. 
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Befolkningsvekst i Bærum kommune i 2012, 2013 og 2014 (SSB, 2015)

Befolkningsveksten i 2014 ble noe høyere enn i 2013 og var i nærheten av rekordveksten i 20121. Netto inn-
vandring har stabilisert seg på 2013-nivå mens netto innflytting fra andre kommuner økte, sammenlignet med 
året før. Fødselsoverskuddet er på 453, som er sammenlignbart med de fem siste årene. Nettoinnflyttingen (fra/
til andre kommuner) ble den største vekstkomponenten i 2014. En nærmere analyse viser at innvandrerandelen 
i nettoinnflyttingen utgjorde 423 personer. Innvandrerandelen2 av både netto innvandring og netto innflytting 
utgjorde derfor 1 275 personer eller 61 prosent i 2014.

9.2 Prognose for befolkningsutviklingen 2014–2040

Den nye befolkningsprognosen for perioden 2015–2040 er laget i Kompas3, som tidligere år.

Vekstbane – Bærum 2015–2040 (Kompas, 2015)

1)  Folketilveksten er regnet som differansen mellom folkemengde to påfølgende år, og stemmer ikke helt overens med summen av 
fødselsoverskudd og nettoinnflytting/nettoinnvandring

2) Innvandrerandelen defineres som innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
3) KOMPAS – kommunenes plan- og analysesystem
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Prognosen viser at befolkningen i Bærum forventes å vokse opp mot 143 000 de første 10 årene frem mot 2025, 
til opp mot 161 500 i 2035 og 167 000 i 2040.

En viktig variabel eller forutsetning for kompasprognosen er kommunens boligbyggeprogram, laget av 
Miljø- og planadministrasjonen. En annen «lokal» forutsetning er stipulert netto innflytning til kommunen 
som bygger på historiske flyttedata, gjeldende boligbyggeprogram samt anslag for kommende års innvandring, 
inklusive mottak av flyktninger. 

Befolkningsveksten i Bærum antas å bli stabilt høy i prognoseperioden. Boligutbyggingen som er planlagt, 
er relatert til langsiktig drifts- og investeringsplan der det per i dag foreligger planer for når større skoleutbyg-
ginger (nye bygg og utvidelser av eksisterende skolebygg) gjennomføres. Boligbygging i perioden 2023–2027 
er spesielt høy fordi det da planlegges å ferdigstille nye skoler i Sandvika, på Ballerud og på Fornebu. Markeds-
tilpasninger og planprosesser vil muligens forskyve dette noe ut i tid. 

Det er stor usikkerhet knyttet til befolkningsprognoser. Usikkerheten øker utover i prognoseperioden og er 
mest presis det første eller de første årene. Politisk er det ennå ikke tatt stilling til utbyggingsrekkefølge. Dette 
vil vurderes på nytt ved rullering av kommuneplanen i 2016/2017.

Kompasprognosen viser en jevn vekst i antall barn i barnehagealder frem mot år 2030. Det er spesielt stor 
usikkerhet knyttet til denne aldersgruppen fordi det er høy mobilitet og innflytting i aldersgruppen 30–40 år 
med barn i alderen 0–5 år. I planlegging av barnehagekapasitet er det derfor nødvendig å ha en beredskap for 
at utviklingen kan avvike fra det prognosen legger opp til. 
 
Prognose for befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper, Bærum 2015–2030 
(Kompas, 2015) 

Antall barn i barnehagealder og elever i grunnskolen øker jevnt i hele prognoseperioden frem til 2030. Blant de 
eldste er veksten kraftigst i aldersgruppen 67–79 år. Aldersgruppen 80+ vil få en kraftig vekst fra 2022.

 Befolkningsvekst og boligbygging kan illustreres i 5-årsintervaller. Tabellen under viser faktisk og stipulert 
befolkningsvekst og boligbygging den siste og kommende 5-årsperiode.

Gjennomsnittstall Siste 5 år (2010–2014) Kommende 5 år (2015–2019)

Årlig befolkningsvekst i personer, gjennomsnitt 1 894 1 798

Årlig befolkningsvekst i %, gjennomsnitt 1,65 % 1,45 %

Årlig boligbygging, gjennomsnitt 544 634
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Boligbygging er viktig for kommunens befolkningsutvikling på lengre sikt. På kort sikt, for eksempel i en 
handlingsprogramperiode, kan faktorer som generasjonsskifter, flyttestrømmer, aggregert boligpotensiale 
(usolgte/ubenyttede boliger), ubenyttet utleiepotensiale samt prisnivåer og konjunkturer påvirke befolknings-
utviklingen mer enn den faktiske boligbyggingen skulle tilsi. Dette underbygges av historisk statistikk som 
viser at det ikke nødvendigvis er en direkte sammenheng mellom boligbygging og nettoinnflytting i enkelte år, 
jamfør figuren under. 

Årlig befolkningsvekst og ferdigstilte boliger i Bærum, 2004–2014 
(Kompas, Miljø- og planadministrasjonen, 2015) 

KAP.
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10 Vedlegg

10.1 Hovedoversikt drift - brutto 
 
 
Mill. 2016-kr

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Handlingsprogram

2016 2017 2018 2019

DRIFTSBUDSJETT        

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

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

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

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

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

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

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

Driftsrammer:        

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

Div.felles til fordeling Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Netto premieavvik Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Lønnsreserven Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lønns- og pensjonsreserve Netto -61,8 -34,5 183,0 238,1 238,1 238,1

Administrasjon Utgift 551,6 589,3 612,5 607,8 594,6 597,2

Administrasjon Inntekt -99,8 -99,6 -104,2 -104,0 -103,1 -103,1

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

Barn og unge Utgift 3 305,0 3 345,4 3 275,1 3 272,9 3 281,0 3 294,9

Barn og unge Inntekt -563,3 -573,0 -571,8 -571,8 -571,8 -571,8

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

Bistand og omsorg Utgift 3 637,6 3 460,1 3 405,1 3 403,4 3 434,7 3 442,5

Bistand og omsorg Inntekt -915,7 -868,4 -886,2 -891,2 -904,8 -905,3

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

Kultur, teknikk og miljø Utgift 1 353,2 1 217,6 1 243,2 1 246,2 1 251,2 1 262,2

Kultur, teknikk og miljø Inntekt -757,4 -700,1 -732,3 -761,6 -778,4 -789,4

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

Sum sektorer Utgift 8 688,4 8 587,8 8 711,7 8 769,0 8 818,1 8 872,4

Sum sektorer Inntekt -2 336,3 -2 241,0 -2 294,5 -2 328,6 -2 358,1 -2 369,6

Sum sektorer Netto 6 352,2 6 346,8 6 417,2 6 440,4 6 459,9 6 502,7

Politiske utvalgs disposisjonskonti Netto 0,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

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

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

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

Sum finansinntekter Inntekt -248,1 -143,9 -129,9 -127,5 -142,5 -151,7

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

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

Sum finansutgifter Utgift 583,4 551,5 562,6 542,0 610,1 666,0

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

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

Netto avsetninger Netto 246,8 221,4 69,7 139,6 167,4 195,6

herav disposisjonsfond Netto 259,1 247,7 106,1 147,9 164,9 193,8

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

Resultat fra tidligere år Netto -23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Regnskapsoverskudd  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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10.2 Nøkkeltall 

Drift

Mill. 2016-kr R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019

Sum samlede driftsinntekter 8 065 8 568 8 867 8 966 9 223 9 461 9 594 9 723 9 835

Driftsutgifter sektorene 7 206 7 708 8 067 8 404 8 590 8 714 8 772 8 821 8 875

Brutto driftsresultat 859 859 800 562 632 747 822 902 960

Netto driftsresultat 425 560 519 227 225 314 408 435 446

Skatteinntekter 4 457 4 606 4 762 4 884 4 969 5 096 5 179 5 273 5 370

Rammetilskudd 1 352 1 644 1 673 1 750 1 728 1 777 1 793 1 802 1 802

Frie inntekter 5 809 6 250 6 435 6 635 6 697 6 873 6 972 7 075 7 172

Resultatgrad R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019

Resultatgrad 5,3 % 6,6 % 5,9 % 2,6 % 2,5 % 3,4 % 4,3 % 4,5 % 4,6 %

Resultatgrad (korr. for momskomp.) 3,7 % 5,0 % 4,7 % 2,6 % 2,5 % 3,4 % 4,3 % 4,5 % 4,6 %

Resultatgrad (korr. for momskomp. 
og BKFF) 3,5 % 2,9 % 2,1 % 0,8 % 1,5 % 2,5 % 3,4 % 3,7 % 3,7 %

Finansutgifter, mill. 2016-kr R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019

Netto finansutgifter 434 300 281 335 408 433 414 468 514

Netto finansutgifter, korr. for BKFF 448 484 509 492 499 518 499 553 599

Forvaltningsfondet

Tabellen viser tall i løpende kroner.
 
 
 
 

2014
Regnskap

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Budsjett

Utbytte
%

Utbytte
Mill. kr

Utbytte
%

Utbytte
Mill. kr

Utbytte
%

Utbytte
Mill. kr

Utbytte
%

Utbytte
Mill. kr

Utbytte
%

Utbytte
Mill. kr

Utbytte
%

Utbytte
Mill. kr

Beholdning 
pr 1.1 i året

 2 201  2 302  2 348  2 395  2 443  2 492

Aksjer, 30% 9,3 % 67 7,0 % 48 7,5 % 53 7,5 % 54 7,5 % 55 7,5 % 56

Obligasjoner, 70% 5,5 % 82 3,0 % 48 2,2 % 36 2,2 % 37 2,2 % 38 2,2 % 38

Avkastning i alt 10,4 % 150 4,2 % 97 3,8 % 89 3,8 % 91 3,8 % 93 3,8 % 94

- Driftskostnader 1)  -3 -0,2 % -4 -0,2 % -4 -0,2 % -4 -0,2 % -4 -0,2 % -4

- Inflasjons-
justering 2)

 -101 -2,0 % -46 -2,0 % -47 -2,0 % -48 -2,0 % -49 -2,0 % -50

Netto avkastning 3)  46 2,0 % 47 1,6 % 38 1,6 % 39 1,6 % 40 1,6 % 41

1) Driftskostnader inkluderer også forvaltningshonorarer og depotkostnader. 
2) Inflasjonsjusteringen er budsjettert styrking av bufferkapitalen for å opprettholde fondets realverdi.  Regnskapskolonnen inkluderer 
utbytte/avkastning utover den budsjetterte netto avkastningen.
3) Årlig uttak til bruk i budsjettåret.
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Tabellen viser prisjusterte tall.
Mill. 2016-kr 2016 2017 2018 2019

Avkastning i alt 89 89 89 89

Driftskostnader fondet -4 -4 -4 -4

Avkastning BKFF etter driftskostnader 85 85 85 85

Årlig uttak til bruk i budsjettåret 38 38 38 38

Investering

 R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019

Brutto investeringsutgifter (mill. 2016-kr) 1 177 1 212 875 1 005 1 324 1 579 1 537 1 612 1 472

Egenkapitalfinansiering ikke-rentable 
investeringer (korrigert) 47 % 26 % 47 % 67 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Balansen

Fond (mill. 2016-kr) R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019

Bufferfondet 253 393 319 277 202 138 120 118 145

Forvaltningsfondet (BKFF) (31.12) 2 091 2 205 2 336 2 395 2 387 2 394 2 400 2 406 2 410

