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1. Innledning 
 

Med bakgrunn i arbeidet med handlingsprogrammet 2014–2017 og arbeidet med 

behovsplanene, varslet rådmannen høsten 2013 behovet for utvikling av en langsiktig 

investeringsplan for Bærum kommune. Formålet er å vise hvilke investeringsprosjekter og 

finansieringsbehov som vil være nødvendige i en 20-årshorisont for å møte de økte behovene 

knyttet til vekst og demografisk utvikling. En slik langsiktig plan vil være et viktig 

styringsredskap for å forberede kommunen på de utfordringer som vil komme. Ved å være i 

forkant, er det mulig å omstille for å sikre en bærekraftig utvikling.   

 

Som første steg i dette arbeidet la rådmannen i mai 2014 frem en investeringsoversikt som ga 

en foreløpig oversikt over ønskede investeringer frem mot 2034. I tillegg ble aktuelle 

problemstillinger kommunen må finne svar på drøftet, og videre utredningsbehov klargjort. 

 

Rådmannen har arbeidet videre med å videreutvikle investeringsoversikten til en 

investeringsplan. Utfordringsbildet er ikke endret siden investeringsoversikten ble lagt frem. 

Kapasitetsetterslep innenfor skole og barnehage, etterslep i vedlikehold, teknologisk utvikling 

og befolkningsutvikling (vekst og flere eldre) er hovedårsaker til det høye investeringsbehovet 

fremover.  

 

Befolkningsprognosen, brukt i Handlingsprogram 2015–2018, viser en vekst på mer enn 

25 000 nye innbyggere frem mot 2035. Veksten forventes å bli størst de første 10 årene. Det 

er vekst i alle aldersgrupper og prognosen viser en kraftig vekst i aldersgruppen 67–79 år i 

heleperioden. Fra 2021 forventes en sterk vekst i aldersgruppene over 80 år. Det er forventet 

en lavere vekst i aldersgruppen 20–66 år. Dette utfordrer kommunens rammebetingelser og 

økonomi da det er aldersgruppen 20-66 år som bidrar mest til kommunens skatteinntekter 

samtidig som det vil bli relativt færre til å produsere tjenester. Befolkningsveksten og de 

demografiske endringene gir økte investeringsbehov, noe investeringsplanen redegjør for. 

Planen er sett i sammenheng med utbyggingsvolumer og rekkefølge i forslag til arealplan som 

er sendt frem til politisk behandling. 

 

Samtidig med den langsiktige investeringsplanen legger rådmannen her frem en langsiktig 

driftsanalyse som blant annet viser konsekvensene av den langsiktige investeringsplanen. 

Analysen baserer seg på prognoser for fremtidige inntekter, videreføring av historisk nivå for 

enhetskostnader, fremtidige investeringsbehov og utvikling i finansutgiftene. Effekten på 

netto driftsresultat, innsparingsbehov og gjeld er viktige fokusområder.  

 

Arbeidet med videreutvikling og forbedring av kvaliteten i den langsiktige investeringsplanen 

vil fortsette og driftsanalysen forbedres. Det legges opp til en årlig rullering. For at det 

langsiktige plangrunnlaget skal foreligge i forkant av HP-arbeidet, planlegges første rullering 

slik at neste versjon sendes frem til politisk behandling i januar/februar 2016. Dette vil også 

tilrettelegge for et mer harmonisert årshjul i arbeidet med de tyngste økonomisakene, 

Driftsanalysen vil over tid videreutvikles mot en langsiktig driftsplan. Dette må sees i 

sammenheng med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.  
 

Samtidig vil det iverksettes tiltak for å effektivisere driften og redusere 

investeringskostnadene de neste årene.  
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2. Oppsummering 
 

Den langsiktige investeringsoversikten fra mai 2014 viste en kraftig volumvekst i forhold til 

tidligere år. I tillegg var det store årlige variasjoner. Rådmannen ønsker av styrings-, 

gjennomførings- og finansieringshensyn ikke å ha for store årlige variasjoner i 

investeringsnivået. Det er samtidig behov for å ta ned investeringsvolumet totalt sett. 

Rådmannen har derfor foreslått en sekvensiell rekkefølge for de store utbyggingsområdene for 

å tilrettelegge for en fortsatt sunn økonomi og styringsevne. Selv etter dette er årlige 

variasjoner i investeringsvolumene.  

 

Investeringene er nå nærmere vurdert i forhold til behov og en bærekraftig økonomi. Blant 

annet er midler for å sikre fortsatt brukbarhet og formuesbevaring av bygningsmassen 

tilpasset som skissert i eiendomsstrategien - med gradvis oppbygging mot tilstandsgrad 1,2 

for kommunens viktigste bygg. Samlet foreslår rådmannen å planlegge ut i fra 4,4 mrd. til 

formuesbevaring. Det skal legges frem delstrategi for verdibevarende vedlikehold i løpet av året.  
 

Langsiktig investeringsplan bygger på befolkningsprognosen brukt i handlingsprogram 2015-

2018, og forslag til arealplan med et planlagt program for 600 boliger per år. Følgende 

rekkefølge for utbyggingsområdene er foreslått:  

 

 Fornebu 

 Bekkestua  

 Sandvika  

 Fossum, etter 2030 

 

Rekkefølgen bidrar til at kommunen kan styre befolkningsutviklingen slik at investeringer i 

sosial infrastruktur i et geografisk område kan utnyttes før neste settes i gang, og på den 

måten kunne fordele de store investeringene utover i planperioden. En tydelig 

investeringsrekkefølge vil bidra til større forutsigbarhet for alle involverte.  

 

Selv etter denne gjennomgangen viser investeringsplanen et meget høyt investeringsnivå. 

Mens kommunen de siste 10 årene i gjennomsnitt har realisert ikke-rentable 

investeringsprosjekter for omkring 765 mill. årlig, viser planen at nivået på de ikke-rentable 

investeringer de neste 10 årene beløper seg til i overkant av 1,1 mrd. årlig. Dette er over 

nivået på 1,0 mrd. årlig som vurderes som gjennomførbart uten betydelige konsekvenser for 

driften, og illustrerer behovet både for å tilpasse investeringsvolumene gjennom å tenke nytt i 

forhold til konsepter og arealbruk, samt behovet for innovasjon og omstilling av 

tjenestetilbudet i kommunen for å sikre bærekraftige velferdstjenester også i fremtiden.  

 

Hensikten med den langsiktige driftsanalysen er å vise konsekvensen av investeringsplanen 

og befolkningsprognosen på kommunens økonomi. Analysen baserer seg på videreføring av 

historisk nivå for driftsinntekter- og utgifter, fremtidige investeringsbehov og utvikling i 

finansutgiftene. Balansen mellom hvor mye driften kan belastes og gjeldsbelastningen er 

viktig. De to viktigste størrelsene for å belyse denne sammenhengen er resultatgraden og 

gjeldsgraden.  

 

Analysen viser at kravet til resultatgrad varierer fra 4,8 prosent til 3,5 prosent i perioden 2016 

til 2025 forutsatt et egenkapitalkrav på 50 prosent. Reduseres egenkapitalkravet til 40 prosent 

vil resultatkravet variere fra 3,4 prosent til 2,4 prosent.  De fem siste årene har resultatgraden 
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(korrigert for mva-kompensasjon) i gjennomsnitt vært 3,3 prosent. En resultatgrad på 5 

prosent vil således være krevende å gjennomføre. 

 

Med de forutsetningene som ligger til grunn i driftsanalysen, vil innsparingskravet for 

tjenestene øke opp mot 400 mill. frem mot 2021 for deretter å være relativt stabilt. Senere vil 

kombinasjonen av forventet økt rentenivå, lavere befolkningsvekst, økt andel eldre og fortsatt 

høy gjeldsgrad utfordre økonomien ytterligere. Til sammenligning har rådmannen signalisert 

et innsparingsbehov på 100 mill. i 2016 med en opptrapping til 250 mill. i 2019 i forbindelse 

med handlingsprogrammet for 2016-2019.  

 

Forutsatt 50 prosent egenkapitalfinansiering og 25 års avdragstid vil gjeldsgraden stige fra 70 

prosent i 2014 til i overkant av 85 prosent i perioden 2023–2025 før den faller til 70 prosent i 

slutten av perioden. Ved å redusere egenkapitalkravet til 40 prosent, vil gjeldsgraden øke til 

over 95 prosent i løpet av de neste 20 årene. Riksrevisjonen definerer nivået for høy lånegjeld 

til 75 prosent av inntektene. Gjeld mellom 65 og 75 prosent defineres som moderat.  

 

Begge scenariene viser en kraftig vekst sammenlignet med forrige ti års periode hvor 

gjeldsgraden økte med 15 prosent. Utfordringen fremover blir å holde gjeldsnivået nede 

samtidig med at driften ikke belastes for mye. 

 

I de neste rulleringene av planene vil rådmannen arbeide videre med å få ned 

investeringsvolumet. Dette innebærer en ytterligere vurdering av behov, utarbeidelse av 

konsepter og standarder for formålsbyggene, alternative løsninger og redusert arealbruk 

sammen med analyse av driftskonsekvenser av investeringstiltakene. Det er lagt opp til en 

faseinndeling som gjør at det vil bli lettere å revurdere prosjektanslagene ut i perioden. 

Kommunens interne kapasitet for gjennomføring av prosjektene vil også vurderes. 

 

Videre må det arbeides videre med omstilling av tjenestene med tanke på økt effektivitet for å 

imøtekomme de behov økt befolkningsvekst- og sammensetning vil medføre, og mulig 

reduksjon i tjenestetilbudet. Digitalisering vil være et fokusområde. 

 

Når det gjelder finansiering av investeringer og effekter på driften vil rådmannen vurdere flere 

alternativ. Nøkkeltallene for økonomi er vedtatt med det formål å sikre en sunn økonomi over 

tid. Kravet om egenkapitalfinansiering av ikke-rentable investeringer medfører automatisk 

behov for innsparingstiltak innen driften. Det fremtidige investeringsbehovet er imidlertid så 

stort at økonomien vil bli kraftig utfordret. Selv om det spares inn på driften, vil en økning i 

gjeldsgraden vanskelig kunne unngås.  

 

Rådmannen vurderer at resultatgraden fortsatt bør være det primære måltallet for sunn 

økonomi. Med bakgrunn i de langsiktige investeringsbehovene bør resultatgraden løftes til et 

nivå omkring 4 prosent, slik rådmannen indikerte allerede i Handlingsprogrammet 2015-2018. 

 

For å unngå store årlige variasjoner i innsparingstiltak foreslår rådmannen at nøkkeltalene for 

sunn økonomi må kunne variere årlig, men at de er førende over tid. Det vil si at i år med 

særlig høyt investeringsbehov må kravet til egenkapitalfinansiering kunne reduseres til under 

50 prosent. Det vil bli lagt frem egen sak om økonomiske handlingsregler. 

 

I tillegg må lengre avdragstid på nye lån og forlengelse av avdragstiden på eksisterende lån 

vurderes samtidig som bruk av fond kan være et virkemiddel. 
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Det gjøres også oppmerksom på at dersom befolkningsprognosen endres vil også 

investeringsbehovet endres. Ny befolkningsprognose vil foreligge til bruk i handlingsprogram 

2016-2019. 
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3. Historiske utviklingstrekk og gjeldende rammer 
 
Historiske utviklingstrekk oppsummert  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Moderat befolkningsvekst  
Per 1. januar 2015 var det cirka 120 000 innbyggere i Bærum. Fra 2005–2015 har 

befolkningen i Bærum vokst med 15 prosent, noe som er en gjennomsnittlig vekst på snaut 

1 600 personer årlig som utgjør cirka 1,4 prosent. Agenda Kaupang betegner dette som 

moderat vekst. Befolkningsveksten de siste 10 årene er i stor grad forårsaket av høy 

innvandring, men det fødes også flere barn. Levealderen øker fortsatt. De siste årene er det 

særlig arbeidsinnvandring fra Øst-Europa som har satt sitt preg på folketilveksten. 

Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i Norge de siste 10 årene har vært på cirka 1,3 prosent. 

 
Figur 1viser prosentvis befolkningsvekst for Bærum, Asker, Oslo, Akershus og landet for øvrig 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bærum 1,2 % 0,9 % 1,1 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,5 % 1,9 % 1,6 % 1,8 %

Asker 1,2 % 1,4 % 1,4 % 1,6 % 1,6 % 1,2 % 2,1 % 1,7 % 1,6 % 2,1 %

Akershus 1,4 % 1,6 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,6 %

Oslo 1,6 % 1,9 % 2,2 % 2,7 % 2,0 % 2,1 % 2,3 % 1,7 % 1,7 % 2,1 %

Hele landet 0,7 % 0,9 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,1 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

Å
rl

ig
 v

e
ks

t

Befolkningsvekst 2005-2014

 
 

Figuren viser den årlige prosentvise befolkningsveksten i perioden 2005–2014 for Bærum, 

Asker, Oslo, Akershus og landet. Oslo og Akershus har hatt relativ høy vekst i perioden 

sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette indikerer en sterk sentralisering.  

 

 

 Moderat befolkningsvekst 

 Høyt men økonomisk bærekraftig investeringsnivå 

 Opparbeidet økende vedlikeholdsetterslep 

 Kapasitetsetterslep i sosial infrastruktur 

 Solid økonomi – men negativ utvikling i forholdet mellom driftsutgifter og 

driftsinntekter 

 Resultatgrad innenfor målsettingen for sunn økonomi, men fallende tendens for 

kommunens handlingsrom 

 Vekst i pensjonskostnader 

 Godt investeringsbidrag gjennom avkastningen fra Forvaltningsfondet 

 Økt gjeldsnivå 



7 
 

Høyt investeringsnivå 
Investeringsaktiviteten har vært høy i perioden med gjennomsnittlig investeringsnivå for ikke-

rentable investeringer (investeringer som ikke er selvfinansierende) på i underkant av 800 

millioner kroner. Årene 2008 og 2009 skiller seg noe ut blant annet på grunn av utbyggingen 

på Fornebu. Skoleinvesteringer har vært høye i hele perioden og fra og med 2006 startet 

utbyggingen av barnehager for fult. De rentable investeringene (selvfinansierende) til vann, 

avløp og renovasjon og boliger har variert mellom 12 og 42 prosent av de samlede 

investeringene de ti siste årene. 

 
Figur 2 viser brutto investeringsutgifter for de ikke-rentable og rentable investeringene 

(selvfinansierende) de siste 10 årene. 

 
 

 
 
Solid økonomi – utvikling i brutto og netto driftsresultat  
 
Figur 3 viser utviklingen i brutto og netto driftsresultat i perioden 2005–2014 
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Det var et relativt stort fall i både brutto og netto driftsresultat fra 2013 til 2014 som hovedsakelig skyldes tilskudd til Nadderud Arena AS, 

og at mva-kompensasjonen fra og med 2014 føres i investeringsregnskapet.  



8 
 

 

Utviklingen i brutto og netto driftsresultat påvirkes av flere forhold, men endringer i de frie 

inntektene (skatt og rammetilskudd) og avkastningen i forvaltningsfondet er sentrale 

størrelser. Brutto driftsresultat er kommunens driftsinntekter fratrukket driftsutgiftene. Ved 

videre å legge til finansinntekter og trekker ut finansutgifter kommer en til netto driftsresultat. 

Bærum kommune følger utviklingen i netto driftsresultat i forhold til inntektene (resultatgrad) 

som er et viktig måltall, se figur 4. 
 

Figur 4 viser årlig resultatgrader de siste 10 årene.  

 
 

Figur 4 viser at resultatgraden påvirkes i stor grad av Bærum kommunes forvaltningsfond 

(BKFF). De ti siste årene har BKFF i snitt utgjort 1,6 prosent av resultatgraden.  

Det har vært store årlige variasjoner i resultatgraden fra 2005 til 2014, men trenden er 

nedadgående. Det er gjennomført flere innstramninger de siste årene for å gi bedre 

budsjettbalanse. Likevel har veksten i driftsutgiftene i mange av de siste ti årene vært større 

enn veksten i driftsinntektene. Dette skyldes først og fremst høy vekst i de samlede utgiftene 

til lønn (inkludert pensjon) samtidig som veksten i de frie inntektene har vært moderat. Av 

kommunes samlede driftsutgifter utgjør lønnsutgiftene den største andelen med i overkant av 

65 prosent. Skatt og overføring av rammetilskudd fra staten (frie inntekter) utgjør cirka 70 

prosent av kommunens samlede driftsinntekter.   
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Figur 5 viser årlig vekst i perioden 2005–2014 i de samlede driftsutgiftene og driftsinntektene. 

 
 

 
Frie inntekter 

 

Kommunenes frie inntekter er et samlebegrep for skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør 

cirka 70 prosent av de samlede inntektene i kommunesektoren. Disse midlene kan 

kommunene selv prioritere bruken av, men de må ses i forhold til rettighetene innbyggerne 

har for tjenester gjennom ulike regelverk. Inntektssystemets overordnede formål er å jevne ut 

kommunenes økonomiske forutsetninger, og dermed gi grunnlaget for et likeverdig 

tjenestetilbud.  

 

Ved fordeling av rammetilskudd tas det hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes 

kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning). 

Inntektssystemet inneholder også tilskudd som utelukkende er grunngitt ut i fra 

regionalpolitiske målsettinger.  

 

Skatt er den største inntektskilden for Bærum kommune og utgjorde omkring 55 prosent av 

kommunens samlede inntekter i 2014. Skatteinntektene kan ha store årlige variasjoner og de ti 

siste årene har skatteveksten variert mellom 0,7 prosent og 14 prosent. Bærum er en 

skattesterk kommune og har skatteinntekter per innbygger som ligger godt over 150 prosent 

av landsgjennomsnittet.  

2014 var et godt skatteår både sammenlignet med snittet i ASSS- kommunene og landet for 

øvrig. Figur 6 viser hvor høye skatteinntektene var per innbygger sammenlignet med 

landsgjennomsnittet for Bærum, Asker og ASSS-kommunene i 2014, før og etter 

skatteutjevning. Bærum overførte i underkant av 1,1 mrd. til andre kommuner via 

skatteutjevningen i 2014.    
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Figur 6 viser skatt per innbygger før og etter skatteutjevning i 2014. 

 
 
Pensjonskostnader 

 

Utviklingen i pensjonskostnadene er i stor grad basert på lønns- og renteutviklingen, og 

endringer i pensjonsordningene. I tillegg kommer effekten av ordningen med premieavvik der 

det positive bidraget avtar. Rådmannen forklarer ikke de enkelte elementene her, men viser 

utviklingen i pensjonskostnadene i tabell 1. 
 

Tabell 1viser utvikling i pensjonskostnad i perioden 2009–2014 

Mill kr 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Samlet pensjonskostnad i regnskapet 382 386 430 476 562 634

Pensjonsgivende lønn 2 492 2 714 2 795 2 820 3 203 3 381

Pensjonskostnad i prosent av grunnlag 15 % 14 % 15 % 17 % 18 % 19 %  
 

For å sammenligne utviklingen over år er det valgt å måle veksten i pensjonskostnadene mot 

lønnsgrunnlaget (pensjonsgivende lønn). Det viser en endring fra 15 prosent i 2009 til 19 

prosent i 2014, det vil si at pensjonskostnadene har økt relativt til lønnsgrunnlaget. Økningen 

utgjør cirka 115 mill.  

 

Fra 2009 til 2014 økte pensjonsgrunnlaget med 36 prosent og pensjonskostnaden økte med 66 

prosent. 

 

Under avsnittet om utfordringsbildet gis en nærmere omtale av sentrale faktorer som påvirker 

pensjonsutgiftene fremover. 

 
 
Finans – renter, avdrag og Bærum kommunale forvaltningsfond 

 

Finanspostene i driftsregnskapet består hovedsakelig av renteinntekter, renteutgifter og 

avdrag. Her føres også gevinst og tap knyttet til kommunens plasseringer.  

 

Utviklingen i kommunens finansposter er sterkt preget av avkastningen i forvaltningsfondet, 

som utgjør kommunens langsiktige finansielle midler. De fleste årene har forvaltningsfondet 

bidratt med positiv avkastning, og derved redusert de samlede netto finansutgifter i 

kommunens regnskap. Det bidrar derved til et høyere netto driftsresultat enn om hva tilfellet 
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ville ha vært uten denne avkastningen. I år med tap går det motsatt vei, slik som i 2008, da 

netto finansutgifter ble på det høyeste i 10-årsperioden med 439 mill. 

 
Figuren 7 viser ulike finansposter målt mot inntektene i perioden 2005–2014 

 
 

Forvaltningsfondets betydning vises også tydelig av denne figuren (finansutgifter av sum 

inntekter, for årene 2005 til 2014). Linjen for netto finansutgifter (rød) svinger med 

avkastningen i fondet, men starter og slutter på cirka 4 prosent. Dersom forvaltningsfondet 

holdes utenfor så øker finansutgiftene. Linjen for netto finansutgifter uten forvaltningsfondet 

ligger derfor høyere, og var i 2005 (år 1) på cirka 7 prosent og lå i 2014 (år 10) på cirka 5,5 

prosent.  

 

Lånegjelden har økt mer enn inntektene i denne perioden. Rente- og avdragsutgiftene vil da ta 

en økende del av budsjettrammen, alt annet likt. Dette har imidlertid ikke skjedd i praksis. 

Linjen for lånekostnader av sum driftsinntekter (grønn) har ligget rundt 7 prosent, og med en 

svak nedadgående tendens fra 2012 (år 8) til 2014 (år 10). Her spiller flere forhold inn, som et 

synkende og historisk lavt rentenivå, vedtak om forlenget avdragstid og utflating av samlet 

gjeldsnivå de senere år. 

 

Til sist er det sett på netto renteutgifter, dvs. renteinntekter (ekskl. Forvaltningsfondet) og 

renteutgifter. Renter utgjør i underkant av 2 prosent av kommunens samlede driftsinntekter. 

Renteutgiftene er holdt nede av det lave rentenivået og ved renteinntekter som følge av god 

likviditet som har vært plassert med gode marginer gjennom gjeldende bankavtale. 
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Gjeld  
 

Bærum kommune har vært gjennom en lengre periode med betydelige investeringer og 

økende utlånsvolum. Figur 8 viser utviklingen i lånegjeld de siste ti årene.  

 
Figur 8 viser utviklingen i lånegjeld, og andel lånegjeld av sum driftsinntekter, i perioden 2005–2014 
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Søylene viser at gjeldsbeholdningen i denne perioden er økt cirka 100 prosent (doblet), målt i 

løpende kroner. Økningen i driftsinntekter var i samme periode cirka 70 prosent. Linjen over 

søylene viser lånegjelden som andel av driftsinntektene. Relativt til inntektene har gjelden økt 

10 prosentpoeng i perioden.  

 

Lånegjelden har vært stigende i perioden, og har økt mer enn inntektene. Gjeldsgraden (gjeld 

til investeringer i prosent av sum driftsinntekter) var i 2014 cirka 70 prosent, mens den ti år 

tidligere var på cirka 55 prosent. Over tid vil en slik utvikling gjøre at rente- og 

avdragsutgiftene tar en større del av driftsbudsjettet, se etterfølgende avsnitt om 

finansområdet.  

 

Fordelingen mellom rentable og ikke-rentable formål har betydning i forhold til bæreevne, i 

tillegg til utviklingen i samlet gjeld.  En gjeldsøkning for rentabel gjeld er lettere å bære, da 

finansutgiftene ikke finansieres ved kommunens egne midler slik tilfellet er for ikke rentabel 

gjeld. De ikke-rentable investeringene (til skoler og barnehager med videre) økte mye frem til 

2009, på grunn av Fornebu. De siste fem årene har gjelden til rentable formål økt mest. I 

tillegg har inntektsveksten ligget på nivå med gjeldsveksten i disse årene. 
 

Tabell 2 viser utvikling i lånegjeld per innbygger i perioden 2005–2014 

Mill kr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lånegjeld per innbygger, sum lånegjeld 31 270 33 348 36 689 40 881 45 357 48 111 50 670 55 988 58 118 55 774

Herav ikke rentabel gjeld 16 663 17 991 20 710 24 353 27 536 29 341 29 307 32 358 32 178 30 562  
 

Kommunens lånegjeld tilsvarer en gjeld på nær 56 000 kroner per innbygger i 2014. Av dette 

utgjør den ikke-rentable gjelden cirka 31 000 kroner (55 prosent).  

 

Bærum skiller seg lite fra kommune-Norge for øvrig når det gjelder gjeldsnivå, men ligger 

lavere enn flere av de største kommunene Bærum oftest sammenligner seg med. Norske 
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kommuner hadde i 2014 et gjeldsnivå på 73,5 prosent av inntektene, i følge de foreløpige 

KOSTRA-tallene. Bærum hadde cirka 49 500 kroner i netto lånegjeld per innbygger i 2014, 

mens Landet uten Oslo hadde cirka 49 700 kroner per innbygger (KOSTRA per 13.03.15). I 

netto lånegjeld er utlån og ubrukte lånemidler trukket fra kommunenes langsiktige lånegjeld.  

 

I gruppen lån til ikke-rentable investeringer, er hovedregelen at rente og avdrag må dekkes av 

kommunens frie inntekter. Imidlertid har det fulgt statlig finansieringshjelp med enkelte 

investeringer. Det ble i 2014 gitt rentekompensasjon for gjeld i størrelsesorden 12 prosent av 

den ikke-rentable lånegjelden, og rente-/avdragskompensasjon for 4 prosent. 

 
 

Oppsummering økonomi 
Alt i alt har Bærum en sunn økonomi, som følge av aktiv økonomistyring. Gjeldsnivået er lik 

gjennomsnittet av norske kommuner. Imidlertid har gjelden økt mer enn inntektene de siste 10 

årene. Kommune-Norge har hatt en tilsvarende utvikling, men gjeldsøkningen gir likevel 

grunn til mer inngående analyser og prioriteringer. Det vil også fremover være behov for 

omstilling og god styring av økonomien for å møte utfordringer som vil komme. 

 

I de etterfølgende avsnittene gis det utfyllende bakgrunnsinformasjon til enkelte faktorer av 

betydning for kommunens resultatmessige utvikling. Under kapittel 4 om utfordringsbildet 

følges problemstillingene opp med blikket rettet fremover. Der gjøres også vurderinger og 

avgrensning av hvordan utfordringene bringes inn i den etterfølgende driftsanalysen.  
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4. Utfordringsbildet 
 

Utfordringsbildet oppsummert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Utfordringsbildet  
 

Å beskrive utfordringsbildet for Bærum kommune 20 år fram i tid er ikke en eksakt vitenskap. 

Utfordringsbildet er derfor en beskrivelse av noen hypotetiske utviklingsretninger som kan 

prege samfunnsutviklingen i Bærum kommune i årene framover.  På en annen side finnes det 

eksakte grunnlagsdata, for eksempel befolkningsdata som er viktig input i hypotesene som 

blir presentert.  

 

I forbindelse med forberedelsene til arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel 

(herunder planstrategi og planprogram) har rådmannen arbeidet med en samlet beskrivelse av 

kommunens utfordringsbilde. I dette arbeidet er det også relevant å benytte utarbeidet 

grunnlagsdokumentasjon fra kommuneplanprosessen i 2012/13 (Grunnlagsdokument og 

Utfordringsdokument). 
 

Hovedtrekkene i utfordringsbildet er:  

 Befolkningsvekst og etterslep i kapasitet og vedlikehold krever store investeringer i 

sosial infrastruktur. De 10 første årene i investeringsplanen legges det opp til å 

investere henholdsvis 3,6 mrd. og 1,0 mrd. i skole og barnehager 

 Antall eldre over 80 år vil øke kraftig. Økningen blir markant fra 2021.  

 Framskreven kapasitet for familieomsorg vil avta kraftig fram mot 2035. 

 Det blir færre yrkesaktive per pensjonist i perioden 2015 – 2035. 

 Arbeidskraftbehovet blir etter hvert vanskelig å dekke, spesielt innen pleie- og 

omsorgsyrker.  

 Økende klimautfordringer krever at kommunen må ta nødvendige miljøhensyn i 

planlegging, utbygging, og drift av tjenester. 