          

Lånegjeld (mill. 2016-kr) R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019

Totalt 6 334 7 082 7 316 6 984 7 294 7 905 8 464 9 052 9 196

Ikke-rentable investeringer 3 664 4 093 4 050 3 995 4 043 4 208 4 419 4 627 4 633

Rentable investeringer 2 671 2 989 3 265 2 989 3 252 3 697 4 044 4 424 4 563

          

Lånegjeld per innbygger (2016-kr) R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019

Totalt 55 328 60 696 61 690 57 873 59 479 63 380 66 802 70 513 70 914

Ikke-rentable investeringer 32 001 35 079 34 155 33 106 32 964 33 740 34 880 36 048 35 726

Rentable investeringer 23 327 25 617 27 535 24 767 26 515 29 640 31 922 34 466 35 188

          

Likviditetsreserve per 31.12. (mill. 2016-kr) R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019

Likviditetsreserve 495 864 869 571 449 491 571 667 786

Andel av samlede driftsinntekter

 R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019

Andel netto finansutgifter 5,4 % 3,5 % 3,2 % 3,8 % 4,5 % 4,6 % 4,4 % 4,9 % 5,3 %

Brutto investeringer 15 % 14 % 10 % 11 % 14 % 17 % 16 % 17 % 15 %

Lånegjeld totalt 79 % 84 % 83 % 79 % 80 % 84 % 89 % 94 % 95 %

Lånegjeld ikke-rentable 46 % 48 % 46 % 45 % 44 % 45 % 47 % 48 % 48 %

Lånegjeld rentable 33 % 35 % 37 % 34 % 36 % 39 % 43 % 46 % 47 %
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10.3 Endringer i rammer 2016–2019

Forklaring til tabellen:
Rådmannens forslag til endringer i sektorer/programområder er vist. Negativt fortegn indikerer merinntekt/
mindreutgift. Alle endringer er i forhold til vedtatt budsjett 2015 etter Økonomimelding I 2015. 

DRIFTSBUDSJETT
Mill. kr

 
 

Budsjett
2016

Handlingsprogram
 

Kommentar2017 2018 2019

 

Sum sentrale inntekter  -308,7 -407,4 -506,7 -607,6  

Skatteinntekter  -210,9 -293,5 -387,5 -484,1 Økt inntekt

Rammetilskudd -77,2 -93,2 -102,5 -102,7 Økt inntekt

Vertskommunetilskudd PUH 0,0 0,0 0,0 0,0 Uendret

Rente og inv. komp. fra staten -3,3 -1,7 -0,4 -1,6 Økt inntekt

Integreringstilskudd, flyktninger -9,9 -4,9 2,5 4,1 Økt inntekt

Kalk. renter og avskrivninger -7,5 -14,0 -18,8 -23,3 Økt inntekt

Netto finansutgifter  34,7 16,5 69,6 116,4  

Renteinntekter 7,1 9,6 -5,5 -14,7 Endret

Kursgevinster, aksjeutbytte 5,0 5,0 5,0 5,0 Redusert inntekt

Sum finansinntekter 12,1 14,6 -0,5 -9,7  

Renteutgifter -7,7 -13,4 20,2 65,5 Endret

Avdragsutgifter 30,3 15,3 49,9 60,5 Økt

Sum finansutgifter  22,6 2,0 70,1 126,0  

Driftsrammer:

Div. felles til fordeling  69,8 77,4 95,4 114,4 Sum endringer

Premieavvik  63,6 63,6 63,6 63,6 Redusert inntekt

Amortisering av premieavvik 17,4 37,6 57,7 77,8 Reduser utgift

Omfordeling husleie BKP, redusert MVA komp 0,5 0,5 0,5 0,5 Redusert inntekt

Prisvekst FDVU -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 Til fordeling

Prisvekst Transport -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 Til fordeling

   

Administrative fellestiltak med innsparingseffekt for hele kommunen   

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

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -3,8 -8,9 -8,9 -8,9 Til fordeling

   

Tilpasning av tjenestenivå i innleide eiendommer -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 Til fordeling, po 93

Automatisering av badeteknisk drift -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 Til fordeling, po 93

Energisparekontrakt med garanti -1,0 -2,0 -3,0 -3,0 Til fordeling, po 93

Økt kontroll av energifakturaer til bygningsmassen -0,5 -1,0 -1,0 -1,0 Til fordeling, po 93

Reduksjon av bilbruk -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 Til fordeling, po 93

Mer effektiv avfallshåndtering -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 Til fordeling, po 93

Redusere hyppigheten av vinduspuss -0,4 -0,7 -0,7 -0,7 Til fordeling, po 93

Analyser av renholdsvirksomheten, nøkkeltall og benchmarking  0,0 -0,4 -0,4 -0,4 Til fordeling, po 93 KAP.
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16 Administrasjon  23,7 19,2 6,8 9,4 Sum endringer

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 mm 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  Merbehov

Kommuneadvokaten 2,7 2,7 2,7 2,7  Merbehov

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

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

Endret struktur politisk styring 4,0 4,0 4,0 4,0  Merbehov

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

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

Avvikling av gamle løsninger IT -0,3 -0,3 -0,3 -0,3  Innsparingstiltak

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

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

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

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

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

Mer effektive støttefunksjoner - Eiendom  -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 Innsparingstiltak 
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BARN OG UNGE  -18,5 -20,7 -12,6 1,3 Sum endringer

22 Grunnskoleopplæring  -2,0 10,8 25,9 46,5 Sum endringer

Prisvekst 3,4 4,0 4,1 4,1  

Lønnsvekst 0,0 0,0 0,0 0,0  

Tekniske endringer 1) -6,5 -6,9 -6,9 -6,9  

   

Oppdatert beregnet demografikompensasjon 11,0 34,6 51,6 65,4  

   

Husleie og driftsutgifter lokaler 26,5 33,5 39,8 46,9  

Netto FDV-utgifter - skolelokaler 3,4 9,5 15,6 22,6  

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

Husleie og driftsutgifter til erstatningslokaler Tidl. vedtatt -0,2 0,5 0,5 0,5  

Leieutgifter, Rykkinn avdeling Berger Tidl. vedtatt 23,0 23,0 23,0 23,0  

Leieutgifter, Nadderud Arena 0,3 0,5 0,7 0,8  

   

Omstillingstiltak og aktivitetsendring -36,3 -54,5 -62,7 -63,0  

Gjesteelever ref. vedtak i FSK 23.05.12 Tidl. vedtatt -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  

Endret skolestruktur - større enheter Tidl. vedtatt -0,9 -2,9 -4,9 -4,9  

Omlegging av spesialundervisning Tidl. vedtatt -2,7 -5,0 -7,7 -7,7  

Ressurser til særskilt norskopplæring Tidl. vedtatt -0,7 -0,7 -0,7 -0,7  

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -22,5 -28,9 -28,9 -28,9 Innsparingstiltak

 – herav helårseffekt av tidligere vedtatte tiltak iverksatt for skoleåret 
2015/2016

Tidl. vedtatt -17,1 -17,1 -17,1 -17,1  

 – herav nye tiltak fra skoleåret 2016/2017 -5,4 -11,8 -11,8 -11,8  

Administrative reduksjoner -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 Innsparingstiltak

Tilpasse antall elevplasser Haug skole -2,4 -5,3 -5,3 -5,3 Innsparingstiltak

Sjøvett og skoleidrett -0,7 -1,5 -1,5 -1,5 Innsparingstiltak

Alternative skoler -0,7 -1,5 -1,5 -1,5 Innsparingstiltak

Økt digitalisering  -2,0 -5,0 -5,0 Innsparingstiltak

Voksenopplæringen -0,4 -0,9 -0,9 -0,9 Innsparingstiltak

Økt systemrettet arbeid i PP-tjenesten  
(Barne- og ungdomstjenesten)

 -0,9 -1,3 -1,9 -2,2 Innsparingstiltak

23 Barnehager og parker  -16,0 -27,5 -33,1 -38,2 Sum endringer

Prisvekst 1,9 2,0 2,0 2,0  

Lønnsvekst -1,9 -1,9 -1,9 -1,9  

Tekniske endringer 1) -2,1 -2,1 -2,1 -2,1  

   

Oppdatert beregnet demografikompensasjon -24,0 -19,1 -12,2 -10,8  

Usikre prognoser 24,0 19,1 12,2 10,8  

   

Husleie og driftsutgifter lokaler 1,3 9,7 13,0 15,3  

Netto FDV-utgifter - barnehagelokaler 0,3 7,2 10,5 12,8  

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt 0,0 5,7 7,6 7,6  

Husleie midlertidig barnehage 1,0 2,5 2,5 2,5  

   

Omstillingstiltak og aktivitetsendring -15,2 -35,3 -44,1 -51,5  

Kveldsåpne barnehager, prøveprosjekt Tidl. vedtatt -0,5 -0,5 -0,5 -0,5  

Redusert toppressurs Tidl. vedtatt 0,0 -6,5 -9,0 -9,0  

Statsbudsjettet - Økt foreldrebetaling med 2 trinn, 1.1 og 1.5 Tidl. vedtatt -2,6 -2,6 -2,6 -2,6  

Utdanning av pedagoger -1,9 -2,5 -3,5 -4,5 Innsparingstiltak

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt -1,4 -1,5 -1,5 -1,5  
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Åpen barnehage -0,7 -1,6 -1,6 -1,6 Innsparingstiltak

Omorganisere barnehagetilbudet -1,7 -3,7 -3,9 -4,2 Innsparingstiltak

Optimalisere barnehagetilbudet -3,4 -7,5 -10,9 -15,0 Innsparingstiltak

Tilpasse barnehagekapasiteten til lokale behov -3,5 -7,9 -8,5 -9,3 Innsparingstiltak

Norm for grunnbemanning i nye barnehager -0,3 -0,7 -1,4 -2,1 Innsparingstiltak

Administrative reduksjoner  -0,6 -1,8 -2,2 -2,7 Innsparingstiltak

27 Barnevern  -0,6 -3,9 -5,4 -7,1 Sum endringer

Prisvekst 0,2 0,2 0,2 0,2  

Lønnsvekst -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  

Tekniske endringer 1,9 1,9 1,9 1,9  

   

Husleie og driftsutgifter lokaler 2,0 2,0 2,0 2,0  

Økt husleie Brynsveien 2,0 2,0 2,0 2,0  

   

Omstillingstiltak og aktivitetsendring -4,5 -7,8 -9,3 -11,0  

Effektivisering administrasjon barnevern -3,6 -5,8 -6,8 -8,0 Innsparingstiltak

 - herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt -1,4 -3,2 -3,2 -3,2  

Tiltak i egen regi (barnevern)  -0,9 -2,0 -2,5 -3,0 Innsparingstiltak

BISTAND OG OMSORG  -6,1 -12,7 5,0 12,3 Sum endringer

32 Pleie og omsorg  -10,1 -8,1 22,8 39,1 Sum endringer

Prisvekst -0,8 -0,8 -0,6 -0,6  

Lønnsvekst -1,1 -1,1 -1,1 -1,1  

Tekniske endringer 1) -1,4 -0,7 -0,7 -0,7  

   

Oppdatert beregnet demografikompensasjon 20,6 37,6 56,0 72,6  

   