 Grunnlaget for å finansiere framtidige behov er usikkert (utviklingen i statlige finanser 

og økonomiske rammebetingelser for kommunen)  
 

 Befolkningsvekst og befolkningssammensetning 

o Antall eldre over 80 år vil øke kraftig. Økningen blir markant fra 2021.  

o Fremskreven kapasitet for familieomsorg vil avta kraftig fram mot 2035. 

o Det blir færre yrkesaktive per pensjonist i perioden 2015 – 2035 

o Arbeidskraftbehovet blir etter hvert vanskelig å dekke, spesielt innen pleie- og 

omsorgsyrker.  

o Det blir andelsmessig færre yrkesaktive som vil gi lavere skatteinntekter. 

 Kapasitetsetterslep, vedlikeholdsetterslep og befolkningsvekst krever store investeringer i 

sosial infrastruktur. 

 Usikkert inntektsbilde - (utviklingen i statlige finanser og økonomiske rammebetingelser 

for kommunen) 

 Tilpasse driften til en forventning om lavere inntekter og at en større del av inntektene vil 

gå til å finansiere investeringene (EK, høyere avdrag og renteutgifter) 

 Økte pensjonskostnader  
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Aldersbæreevnen er antall personer i yrkesaktiv alder 20–66 år per antall eldre i gruppen 67 år 

og eldre. Aldersbæreevnen for Bærum har vært relativ stabil eller svakt økende de siste 15 år. 

Årsaken er økt innflytting av personer i yrkesaktiv alder, herunder (arbeids-)innvandring. En 

nedadgående trend startet i 2013 og ifølge prognosen vil denne trenden forsterkes fra cirka 

2020. I 2035 vil det være 3,2 personer i yrkesaktiv alder per eldre over 67 år. Figur 9 viser 

utviklingen i aldersbæreevnen for Bærum i perioden 2000–2035. 

  

Figur 9: Koeffisienten for aldersbæreevne (The Potential Support Ratio) 1985–2012: Antall personer i 

yrkesaktiv alder (20–66 år) per person i aldersgruppen 67 år og eldre (SSB, Utviklingsenheten 2012) 
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Det blir færre arbeidstakere per pensjonist, og dermed færre til å sikre samme velferdsnivå 

som i dag. Behovet for mer arbeidskraft vil gjøre seg gjeldende innenfor flere yrker og 

sektorer. Helse- og omsorgssektoren er blant de sektorene som vil merke dette mest. 

Kommunen må håndtere en stor økning i antall mennesker som har behov for pleie- og 

omsorgstjenester, samtidig som antall personer i yrkesaktiv alder (16–66 år) blir færre.  

Nasjonalt og lokalt vil det være en stor utfordring å sikre arbeidskraft nok til å opprettholde 

velferdsordningene i fremtiden.  

 

De store samfunnstrekkene vil bidra til å øke presset på velferdstjenestene. De områder som 

her er beskrevet er på ingen måte uttømmende. Utfordringsbildet er dynamisk og kan endres i 

løpet av prognoseperioden. Eksempler på slike endringer kan være: 

 

 Ny (bruk av) teknologi 

Det er en betydelig og prioritert satsing på digitalisering av offentlig sektor. Det vil innebære 

at deler av forvaltningen til kommunen vil digitaliseres i løpet av de neste 10–20 år. I tillegg 

til forvaltningen, er det teknologistøtte til tjenestene - hvordan vil fremtidens skolehverdag og 

omsorgstjeneste se ut? I hvilken grad kan og vil teknologi bidra til at Bærum kommune kan 

løse samme oppgave med færre ansatte?  

 

 Yrkessammensetning 

I Sverige viser utregninger i rapporten Vartannat jobb automatiseras inom 20 år at 53 prosent 

av alle jobber kan forsvinne. Å hjelpe eller ha omsorg for andre lar seg vanskelig digitalisere, 

men kan støttes av teknologi. Kommunal tjenesteproduksjon vil derfor kreve ansatte, men 

kombinasjonen av «varme hender» og teknologi vil nok gi nye typer jobber som man per i 

dag ikke vet helt hva er.  
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 Kommunereform 

Kommunesammenslåing og ny oppgavefordeling vil kunne endre noe på administrasjon og 

tjenesteproduksjon og mere på samfunnsutvikling og utbygging. 
 
Omfang og tidspunkt for når kjente utfordringer må løses kan forandres, men endringsbehov 

vil være til stede.  

 

 

Fremtidig befolkningsvekst og befolkningssammensetning 
 

Både kommunens inntektspotensial og utgiftsbehov er nært knyttet til befolkningsutviklingen 

og befolkningssammensetning. 

  
Tabell 3 viser prognose for befolkningsvekst i perioden 

2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035

Befolkningsvekst i perioden 5,5 % 4,0 % 3,6 % 3,4 %

Gjennomsnittlig befolkningsvekst 1,3 % 1,0 % 0,9 % 0,8 %  
 

Bærum forventer en moderat vekst fra 2016 til 2035 med mer enn 25 000 nye innbyggere 

eller drøyt 20 prosent. Betraktninger på grunnlag av gjennomsnittlig befolkningsvekst kan 

imidlertid gi et feil bilde av hvilke utfordringer kommunen møter. Det er avgjørende i hvilke 

aldersgrupper veksten kommer.  

 

I Bærum er det forventet vekst i alle aldersgrupper, og prognosen viser en kraftig vekst i 

aldersgruppen 67–79 år i hele perioden, se figur 10. Fra 2021 forventes en sterk vekst i 

aldersgruppene over 80 år. Disse aldersgruppene er mer ressurskrevende enn de yngre 

aldersgruppene. Veksten antas primært å komme fra Bærums egne innbyggere som blir eldre 

(som redegjort i sak 14/156698 «Boligbygging, befolkningsvekst og kommuneøkonomi» 

flytter det i aldersgruppen 50+ statistisk færre inn en ut av kommunen). 

 

Det er forventet en lavere vekst i aldersgruppen 20–66 år. Dette gir som nevnt en 

nedadgående trend i aldersbæreevnen, og betyr færre arbeidstakere per pensjonist, og dermed 

færre til å sikre samme velferdsnivå som i dag. Færre andelsvis yrkesaktive fører til lavere 

vekst i skatteinntekter og færre som produserer tjenester.  

Prognosene for landet viser i stor grad samme tendens. I Bærum forventes det en noe høyere 

befolkningsvekst enn i resten av landet de neste 20 årene.  
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Figur 10: Utvikling i vekst i ulike aldersgrupper – Bærum, 2015–2035. Befolkningsutviklingen er 

angitt som indekser der 2015=100  

 
 

Figur 10 viser veksten i ulike aldersgrupper fra 2015–2035. Veksten illustreres med indekser 

der år 2015 er lik 100 for alle aldersgrupper. Figuren tydeliggjør i hvilke aldersgrupper det er 

forventet høyest vekst i perioden. Det er aldersgruppene 67–79 (grønn linje), 80–89 (rødbrun 

linje) og 90+ som viser de største variasjonene og den høyeste veksten. Selv om 

befolkningsveksten er på over 60 prosent i de eldste aldersgruppene, anslås det en samlet 

befolkningsvekst (oransje stiplet linjen) på i overkant av 20 prosent de neste 20 årene. Dette 

skyldes at andelen i de eldste aldersgruppene er lavere enn de yngste. 

 
 
Betydelig fremtidig investeringsbehov 
 

Avgjørende for en kommunens evne til å møte befolkningsvekst, på kort sikt, er 

kapasitetssituasjon for eksisterende sosial infrastruktur. 

 

Kommunens langsiktige investeringsbehov, både knyttet til verdibevaring, udekket 

kapasitetsbehov per i dag og behovet for økt kapasitet knyttet til forventet befolkningsvekst, 

viser at det årlige investeringsnivået må økes betydelig de neste 15–20 årene. Hovedtyngden 

av investeringer knytter seg til skole, barnehage og omsorg. Finansieringen, både i form av 

egenkapital og årlige rente- og avdragskostnader, vil båndlegge en stadig større del av 

kommunens årlige inntekter. 

 

Kommunen har de siste 10 årene i gjennomsnitt realisert ikke-rentable investeringsprosjekter 

for i underkant av 800 mill. årlig. Oversikten viser at nivået av ikke-rentable investeringstiltak 

for de neste 10 årene beløper seg til i overkant av 1,1 mrd. årlig. Dette er en betydelig økning 

i investeringsnivå og vil være krevende for kommunens samlede økonomi. 

 

Hvor fremtidig boligbygging vil skje, og om eksisterende infrastruktur kan benyttes for å 

møte behovene i befolkningen er av stor betydning for økonomien. I tillegg er det viktig med 

rask utbygging og innflytting i nye utbyggingsområder, slik at ny sosial infrastruktur raskt tas 
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i bruk. Dersom videre boligutbygging krever store investeringer i infrastruktur, vil ikke 

finanskostnadene dekkes av veksten i de frie inntektene på kort sikt.  Om 

fremskyndingsbidrag (utbyggingsavgifter) kunne vært benyttet til å finansiere sosial 

infrastruktur ville dette ha redusert perioden med «underdekning». Det er en tilleggs 

utfordring for Bærum med høye tomtekostnader for etablering av sosial infrastruktur. 

Det knytter seg også andre utfordringer til økt fremtidig investeringsnivå, blant annet 

knapphet på tomtearealer. Knapphet på tomter øker behovet for fokus på arealeffektivitet. 

Arealer er videre den viktigste kostnadsdriveren ved eiendomsdrift og en viktig energi- og 

miljøfaktor. Bedre arealeffektivitet og mer effektiv drift kan oppnås gjennom utvikling av mer 

arealeffektive bygnings- og tjenestekonsepter samt standardisering av bygningsmassen.  

 
Den langsiktige investeringsplanen vil, sammen med rekkefølgekravene i kommuneplanen, 

bidra til økt forutsigbarhet for både utbyggere og innbyggere. 

 

 

Økonomisk utvikling og inntektsforventninger 
 

Norge har vært annerledeslandet, blant annet på grunn av aktiviteten i oljesektoren. Staten har 

bygget opp Statens pensjonsfond utland (SPU) av inntekter fra oljeinvesteringene. Det gjør 

det mulig å holde høyere aktivitet enn i våre naboland. Vil det fortsette? Dersom ikke 

økonomien ute tar seg opp, og eksporten svikter, vil kommunen måtte ta sin del av en 

nasjonal innstramming?  

 

Inntektsutviklingen fremover er usikker. Dette gjelder både skatteinntektene og overføringene 

fra staten. En kan ikke utelukke at oljeprisen fortsetter å holde seg lavt i årene fremover, noe 

som vil få store konsekvenser for oljeinvesteringene og den videre utviklingen i norsk 

økonomi. Svakere vekst i norsk økonomi må forventes å gi lavere skatter til både stat og 

kommune. KS anslår at effekten av en lavere oljepris kan gi en samlet skattesvikt for 

kommunesektoren på i alt 1,25 – 2 milliarder kroner i 2015. Omstillingsevnen vil være 

avgjørende for den videre utviklingen i norsk økonomi når bidraget fra oljerelatert næring 

avtar.  

 

Bærum kommunes egen befolkningsprognose og SSB sin befolkningsprognose for landet 

viser at andelen personer i yrkesaktiv alder går ned, og dette vil påvirke skatteinntektene 

negativt. I tillegg vil eldrebølgen gi økte utgifter i omsorgsektoren. Eldrebølgen vil ramme 

hele landet og det er stor usikkerhet til landets evne til å kompensere de økte utgiftene dette 

medfører.  

 

Veksttilskudd 

Inntektssystemet inneholder også en egen kompensasjon til kommuner med sterkest 

befolkningsvekst. Det er fordi disse kommuner på kort og mellomlang sikt kan få utfordringer 

med å tilpasse tjenestetilbudet til en voksende befolkning og til å finansiere nødvendige 

investeringer. Ordningen med veksttilskudd ble fra 2015 utvidet. Flere kommuner får tilskudd 

samtidig som tilskuddet er økt. Fra 2015 gis veksttilskudd til kommuner som har hatt en årlig 

gjennomsnittlig befolkningsvekst de siste tre årene på 1,6 prosent eller mer og har 

skatteinntekter under 140 prosent av landsgjennomsnittet. Veksttilskuddet blir gitt som et fast 

beløp per nye innbygger ut over vekstgrensen, som for 2015 er 55 000 kroner. Bærum har en 

gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,69 prosent de tre siste årene, men skatteinntekter som 

er større enn 140 prosent av landsgjennomsnittet og får derfor ikke veksttilskudd.  
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For Bærum kommune ville veksttilskuddet for 2015 tilsvart omkring 6 mill. 

 

Inntektssystemet skal i utgangspunktet ivareta endringer i kommunens befolkning. Likevel 

opplever kommuner med sterk befolkningsnedgang eller oppgang utfordringer, spesielt med 

infrastrukturkostnader. Kommuner med befolkningsnedgang får færre innbyggere å fordele 

utgifter til allerede gjennomførte investeringer. Kommuner med befolkningsvekst må 

gjennomføre terskelinvesteringer som det tar tid å få utnyttet fullt ut. De har også lange 

perioder med vesentlig høyere investeringsutgifter relatert til de nye innbyggerne enn de 

eksisterende.  

 

Endringer i skatteforutsetninger og inntektssystemet 

Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet i 

kommuneproposisjonen for 2017 som legges frem våren 2016. Regjeringen har signalisert at 

den vil vurdere ulike modeller for tilbakeføring av deler av selskapsskatten til kommunene 

2016. Bærum kommune er en skattesterk kommune, og hvilken modell regjeringen velger, vil 

påvirke kommunens skatteinntekter i stor grad.  

 

Reduksjon eller fjerning av formuesskatten? Formuesskatten er viktig for inntektsgrunnlaget 

til Bærum kommune. Gjennomsnittlig de tre siste årene har formuesskatt per innbygger ligget 

på 244 prosent av landsgjennomsnittet. Den relative fordelingen som var mellom kommunene 

for selskapsskatten i perioden 2005–2008 gav en gjennomsnittlig selskapsskatt per innbygger 

på 188 prosent av landsgjennomsnittet. Fjernes for eksempel formuesskatten i sin helhet og 

selskapsskatt innføres, vil Bærum kommune høyst sannsynlig tape inntekter.  

 

Nivået på skatteutjevningen er også et viktig delelement i kommunens inntekter. Gjennom 

skatteutjevningen utjevnes variasjoner i skatteinntektene mellom kommunene. 

Ambisjonsnivået for utjevning er et politisk spørsmål. Valg av utjevningsgrad baseres på en 

avveining mellom hensynet til lokal forankring av inntektene og utjevning av de økonomiske 

forutsetningene for et likeverdig tjenestetilbud. For en skattesterk kommune som Bærum vil 

en reduksjon være positivt. Eksempelvis ville Bærum beholdt i underkant av 80 mill. mer av 

skatteinntektene i 2013 om den gamle ordningen med et trekk på 55 prosent hadde vært 

gjeldende, i stedet for dagens trekk på 60 prosent.  

 

 
Utfordringer i tjenestene 
 

Kommunens årlige investeringsbehov økes betydelig de neste 15–20 årene. Finansieringen av 

investeringene, både i form av egenkapital og årlige rente- og avdragskostnader, vil ta en 

stadig større del av kommunens årlige inntekter. Det er usikkerhet knyttet til fremtidig 

inntekter, både fordi andelen yrkesaktive reduseres og fordi svakere vekst i norsk økonomi må 

forvente å gi lavere skatteinntekter til både stat og kommune. Veksten i den eldste delen av 

befolkningen vil kreve mer ressurser og økt tjenestebehov, og det blir færre andelsvis 

yrkesaktive noe som fører til usikker tilgang på tilstrekkelig arbeidskraft.  

 

Dette fremtidsbilde gir Bærum kommunen utfordringer, og det vil være behov for omstilling 

til strammere økonomiske og ressursmessige rammer i tjenestene. 
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Pensjonskostnader   
 
Pensjonskostnadene har hatt en betydelig økning de siste årene. I 2009 ble det regnskapsført 

382 mill. og tilsvarende tall for 2014 ble 634 mill. Det er spesielt lønns- og renteutviklingen 

som påvirker utviklingen i pensjonskostnadene.  

Norge har de siste årene hatt en situasjon hvor lønnsutviklingen har vært relativt høy, 

kombinert med et lavt rentenivå. Denne kombinasjonen gir en vesentlig økning i 

pensjonskostnadene.  

 

Tabell 4 viser tre simuleringer for utvikling i pensjonskostnadene fra 2009 til 2026 (2009 og 

2014 er regnskapstall). 

  Regnskap Regnskap Prognose Prognose Prognose 

mill. kr 2009 2014 2015 2020 2026 

Alt. A) Samlet pensjonskostnad 382 634 624 761 791 

Alt. B) Samlet pensjonskostnad 382 634 624 727 700 

Alt. C) Samlet pensjonskostnad 383 635 625 797 890 

 

Alt. A viser en utvikling i pensjonskostnadene fra 2009 til 2026, gitt en årlig lønnsvekst på 3 

prosent og en forventet avkastning på pensjonsfondet med 4,5 prosent. 

 

Alt. B viser effekten ved en antatt lønnsvekst på 2 prosent og en avkastning på 3,5 prosent. 

Pensjonskostnadene får en lavere økning for perioden 2020 til 2026 enn i Alt. A, og utgjør en 

antatt differanse på 91 mill. i 2026. 

 

Alt C viser effekten ved et antatt lønnsoppgjør på 4 prosent og en forventet avkastning på 5,5 

prosent. Gitt dagens lave rentenivå og økonomiske situasjon så blir dette et mindre realistisk 

alternativ. 

 

En alternativ betraktning kan være forutsetning om en lavere lønnsutvikling kombinert med et 

lavt rentenivå. Dette kan være en realistisk vurdering gitt konsekvensens av utviklingen i bl.a. 

oljeøkonomien. 

 

Fra 1.januar 2015 ble det innført en ny uføreordning. En konsekvens av dette, er at staten ved 

NAV tar en større andel av uførekostnadene. Dette gir en lavere uførekostnad for 

kommunene. 

 

I pensjonssammenheng er den største trusselen et fortsatt lavt rentenivå. Et lavt rentenivå får 

direkte effekt på pensjonskassens mulighet for oppnå en avkastning tilsvarende minimum 

rentegarantipremien. Dette vil igjen påvirke utviklingen i pensjonskostnaden. 

Sett i en større sammenheng, så vil et lavt rentenivå for kommunen resultere i lave 

renteutgifter knyttet til kommunens lånegjeld.  

 

I den etterfølgende driftsanalysen er pensjonsutgiften forutsatt å følge veksten i 

lønnsutgiftene. Kostnaden er innbakt i de beregnede enhetskostnadene for de ulike deler av 

driften. I tillegg er effekten av premieavviket innarbeidet.  
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Gjeldsvekst og fremtidige finansutgifter 
 
Fra flere hold er det økende bekymring for kommunenes gjeldsvekst. Gjennom de siste ti 

årene har gjelden vokst betydelig mer enn inntektene. Riksrevisjonen og KS råder 

kommunene til å ta høyde for en renteoppgang i budsjettarbeidet og tenke langsiktig. 

Tidligere i år offentliggjorde Riksrevisjonen en rapport som konkluderer med at hver sjette 

kommune har urovekkende høy gjeldsbelastning og lite økonomisk handlingsrom. Disse 

kommunene hadde i 2013 et gjeldsnivå på over 75 prosent av inntektene, et driftsresultat på 

under 3 prosent av inntektene og et disposisjonsfond på under 5 prosent av inntektene. Bærum 

kommune er ikke blant disse kommunene. Grovt sett har nivået i 2013 og 2014 vært en 

gjeldsgrad på 70 prosent, disposisjonsfond på 13 prosent (og forvaltningsfondet kommer i 

tillegg), og driftsresultat på henholdsvis 5,9 og 2,6 prosent. Bærum har derved handlingsrom i 

dagens situasjon, men ser at investeringsbehovene fremover er utfordrende. 

 

Kommunen er underlagt regler som begrenser opplåning; Krav om maksimal løpetid på lån og 

krav om årlig avdragsbetaling (jevn nedbetaling over investeringenes levetid) og politisk 

vedtatt mål om belåningsgrad (50 prosent egenkapitalfinansiering av rentable investeringer).  

 

Den langsiktige investeringsplanen legger press på forholdet mellom drifts- og 

investeringsrammene i budsjettet. Bærum lånefinansierer de rentable investeringene som 

vann, avløp og renovasjon, samt boliger. Lånekostnadene i form av renter og avdrag skal 

dekkes av brukerne gjennom gebyrer og husleie.  

 

For investeringer som kommunen må finansiere selv, de ikke rentable investeringene, er målet 

50 prosent egenkapitalfinansiering. I perioder med spesielt høy investeringsaktivitet kan 

såpass høy egenkapitalfinansiering være et ambisiøst mål, og gi store konsekvenser for 

driften.  Å redusere egenkapitalfinansieringen i år med ekstra stort investeringsnivå, kan være 

en del av løsningen for å unngå urimelige sprang i innsparingskrav og gi mer stabile rammer 

for driften. Dette omtales nærmere i analysedelen av notatet. 

 

Rentenivået er historisk lavt, og bidrar til å holde finansutgiftene nede. Det skyldes 

etterdønningene av finanskrisen. De etterfølgende statsfinansielle krisene preger fremdeles 

internasjonal økonomi, og aktivitetsnivået hos Norges handelspartnere preges av 

lavkonjunktur. Arbeidsledigheten er i de fleste OECD-land meget høy. Rentenivået er derfor 

fremdeles meget lavt. Rentene i utlandet vil øke gradvis i takt med konjunkturbedringen. Man 

ser for seg en prisvekst på rundt 2 prosent og en realrente ute på litt over 1 prosent de neste 25 

årene. Norsk økonomi vil bli mindre oljeavhengig enn den var i langtidsperioden, med 

oppbyggingen av Statens pensjonsfond utland, og noe mer følsom for avkastningen på 

verdens finansmarkeder. 
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5. Investeringsplanen 
 
Langsiktig investeringsplan 2016–2035 
 

Rådmannen la fram «Langsiktig investeringsoversikt for perioden 2015–2034» for 

formannskapet 11.06.14. Denne oversikten viste at summen av investeringstiltak som er 

ønsket for å møte behovene i befolkningen og ivareta og utvikle kommunens drift for øvrig, 

utfordrer kommunens gjennomføringsevne og økonomiske bæreevne. Oversikten var første 

steg i arbeidet med utvikling av en langsiktig investeringsplan.   

 

Rådmannen arbeider med å få god oversikt over kommunens totale investeringsbehov (både 

etterslep i forhold til eksisterende innbyggere og nye behov som følge av vekst), 

konsekvensanalyser av rekkefølger og tempo for boligutbygging (når utløses behov for ny 

sosial infrastruktur) samt behov for å sikre fortsatt brukbarhet i eksisterende bygningsmasse.  

 

Sentrale dokumenter i denne sammenheng er arealdelen i kommuneplanen, behovsplaner og 

behovsanalyser, eiendomsstrategien med satsning på arealeffektivitet og oppgradering av 

eksisterende bygningsmasse, sak om forvaltning og styring av investeringer som foreslår 

etablering av investeringsreglement og føringer for mer systematisk prioritering av 

investeringsprosjekter i et helhetlig bilde.   

 

Langsiktig investeringsplan vil utvikles og holde bedre kvalitet og presisjonsnivå år for år. 

Det er nødvendig å understreke at planen først og fremst er tenkt å vise et bilde av nivået og 

antyde fremdrift/rekkefølge/ prioritering. Det er usikkerhet knyttet til både fremdrift og 

kostnadsanslag for prosjektene, med større usikkerhet jo lenger ut i perioden man kommer. 

Det er ikke enkeltprosjekters kostnadsestimat eller enkeltprosjektets fremdrift som skal vies 

oppmerksomhet gjennom saken, men totaliteten av investeringsporteføljen. 
 

Sammenlignet med investeringsoversikt fremlagt våren 2014 har rådmannen i 

investeringsplanen for 2016–2035 lagt til grunn rekkefølgestyring av utbyggingsområdene, 

som en oppfølging av forslag til Kommuneplanen arealdel 2015–2030. 

 

Arealdelen har fokus på hvor utbygging bør skje i tiden fremover, og at utbyggingsstrategien 

ses i sammenheng med kommunens langsiktige investeringsplaner. Planlagt boligbygging 

krever store investeringer i skole og barnehager, og hensynet til kommunens økonomi tilsier 

at de store investeringene må fordeles utover i planperioden. Dette innebærer at det må 

fastsettes rekkefølge på kommunens investeringer i sosial infrastruktur, herunder skole. 

 

En tydelig investeringsrekkefølge vil bidra til større forutsigbarhet for alle involverte. 

Rådmannen anbefaler i arealdelen at større investeringer i sosial infrastruktur herunder skole, 

gjøres i følgende rekkefølge: 

 

1. Fornebu 

2. Bekkestua 

3. Sandvika 

4. Fossum 

 

Denne investeringsplanen antyder når de ulike investeringene i sosial infrastruktur kan 

gjennomføres. I et kommunaløkonomisk perspektiv er det gunstig med en klar tidsmessig 



23 
 

prioritering av de største utbyggingsområdene i forhold til hverandre. Da unngås parallelle 

investeringer og det begrenser risikoen for at mange kommunale nye bygninger/ ikke blir tatt i 

bruk fullt ut. De investeringer som gjøres bør utnyttes maksimalt ved at de de områder som 

prioriteres med investeringene bygges ut med boliger så raskt som mulig innenfor den 

etablerte kapasitet. 

 

Det enkelte prosjektet er prioritert etter prioriteringene: 

 P1 – Må 

 P2 – Må – men ikke like tidskritisk som P1 

 P3 – Kan (ikke lovpålagte oppgaver) 

 

Det pågår et arbeid med å etablere en behovsanalyse over fremtidige investeringsønsker innen 

kultur og idrett i dialog med kultur- og idrettslivet i Bærum. De fleste av prosjektene i denne 

kategorien understøtter ikke lovpålagte oppgaver, og vil derfor være av kategori P3. 

Konkrete prosjekter som allerede foreligger som initiativ og er gitt prioritet P3 er Nadderud 

stadion, Arena Bekkestua, ny svømmehall på Rud (i forlengelsen av prosjekteringsmidler 

bevilget 2015) samt nytt bygg på «Rådhustorget» - Sandvika øst. Disse prosjektene anslås å 

ha en samlet prosjektverdi i intervallet 0,8–1,2 mrd. I tillegg tilkommer eventuelle tiltak som 

følger av behovsanalysen. 

 

Figur 11 viser de ikke-rentable investeringene slik de foreligger i langsiktig investeringsplan 

inklusive P3 prosjekter. P3 prosjektene er tatt ut i de senere fremstillinger og beregninger. 

Alle tall i langsiktig investeringsplan er i 2014 kroner. 

 

Dersom disse prosjektene skulle vært realisert i perioden 2020-2028 ville de ha påvirket de 

ikke-rentable investeringene som illustrert i figuren nedenfor.   
 

Figur 11 viser de ikke-rentable investeringene inklusive P3. 

 
 

Langsiktig investeringsplan slik den nå foreligger viser at rentable (selvfinansierende) og 

ikke-rentable investeringer for perioden 2016–2035 er i størrelsesorden 26,6 milliarder 

kroner, som er vesentlig over det historiske nivået. De siste 10 år har gjennomsnittlig 

investeringsnivå for de samlede investeringene og de ikke-rentable investeringene vært 

henholdsvis 1 023 mill. og 765 mill.  
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Figur 12 viser de samlede investeringene i investeringsplanen, eksklusive P3. 

 

 
 

 

Tabell 5 viser gjennomsnittlig investeringsnivå av rådmannens forslag til langsiktig investeringsplan 

2016–2035 for handlingsprogramperioden 2016–2019, 10 års perioden og hele 20 års perioden. 

mill. 2014 kr 2016-2019 2016-2025 2016-2035

Alle investeringer 1 515 1 498 1 328

Ikke-rentable 1 043 1 125 1 045

Rentable  472  373  283

Gjennomsnitt

 
 

Det er spesielt 10-årsperioden 2016–2025, som blir mest krevende, da de ikke-rentable 

investeringer i gjennomsnitt ligger 125 mill. over bærekraftig nivå. Økonomisk bærekraftig 

nivå anses å være 1 mrd. i ikke-rentable investeringer. Frem til neste rullering av 

investeringsplanen og Handlingsprogram 2017–2020 vil nye konsepter, dekningsgrader m.m. 

bli vurdert for å kunne redusere arealer/brukere og redusere investeringsnivå og kostnader til 

eiendomsdrift ytterligere. 
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Figur 13 viser ikke-rentable investeringer for perioden 2016–2035 i 1000 kr. fordelt per område. 