Husleie og driftsutgifter lokaler 3,2 3,5 3,7 11,3  

Netto FDV-utgifter - pleie og omsorg 3,2 3,5 3,7 11,3  

 - herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt 3,2 3,5 16,5 16,5  

   

Omstillingstiltak og aktivitetsendring -30,6 -46,5 -34,4 -42,3  

Avvikle små og lite rasjonelle boenheter, institusjon og bolig med 
service

Tidl. vedtatt 0,0 -0,9 -0,9 -0,9  

Hospice Stabekk utvides til palliativ enhet Tidl. vedtatt -1,0 -1,0 -1,0 -1,0  

Utsatt vekst i dekningsgrad Tidl. vedtatt -7,8 -7,8 -7,8 -7,8  

Nytt bofellesskap for personer med demens som erstatning for 
eksisterende plasser

Tidl. vedtatt -5,5 -5,5 -5,5 -5,5  

Test og vedlikehold nødstrømsaggregat Tidl. vedtatt 0,2 0,4 0,6 0,6  

Forebygging, redusert vekst i tjenestetildeling Tidl. vedtatt 1,0 1,0 1,0 1,0  

Oppstart Fredericiamodellen Tidl. vedtatt 0,5 0,5 0,5 0,5  

Administrative reduksjoner Avlastning (Barne-og ungdomstjenesten) Tidl. vedtatt -0,7 -0,7 -0,7 -0,7  

Forsinket oppstart av tjenester i nye boliger Tidl. vedtatt 7,0 7,0 7,0 7,0  

Korrigert behov nye boliger til yngre brukere 1,8 1,4 25,0 43,0 Merbehov

 - herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt 18,0 24,6 28,6 28,6  

Administrative reduksjoner innen Pleie og omsorg -11,6 -16,3 -19,9 -22,1 Innsparingstiltak

 - herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt -1,7 -1,7 -1,7 -1,7  

Velferdsteknologi - redusere behov for våkne nattevakter -1,7 -4,6 -5,2 -5,9 Innsparingstiltak

 - herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt -1,0 -1,0 -1,0 -1,0  

Strammere tildelingspraksis i hjemmebaserte tjenester -5,0 -10,0 -14,0 -17,0 Innsparingstiltak

 - herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt -1,0 -2,0 -2,0 -2,0  

Merbehov brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1,9 1,9 1,9 1,9 Merbehov

Bofellesskap for personer med demens 0,0 0,0 0,0 -18,7 Innsparingstiltak
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Tilpasning av egenbetaling til forskrift for egenbetaling -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 Innsparingstiltak

Strukturelle grep og redusert enhetskostnad i samlokaliserte boliger 
for personer med utviklingshemming

-10,0 -10,0 -10,0 -10,0 Innsparingstiltak

Bedre utnyttelse av dagsenterkapasitet -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 Innsparingstiltak

Ressurskrevende brukere (psykiatri - Barne- og ungdomstjenesten) 6,4 6,4 6,4 6,4 Merbehov

Ressurskrevende brukere (barn og unge med utviklingshemming - 
Barne- og ungdomstjenesten)

1,9 1,9 1,9 1,9 Merbehov

Behovstilpasset drift av akutthjelpen (Barne- og ungdomstjenesten) -0,5 -0,8 -0,8 -0,8 Innsparingstiltak

Tildeling avlastningstjenester og støttekontakter (Barne- og ung-
domstjenesten)

-1,0 -1,5 -2,0 -2,6 Innsparingstiltak

Tilpasning av tjenestevolum og vedtakstid i Psykisk helse boliger 
(Helse og sosial)

-2,0 -3,0 -6,0 -6,0 Innsparingstiltak

Økte salgsinntekter seniorsentrene (Helse og sosial) -0,5 -1,0 -1,0 -1,5 Økt inntekt

Administrative tiltak Helse og sosial (Helse og sosial)  -0,7 -0,7 -0,7 -1,0 Innsparingstiltak

33 Sosialtjeneste og bolig  6,3 -1,1 -13,5 -21,2 Sum endringer

Prisvekst 0,2 0,2 0,0 0,0  

Lønnsvekst -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  

Tekniske endringer 1) 0,2 0,4 0,4 0,4  

   

Husleie og driftsutgifter lokaler 5,0 4,2 0,7 4,2  

Boliger - endring netto FDV-utgifter 8,2 7,4 3,9 7,4  

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt 0,0 0,0 -11,4 -11,4  

Tomgangsleie og flyttekostnader Tidl. vedtatt -3,2 -3,2 -3,2 -3,2  

   

Omstillingstiltak og aktivitetsendring 1,1 -5,7 -14,4 -25,5  

Tiltak bolig inntekt/utgift Tidl. vedtatt -6,5 -6,5 -6,5 -6,5  

Økt bostøtte, gjengs leie Tidl. vedtatt 2,2 2,2 2,2 2,2  

Flyktningkontoret, økt antall flyktninger Tidl. vedtatt -2,0 -2,0 -2,0 -2,0  

Kommunal bostøtte Tidl. vedtatt -2,0 -2,0 -2,0 -2,0  

Tilbakeføre Ung i jobb - KST Tidl. vedtatt  -1,2 -1,2 -1,2  

Økt bosetting, Flyktningkontoret Tidl. vedtatt 0,9 -2,2 -2,2 -2,2  

35 flere flyktninger Tidl. vedtatt  -0,5 -3,9 -3,9  

Økt behov økonomisk sosialhjelp 8,0 8,0 6,0 Merbehov

Merbehov etablering- og introduksjonsstønad ifm. med økt bosetting 5,2 5,7 2,8 Merbehov

Barnefamilier og enslige ved Nav i leide boliger kjøper egne boliger 
med startlån

-1,0 -2,0 -2,0 -3,0 Innsparingstiltak

Økte inntekter ved Bærum kommunale arbeidssenter -1,0 -1,5 -2,0 -2,0 Økt inntekt

Bedre samordning av oppfølgingstjenestene i Helse og sosial -2,0 -3,0 -3,0 -4,0 Innsparingstiltak

Administrative tiltak Helse og sosial   -0,7 -0,7 -0,7 -1,0 Innsparingstiltak

36 Kommunehelse  -2,3 -3,5 -4,3 -5,7 Sum endringer

Prisvekst 1,2 1,2 1,2 1,2  

Lønnsvekst 0,0 0,0 0,0 0,0  

Tekniske endringer -0,5 -1,0 -1,0 -1,0  

   

Omstillingstiltak og aktivitetsendring -2,9 -3,6 -4,4 -5,8  

Videreutvikling og organisatorisk tilpasning (lavterskeltilbud) Tidl. vedtatt -1,2 -1,2 -1,2 -1,2  

Justering av basistilskudd fastleger Tidl. vedtatt 1,2 2,4 3,7 3,7  

Aleneforeldre - rødhetta - KST Tidl. vedtatt -0,6 -0,6 -0,6 -0,6  

Behovstilpasning og effektivisering i helsestasjon- og skolehelsetj. 
(Barne- og ungdomstjenesten)

Tidl. vedtatt -0,3 -0,3 -0,3 -0,3  

Forebyggende tiltak, samhandlingsreformen Tidl. vedtatt -3,9 -3,9 -3,9 -3,9  

Styrking av budsjett Bjørnegård pga. stengning bygg Tidl. vedtatt -2,0 -2,0 -2,0 -2,0  
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Delvis kompensasjon for bortfall av medfinansieringsordningen i en 
overgangsperiode

2,0 Merbehov

Økt behov utbetaling av pasientskadeerstatning 2,5 2,5 2,5 2,5 Merbehov

Økte satser beredskapstillegg, turnuslege m.m. 0,5 0,5 0,5 0,5 Merbehov

Samordning og behovsretting av lavterskeltilbud innen helse og 
psykisk helse

 -2,0 -3,0 Innsparingstiltak

Administrative tiltak Helse og sosial  -0,6 -0,6 -0,6 -1,0 Innsparingstiltak

Bedre utnyttelse av kontorstøtte helsetjenester (Barne- og ungdoms-
tjenesten)

 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 Innsparingstiltak

KULTUR, TEKNIKK OG MILJØ  4,4 -22,0 -33,8 -33,7 Sum endringer

52 Kultur og fritid  -9,9 -10,8 -11,8 -12,7 Sum endringer

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  

Grinimuseets 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 Merbehov

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

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

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

Effektivisering og brukerbetaling fritidssentre  
(Barne- og ungdomstjenesten)

-0,3 -0,6 -0,8 -1,0 Innsparingstiltak

Tilpasse eksterne tilskudd til etterspørsel  
(Barne- og ungdomstjenesten)

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Innsparingstiltak

Økte billettinntekter Nadderud svømmehall 
(Tekniske tjenester)

-0,7 -1,2 -1,7 -1,7 Økt inntekt

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

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig 
(Tekniske tjenester)

 -0,4 -0,6 -0,8 -1,1 Innsparingstiltak

53 Kirke og andre religiøse formål  0,4 0,7 0,5 0,5 Sum endringer

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 Innsparingstiltak

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

Tilskudd til Den norske kirke -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 Innsparingstiltak

Økte priser gravplasstjenestene (Tekniske tjenester)  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 Økt inntekt
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55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø  -1,6 -1,9 -3,2 -5,4 Sum endringer

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 2) 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

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

 – 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 Økt inntekt

62 Brann- og ulykkesvern  3,9 6,9 9,0 12,0 Sum endringer

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 1,4 4,4 6,4 9,4 Redusert 
overføring

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

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

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 -0,7 -1,0 -1,4 -1,7 Økt inntekt

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

 64 Renovasjon og avfall  0,3 2,3 0,8 0,5 Sum endringer

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  
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65 Vann og avløp  11,8 -18,2 -27,6 -26,6 Sum endringer

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  

       

66 Anleggsdrift  0,0 0,0 0,0 0,0 Sum endringer

Utgiftsendring 0,0 0,0 0,0 0,0  

Inntektsendring  0,0 0,0 0,0 0,0  

67 Transport  0,0 0,0 0,0 0,0 Sum endringer

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

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

 

68 Prosjekttjenester  0,0 0,0 0,0 0,0 Sum endringer

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

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

Politiske utvalgs disp konto  0,0 0,0 0,0 0,0  

Prisvekst  0,0 0,0 0,0 0,0  

Lønnsreserven  65,8 120,9 120,9 120,9  

Sum sektorer  73,3 41,3 60,9 103,7  

Sum alle endringer  -134,9 -228,6 -255,3 -266,6  

1) Inkluderer også tekniske endringer ift. FDVU
2) Videreføring av økt driftsramme vedtatt i Økonomimelding I 2015
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Formuesbevaring, SAMLET, brutto   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 rehabiliteringsprosjekter i 
HP-perioden (3)   0 54 220 41 000 62 667 70 000 227 887

herav:        

Stabekk skole        

Hauger skole        

Levre skole        

Gommerud skole        

Jarenga barnehage        

Berger BBS        

        

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   0 0 0 0 0 0

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

         

Administrasjon, IT og Eiendomsforvalt-
ningen, brutto   183 558 112 450 84 700 86 300 91 700 375 150

Salgsinntekt   0 5 000 5 000 5 000 10 000 25 000

Tilskudd   0 0 0 0 0 0

Netto investeringsutgift   183 558 107 450 79 700 81 300 81 700 350 150

         

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

         

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

Infrastruktur S  9 000 9 000

Pro 2012, telefoniløsninger   2 000  0

Pro 2012, eff. utskriftsløsninger   1 300  0

         

Applikasjoner   7 000 7 000

Modernisering av epost løsning S  15 000  0

Modernisering av øvrige plattform kom-
ponenter   25 934  0

      

Tjenesteytinger S  4 000 4 000

Ny IT-strategi- gevinstoptimalisering S  5 000 5 000 5 000  15 000

Sikkerhet og beredskap S  4 000 4 000

         

Digitalisering         

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

         

IT-relaterte virksomhetsprosjekter         

IT-relaterte virksomhetsprosjekter S  30 000 30 000

         

Pågående og planlagte         

Søkemotor for inter- og intran., dockingst. 
og nettserver S  400  400

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) F3  25 475 14 000  14 000

HR og datasystemer (LØP)   2 100 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Elektronisk saksarkiv   1 780  0

Oppgradering og vedlikehold WebSak S  600 1 250 600 600  2 450

Prosjektøkonomisystem (PØS) F4 4 200 2 664  0

Everytime   150  0

Oppgradering Trio S  1 000 300 1 000 1 300

PROSJEKTER
1 000 kr
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Nytt internettprosjekt - tilpasset mobil   1 737  0

Søkemotor   403  0

E-kommune   720  0

Elektronisk fakturabehandling   1 629  0

Organisasjonsregister S  317 500  500

Utvikling av rapporter sykefravær F1  250  250

Utskifting av pc’er (HR-området) F2  400 400 400 400 1 600

E-læringsprogram F1  500 500 500 500 2 000

Milestone 4 F3  500 1 000  1 000

Ombygging eksisterende beredskap 
IT-Rud   1 000  0

         

Andre prosjekter, administrasjonen   5 983 3 500 0 0 0 3 500

Mulighetsstudie kontorbygg   1 000  0

Ombygging av kontorer i IT-enheten   1 000  0

Kunnskapssenteret FR  0 500  500

Tilfluktsrom   324  0

Nødstrømsløsning, kommunegården   1 300  0

Kantine i kommunegården   600  0

Tilrettelegging til standardisering   200  0

Nye skranke, veiledningstorget   500  0

Adgangskort for ansatte   1 000  0

Sentralhallen - kommunegården   60  0

Utvikling av arbeidsplasser (HR) F1  3 000  3 000

         

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

Emma Hjorth området - mulighetsstudie         

FDV system (Plania)   919 400 400 800

Universell utforming S  7 645 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000

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

Driftssentral - SD-anlegg S  750  0

         

Barn og unge, brutto   185 581 498 462 516 013 499 422 694 500 2 208 397

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   2 000 4 200 0 0 0 4 200

Netto investeringsutgift   183 581 494 262 516 013 499 422 694 500 2 204 197

         

Grunnskoleopplæring, brutto   162 374 334 192 360 963 422 822 589 500 1 707 477

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   2 000 4 200 0 0 0 4 200

    Herav tilskudd, Evje skole   2 000 4 200 0 0 0 4 200

Netto investeringsutgift   160 374 329 992 360 963 422 822 589 500 1 703 277

         

Fornebu         

Fornebu, 8 parallell ungdomsskole, 2022 F1 280 400 1 000 5 000 6 000

Fornebu, 4 parallell barneskole, 2020 F1 352 400 3 000 93 100 186 200 282 300

Fornebu, midlertidig kapasitet F1 40 000 20 000 20 000  40 000

       

Østre Bærum       

Ballerud - ny barneskole/utvidelser, 4 
parallell F1 438 400 62 000 62 000

Høvik skole FR 234 666 4 162 300 200  500

Lysaker skole FR 109 900 608  0

Bekkestua skole FR 103 000 1 550  0

Haslum skole FR 7 500 287 300  300

Snarøya skole, paviljonger til 5 klasser FR 4 893 1 084  0

Bekkestua skole - midlertidig løsning F2/FR 42 000 3 605 9 000 4 000  13 000

PROSJEKTER
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Bekkestua ny barneskole, 4 parallell F2 385 500 4 680 41 820 120 000 140 000 74 000 375 820

Bekkestua ungdomsskole - utvidelse til 10 
parallell F1 170 000 2 000 13 000 15 000

Stabekk skole - utvidelse til 3 parallell F3 145 100 22 543 102 000 20 000  122 000

Ramstad ungd. skole - utvidelse til 8 
parallell F3 120 000 1 439 49 800 65 000 3 000  117 800

Tomt til ungd. skole nær Bekkestua FR 38 964 38 964  0

Grav, Eikeli eller Eiksmarka, utvidelse fra 3 
til 4 parallell F1 105 000 30 000 30 000

Ringstabekk ungdomsskole FR 173 650 399  0

         

Sandvika         

Jong skole FR 73 000 431  0

Jong skole - utvidelse til 3 parallell F4 53 000 40 438 2 000 600 2 600

Bjørnegård ungd. skole - utvidelse til 8 
parallell F1 115 000 2 000 2 000

Sandvika skole - ny 4 parallell barneskole F1 422 400 50 000 50 000

Evje skole FR 220 700 48  0

         

Vestre Bærum         

Rykkinn skole, avd. Berger, inkl. inventar F3 32 000 9 342 10 600  10 600

Lommedalen, ekstra klasseromskapasitet FR 19 075 2 783 100  100

Hauger skole - oppgradering F2 125 000 4 546 51 400 63 000 6 000  120 400

Levre skole, ny 4 parallell F1 388 250 990 4 260 5 000 130 000 190 000 329 260

Rykkinn skole - OPS; kapitaldel av lei-
ekostnaden F3 46 717 9 432 18 863 18 422  46 717

         

Andre prosjekter         

Miljøtiltak S  3 231 2 300 2 300 2 300 2 300 9 200

IKT - infrastruktur 22 skoler   11 388 22 000  22 000

Oppgradering uteanlegg skole S  2 985 2 000 5 000 5 000 5 000 17 000

Mulighetsstudier/reguleringsplaner, skoler S  2 539 5 000 2 000 2 000 2 000 11 000

Midlertidige tiltak for å dekke kapasitets-
behov   20 000 20 000

Taleanlegg Ungdomsskoler F3 7 000 4 325 1 880 1 880

      

Barnehager, brutto   20 828 163 270 154 050 76 600 105 000 498 920

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   0 0 0 0 0 0

Netto investeringsutgift   20 828 163 270 154 050 76 600 105 000 498 920

         

Fornebu         

Fornebu, Nansenparken barnehage F2 94 500 2 939 31 395 58 500 1 600  91 495

Fornebu, tomt til Nansenparken F2 6 250 6 250  6 250

Fornebu, barnehage 1 F1 190 000 2 000 20 000 60 000 82 000

Fornebu, midlertidig kapasitet F1 20 000 20 000  20 000

         

Østre Bærum         

Jarkrysset barnehage F1 74 000 1 500 30 500 40 000 1 000 1 000 72 500

Jarenga barnehage F1 90 000 1 000 5 000 35 000 49 000  89 000

Østerås barnehage F1 90 000 35 000 35 000

Midlertidige barnehageplasser, Hagabråten 
mm F1  900 38 183 1 300  39 483

         

Sandvika         

Sandvika, Kjørbo magasinleir, 300 plasser F1 135 000 3 000 3 000

Sandvika,Tomt Kjørbo magasinleir  25 000 25 000  25 000

         

Andre prosjekter         

Ombygging bad stellerom/garderober S  500 3 500 2 000  5 500
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Mulighetsstudier/reguleringsplaner barnehager S  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Dataprogram for opptak F1  500 2 500  2 500

Oppgradering lekeapparat S  4 000 3 692 4 000 4 000 5 000 16 692

Barnehager (pottbevilgning) F3/FR  7 943 2 500 4 000 6 500

Kvalitetsheving S  547 0

         

Barnevern, brutto   2 379 1 000 1 000 0 0 2 000

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   0 0 0 0 0 0

Netto investeringsutgift   2 379 1 000 1 000 0 0 2 000

Oppgradering lokaler   2 379 0

Oppgradering boliger barnevernet   1 000 1 000 2 000

         

Bistand og omsorg, brutto   169 530 162 321 248 470 245 260 102 174 758 225

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   112 000 0 0 0 231 900 231 900

Netto investeringsutgift   57 530 162 321 248 470 245 260 -129 726 526 325

         

Pleie og omsorg, brutto   133 850 158 121 248 470 245 260 102 174 754 025

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   112 000 0 0 0 231 900 231 900

Herav Solvik BBS   112 000  0

Herav Lindelia (124 pl)   231 900 231 900

Netto investeringsutgift   21 850 158 121 248 470 245 260 -129 726 522 125

         

Østre Bærum         

Haugtun, 12 barne- og 16 avlastningsbo-
liger F1 121 100 100 2 500  2 500

Brannsikring i psykiatriboligene S  150  0

Helmerveien oppgradering F1 9 650 500 8 200 650 300  9 150

         

Sandvika         

Lindelia BBS F2 466 286 8 143 54 500 180 000 180 000 38 643 453 143

Solvik BBS F4 285 000 39 784 2 100 1 800 3 800  7 700

Sansehuset - REGA F4  418 0

Seniorsenter Sandvika F4  5 507 0

Ombygging Henie Onstad FR  165 0

     

Vestre Bærum         

Dønskiveien 39-47 (Demenskonsept) (22 
sykehj.pl.) F2 603 000 1 853 11 200 22 820 22 960 13 531 70 511

Sykehjem Mariehaven FR 258 365 292  0

Levrestien 11 og Åsterudveien F4 26 000 16 145 700  700

Rudsdalen psykiatriboliger - Alarm/kol-
legavarsling F4  108  0

Ø-hjelps plasser på Dønski   1 585  0

Utvider Berger BBS,utvidelse med 44 
plasser F1 455 000 100 900 3 000 20 000 23 900

        

Andre prosjekter        

Inventar/utstyr F3  4 285  0

IKT-Helios F3  12 000 33 677  33 677

Velferdsteknologi F3 53 000 20 608 8 544 14 000 6 000  28 544

Ny teknologi/utstyr F3  1 512 4 000 4 000 4 000 10 000 22 000

Handlepatrulje/”Smart mat” F4  2 000  0

Mulighetsstudie BBS/BMS/PU ref behovs-
plan F1 7 500 2 500 5 000 5 000

Utendørs lekeapparater til barnebol. og 
avlastningshjem F4 1 400 74 0

PROSJEKTER
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Oppgradering av teknisk utstyr Stanga, 
arbeidsrom F4 500 108 0

Oppgradering Høvik avlastningssenter F1 350 350 350

Nødstrømsaggregat ved bbs og bms F2 16 000 500 7 500 4 000 4 000  15 500

Trygg Hjemme Vanntåkeanlegg S  500 500 500 500  1 500

Trygg Hjemme - komfyrvakter til lager S  120  0

Trygg Hjemme - fast montert komfyrvakt 
i BMS S  700 700 700 700  2 100

Baser hjemmebaserte tjenester, PU og 
ambulerende F1  5 000 5 000 5 000 15 000

Oppgradering, utvidelser, endret bruk av 
dagens anlegg F2  10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