 
 

Figur 13 viser at investeringer i skoler og barnehager utgjør det meste de første 10 årene i 

perioden. Oppgradering og funksjons- og formuesbevaring av eiendomsmassen foreslås løftet 

opp til 300 mill. i perioden. Et løft er nødvendig for at mange av de eksisterende bygningene 

fortsatt skal kunne fungere for tjenestene.  

 

Innen pleie og omsorg og velferds- og omsorgsboliger er det behov for strukturelle grep for å 

redusere driftskostnadene, i tillegg til økt behov for plasser. Dette krever at bygningsmassen 

optimaliseres så den kan understøtte mer effektive driftsformer..  

 

Generelt vil det være vanskelig å forutsi alle behovene langt frem i tid. De siste 10 årene i 

planen vil derfor være beheftet med stor usikkerhet. 
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Tabell 6 viser anslåtte investeringer pr sektor og programområder:  
Sum Sum Sum

mill. 2014 kr 2016-2019 2016-2025 2016-2035

Formuesbevaring/vedlikehold  336 1 532 4 432

IT og Administrasjon  368  956 1 936

Barn og unge 2 074 4 608 6 509

Skole 1 641 3 617 4 788

Barnehage  431  989 1 719

Barnevern  2  2  2

Bistand og omsorg  681 1 881 3 965

Pleie og omsorg  681 1 881 3 965

Sosialtjeneste  0  0  0

Kommunehelse  0  0  0

Frivillighet, idrett, kultur og kirke  215  694 1 389

Kultur og fritid  97  564  859

Kirke  119  131  531

Miljø, klima og kommunalteknikk  492 1 394 2 313

Fysisk planlegging, natur, nærmiljø  184  451  913

Brann og ulykkesvern  22  320  320

Samferdsel  247  524  882

Transport  40  99  198

Vann-, avløp og renovasjon  514 1 294 2 594

Renovasjon  16  40  80

Vann- og avløp  498 1 254 2 514

Sosial- og omsorgsboliger 1 376 2 436 3 058

Omsorgsboliger  571 1 115 1 115

Samlokaliserte boliger funksj. hemmede  240  592  941

Velferdsboliger  330  440  622

Boliger, psykiatri  234  289  380

Fornebu ((fase 1 og tomter/marginer fase 2))  4  184  364

Brutto investeringsutgifter 6 060 14 978 26 560  
 
 
Beskrivelse av anslåtte investeringer for de største utbyggingsområdene. 
 

Investeringsbehovene for de største utbyggingsområdene er innarbeidet under de 

programområdene prosjektene tilhører, men er presentert samlet under. 

 

Anslagene viser kostnader for hva som er planlagt bygget av sosial infrastruktur i tilknytning 

til det enkelte utbyggingsområdet. Beregningene kan ikke direkte brukes for å uttrykke 

kostnader til sosial infrastruktur per bolig, da må det korrigeres for enkelte funksjoner som 

dekker mer enn bare boligene på utbyggingsområdene eller som betjenes av investeringer 

gjort utenfor utbyggingsområdet. Slike detaljerte beregninger er ikke gjort. Likevel er det 

tydelig at det går et samfunnsøkonomisk skille mellom områder som i stor grad mangler 

sosial, teknisk og samferdselsmessig infrastruktur når de igangsettes, for eksempel Fornebu 

(fra starten av), Avtjerna og Fossum og de områder som kan dra nytte av allerede etablert 

infrastruktur, for eksempel Sandvika og Bekkestua.  

 
Fornebu 

Som lagt til grunn i arealdelen skal utbygging av sosial infrastruktur på Fornebu fortsette og 

prioriteres høyt. Det er allerede gjort store investeringer i teknisk infrastruktur og 

grøntområder, som bør utnyttes. Dagens befolkningsgrunnlag sammen med igangsatt 

utbygging vil utløse behov for økt skolekapasitet allerede rundt 2018/19. 
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Gjeldende planer for Fornebu tilsier at det må bygges 2 barneskoler og en ungdomsskole. 

Tidspunkt for bygging av skole 2 og 3 på Fornebu må optimaliseres både utfra 

utbyggingstakten på Fornebu og innfasingen av andre nødvendige skoleutbygginger 

 

Den langsiktige investeringsplanen viser behovet for sosial infrastruktur basert på utbygging 

av 6300 boliger på Fornebu, noe som tilsvarer en forventet fremtidig befolkning på cirka 

15 000 innbyggere. Behovet for gjenværende investeringer utgjør cirka 3,1 mrd. Anslagene 

må oppdateres om forutsetningene endres. Hovedtyngden av investeringene (skoler, 

barnehager og helse- og sosial) er planlagt i perioden 2016 til 2025. Mye av investeringene til 

skole og barnehage de nærmeste årene er for å dekke behov for barn som allerede bor på 

Fornebu. Kombinert kultur og kirkebygg er lagt inni perioden 2028–2030.  

 
Figur 14 viser anslag på sosial infrastruktur per hovedområde som ligger til grunn i langsiktig 

investeringsplan. 

 
 

De etablerte kommunale grendesentrene (Hundsund og Storøya) består av ulike kommunale 

tjenestetilbud som er samlokalisert og sambruker arealer. Dette innebærer at arealer har 

kunnet reduseres og derfor også investeringskostnadene og driftsutgiftene. Det legges opp til 

en slik tilnærming også ved den videre utbyggingen for å få en mest mulig arealeffektiv 

utnyttelse av tomter og bygninger..  

 

Det er laget enkle mulighetsstudier i forhold til om de avsatte tomtene i kommunedelplanen er 

dekkende for fremtidig arealbehov. Foreløpige analyser viser at det er mulig å få plass til all 

sosial infrastruktur på de tiltenkte tomtene. Dette forutsetter reguleringsplaner som gir høyere 

utnyttelse enn for Hundsund og Storøya grendesenter, grunnflater, utbyggingsvolum og 

utomhusarealer må utfordres i planene.  Videre forutsettes at det satses på sambruk og 

samlokaliseringer. Kommunen eier ikke tomtegrunn og må i samarbeid med grunneier OBOS 

finne løsninger på dekning av det fremtidige arealbehov.  

 

Rådmannen arbeider videre med løsningene for sosial infrastruktur på Fornebu, parallelt med 

vurderingene rundt høyere utnyttelse av hele området og hvordan tilpasning av utbyggingstakt 

i tid kan gjøre det mulig å gjenbruke skoler og barnehager fordi aldersprofilene 

erfaringsmessig vil variere mellom boligområder med ulike etableringstidspunkt.  
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Bekkestua, Stabekk, Haslum, Avløs og Høvik 

I kommuneplanens arealdel prioriteres Bekkestua området som utbyggingsområde for boliger. 

Noe som innebærer at skolekapasiteten i Bekkestuaområdet må økes. 

 

Bekkestua barneskole er under planlegging og det ses nå på om skolen kan etableres som 4 

parallell (skolen er til nå forutsatt som 3 parallell). Dette vil både tilrettelegge for mer robust 

og kostnadsøkonomisk drift, og samtidig vil en slik kapasitetsøkning kunne dekke opp noe 

boligbygging i Bekkestua sentrum og nærliggende områder, utover det som allerede er vedtatt 

av prosjekter.  

 

Omfanget av ny boligbygging og eksisterende kapasitetsutfordringer i Høvikområdet tilsier at 

det i tillegg etableres ny skole ved Ballerud. Denne investeringsplanen forutsetter at skolen er 

ferdig i 2023.  

 

Investering i ny skole på Ballerud vil være en robust løsning hvor kapasiteten kan utnyttes 

raskt og som kan brukes fleksibelt om forutsetningene skulle endre seg. Skolen vil direkte 

eller indirekte bidra til å dekke kapasitetsbehovet som følger ved utbygging ved eksempelvis 

Bekkestua, Stabekk, Høvik, Haslum og Avløs. 

 

Boligbygging i de aktuelle områder må tidsmessig tilpasses kapasitetsøkningene. 

 
Sandvika 

Fortsatt byutvikling i Sandvika er en prioritert oppgave. Økt kapasitet på skole og barnehage 

er nødvendig for å dekke utbyggingen av blant annet Hamangsletta og Industriveien, som 

følger av E16-omleggingen. Området vurderes å være klart for utbygging i tiden etter 2020. 

Avhengigheten av E16-omleggingen bidrar til at rådmannen anbefaler 

skole/barnehageutbygging i Sandvika etter Bekkestua. 

 

Utvidelsen av Jong skole som er ferdigstilt til skoleåret 2015/2016 åpner for noe ny 

boligbygging i Sandvika. Dagens befolkningsgrunnlag og omfanget på ny boligbygging tilsier 

etablering av ny barneskole cirka 2024 og utvidelse av Bjørnegård ungdomsskole cirka 2022. 

Økt barnehagekapasitet er også forutsatt etablert. Kapasitetsøkninger og tidspunkter for 

ferdigstillelse av boliger i de store prosjektene må koordineres. 

 
Fossum  

Utbygging av Fossum medfører behov for investeringer i ny skole/barnehager og annen 

kommunal infrastruktur. Investeringene vil i hovedsak være rettet mot innbyggere på Fossum 

og områdene nord for Griniveien. Investeringsplanen legger til grunn at Fossum prioriteres 

etter Fornebu, Bekkestua og Sandvika når det gjelder investeringer i sosial infrastruktur. 

Behovet for økt skolekapasitet i nordøstre Bærum, Fossum-utbyggingen unntatt, er her 

forutsatt løst gjennom utvidelse av kapasiteten ved eksisterende skoler. 

 

Investeringer på Fossum er i denne investeringsplanen forutsatt gjennomført i perioden 2030–

2035. 

 

Det er estimert et grovt kostnadsbilde for den nye sosiale infrastrukturen som området vil ha 

behov for.  
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Figur 15 viser anslag på sosial infrastruktur for Fossum området i perioden fordelt på hovedområder. 

 
 

Investeringer i sosial infrastruktur på Fossum utgjør tilsammen cirka 1,5 mrd. Følgende er lagt 

til grunn i denne oversikten:   

 Økt skolekapasitet Fossum, perioden 2030–2033 

 Barnehage/grendesenter, 200 plasser, perioden 2030–2032 

 Bo- og behandlingssenter, perioden 2033–2035 

 Kultur og fritid, perioden etter 2035 
 
Avtjerna 

Avtjerna ligger inne som fremtidig utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel. Det er 

avsatt arealer til omkring 5 000 boliger. Utbyggingen vil kreve komplett nye investeringer i 

både teknisk og sosial infrastruktur. Det forutsettes at kostnadsbildet vil ligge på nivå med 

Fornebu utbyggingen, men uten mulighet for fremskyndingsbidrag slik regelverket er i dag. 

Grove anslag for utbyggingen viser en kostnad på omlag 3,7 mrd. i kommunal infrastruktur. 

Investeringer til vann og avløp kommer i tillegg, og antas å bli vesentlig høyere sammenlignet 

med Fornebu og Fossum.Rådmannen har ikke prioritert å ta inn Avtjerna i den langsiktige 

investeringsplanen for perioden 2016 – 2035. 
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Beskrivelse av investeringer innenfor de største tjenesteområdene 

 
Oppgradering og formuesbevaring 

Som følge av manglende verdibevarende vedlikehold over mange år har kommunens 

bygningsmasse et stort vedlikeholdsetterslep. Det er nødvendig å ta vare på kommunens 

verdier i fast eiendom.  

 

Figur 16 viser anslått bruk per år til formuesbevaring for perioden 2016–2035.  

Dersom det fortsatt skal drives tjenester i 

bygningene, må disse holdes ved like og 

oppgraderes. Alternativet er forringelse, og 

til slutt nødvendighet av å rive og bygge 

nytt. Det siste vil være en ennå mer 

kostbar løsning.  

 

Fra år 2000 har det årlig vært avsatt 50 

mill. i investeringsmidler til formålet. I 

eiendomsstrategien ble det anslått et behov 

for mellom 300 og 350 mill. over en 

periode på 10 år for å ta igjen etterslep og heve tilstandsgraden på bygningsmassen.  Etter 

dette vil det være behov for cirka 125 mill. til årlig vedlikehold for å opprettholde alle bygg 

på tilstandsgrad 1,2 i henhold til vedtatt eiendomsstrategi. I investeringsplanen foreslår 

rådmannen å gradvis trappe opp  bevilgningen til formuesbevaring fra 100 mill. i 2016 til 300 

mill. per år i perioden 2025 til 2034 før bevilgningene trappes ned til 200 mill. i 2035. Samlet 

foreslår rådmannen å bevilge 4,4 mrd. til formuesbevaring i perioden. Det skal legges frem 

delstrategi for verdibevarende vedlikehold i løpet av året.  

 

 
IKT  

Figur 17 viser IT investeringene samlet for perioden 2016–2035.  

De omstillingsbehov i tjenestene som følger 

av den demografiske utviklingen, økt 

befolkning og høyere forventninger til 

digitale tjenester fra kommunens innbyggere 

og nasjonale myndigheter, krever at det 

investeres i teknologi og tidsriktige IT-

tjenester. Tjenesteleveransene våre blir mer 

og mer avhengig av teknologi, med 

tilhørende forventninger om økt 

tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 365 dager i 

året.  

 

 

 

Strategisk bruk av IT og annen teknologi er et av de viktigste verktøyene for å modernisere og 

effektivisere kommunens virksomhetsområder.  

 

De største teknologi-satsingene for Bærum i perioden frem mot 2035 er:  

 

 Digital skolehverdag og satsing på velferdsteknologi i pleie og omsorgstjenestene 
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 Digitalisering av innbygger og forvaltningstjenester innen de enkelte virksomhetsområder. 

Innbyggerne forventer tilgang til informasjon og digitale tjenester, der de er – når de 

trenger dem. Eksempelvis deltar kommunen i prosjekt for digitalisering av byggsak. 

 Big Data – utnyttelse og effektivisering av kommunens store informasjonsproduksjon til 

forbedring av tjenestene til innbyggere og næringsliv. 

 

For å understøtte nye løsninger i sektorene, må det investeres i infrastruktur, sikkerhet og IT-

tjenester. I tillegg må det settes av midler til den løpende forvaltning og videreutvikling av 

kommunens ulike fagsystemer. Behovene forventes å være størst tidlig i perioden for å sikre 

forutsigbare tjenester, samt tilrettelegge for investeringene som planlegges i blant annet skole 

og pleie og omsorg. 

 

Samlet sett viser grove foreløpige anslag over investeringene til disse satsingene, samt andre 

sektorspesifikke tiltak, et samlet nivå på gjennomsnittlig 75 mill. per år i perioden, totalt cirka 

1,5 mrd. de neste 20 årene. Disse investeringene må sees i sammenheng med de gevinstene 

det kan tilrettelegges for i form av mulighet for effektivisering og sikring av kvalitet i 

tjenesteleveransene.  

 

Det er knyttet betydelig usikkerhet til det langsiktige investeringsnivået innen IT. På den ene 

siden er forventningene og avhengighetene til IT økende, og teknologi blir vurdert som et 

sentralt virkemiddel for å realisere kommuneplanens ambisjon om Bærum som 

«Utviklingskommunen», og er en forutsetning for mange av omstillingstiltakene. På den 

annen side må investeringsnivået tilpasses kommunens økonomi og gjennomføringsevne.  

 

Frem mot neste rullering av den langsiktige investeringsplanen vil det ble arbeidet aktivt med 

de enkelte virksomhetsområdene for å få et bedre totalbilde av kommunens fremtidige behov 

for investeringer i IT og annen teknologi. 

 
Skoleinvesteringer  

Investeringsprosjektene i den langsiktige investeringsplanen tar utgangspunkt i de behov og 

løsninger som er angitt i «Skolebehovsplan 2013–2022», vedtatt av kommunestyret i juni 

2013, og behov som følge av forslag til Kommuneplanens arealdel 2015–2030.  Ny 

skolebehovsanalyse utarbeides i løpet av 2015 og vil komme til politisk behandling på nyåret 

2016. Befolkningsprognosen viser at Bærum har behov for å øke kapasiteten frem mot 2035 

for å imøtekomme elevtallsveksten. Utbygging av ny skolekapasitet vil i hovedsak foregå på 

Fornebu, i østre Bærum og Sandvika. Investeringsplanen legger til grunn at det skal bygges 

store skoler som er areal- og kostnadseffektive og som gir store fagmiljøer. 

 

Skoleprosjektene kan deles inn to hovedgrupper: 

1. Prosjekter som primært er rehabilitering eller for å dekke opp barnekull allerede bosatt i 

kommunen. 

2. Prosjekter som primært er for å dekke opp for befolkningsvekst grunnet kommende 

tilflytting. 

 

Som figuren under illustrerer vil investeringene de nærmeste årene primært være 

rehabilitering og for å gi tilbud til barn som allerede er bosatt i kommunen. Det er gjennom de 

senere årene opparbeidet et kapasitetsetterslep i både skoler og barnehager, og flere av 

prosjektene vurderes derfor som kritiske å få etablert. Dette gjelder blant annet ny barne og 

ungdomsskole på Fornebu og Bekkestua barneskole. Oppsatte tidspunkter er å anse som 
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tidligste mulige ferdigstillelse – og er beheftet med risiko. Etablering av midlertidig kapasitet 

vil være nødvendig begge steder.  
 

Figur 18 viser skoleinvesteringer etter hovedgrupper – for de barnekull som allerede er bosatt og for 

de investeringene som skyldes befolkningsvekst 

 
 

De største skoleprosjektene lagt til grunn i denne planen er (tidsfesting foreløpig, gjenstand 

for revurdering når planverk rulleres): 

 

 Fornebu 

o Barneskole, 4 parallell, 2019–2020 

o Ungdomsskole, 8 parallell (vil bli større om boligtallet økes) 2020–2022 

o Barneskole, 2 parallell barneskole (vil bli større om boligtallet økes), 2023–2025  

 Østre Bærum 

o Stabekk skole – utvidelse til 3 parallell, 2015–2017 

o Ramstad ungdomsskole, utvidelse til 8 parallell, 2015–2017 

o Utvidelse skole i nord-østre Bærum, 2017–2019 (midlertidig og/eller fast) 

o Bekkestua barneskole, 4 parallell, 2017–2019 

o Bekkestua ungdomsskole, utvidelse til 10 parallell, 2019–2021 

o Ballerud barneskole, 4 parallell, 2021–2023  

o Ny ungdomsskole/utvidelser, Østre Bærum, 8 parallell, 2028–2031 

 Sandvika 

o Bjørnegård ungdomsskole – utvidelse til 8 parallell, 2020–2022 

o Sandvika skole, 4 parallell barneskole, 2022–2024 

 Vestre Bærum 

o Hauger ungdomsskole, oppgradering, 2016–2018 

o Levre barneskole, ny-utvidet til 4 parallell, 2018–2020 

o Gommerud, oppgradering og utvidelse til 6 parallell, 2021–2023 

 Fossum 

o Økt skolekapasitet Fossum, 2032–2034 
 Andre prosjekter 

o Midler til midlertidig tiltak for å dekke kapasitetsbehov er lagt inn fra 2020 og ut 

perioden 
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Barnehageinvesteringer  

Befolkningsprognosen viser at Bærum har behov for å øke kapasiteten frem mot 2035 med 

mer enn 1 000 nye barnehageplasser for å kunne tilby alle rettighetsbarn barnehageplass.  

 

Figur 19 viser årlig investeringsnivå til barnehager for perioden 2016–2035 

Utbyggingen er i hovedsak 

lokalisert til områdene hvor 

befolkningsveksten kommer. 

Utbyggingen vil foregå både i 

kommunal og privat regi. 

Utbygging i privat regi påvirker 

ikke investeringsvolumet. Private 

barnehager får sine 

investeringsmidler – 

investeringstilskudd – gjennom 

kommunens driftsbudsjett. 

Kommunal utbygging vil i 

hovedsak foregå på Fornebu og i 

østre Bærum. Barnehagebyggene blir maksimalt tilpasset i forhold til tomtestørrelse, behov og 

i forhold til kostnadseffektiv drift. 

Bærum har i dag et stort etterslep på barnehageplasser i østre Bærum. Det er et stort behov for 

raskt å øke antall barnehageplasser i dette området. Utover i perioden vil det være behov for å 

erstatte gamle små barnehagebygg med større barnehagebygg. Små barnehagebygg er lite 

kostnadseffektive barnehager på grunn av lov og forskrift om bemanningskrav.  

 

De største barnehageprosjektene i kommunal regi lagt til grunn i denne planen er (tidsfesting 

foreløpig, gjenstand for revurdering når planverk rulleres): 

 Fornebu 

o Nansenparken barnehage, 2016–2017 

o Barnehage 1, foreslått gjennomført i perioden 2019–2020 hvor det legges opp til 

en stor barnehage med maks utnyttelse av areal 

o Barnehage 2, 200 plasser, 2024–2025 

 Østre Bærum 

o Jarkrysset, foreslått gjennomført i perioden 2016–2017, avventer støymåling 

o Jarenga barnehage, erstatter dagens – hvor det foreslås ny og større, 2017–2018 

o Østerås barnehage, klargjøres til permanent barnehage, 2019–2020 

o Det er behov for ytterligere en barnehage i østre Bærum i perioden, 2022–2023 

 Sandvika 

o Sandvika, Kjørbo magasinleir, 300 plasser, 2020–2021 

 Fossum 

o Fossum, grendesenter, 200 plasser, 2031 og 2032 

o Tomt privat barnehage, foreslått gjennomført i perioden etter 2030 

 Andre prosjekter 

o Tomter til barnehager fra 2027 og ut perioden 

o 1 ny kommunal barnehage hvert annet år fra 2028 og ut perioden 
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Bo- og behandlingsentre, omsorgsboliger, velferdsboliger og barne- og 
avlastningsboliger 

 

Bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og boliger til funksjonshemmede 

 

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 fram mot 2035 for å 

opprettholde dagens dekningsgrad for befolkningen over 80 år. For unge mennesker med 

psykisk utviklingshemming er det behov for cirka 290 nye boliger fram mot 2035 

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 nødvending rehabilitering og ombygging av 

eksisterende institusjoner. I første halvdel av 2020-tallet vil ombygging av eksisterende 

institusjoner også gi økt kapasitet. Senere i perioden fram mot 2035 planlegges nye 

institusjoner og boliganlegg strategisk plassert i tråd med kommunens øvrige 

områdeutvikling. For nye boliger til mennesker med psykisk utviklingshemming planlegges 

det to nye anlegg av 10 boenheter pr år fra 2018. 

 

Det er i tillegg satt av midler 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. 

 

Barne- og avlastningsboliger 

Det legges til rette for samlokalisert bolig med heldøgns omsorgstjenester på Haugtun ved 

siden av Haug skole. Boligen kan erstatte to avlastnings- og to barneboliger og dekke økt 

behov for døgnavlastning som følge av økt befolkning. Det er også tatt høyde for utbygging 

av Fornebu.  

 

Velferdsboliger 

Med utgangspunkt i vedtatt «Behovsplan for bo og behandlingssentre, omsorgsboliger og 

velferdsboliger» våren 2014, er det utarbeidet en anskaffelses- og investeringsplan for 

botilbud knyttet til sosialt vanskeligstilte, bosatte flyktninger, rusomsorgen og psykisk helse. 

Den viser at det er et etterslep på velferdsboliger (flyktninger, sosialt vanskeligstilte inkludert 

rusmiddelavhengige) på cirka 100 antall boliger våren 2014. Når det gjelder velferdsboligene, 

legger langsiktig investeringsplan opp til å fremskaffe cirka 36 boenheter per år til og med 

2018, noe som betyr at etterslepet vil være dekket inn. Fra og med 2019 legges det, i henhold 

til behovsplanen, opp til å øke de kommunale velferdsboligene med seks boenheter årlig. 

 

Det er i løpet av de nærmeste to årene noen store prosjekter på gang som vil gi kommunen et 

stort antall boenheter, som Åsterudveien 13–19 og Solbergveien 7. Øvrig tilføres av 

velferdsboliger vil være i form av enkeltkjøp. Flyktningeboligene 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 kommunen velger å bosette i årene fremover. Økes bosettingstallet ut over nivå 

for 2013 vil det gi et høyere boligbehov enn det behovsplanen har lagt til grunn. 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 tillegg er det en 

brukergruppe som ikke blir boende i en kommunal bolig like lenge som øvrige vanskeligstilte 

brukergrupper. 
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Når det gjelder boliger til brukere innen psykisk helse, så legges det opp til en økning av 

antall boenheter i 2016 og 2017 på åtte nye enheter per år. Behovet er en kombinasjon av økt 

befolkning og utflytting fra bemannede boliganlegg. I 2018 og 2019 skal aksebolig I og II, 

tiltenkt målgruppen omfattende rus- og psykiske vansker, bygges. Bolig I vil bli en ren 

overflytting av beboerne som i dag bor på Kirkegårdsveien 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. 

 
Figur 20 viser brutto og netto investeringsnivå for sektor Bistand og omsorg uten boliger og brutto 

investeringsnivå foreslått til boliger per boligtype 

 
 

De største prosjektene lagt til grunn i denne planen er: 

 

 Fornebu 

o Fornebu sykehjem (100 plasser), 2023–2026 

 Østre Bærum 

o Haugtun, 12 barne- og 16 avlastningsboliger (barne- og ungdomstjenester),  

2020–2021 

 Sandvika 

o Lindelia bo- og behandlingssenter (124 plasser), 2015–2019 

o Utvide Vallerhjemmet (32 plasser), 2023–2026 

 Vestre Bærum 

o Utvider Berger bo- og behandlingssenter, mulighetsstudie og utvidelse med 44 

plasser, 2019–2023 

 Fossum 

o Bo-og behandlingssenter(100 plasser), 2030–2033 

 Omsorgs- og velferdsboliger 

o Som figur 20 viser legges det opp til et omfattende investeringsprogram i 

perioden med den klart største aktiviteten de ti første årene i perioden 

 Andre prosjekter 

o Plasser i nye sykehjem (409 plasser), 2027–2035, samlet 1,4 mrd. 

o Ny teknologi/utstyr, 4–10 mill. pr år i perioden 

o Baser hjemmebaserte tjenester, PU og ambulerende, 5 mill. pr år fra 2017–2035 

o Oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens anlegg, 15 mill. pr år 2016–2026 
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Frivillighet, idrett, kultur og kirke (FRIKK)  

 
Figur 21 viser investeringsnivå for FRIKK i perioden 2016–2035 

 
 

Behov som ikke er innarbeidet 

Det pågår et arbeid med å etablere en behovsanalyse over fremtidige investeringsønsker innen 

kirke, kultur og idrett i dialog med kirkevergen, kulturrådet og idrettsrådet i Bærum. Det 

foreligger også som tidligere beskrevet flere konkrete initiativ som ennå ikke er innarbeidet i 

tallgrunnlaget. Dette gjelder prosjekter som svømmehall Rud (inkludert vurdering av 

stupeanlegg), utvikling av Nadderud stadion og eventuelt nytt utendørs friidrettsanlegg. Andre 

innspill er alpinanlegg, bandyhall, lysløyper med snøproduksjon og rulleskiløyper. 

Kirkevergen har påpekt behov for investeringer innen IKT og et investeringsprogram for 

kirkeorgler. Det er også foreslått et nytt diakonalt kirkesenter i Sandvika.  

 

Investering knyttet til kultur, fritid og kirke 

De største postene er knyttet til utbygginger på Fornebu og Østre Bærum. I tillegg er det en 

rammebevilgning knyttet til løpende prosjekter innen anleggsplanen. Anleggsplanen er 

knyttet til temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Temaplan vedtas for 4 år, og siste 

vedtatte plan gjelder for perioden 2015–2018.  