Etablering treningsrom dagsenter og bms F3  2 000 2 000  2 000

Oppgradering dagsenter F3  1 222  0

Storkjøkken, fryserom F3  370  0

Utbedring av rullatorløyper for eldre F3  500  0

Støttekontaktprogram  750 750  750

         

Sosialtjeneste og bolig, brutto   32 083 600 0 0 0 600

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   0 0 0 0 0 0

Netto investeringsutgift   32 083 600 0 0 0 600

         

Oppgradering Rud - Convis FR 21 300 134 600  600

Nytt datasystem på Flyktningkontoret F4  1 512  0

”Fra salg av boliger” S  30 436  0

      

Kommunehelse, brutto   3 598 3 600 0 0 0 3 600

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   0 0 0 0 0 0

Netto investeringsutgift   3 598 3 600 0 0 0 3 600

         

Andre prosjekter         

Utvidelse av Sandvika helsestasjon F2 5 600 2 600 3 000 3 000

Oppgradering Bjørnegård F4 4 700 300 0

Oppgradering Aktivitetshuset på Stabekk F4 300 300 0

Nytt kommunalt fastlegekontor FR 5 625 123 0

Legevakten FR  71 0

Dønski familiesenter FR 18 840 3 0

Tilsynsverktøy, Miljørettet helsevern F4 200 200 0

Oppgradering av elektronisk pasientjour-
nal, Legevakten F1 600 600 600

         

Kultur, teknikk og miljø, brutto   263 863 194 753 170 220 195 800 165 100 725 873

Salgsinntekt   0 0 0 0 30 000 30 000

Tilskudd   8 300 7 000 13 400 0 0 20 400

Netto investeringsutgift   255 563 187 753 156 820 195 800 135 100 675 473

Driftsmidler (Transport)   10 685 9 900 9 900 9 900 9 900 39 600

         

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

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   6 000 7 000 7 500 0 0 14 500

   Herav Bærum idrettspark   6 000 7 000 7 200 14 200

   Herav kulturhuskjeller   300 300

Netto investeringsutgift   62 313 32 100 16 000 20 000 19 500 87 600

         

Østre Bærum         

Nadderudhallen, vannsklie FR 6 360 912  0

Bibliotek Bekkestua F2 5 000 5 000 5 000

Nadderud stadion, mulighetsstudie F3 2 030 1 068 0
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Oppgradering Nadderud stadion F4  1 079 0

         

Sandvika         

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

Kulturhus, prøvescene FR 46 750 6 966  0

Lille Scene S  2 000  2 000

Sandvika Teater S  2 500  2 500

Kjørbotangen, infrastruktur   500  0

      

Vestre Bærum         

Bærum idrettspark, trinn1 -tørrhall FR 364 020 1 272 5 600  5 600

Bibliotek Rykkinn F1 2 000 2 000  2 000

Prosjektering (vurdering) svømmehall 50 m F3 1 000 1 000  0

Ismaskin Rud F2  1 600  1 600

       

Andre prosjekter       

Verneverdige bygg- brannsikring S  5 795  0

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

Pro2012, skole/folkebibliotek S  2 000  0

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

Oppgradering lekeplasser S  783 500 500 500 500 2 000

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

Bilbliotek, RFID F4  3 858  0

Bilbliotek, utvikling S  1 133 1 000 1 000 2 000

Bilbliotek, oppgradering F4  584  0

Multiaktivitetshall, inventar F3  700 650  650

Bærumungdommens motorsenter, opp-
gradering F1  250 1 250  1 250

REGA - modernisering IT og oppussing 5 
gjesterom F4 250 250  0

         

Kirke og andre religiøse formål, brutto   29 200 29 200 16 300 42 000 32 000 119 500

Salgsinntekt   0 0 0 0  0

Tilskudd   0 0 0 0 0 0

Netto investeringsutgift   29 200 29 200 16 300 42 000 32 000 119 500

         

Fornebu         

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

         

Andre prosjekter         

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

Rehabiliteringsprosjektet gravplassene S  2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Toalett og dåpssakresti Haslum kirke F1 4 000 1 000 3 000  3 000

Ny kremasjonsovn F3 10 000 10 000  0

Kirkegårder, inkl. Steinsskogen F3  3 520  0

Grinilunden kirke FR 20 000 52  0

Orgel, kirke   4 279  0

Orgel, krematorium   1 227  0

         

Fysisk planl., kulturminner, natur, nær-
miljø, brutto   100 285 39 900 48 520 59 500 36 300 184 220

Salgsinntekt   0 0 0 0 30 000 30 000

Tilskudd   0 0 0 0 0 0

Netto investeringsutgift   100 285 39 900 48 520 59 500 6 300 154 220

         

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

Restaurering av husmannsplass, Garlaus F1  1 500  1 500

Meglergården Bekkestua F1  1 000  1 000

Brambanikvartalet F3 2 335 1 725 500 320 300 100 1 220
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Sikring av Burudvannsdammen F2  5 000 5 000  5 000

Klekkeriet   107  0

Bedre badeplassene S  272 200 200 200 200 800

Pro2012, lysarmatur turveier   1 300 0

Botanisk hage, forprosjekt   460 0

Turveier S  10 903 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000

Innløsning friområder S  3 640 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

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

Etablering av Gjønnesparken F1 10 000 10 000  10 000

Undergang Griniveien - ved Haug skole F3  8 000  0

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

Ny parkdriftsstasjon på Stabekk F2 4 500 1 800 2 700  2 700

Nedgravde søppeløcont. på friområder og 
badeplasser F3  1 000 1 000  1 000

Trådløst nett i Sandvika   1 000  0

Minnesmerke Donato Gaspare Brambani   1 000  0

Fugletittertårn Storøya F4  700  0

Demning Lysakerelven F3  8 000  0

Kjøp av feiemaskin til Wille, Rode Vest F3  220  0

       

Brann- og ulykkesvern, brutto   1 448 20 000 0 0 1 500 21 500

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   2 300 0 0 0 0 0

Netto investeringsutgift   -852 20 000 0 0 1 500 21 500

        0

Fornebu        0

Ny brannstasjon Fornebu   1 500 1 500

Oppgradering midlertidige brannlokaler 
Fornebu   448  0

      

Østre Bærum         

Bekkstua brannstasjon F3 1 000 1 000  0

Brannstasjon østre Bærum - tomt F1 20 000 20 000  20 000

         

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

Salgsinntekt   0 0 0 0  0

Tilskudd   0 0 5 900 0 0 5 900

Herav Tilskudd drosjeholdeplass (ved stasjonen)   5 900 5 900

Netto investeringsutgift   54 217 56 653 66 100 64 400 65 900 253 053

         

Fornebu         

Fornebu, konsekvenser, fase 2, parkering   12 500 12 500

     

Andre prosjekter         

Åsterud bru F1  8 000  8 000

Nesveien bru F1  14 000 14 000

Gatevarme Vestfjordgata/Kinoveien F1  5 000  5 000

Trapp Kommunegården F1  1 000  1 000

Rådmann Hamrasts vei F1  1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Opprustning/rehab. av bruer S  653 5 000 5 000 5 000 15 653

Energieffektivisering veilys F3  8 997 2 900 2 900 2 500 300 8 600

Grunnerverv S  1 020 200 300 300 300 1 100

Investering parkeringsanlegg S  2 538 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Universell utforming S  2 058 600 700 700 700 2 700

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

Kollektivtrafikk S  1 108 200 300 300 300 1 100

Overvåkingsanlegg for gatevarme F3  475 800  800

PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

KAP.

10
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Tennskap og nye målere til veilysanlegg F3  9 000 16 300 16 300 16 100 2 300 51 000

Rådhusbroen F1  8 000  8 000

Drosjeholdeplass i Sandvika - flytting F4  1 311  0

Veiforsterkning/overvannshåndtering S  5 601 4 000 4 000 4 000  12 000

Sykkelstrategi S  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000

Ny sandsilo Bryn F1  3 000  3 000

Ny sandsilo Fornebu F1  3 000  3 000

Ny sandsilo F1  2 500  2 500

         

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

Finansiering   10 685 9 900 9 900 9 900 9 900 39 600

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   0 0 0 0 0 0

Netto investeringsutgift   10 400 9 900 9 900 9 900 9 900 39 600

Driftsmidler   10 685 9 900 9 900 9 900 9 900 39 600

         

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

Tavlerom og setningsskader i Verksteds-
bygg F4  500 0

         

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

Finansiering   159 399 164 500 157 500 134 700 131 900 588 600

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   0 0 0 0 0 0

Netto investeringsutgift   159 399 164 500 157 500 134 700 131 900 588 600

Driftsmidler   

Disposisjonsfond   

Bundet kapitalfond   

Ubundet kapitalfond (inkl. mva.komp)   

Lånemidler   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

Finansiering   7 743 40 500 34 500 9 700 5 900 90 600

Salgsinntekt   0 0 0 0  0

Tilskudd   0 0 0 0  0

Netto investeringsutgift   7 743 40 500 34 500 9 700 5 900 90 600

Driftsmidler    

Disposisjonsfond    

Bundet kapitalfond    

Ubundet kapitalfond (inkl. mva.komp)    

Lånemidler   7 743 40 500 34 500 9 700 5 900 90 600

         

Diverse prosjekter S  3 509 14 000 12 000 5 000 4 400 35 400

Gjenbruksstasjon ISI F4 150 000 3 059 7 000 4 000 1 700  12 700

Ny renovasjonsordning F2  16 000 1 000 500 500 18 000

Vakumanlegg Fornebu FR  1 043 2 500 1 500 1 500  5 500

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

Finansiering   151 656 124 000 123 000 125 000 126 000 498 000

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   0 0 0 0 0 0

Netto investeringsutgift   151 656 124 000 123 000 125 000 126 000 498 000

Driftsmidler    

Disposisjonsfond    

Bundet kapitalfond    

Ubundet kapitalfond (inkl. mva.komp)    

Lånemidler   151 656 124 000 123 000 125 000 126 000 498 000

PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019
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Vann         

Diverse prosjekter S  1 330 8 000 8 000 5 000 5 000 26 000

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

Aurevannsanlegget S  2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

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

         

Avløp         

Diverse prosjekter S  83 702 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

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

         

Omsorg og velferdsboliger, brutto   186 715 397 693 299 652 418 139 257 739 1 373 223

Finansiering samlet   186 715 397 693 299 652 418 139 257 739 1 373 223

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   14 200 21 800 12 900 40 460 91 700 166 860

Netto investeringsutgift   172 515 375 893 286 752 377 679 166 039 1 206 363

Driftsmidler   

Disposisjonsfond   

Bundet kapitalfond   

Ubundet kapitalfond (inkl. mva.komp)   

Lånemidler   172 515 375 893 286 752 377 679 166 039 1 206 363

         

Omsorgsboliger, brutto   59 173 100 800 168 180 167 320 83 399 519 699

Finansiering samlet   59 173 100 800 168 180 167 320 83 399 519 699

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd (1,5 mill pr plass)   0 0 0 0 0 0

Netto investeringsutgift   59 173 100 800 168 180 167 320 83 399 519 699

Driftsmidler   

Disposisjonsfond   

Bundet kapitalfond   

Ubundet kapitalfond (inkl. mva.komp)   

Lånemidler   59 173 100 800 168 180 167 320 83 399 519 699

         