 

Det er innarbeidet midler knytte til gravplassen på Fornebu. Gravplassanalysen vedtatt av 

kommunestyret, viser at det er behov for nye graver på Fornebu i 2019.  Egen politisk sak om 

prinsippene for utforming av ny gravplass er vedtatt av sektorutvalg FRIKK. Forprosjekt 

knyttet til gravplassen på Fornebu utarbeides etter disse prinsippene, og vil bli lagt frem for 

politisk behandling høsten 2015. 

 

De største prosjektene lagt til grunn i denne planen er: 

 

Kultur og fritid  

 Fornebu  

Behovene på Fornebu vil bli gjennomgått og vurdert på nytt. Det som ligger inne i 

langsiktig investeringsplan er basert på gamle avtaler og vurderinger. 

o 3 flerbrukshaller foreslått gjennomført i perioden 2020–2025 

o Andre idrettsanlegg foreslått gjennomført etter 2026 
o Kombinert kirke og kulturbygg/ bibliotek 

 Midler til prosjekter i anleggsplan/fysisk aktivitet, 12–12,5 mill. per år i perioden 
 

Kirke 

 Lilløya, gravplass på Fornebu, 2016–2019  
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Miljø, klima og kommunalteknikk (MIKK) 
 
Figur 22 viser investeringsnivå for MIKK i perioden 2016–2035 

 
 

Innen vann og avløp er investeringsnivået fra 2017 videreført til 2035. Det samme gjelder 

løpende prosjekt som anleggsplanen, diverse renovasjonsprosjekter, by- og stedsutvikling, 

veiforsterkning, overvannshåndtering og trafikksikkerhetsprogram. 

 

Midler knyttet til av Gjønnesparken er innarbeidet i tråd med forslag i HP 2015-2018. Liten 

brannstasjon og tomt i østre Bærum er lagt inn. Videre er ny stor brannstasjon og tomt på 

Fornebu innarbeidet i oversikten. Disse to prosjektene må sees i sammenheng og vil bli 

nærmere vurdert. I tillegg er det innarbeidet midler knyttet til gravplass på Lilløya på 

Fornebu. 

 

Investeringer knyttet fysisk planlegging - by- og stedsutvikling 

Den største posten er knyttet til by- og stedsutvikling. Den er etablert som en 

rammebevilgning for investeringer i offentlige rom i Sandvika og andre sentrumsområders, 

med tiltak som oppgraderer og bygger ut plasser, gater, torg og elvebredd. Mange av tiltakene 

gjennomføres i samarbeid gjennom avtaler med private utbyggere. Størsteparten av midlene 

vil bli brukt i Sandvika, men både Bekkestua, Lysaker, Stabekk og Høvik er under 

planlegging for fortetting og stedsutvikling.  

 

I tillegg er det innarbeidet midler knyttet til opparbeiding av turveier, innløsning av 

friområder og investeringer knyttet til tiltaksprogrammet og forvaltningsplanen for 

vannområde Indre Oslofjord Vest. 

 

Investeringer knyttet til samferdsel 

Innen samferdsel finnes rammebevilgninger knyttet til løpende prosjekter innen 

veiforsterkning, overvannshåndtering, trafikksikkerhet og opprusting/rehabilitering av broer.  

 

Midlene knytte til veiforsterkning og overvannshåndtering benyttes til utbedring av veidekke 

og drenering av veier. I tillegg medfører klimaendringer med økt nedbørsintensitet og 

ekstremvær det nødvendig med utskifting av sluksystemer, etablering av nye sluk og grøfting.  

 

Midler til trafikksikkerhet følger trafikksikkerhetsprogrammet. Dette er prosjekter knyttet til 

utbedring av fortau, bygging av fartsdumper, utbedring av gang- og sykkelveier og 

ny/reparasjoner av rekkverk.   
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Investeringer knyttet til vann og avløp 

Investeringer knyttet til vann og avløp følger vedtatt hovedplanen for vann og avløp for 

perioden 2012–2022. Bevilgningen er etablert som rammebevilgninger for løpende prosjekter 

innen henholdsvis vann og avløp. Prosjekter som gjennomføres er nødvendige omlegginger 

av vann- og avløpsledninger, bygging av nye ledninger, og fornying av sentrale 

fordelingskummer. 

 

Figur 23 viser hvordan investeringene innen VAR området fordeler seg mellom vann- og 

avløp og renovasjon i perioden. 

 
 

 

De største prosjektene lagt til grunn i denne planen er: 

 

Fysisk planlegging, natur, nærmiljø 
 Midler til by- og stedsutvikling, 20–35 mill. per år i perioden 

 Midler til innløsning av friområder, 4 mill. per år i perioden 

 Åpningen av Dælibekken og etableringen av Gjønnesparken, foreslått gjennomført i 

perioden 2017–2018 
 Midler til rehabilitering av vassdrag/Vannforvaltningens hovedplan, 2–5 mill. per år i 

perioden 
 

Brann- og ulykkesvern 
 Ny brannstasjon på Fornebu, foreslått gjennomført i perioden 2023–2024 
 Brannstasjon østre Bærum, foreslått gjennomført i perioden 2023–2024 

 

Samferdsel 

 Åsterud bru, 2018 
 Nesveien bru, 2019 
 Midler til rehabilitering og opprusting av bruer, 5 mill. per år i perioden 

 Midler til veiforsterkning, 11–16 mill. per år i perioden 

 Midler til trafikksikkerhetsprogram, 10 mill. per år i perioden 

 Tennskap og nye målere til veilysanlegg, påbegynt i 2015 og foreslått gjennomført i løpet 

av 2017  
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6. Driftsanalyse 
 

 

 

 

 

 

 
Langsiktig driftsanalyse 2016–2025 
 

Hensikten med den langsiktige driftsanalysen er å vise konsekvensen av langsiktig 

investeringsplan beskrevet i kapitel 5, og befolkningsprognosen på kommunens økonomi.  

 

Selv om investeringsplanen har et 20-årsperspektiv begrenses analysen av drift til de første 10 

årene på grunn usikkerheten knyttet til langsiktig befolkningsvekst, rentenivå samt 

inntektssystem som hver for seg og ikke minst samlet vil kunne gi så vidt store utslag i en 

langsiktig analyse at prognose utover 10 år gir mindre verdi.  

 

Ved økte investeringer vil en større del av inntektene gå til å dekke renter- og avdragsutgifter 

og egenkapitalfinansiering. Balansen mellom hvor mye av driften som skal være med å 

finansiere investeringene og den totale gjeldsbelastningen er viktig. De to viktigste størrelsene 

for å belyse denne sammenhengen er resultatgraden og gjeldsgraden. Gjeldsnivået må holdes 

på et slikt nivå at avdragsutgiftene holdes nede og at fremtidige renteoppganger ikke får for 

store konsekvenser på driften ved at renteutgiftene spiser en uforholdsmessig stor del av 

driftsinntektene. Samtidig er det vesentlig at kravet til resultatgrad ikke blir så høyt at 

omstillingsbehovene i tjenestene blir for krevende. Det årlige investeringsnivået, graden av 

egenkapitalfinansiering (målsetningen i dag er 50 prosent av de ikke-rentable investeringene) 

og avdragstiden på gjeld, blir dermed sentrale styringsparametere. I simuleringene i dette 

kapitlet vil disse sammenhengene gjennomgås og drøftes.  

 

Rådmannen legger opp til en årlig rullering og arbeidet med den langsiktige driftsanalysen vil 

være et utviklingsarbeid i årene fremover.  Analysen slik den foreligger nå er overordnet med 

hovedfokus på noen hovedstørrelser. Det å vurdere kommunens samlede økonomi 20 år frem 

i tid er en krevende øvelse med et sett av usikkerhetsfaktorer. Fokuset i denne analysen vil 

derfor være på de ti første årene. 

 

 

Forutsetninger for analysen 
 

Analysen baserer seg på prognoser for fremtidige inntekter, videreføring av historisk nivå for 

enhetskostnader, fremtidige investeringsbehov og utvikling i finansutgiftene. 

 

Salgsinntekter og beregnet mva-kompensasjon defineres som egenkapital, og reduserer kravet 

til egenkapital fra driften. Videre er det lagt inn forutsetning om statlig tilskudd til sykehjem 

og omsorgsboliger i tråd med de satser som gjelder per i dag. Som et grovt anslag dekker 

Husbanken i dag om lag 50 prosent av kostandene ved sykehjem og 40 prosent ved 

omsorgsboliger. Hvorvidt kommunen oppnår tilskudd til nye prosjekter innen omsorg vil 

avhenge av dialogen med Husbanken knyttet til regelverk og på lenger sikt også mulig 

prioritering/ køordninger dersom de nasjonale rammene ikke dekker kommunenes behov.  

 Fremtidig investeringsbehov vil kreve en høyere resultatgrad  

 Rente- og avdragsbelastningen vil stige 

 Gjeldsgraden vil øke betydelig 

 Handlingsrom svekkes 
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Det ytes ikke statlig investeringsstøtte knyttet til skoler eller barnehager.  

I tillegg ligger følgende forutsetninger til grunn for driftsanalysen: 

 

Befolkningsprognose 

Utgangspunktet for analysen er Bærum sin egen befolkningsprognose, samt Statistisk 

sentralbyrå sin prognose for landet, begge fra juni 2014.  

 

Lønns- og prisvekst 

Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 3,5 prosent og en prisvekst på 2 prosent for driften, som 

gir en deflator på 3 prosent. For investeringene er det lagt til grunn en årlig prisvekst på 3 

prosent i hele perioden. Den årlige veksten i byggekostnadene har variert fra -6,0 til14,4 

prosent siden 2000, jfr. Prognosesenteret AS sin rapport fra 24.02.15. Frem til 2018 har 

Prognosesenteret AS anslått at årlig vekst vil ligge mellom 2,5 og 2,8 prosent. 

 

Skatteinntekter 

Historisk har skatteveksten variert mye og gjennomsnittlig vekst de siste 10 årene har vært 5,9 

prosent. Tilsvarende tall for siste 5-års periode er 4,4 prosent. Skatteinntektene påvirkes av 

mange forhold. Befolkningsprognosen viser at veksten i aldersgruppen 20–66 år blir lavere 

fremover. Færre andelsvis yrkesaktive påvirker isolert sett skatteinntektene negativt. Etter 

flere år med forholdsvis høy lønnsvekst ligger det nå også en forventning om at lønnsveksten 

skal noe ned. Selv om det blir færre i aldersgruppen 20–66 år vil man fremover sannsynligvis 

stå lengre i jobb og mange pensjonister har og vil ha både formuer og plasseringer i 

verdipapirer som kan bidra positivt til skatteinntektene. 

 

I modellen tas det utgangspunkt i befolkningsprognosen for beregningen av endringer i 

skatteytere. I tillegg forutsettes en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,5 prosent i hele perioden. 

Dette gir en årlig skattevekst som beveger seg i intervallet fra 5,1 prosent tidlig i perioden til 

4,0 prosent i slutten av perioden. 

 

Rammetilskudd – overføringer fra staten 

For å få med de siste kjente forhold er vedtatt statsbudsjett for 2015 brukt som utgangspunkt 

for beregningene av rammetilskuddet i perioden. Innbyggertilskuddet er årlig deflatorjustert 

med 3 prosent. Beregningen av utgiftsutjevningen tar høyde for endringen i 

befolkningssammensetningen basert på Bærums egen befolkningsprognose og SSBs 

befolkningsfremskrivning for landet fra juni 2014, men ikke endringer i de sosiale kriteriene. 

Skatteutjevningen beregnes ut i fra en snittbetraktning av at Bærum sin skatteinngang per 

innbygger ligger 155 prosent over landsgjennomsnittet i hele perioden.  

 

Andre sentrale inntekter 

 Integreringstilskuddet er basert på en bosetting på 130 flyktninger per år i hele perioden 

 Rentekompensasjonsordning – beregnet ut i fra de ordningene som er gjeldene og med 

den innbetalingsprofilen som de ulike ordningene og prosjektene har. Renten varierer fra 

2,4 til 4 prosent i perioden. 

 Vertskommunetilskudd – forutsetter et frafall på 1 person per år i hele perioden 

 

Inntekter i sektorene 

Sektorenes driftsinntekter i 2014 er basis for å beregne fremtidige inntekter i modellen ved å 

beregne en enhetsinntekt per område. I modellen fremskrives enhetsinntektene i henhold til 

befolkningsprognosen.  Ved å bruke enhetsinntekter for 2014, forutsettes det samme 

enhetsinntektsnivå som i 2014 fremover i modellen.  
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Driftskostnader 

Kostnadsnivået i Bærum for 2014 er grunnlaget for å beregne fremtidige driftskostnader. 

Basert på disse historiske kostnadene, er det beregnet enhetskostnader innenfor de ulike 

områdene. Disse enhetskostnadene er så fremskrevet i henhold til befolkningsprognosen og 

hvilke aldersgrupper som mottar tjenestene. Analysen tar således hensyn både til 

befolkningsveksten og endringer i befolkningens alderssammensetning.  

Ved å bruke kostnadene for 2014, forutsettes det at dekningsgrader og kvalitet og omfang på 

tjenestene forblir de samme som i 2014 fremover i analyseperioden. I det fremtidsbildet som 

tegner seg vil det være behov for å vurdere dekningsgrad, enhetskostnader, kvalitet og omfang 

på tjenestene.  

 

Premieavvik 

Effekten av netto premieavvik (premieavvik fratrukket amortiseringen) vil i  

langtidsperioden gå fra å gi et positivt bidrag til driften til å belaste driften. Det er i 

beregningene forutsatt bruk av Bærum kommunes pensjonsfond og Bærum Kommunale 

Pensjonskasses premiefond i de årene hvor driftsbelastningene fra netto premieavvik er 

høyest. Dette for å redusere belastningen på driftsbudsjettet.  

 

 
Simuleringer 
 
Krav til resultatgrad 

 

Kravet til resultatgrad sier noe om hvor stor andel av kommunens samlede inntekter som må 

gå til å finansiere investeringene for å oppnå ønsket egenkapitalfinansieringsgrad. I dette 

avsnittet simuleres effekten av å justere egenkapitalkravet ned fra 50 prosent til 40 prosent på 

kravet til resultatgrad. Ved å justere ned egenkapitalkravet reduseres kravet til resultatgrad. 