Dønskiveien 39-47 (Demenskonsept) (136 pl) F2 603 000 12 391 71 800 140 180 141 040 83 119 436 139

Gamle Drammensvei 25 F4 207 068 20 699 4 000 3 000 1 280 280 8 560

Tilpasning/Endring av eksisterende byg-
ningsmasse F2 99 865 24 865 25 000 25 000 25 000  75 000

Capralhaugen omsorgsboliger FR 111 800 418  0

Oppgradering infrastruktur (Canal digital) F3  800  0

Samlokaliserte boliger, brutto   30 936 70 088 28 600 51 100 113 000 262 788

Finansiering samlet   30 936 70 088 28 600 51 100 113 000 262 788

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd (1,5 mill pr plass)   0 0 6 400 0 41 700 48 100

Tilskudd Damveien   6 400  6 400

Tilskudd Tokesvei 2   13 700 13 700

Tilskudd  2 anlegg av 10 leil per år   28 000 28 000

         

Netto investeringsutgift (Samlokaliserte 
boliger)   30 936 70 088 22 200 51 100 71 300 214 688

Driftsmidler   

Disposisjonsfond   

Bundet kapitalfond   

Ubundet kapitalfond (inkl. mva.komp)   

Lånemidler   30 936 70 088 22 200 51 100 71 300 214 688

         

Stjernebolig FR  392  0

Damveien 3 F2 23 900 4 957 22 800 600  23 400

Nytt boliganlegg (10-12 leiligheter) F1 37 800 2 000 15 000 18 800 2 000 37 800

PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

KAP.
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Vangkroken III FR 36 150 42  0

Vanningsveien (8-12 leiligheter), avsluttes   970  0

Løkka (tidligere Vanningsveien) F2 36 758 1 500 33 288 1 000  34 288

Kjøp av leiligheter/baser S  10 725  0

Tomtekjøp F1 36 000 12 000 12 000 12 000  24 000

2 anlegg av 10 leili per år F1  32 300 111 000 143 300

Oppgradering infrastruktur (Canal digital) F3  350  0

         

Velferdsboliger,  brutto   66 776 175 658 51 605 108 386 18 240 353 889

Finansiering samlet   66 776 175 658 51 605 108 386 18 240 353 889

Salgsinntekt         

Tilskudd   14 200 18 200 2 900 35 960 2 700 59 760

Kjøp av enkeltstående velferdsboliger   14 200 16 400 14 100 2 700 33 200

Skjeve hus (ambulerende oppfølging)   1 100 1 100

Solbergveien   20 060 20 060

Erstatningskjøp   1 800 1 800 1 800 5 400

         

Netto investeringsutgift (Velferdsboliger)   52 576 157 458 48 705 72 426 15 540 294 129

Driftsmidler   

Disposisjonsfond   

Bundet kapitalfond   

Ubundet kapitalfond (inkl. mva.komp)   

Lånemidler   52 576 157 458 48 705 72 426 15 540 294 129

PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Oppgradering hybelhus Nav F2  800  0

Ombygging av 2 stk. hybelhus F2  1 500  0

Ombygging Vestre Hauger F2  600  0

Solbergveien F2 100 300 5 100 47 185 35 100 1 800 84 085

Åsterudenheten F4 47 828 6 860 870 420 220 40 1 550

Skjeve hus- ambulerende oppfølging F1 5 500 5 070  5 070

Conradis vei F4 23 000 22 106 1 200 300 200  1 700

Slependveien (Skjeve hus) FR 5 800 246  0

Kjøp av velferdsboliger F2  26 064 109 200 3 785 94 033 18 200 225 218

Erstatning av salg til kommunal leietaker F2  2 000 12 133 12 000 12 133  36 266

Oppgradering infrastruktur (Canal digital) F3  1 500  0

Boliger, psykiatri, brutto   29 830 51 147 51 267 91 333 43 100 236 847

Finansiering samlet   29 830 51 147 51 267 91 333 43 100 236 847

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   0 3 600 3 600 4 500 47 300 59 000

Aksebolig I   15 300 15 300

Aksebolig II   15 300 15 300

Boliger med medisinsk oppfølging   15 300 15 300

Kjøp av enkeltstående boliger psykiatri   3 600 3 600 4 500 1 400 13 100

        

Netto investeringsutgift (Boliger psykiatri)   29 830 47 547 47 667 86 833 -4 200 177 847

Driftsmidler   

Disposisjonsfond   

Bundet kapitalfond   

Ubundet kapitalfond (inkl. mva..komp.)   

Lånemidler   29 830 47 547 47 667 86 833 -4 200 177 847

         

Rubo 7 FR 26 500 18 280 1 300  1 300

Aksebolig I F2 45 000 1 200 8 580 15 000 15 000 5 000 43 580

Aksebolig II F1 40 000 1 000 10 000 29 000 40 000

Boliger med medisinsk oppfølging F1 40 000 1 000 3 000 36 000  40 000

Kjøp av enkeltstående boliger F3  10 000 24 267 24 267 30 333 9 100 87 967

Kjøp av tomter F1 24 000 15 000 9 000 24 000
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Oppgradering hybelhus Nav F2  800  0

Ombygging av 2 stk. hybelhus F2  1 500  0

Ombygging Vestre Hauger F2  600  0

Solbergveien F2 100 300 5 100 47 185 35 100 1 800 84 085

Åsterudenheten F4 47 828 6 860 870 420 220 40 1 550

Skjeve hus- ambulerende oppfølging F1 5 500 5 070  5 070

Conradis vei F4 23 000 22 106 1 200 300 200  1 700

Slependveien (Skjeve hus) FR 5 800 246  0

Kjøp av velferdsboliger F2  26 064 109 200 3 785 94 033 18 200 225 218

Erstatning av salg til kommunal leietaker F2  2 000 12 133 12 000 12 133  36 266

Oppgradering infrastruktur (Canal digital) F3  1 500  0

Boliger, psykiatri, brutto   29 830 51 147 51 267 91 333 43 100 236 847

Finansiering samlet   29 830 51 147 51 267 91 333 43 100 236 847

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   0 3 600 3 600 4 500 47 300 59 000

Aksebolig I   15 300 15 300

Aksebolig II   15 300 15 300

Boliger med medisinsk oppfølging   15 300 15 300

Kjøp av enkeltstående boliger psykiatri   3 600 3 600 4 500 1 400 13 100

        

Netto investeringsutgift (Boliger psykiatri)   29 830 47 547 47 667 86 833 -4 200 177 847

Driftsmidler   

Disposisjonsfond   

Bundet kapitalfond   

Ubundet kapitalfond (inkl. mva..komp.)   

Lånemidler   29 830 47 547 47 667 86 833 -4 200 177 847

         

Rubo 7 FR 26 500 18 280 1 300  1 300

Aksebolig I F2 45 000 1 200 8 580 15 000 15 000 5 000 43 580

Aksebolig II F1 40 000 1 000 10 000 29 000 40 000

Boliger med medisinsk oppfølging F1 40 000 1 000 3 000 36 000  40 000

Kjøp av enkeltstående boliger F3  10 000 24 267 24 267 30 333 9 100 87 967

Kjøp av tomter F1 24 000 15 000 9 000 24 000

Oppgradering infrastruktur (Canal digital) F3  350 0

      

FORNEBU, brutto   82 276 2 644 2 200 0 0 4 844

Finansiering   82 276 2 644 2 200 0 0 4 844

Salgsinntekt   0 0 0 0 0 0

Tilskudd   52 000 42 350 40 000 40 000 40 000 162 350

   herav fremskyndingsbidrag   50 000 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000

   herav Storøya grendesenter   2 000 2 350 2 350

         

Netto investeringsutgift   30 276 -39 706 -37 800 -40 000 -40 000 -157 506

Driftsmidler    

Disposisjonsfond    

Bundet kapitalfond    

Ubundet kapitalfond, bruk   80 633  

Ubundet kapitalfond, avsetning   -50 356 -39 706 -37 800 -40 000 -40 000 -157 506

Lånemidler   

         

Fase 1         

Storøya grendesenter FR  1 512 0

Hundsund grendesenter FR  1 542 0

Bandybane F2  700  700

Omsorgsboliger FR  24  0

Fornebu senter F4  2 223  0

Mulighetsstudie 3 grendesentre F2  300 2 644 1 500  4 144

Overskuddsmasser F3  18 550  0

Sosial boligprofil S  58 125  0

         

SUM BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT   1 301 534 1 578 603 1 562 755 1 666 954 1 548 113 6 356 425

Finansiering:   1 301 534 1 578 603 1 562 755 1 666 954 1 548 113 6 356 425

Salgsinntekt   0 5 000 5 000 5 000 40 000 55 000

Tilskudd   188 500 75 350 66 300 80 460 363 600 585 710

MVA-kompensasjon   188 195 213 714 234 429 239 856 243 877 931 876

Netto investeringsutgift   924 839 1 284 539 1 257 026 1 341 638 900 636 4 783 839

Driftsmidler   3 468 244 491 268 373 267 201 250 360 1 030 425

Disposisjonsfond   205 127 45 000 45 000 45 000 46 000 181 000

Bundet kapitalfond   0 0 0 0 0 0

Ubundet kapitalfond, bruk   80 633 0 0 0 0 0

Ubundet kapitalfond, avsatt   -50 356 -39 706 -37 800 -40 000 -40 000 -157 506

Lånemidler   685 967 1 034 754 981 454 1 069 437 644 276 3 729 920

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.

PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

KAP.

10
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10.5 Obligatorisk oversikt – Drift 1A
 
 
 
Mill. 2016-kr

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Handlingsprogram

2016 2017 2018 2019

870 Skatt på inntekt og formue -4 884,5 -4 968,6 -5 096,5 -5 179,1 -5 273,0 -5 369,7

800 Ordinært rammetilskudd -1 750,3 -1 728,4 -1 776,6 -1 792,7 -1 802,0 -1 802,2

810 Andre generelle statstilskudd -183,4 -196,9 -199,7 -193,1 -184,4 -184,0

 Sum frie disponible inntekter -6 818,2 -6 893,9 -7 072,8 -7 164,9 -7 259,4 -7 355,9

   

900:905 Renteinntekter m.m. -164,0 -102,2 -93,9 -91,5 -106,5 -115,7

909 Gevinst fin. instrumenter -168,6 -45,8 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0

500 Renteutgifter m.m. 232,1 202,7 189,3 183,7 217,3 262,6

509 Tap finansielle instrumenter 84,7

510 Avdrag på lån 350,0 348,8 373,3 358,3 392,8 403,5

 Netto finansinntekt/ -utgift 334,3 403,5 428,7 410,5 463,6 510,3

   

540 Til ubundne avsetninger 139,1 297,5 132,0 132,0 132,0 159,3

550 Til bundne avsetninger 82,6 7,5 7,9 5,4 6,3 6,6

930 Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk -23,8

940 Bruk av ubundne avsetninger -65,9 -23,4 -60,5 -18,7 -1,7

950 Bruk av bundne avsetninger -94,9 -102,0 -44,7 -14,2 -4,2 -5,2

 Netto avsetninger 37,2 179,6 34,7 104,6 132,4 160,6

   

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

   

 Til fordeling drift -6 443,2 -6 307,2 -6 364,9 -6 381,4 -6 396,2 -6 434,6

   

 Sum fordelt til drift 6 443,2 6 307,2 6 364,9 6 381,4 6 396,2 6 434,6

   

 Merforbruk/mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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10.6 Obligatorisk oversikt – Drift 1B
 
 
Mill. 2016-kr

 Regnskap
2014

Budsjett Handlingsprogram

 2015 2016 2017 2018 2019

Kalkulatoriske renter og avskrivninger Netto -96,0 -88,0 -94,0 -100,5 -105,4 -109,8

        

SEKTOROVERGRIPENDE Netto 44,9 23,6 217,5 280,2 298,3 317,3

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

Diverse felles / til fordeling Netto -97,2 9,9 -7,1 0,5 18,5 37,5

Politiske utvalgs disposisjon Netto 0,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Driftskostnader BKFF Netto 3,3 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0

Pensjonsfond, bruk/avsetning Netto 20,8 41,6 35,0 35,0 35,0 35,0

Netto avsetninger regnskap 2014 Netto 179,0      

        

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

        

BARN OG UNGE Netto 2 741,7 2 772,5 2 703,3 2 701,1 2 709,2 2 723,1

Grunnskoleopplæring Netto 1 441,1 1 443,8 1 408,0 1 420,8 1 435,9 1 456,5

Barnehager Netto 1 132,1 1 153,7 1 124,0 1 112,4 1 106,9 1 101,8

Barnevern Netto 168,5 174,9 171,3 168,0 166,5 164,8

        

BISTAND OG OMSORG Netto 2 720,8 2 591,8 2 518,8 2 512,2 2 529,9 2 537,1

Pleie og omsorg Netto 2 041,7 2 013,0 1 956,5 1 958,5 1 989,3 2 005,7

Sosialtjeneste og bolig Netto 274,4 289,1 283,3 275,9 263,5 255,8

Kommunehelse Netto 404,6 289,7 279,1 277,8 277,1 275,7

        

KULTUR, TEKNIKK OG MILJØ Netto 595,8 517,6 510,9 484,6 472,8 472,9

Kultur og fritid Netto 296,4 190,2 176,8 175,9 174,9 174,0

Kirke og andre religiøse formål Netto 75,2 71,8 69,8 70,2 70,0 70,0

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø  97,5 106,0 101,8 101,5 100,2 97,9

Brann- og ulykkesvern Netto 75,7 76,2 78,8 81,9 83,9 86,9

Samferdsel Netto 56,8 58,3 56,8 56,3 55,8 55,3

Renovasjon og avfall Netto -3,4 -3,4 -3,0 -1,0 -2,5 -2,8

Vann og avløp Netto 8,2 28,4 39,8 9,7 0,3 1,4

Transport Netto -10,4 -10,1 -9,9 -9,9 -9,9 -9,9

Prosjekttjenester Netto -0,2

        

INTERNFINANSIERENDE ENHETER Netto -15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utbyggingstjenester Netto -0,2

FDV-bestiller Netto -15,6

        

Sum fordelt  6 443,2 6 307,2 6 364,8 6 381,4 6 396,2 6 434,6

KAP.

10
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10.7 Obligatorisk oversikt – Investering 2A 

INVESTERINGSBUDSJETT
Mill. kr

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Handlingsprogram

2016 2017 2018 2019

   

010:499-290 Investeringer i anleggsmidler 965,5 1 310,0 1 578,6 1 562,8 1 667,0 1 548,1

500 Renteutgifter 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

510 Avdragsutgifter 144,5 134,5 60,3 70,0 70,0 70,0

520:529 Utlån og forskutteringer 132,9 279,7 203,5 204,0 204,5 205,0

540:560 Avsetninger 85,2 50,4 39,7 37,8 40,0 40,0

690+290+790 Fordelte utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Årets finansieringsbehov 1 328,4 1 774,7 1 882,1 1 874,6 1 981,5 1 863,1

900 Renteinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

910 Bruk av lånemidler -537,1 -886,0 -1 234,8 -1 181,5 -1 269,4 -844,3

660:670, 929 Inntekter fra salg av anleggsmidler -24,1 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -40,0

810:890 Tilskudd til investeringer -10,4   

920+700:770 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -156,5 -239,2 -135,6 -136,3 -150,5 -433,6

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

600:650 Andre inntekter -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Sum ekstern finansiering -845,0 -1 313,3 -1 589,1 -1 557,2 -1 664,7 -1 561,8

970 Overføringer fra driftsregnskapet -3,4 -3,5 -244,5 -268,4 -267,2 -250,4

940:960 Bruk av avsetninger -479,9 -457,9 -48,5 -49,0 -49,5 -51,0

 Sum intern finansiering -483,3 -461,4 -293,0 -317,4 -316,7 -301,4

 Sum finansiering -1 328,4 -1 774,7 -1 882,1 -1 874,6 -1 981,5 -1 863,1

 Udekket udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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10.8 Obligatorisk oversikt – Investering 2B 

 
Netto, mill. kr

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Handlingsprogram

2016 2017 2018 2019

TOTALT 829,3 1 113,0 1 498,3 1 491,5 1 581,5 1 144,5

   

FORMUESBEVARING 59,9 70,6 45,8 84,0 87,3 105,0

   

ADMINISTRASJON, IT OG EIENDOMSFORVALTNINGEN 122,1 183,6 107,5 79,7 81,3 81,7

   

BARN OG UNGE 103,6 183,6 494,3 516,0 499,4 694,5

Grunnskole 85,6 160,4 330,0 361,0 422,8 589,5

Barnehager 15,9 20,8 163,3 154,1 76,6 105,0

Barnevern 2,0 2,4 1,0 1,0 0,0 0,0

   

BISTAND OG OMSORG 286,5 230,0 538,2 535,2 622,9 36,3

Pleie og omsorg 169,7 21,9 158,1 248,5 245,3 -129,7

Sosialtjeneste og bolig 111,0 204,6 376,5 286,8 377,7 166,0

Kommunehelse 5,7 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0

   

KULTUR, TEKNIKK OG MILJØ 324,9 415,0 352,3 314,3 330,5 267,0

Kultur og fritid 46,4 62,3 32,1 16,0 20,0 19,5

Kirke og andre religiøse formål 7,7 29,2 29,2 16,3 42,0 32,0

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 45,3 100,3 39,9 48,5 59,5 6,3

Brann- og ulykkesvern 0,7 -0,9 20,0 0,0 0,0 1,5

Samferdsel 56,9 54,2 56,7 66,1 64,4 65,9

Renovasjon og avfall 26,6 7,7 40,5 34,5 9,7 5,9

Vann og avløp 132,0 151,7 124,0 123,0 125,0 126,0

Transport 9,3 10,4 9,9 9,9 9,9 9,9

   

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

KAP.
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10.9 Driftsbudsjett fordelt på sektor, programområde og formål
(Kommunestyret vedtar på programområdenivå)

1. SUM SEKTOR ADMINISTRASJON – DRIFT:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 791,0 849,0 853,8 875,4

Sum driftsinntekter -104,2 -104,0 -103,1 -103,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 686,8 745,0 750,7 772,3

1.1. Diverse felles til fordeling

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter -7,1 0,5 18,5 37,5

Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. -7,1 0,5 18,5 37,5

1.2. Lønnsreserve

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 183,0 238,1 238,1 238,1

Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 183,0 238,1 238,1 238,1

1.3. Programområde administrasjon

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 612,5 607,8 594,6 597,2

Sum driftsinntekter -104,2 -104,0 -103,1 -103,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 508,3 503,8 491,4 494,0

1.4. Politiske utvalg

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 2,6 2,6 2,6 2,6

Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 2,6 2,6 2,6 2,6

2. SUM SEKTOR BARN OG UNGE – DRIFT:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 3 275,1 3 272,9 3 281,0 3 294,9

Sum driftsinntekter -571,8 -571,8 -571,8 -571,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. 2 703,3 2 701,1 2 709,2 2 723,1

2.1. Programområde Grunnskoleopplæring – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 1 749,4 1 762,1 1 777,3 1 797,9

Sum driftsinntekter -341,4 -341,4 -341,4 -341,4

SUM NETTO DRIFTSUTG. 1 408,0 1 420,8 1 435,9 1 456,5



RÅDMANNENS FORSLAG  HANDLINGSPROGRAM 2016–2019   183 

2.1.1. Undervisning i grunnskolen

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 1 272,0 1 278,1 1 286,5 1 300,1

Sum driftsinntekter -106,7 -106,7 -106,7 -106,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 1 165,3 1 171,4 1 179,8 1 193,4

2.1.2. Skolelokaler

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 185,0 192,8 199,5 206,5

Sum driftsinntekter -9,3 -9,3 -9,3 -9,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 175,8 183,5 190,2 197,2

2.1.3. Skolefritidstilbud

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 162,6 162,6 162,6 162,6

Sum driftsinntekter -161,2 -161,2 -161,2 -161,2

SUM NETTO DRIFTSUTG. 1,4 1,4 1,4 1,4

2.1.4. Voksenopplæring

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 71,7 71,7 71,7 71,7

Sum driftsinntekter -45,8 -45,8 -45,8 -45,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. 25,9 25,9 25,9 25,9

2.1.5. Musikk- og kulturskolen

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 46,9 46,9 46,9 46,9

Sum driftsinntekter -17,3 -17,3 -17,3 -17,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 29,6 29,6 29,6 29,6

2.1.6. Skoleskyss

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 11,2 10,0 10,0 10,0

Sum driftsinntekter -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 10,0 8,9 8,9 8,9

2.2. Programområde Barnehager – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 1 286,6 1 275,0 1 269,5 1 264,4

Sum driftsinntekter -162,6 -162,6 -162,6 -162,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. 1 124,0 1 112,4 1 106,9 1 101,8

KAP.
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2.2.1. Førskole

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 1 158,4 1 139,8 1 131,0 1 123,7

Sum driftsinntekter -156,0 -156,0 -156,0 -156,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 1 002,5 983,9 975,1 967,7

2.2.2. Styrket tilbud til førskolebarn

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 86,9 86,9 86,9 86,9

Sum driftsinntekter -4,7 -4,7 -4,7 -4,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 82,2 82,2 82,2 82,2

2.2.3. Førskolelokaler og skyss

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 41,3 48,3 51,5 53,8

Sum driftsinntekter -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 39,3 46,3 49,6 51,8

2.3. Programområde Barnevern – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 239,1 235,8 234,3 232,6

Sum driftsinntekter -67,8 -67,8 -67,8 -67,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. 171,3 168,0 166,5 164,8

2.3.1. Barneverntjeneste

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 91,6 88,3 86,8 85,1

Sum driftsinntekter -19,4 -19,4 -19,4 -19,4

SUM NETTO DRIFTSUTG. 72,2 68,9 67,4 65,7

2.3.2. Barnevernstiltak i familien

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 24,2 24,2 24,2 24,2

Sum driftsinntekter -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. 23,4 23,4 23,4 23,4

2.3.3. Barnevernstiltak utenfor familien

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 123,3 123,3 123,3 123,3

Sum driftsinntekter -47,7 -47,7 -47,7 -47,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 75,7 75,7 75,7 75,7
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3. SUM SEKTOR BISTAND OG OMSORG – DRIFT:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 3 405,1 3 403,4 3 434,7 3 442,5

Sum driftsinntekter -886,2 -891,2 -904,8 -905,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 2 518,8 2 512,2 2 529,9 2 537,1

3.1. Programområde Pleie og omsorg – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 2 526,9 2 529,4 2 560,0 2 576,9

Sum driftsinntekter -570,4 -570,9 -570,7 -571,2

SUM NETTO DRIFTSUTG. 1 956,5 1 958,5 1 989,3 2 005,7

3.1.1. Aktivisering eldre og funksjonshemmede

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 174,1 181,7 196,6 196,6

Sum driftsinntekter -29,4 -29,9 -29,9 -30,4

SUM NETTO DRIFTSUTG. 144,6 151,7 166,7 166,2

3.1.2. Institusjonslokaler

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 82,0 82,4 83,1 90,7

Sum driftsinntekter -8,3 -8,3 -8,3 -8,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 73,7 74,1 74,7 82,3

3.1.3. Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 1 246,4 1 243,6 1 259,1 1 269,0

Sum driftsinntekter -211,1 -211,1 -211,1 -211,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 1 035,2 1 032,5 1 048,0 1 057,9

3.1.4. Helse- og omsorgstjenester i institusjon

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 1 013,0 1 010,3 1 009,8 1 009,1

Sum driftsinntekter -307,5 -307,5 -307,4 -307,4

SUM NETTO DRIFTSUTG. 705,4 702,7 702,4 701,7

3.1.5. Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 11,5 11,5 11,5 11,5

Sum driftsinntekter -14,0 -14,0 -14,0 -14,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

KAP.
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3.2. Programområde Sosialtjeneste og bolig – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 530,4 527,5 528,9 521,2

Sum driftsinntekter -247,2 -251,6 -265,4 -265,4

SUM NETTO DRIFTSUTG. 283,3 275,9 263,5 255,8

3.2.1. Kvalifiseringsprogrammet

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 36,0 36,0 36,0 36,0

Sum driftsinntekter -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 35,4 35,4 35,4 35,4

3.2.2. Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 80,3 79,5 79,5 78,2

Sum driftsinntekter -11,9 -11,9 -11,9 -11,9

SUM NETTO DRIFTSUTG. 68,4 67,7 67,7 66,4

3.2.3. Kommunalt disponerte boliger

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 93,5 96,7 106,3 109,8

Sum driftsinntekter -194,6 -198,5 -211,8 -211,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. -101,0 -101,8 -105,5 -102,1

3.2.4. Økonomisk sosialhjelp             

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 104,9 103,9 101,9 94,9

Sum driftsinntekter -3,1 -3,1 -3,1 -3,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 101,8 100,8 98,8 91,8

3.2.5. Tilbud personer m/rusproblemer

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 53,9 53,9 53,9 53,9

Sum driftsinntekter -5,1 -5,1 -5,1 -5,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 48,8 48,8 48,8 48,8

3.2.6. Bistand til etablering/oppretting egen bolig

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 34,3 34,3 34,3 34,3

Sum driftsinntekter -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 31,8 31,8 31,8 31,8
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3.2.7. Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 57,5 56,3 56,3 56,3

Sum driftsinntekter -18,2 -18,7 -19,2 -19,2

SUM NETTO DRIFTSUTG. 39,3 37,6 37,1 37,1

3.2.8. Introduksjonsordningen

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 69,9 66,9 60,6 57,8

Sum driftsinntekter -11,2 -11,2 -11,2 -11,2

SUM NETTO DRIFTSUTG. 58,7 55,7 49,4 46,6

3.3. Programområde Kommunehelse – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 347,8 346,5 345,8 344,4

Sum driftsinntekter -68,7 -68,7 -68,7 -68,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 279,1 277,8 277,1 275,7

3.3.1. Forebygging helsestasjons- og skolehelsetjeneste

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 78,9 78,4 78,4 78,4

Sum driftsinntekter -7,0 -7,0 -7,0 -7,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 71,9 71,4 71,4 71,4

3.3.2. Annet forebyggende helsearbeid

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 38,7 36,7 34,7 33,3

Sum driftsinntekter -7,9 -7,9 -7,9 -7,9

SUM NETTO DRIFTSUTG. 30,8 28,8 26,8 25,4

3.3.3. Diagnose, behandling, rehabilitering

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 230,2 231,4 232,7 232,7

Sum driftsinntekter -53,8 -53,8 -53,8 -53,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. 176,3 177,6 178,8 178,8

4. SUM SEKTOR KULTUR, TEKNIKK OG MILJØ – DRIFT:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 1 243,2 1 246,2 1 251,2 1 262,2

Sum driftsinntekter -732,3 -761,6 -778,4 -789,4

SUM NETTO DRIFTSUTG. 510,9 484,6 472,8 472,9

KAP.
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4.1. Programområde Kultur og fritid – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 229,6 229,2 228,7 228,3

Sum driftsinntekter -52,8 -53,3 -53,8 -54,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 176,8 175,9 174,9 174,0

4.1.1. Kommunale kulturbygg

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 19,1 19,1 19,1 19,1

Sum driftsinntekter -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. 18,3 18,3 18,3 18,3

4.1.2. Andre kulturaktiviteter

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 43,7 43,7 43,7 43,7

Sum driftsinntekter -26,5 -26,5 -26,5 -26,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 17,3 17,3 17,3 17,3

4.1.3. Aktivitetstilbud barn og unge

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 27,3 27,1 26,9 26,7

Sum driftsinntekter -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 24,3 24,1 23,9 23,7

4.1.4. Museer

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 0,5 0,5 0,5 0,5

4.1.5. Kunstformidling

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 17,0 17,0 17,0 17,0

Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 17,0 17,0 17,0 17,0

4.1.6 Bibliotek

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 38,7 38,7 38,7 38,7

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

SUM NETTO DRIFTSUTG. 34,8 34,8 34,8 34,8
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4.1.7. Kommunale idrettsbygg/anlegg

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 56,5 56,3 56,1 55,9

Sum driftsinntekter -4,7 -4,7 -4,7 -5,2

SUM NETTO DRIFTSUTG. 51,8 51,6 51,4 50,7

4.1.8. Idrett og tilskudd til idrettsanlegg

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 26,7 26,7 26,7 26,7

Sum driftsinntekter -13,9 -14,4 -14,9 -14,9

SUM NETTO DRIFTSUTG. 12,8 12,3 11,8 11,8

4.2. Programområde Kirke og andre religiøse formål – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 87,9 88,3 88,1 88,1

Sum driftsinntekter -18,1 -18,1 -18,1 -18,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 69,8 70,2 70,0 70,0

4.2.1. Den norske kirke

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 54,2 54,6 54,4 54,4

Sum driftsinntekter -3,5 -3,5 -3,5 -3,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 50,7 51,0 50,8 50,8

4.2.2. Andre religiøse formål

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 9,7 9,7 9,7 9,7

Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 9,7 9,7 9,7 9,7

4.2.3. Gravplasser og krematorier

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 24,0 24,0 24,0 24,0

Sum driftsinntekter -14,6 -14,6 -14,6 -14,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. 9,4 9,4 9,4 9,4

4.3. Programområde Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 220,9 220,5 220,3 220,0

Sum driftsinntekter -119,1 -119,1 -120,1 -122,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 101,8 101,5 100,2 97,9

KAP.
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4.3.1. Plansaksbehandling

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 33,8 33,5 33,2 32,9

Sum driftsinntekter -9,2 -9,2 -9,2 -9,2

SUM NETTO DRIFTSUTG. 24,6 24,3 24,0 23,7

4.3.2. Naturforvaltning og friluftsliv

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 20,2 20,2 20,2 20,2

Sum driftsinntekter -4,1 -4,1 -4,1 -4,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 16,1 16,1 16,1 16,1

4.3.3. Rekreasjon i tettsted

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 34,0 34,0 34,0 34,0

Sum driftsinntekter -13,2 -13,2 -13,2 -13,2

SUM NETTO DRIFTSUTG. 20,9 20,8 20,8 20,8

4.3.4. Bygge- og delesaksbehandling

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 42,1 42,1 42,1 42,1

Sum driftsinntekter -38,6 -38,6 -38,6 -38,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. 3,5 3,5 3,5 3,5

4.3.5. Kart og oppmåling

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 15,3 15,3 15,3 15,3

Sum driftsinntekter -8,3 -8,3 -8,3 -8,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 7,0 7,0 7,0 7,0

4.3.6. Kulturminneforvaltning

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 1,8 1,8 1,8 1,8

Sum driftsinntekter -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 1,3 1,3 1,3 1,3

4.3.7. Tilrettelegging og bistand for næringsliv

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 59,9 59,9 59,9 59,9

Sum driftsinntekter -33,7 -33,7 -34,7 -36,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 26,2 26,2 25,2 23,2
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4.3.8. Kommunal næringsvirksomhet

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 10,0 10,0 10,0 10,0

Sum driftsinntekter -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

4.3.9. Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 2,7 2,7 2,7 2,7

Sum driftsinntekter -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 2,6 2,6 2,6 2,6

4.3.10. Eierseksjonering

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 1,0 1,0 1,0 1,0

Sum driftsinntekter -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 0,6 0,6 0,6 0,6

4.4. Programområde Brann- og ulykkesvern – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 86,0 89,1 91,1 94,1

Sum driftsinntekter -7,2 -7,2 -7,2 -7,2

SUM NETTO DRIFTSUTG. 78,8 81,9 83,9 86,9

4.5. Programområde Samferdsel – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 100,2 100,1 99,9 99,8

Sum driftsinntekter -43,4 -43,8 -44,1 -44,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 56,8 56,3 55,8 55,3

4.5.1. Samferdselsbedrifter/transporttiltak

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 16,5 16,5 16,5 16,5

Sum driftsinntekter -21,7 -22,1 -22,4 -22,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. -5,3 -5,6 -6,0 -6,3

4.5.2. Kommunale veier

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 83,8 83,6 83,5 83,3

Sum driftsinntekter -21,7 -21,7 -21,7 -21,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 62,1 61,9 61,8 61,7

KAP.

10
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4.6. Programområde Renovasjon og avfall – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 116,7 119,1 119,7 119,9

Sum driftsinntekter -119,7 -120,1 -122,3 -122,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. -3,0 -1,0 -2,5 -2,8

4.7. Programområde Vann og avløp – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 310,2 308,2 311,6 320,4

Sum driftsinntekter -270,5 -298,5 -311,3 -319,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 39,8 9,7 0,3 1,4

4.8. Programområde Anleggsdrift – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 15,3 15,3 15,3 15,3

Sum driftsinntekter -15,3 -15,3 -15,3 -15,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 0,0 0,0 0,0 0,0

4.9. Programområde Transport – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 50,4 50,4 50,4 50,4

Sum driftsinntekter -60,3 -60,3 -60,3 -60,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. -9,9 -9,9 -9,9 -9,9

4.10. Programområde Prosjekttjenester – drift:

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 26,0 26,0 26,0 26,0

Sum driftsinntekter -26,0 -26,0 -26,0 -26,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 0,0 0,0 0,0 0,0

5. SEKTOR INTERNFINANSIERTE ENHETER 

5.1. Utbyggingstjenester

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 24,5 24,5 24,5 24,5

Sum driftsinntekter -24,5 -24,5 -24,5 -24,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. FDVU

 
Mill. 2016-kr

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Sum driftsutgifter 358,0 371,6 381,7 398,6

Sum driftsinntekter -358,0 -371,6 -381,7 -398,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. 0,0 0,0 0,0 0,0