 
Figur 24 viser kravet til resultatgrad ved 50 prosent eller 40 prosent egenkapitalfinansiering.  

 
 

Analysen viser at kravet til resultatgrad øker fra 4 prosent i starten av perioden til 4,8 prosent i 

2020 for deretter å avta til 3,5 prosent frem mot 2025 forutsatt et egenkapitalkrav på 50 

prosent (rød linje). Kravet til resultatgrad faller noe mot slutten av perioden og vil ligge i 

intervallet mellom 3 og 4 prosent etter 2025 slik forutsetningene nå ligger. Dette skyldes 

lavere investeringsnivå sammenlignet med de samlede inntektene.  
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Reduseres egenkapitalkravet til 40 prosent vil resultatkravet variere fra 3,4 prosent til 2,4 

prosent (blå linje). De fem siste årene har resultatgraden (korrigert for mva-kompensasjon) i 

gjennomsnitt vært 3,3 prosent.  

 

Dette viser at et bidrag fra driften for å finansiere investeringer, som tilsvarer en resultatgrad 

på 5 prosent, vil være krevende. Ulike virkemiddel må iverksettes for å unngå for høy 

belastning på tjenestene. Det er i imidlertid viktig at driften er med på å finansiere 

investeringene for å holde gjeldsnivået og fremtidige finansutgifter nede, og krav til 

resultatgrad bør med det investeringsnivået Bærum opererer med løftes til omkring 4 prosent.  

 
Innsparingskrav 

 
Figur 25 viser Netto innsparingsbehov i drift uten endrede konsepter 

 
 

Figur 25 viser at med de forutsetningene som ligger til grunn i driftsanalysen, vil 

innsparingskravet for tjenestene øke opp mot 400 mill. frem mot 2021 for deretter å være 

relativt stabilt. Det forutsettes i analysen at de årene hvor netto driftsresultat er høyere enn hva 

behovet for egenkapitalbidrag til investeringer er, avsettes «overskuddet» til å finansiere 

investeringer og redusere innsparingsbehov senere i perioden. Dette bidrar til å stabilisere 

innsparingsbehov i perioder. 

 

Figuren gir et bilde på utfordringene kommunen står ovenfor de neste årene. I 

handlingsprogramperioden 2016–2019 har rådmannen signalisert et innsparingsbehov på 100 

mill. i 2016 med en opptrapping til 250 mill. i 2019. Dette er nødvendig for å oppnå bedre 

budsjettbalanse der en større del av inntektene går til å dekke finansutgifter og en ønsket 

egenfinansiering av planlagte investeringer. Som figuren illustrerer er behovet for netto 

innsparinger økende de neste 5–6 årene.  Investeringsnivået er fortsatt for høyt og da spesielt 

de ti første årene i perioden. Dette gir behov for høyere bidrag fra driften til å finansiere 

investeringene. I tillegg vil investeringsnivået føre til høyere avdrags- og renteutgifter. Det er 

derfor svært viktig at det videre arbeides med å utvikle mer arealeffektive konsepter for 

skoler, barnehager og omsorgsinstitusjoner – samt kultur og idrettsanlegg, slik at det samlede 

investeringsnivået kan reduseres. 

 

Hva med utviklingen etter de første 10 årene? Som tidligere indikert er det knyttet betydelig 

usikkerhet til de viktigste påvirkningsvariablene. Men  prognosene tilsier lavere inntekter 
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(innstramming i kommuneøkonomien, lavere befolkningsvekst samt færre i yrkesaktiv alder), 

økte driftsutgifter på grunn av flere eldre og økte finansutgifter på grunn av høyere renter og 

avdragsutgifter. Det er dermed sannsynlighetsovervekt for at kommunen i perioden 2026-

2035 vil stå overfor ytterligere krav til innsparinger i drift.  

 
Gjeldsutvikling  

 

Netto lånegjeld har steget med i overkant av 15 prosent sammenlignet med brutto 

driftsinntekter de siste 10 årene. Netto lånegjeld per innbygger har i samme periode nominelt 

steget fra i underkant av 26 000 i 2005 til i underkant av 49 000 i 2014. Netto lånegjeld er 

moderat sammenlignet med både Asker og kommunene i ASSS-nettverket. Både per 

innbygger (figur 27) og sett i forhold til sum driftsinntekter (figur 26). Det fremtidige 

investeringsbehovet vil imidlertid utfordre Bærums gjeldsnivå. 

 
Figur 26 viser utviklingen i gjeldsgrad for netto lånegjeld i perioden 2010–2035 ved ulike 

simuleringer. 

 
 

Forutsatt 50 prosent egenkapitalfinansiering og 25 års avdragstid (blå linje) vil gjeldsgraden 

stige fra et nivå i underkant av 70 prosent i 2014 til i overkant av 85 prosent i slutten av 

perioden. Riksrevisjonen definerer nivået for høy lånegjeld til 75 prosent av inntektene. Gjeld 

mellom 65 og 75 prosent defineres som moderat.  

 

Ved å redusere egenkapitalkravet til 40 prosent (rød linje), vil gjeldsgraden øke til over 95 

prosent i løpet av de første 10 årene. 

 

Simuleringen viser at det er egenkapitalfinansieringsgraden som i hovedsak påvirker 

gjeldsgraden både på kort og lang sikt. Lengre avdragstid gir utslag på gjeldsgraden på slutten 

av perioden. 

 

Begge scenariene viser en kraftig vekst i gjeldsgraden sammenlignet med forrige ti års 

periode hvor gjeldsgraden økte med 15 prosent. Utfordringen fremover blir å holde 

gjeldsnivået nede samtidig med at driften ikke belastes for mye. 

 

Figur 27 viser utviklingen i gjeld per innbygger fra 2010 til 2025 ved ulike simuleringer. Med 

en egenkapitalfinansiering på 50 prosent og avdragstid på 25 år (blå linje) i hele perioden vil 

gjeld per innbygger øke til i underkant av 90 000 kroner. Ved å redusere 
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egenkapitalfinansieringen til 40 prosent og øke avdragstiden til 30 år (rød linje) vil gjeld per 

innbygger øke til i underkant av 100 000 kroner i slutten av perioden.  

 
Figur 27 viser utviklingen i gjeld per innbygger 

 
 
Utviklingen i finansutgifter 

 

Som en konsekvens av høyere gjeldsnivå vil netto finansutgifter (eksklusive avkastningen av  

forvaltningsfondet) utgjøre en stadig større andel av driftsinntektene og økonomien vil være  

mer sårbar for renteøkninger. Netto finansutgifter består av både renter og avdrag. Den største 

usikkerheten er rentenivået. I denne analysen er det forutsatt et nivå på rundt 2 prosent i 

begynnelsen av perioden med en opptrapping til 3,5 prosent. Rentenivået i dag er rekordlavt 

og det eneste som er sikkert er at renten vil stige. Når og hvor mye er i midlertid usikkert.  

 
Figur 28 viser utviklingen i netto finansutgifter (eksklusiv avkastningen av Forvaltningsfondet 

(BKFF)) sett i forhold til utviklingen i sum driftsinntekter. 

 
 

Figur 28 viser at med de forutsetninger som foreligger i simuleringene vil en stadig større 

andel av inntektene gå med til å dekke finansutgifter. Fra et nivå ned mot 5 prosent i 

begynnelsen av perioden stiger andelen opp til mellom rundt 7,5 og i underkant av 8,5 prosent 

avhengig av egenkapitalgrad.  
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7. Løsninger for bærekraftig økonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Høyt investeringsbehov, høyere gjeldsnivå og usikkert inntektsbilde de neste 20 årene 

utfordrer kommunens økonomi. I dette kapittelet skisserer rådmannen noen fokusområder og 

mulige løsninger for å opprettholde sunn økonomi også i et krevende langsiktig perspektiv.  
 
 
Effektive tjenester i effektive bygg – konseptutvikling for tjenester og bygg 
 

Kommunens eiendomsstrategi (2015–25) har som et av hovedmålene: Funksjonelle og 

kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester. For å sikre bærekraftige tjenester for 

fremtiden er innovasjon nødvendig i måten vi tilrettelegger tjenestene, i den faktiske 

tjenesteytingen og lokalenes utforming og arealbruk. 

 

Det er nødvendig å finne løsninger som krever mindre arealer og bidrar til å redusere 

investeringskostnader og kostnader til bygningsdrift for å frigjøre midler til å kunne levere 

tjenester.  

 

Bærum kommune har formålsbygg med mer areal per innbygger enn kommuner det er 

naturlig å sammenligne seg med. For å kunne redusere arealbehovet, er det nødvendig å se på 

helheten av tjenesten man skal levere og hvordan tjenesten organiseres, sammen med 

arealbruk herunder hvilken «brukstid» de enkelte rom har.  

 

Arealeffektivisering (utnytte eksisterende arealer mer effektivt – og sørge for effektiv 

utforming og arealbruk i nye bygg) er et av de viktigste virkemidlene for kostnadsbesparelser 

ved bygging, og for reduksjon av investeringsvolumet. Det er relativt sett lite å spare på 

materialbruk, energivalg osv. sammenlignet med det som oppnås dersom arealet kuttes. 

Lavere arealer gir ringvirkninger i form av lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, og lavere 

miljøbelastning. Det å utfordre dagens praksis i forhold til bruk av arealer vil være krevende, 

men er høyst nødvendig for å kunne ta ut effekter. 

 

Sammenhengen mellom organisering av tjenestene og behov for/bruk av lokaler skal 

utfordres. Dette vil utfordre tjenestenes omstillingsevne og endringsvilje, og kanskje kreve en 

ny fleksibilitet av ledere og brukere. Samspill mellom bevisst og riktig design/innredning av 

fysiske rammer og bevissthet rundt logistikk og bruk av lokalene, vil sammen bidra strategisk 

i forhold til virksomhetsutvikling og gi konkrete resultater; i form av økt ressurseffektivitet og 

bedre kundeopplevelser. 

 

 Redusere investeringsnivået og kostnader til eiendomsdrift ved 

o Effektive tjenester i effektive bygg – konseptutvikling for tjenester og bygg, for 

å redusere investeringskostnadene 

o Endringer i dekningsgrader 

 Prioritere investeringer som bidrar til å redusere driftskostnader 

 Muligheter til å endre ressursbruken i tjenestene  

 Muligheter for å redusere driftskonsekvensene av investeringene i perioder ved å 

vurdere: 

o Økt avdragstid på nye lån fra 25 til 30 år 

o Redusere egenkapitalkravet i år med særlig høyt investeringsnivå 

o Bruk av fond (oppsparte reserver)  
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Hvor stor effekt man får ut av å etablere arealeffektive konsepter for de ulike formålsbyggene 

er for tidlig å si, det er nødvendig å analysere og utarbeide forankrede konsepter. 

Rådgivertjenester til dette er under anskaffelse.   

 

Målet med arbeidet er:  

 Redusere kommunens behov for investeringer og FDV-kostnader gjennom redusert 

arealbruk. 

 Øke tjenestestedenes bevissthet og endre praksis rundt hvordan bygg skal brukes mer 

effektivt: herunder sambruk, samhandling, logistikk, dagplanlegging etc.  

 Etablere forankrede konsepter som gir rammer for effektiv drift, trivsel og redusert 

arealbruk/innbygger for formålsbygg 

 

Men et eksempel på hva dette kan gi i utslag er:  

En 4-parallell skole har etter dagens program cirka 9 000 brutto areal (BTA). Ett forsiktig 

anslag er å redusere arealet med cirka 3 prosent. Hvis man kan redusere en ny skole med 300 

kvm, vil dette utgjøre en reduksjon på cirka 12 mill. i investeringskostnad. FDV kostnaden 

reduseres per år med cirka 390 000 kroner. Hvis man klarer å redusere 300 BTA per skole i 

den langsiktige investeringsplanen fra og med 2019 vil dette kunne representere en reduksjon 

av investeringskostnadene i størrelsesorden 100–120 mill. I tillegg kommer innsparing i FDV-

kostnader 3,5–4 mill. per år, eventuelle innsparinger i tjenestedriften er ikke medtatt.  

 

I eksisterende bygninger er det potensial for arealeffektivisering gjennom tilpasning av 

tjenestedrift og/eller tiltak i bygningen som grunnlag for prioritering av tiltak/prosjekter ved 

rehabilitering/oppgradering av bygningsmassen. Her vil potensialet være å få høyere kapasitet 

i eksisterende bygningsmasse og dermed redusere investeringsbehovet for økt kapasitet.  

 

 

Muligheter til å endre ressursbruken i tjenestene 
 
Som analysene har vist er det behov for betydelige innsparinger i driften de nærmeste årene 

for å kunne finansiere de økte investeringsbehovene som følge av befolkningsvekst. Samtidig 

trengs det omlegging av driftskonsepter for å kunne møte utfordringen med færre i arbeidsfør 

alder i forhold til vekst i gruppene med omsorgsbehov.  

 

Rådmannen vil de fremover jobbe med videreutvikling av tiltak for å endre ressursbruk i 

tjenestene, slik at arbeidet gis en mer helhetlig og systematisk tilnærming med mål om 

etablering av en fremtidig langsiktig omstillings/driftsplan for Bærum kommune.  

 

Grunnskole 

Skolebehovsplanen har satt fokus på å bygge større enheter ved bygging av nye skoler og ved 

nødvendig utvidelse av eksisterende kapasitet. Større skoler gir: 

 større fagmiljøer 

 sterkere læringskultur 

 kostnadseffektivitet 

 

Økt satsing på digitalisering i skolen vil også gi muligheter for endret ressursbruk.  

En annen utfordring er andelen elever med spesialundervisning som ligger på 7,1 prosent, der 

forskning sier at en andel på 3–5 prosent er normalt. Det legges nå en strategi som i første 

omgang handler om å allokere ressurser fra spesialundervisning og juridiske enkeltvedtak på 
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en liten målgruppe elever, til en modell hvor ressursene/spesialpedagogene styrker den 

tilpassede undervisningen i fellesskapet/klassen.  

 

Barnehage 

Dagens kommunale barnehagedrift kan gjennomføres mer effektivt. Det er store variasjoner i 

kostnadsnivået mellom de ulike kommunale barnehagene. De minst kostnadseffektive 

barnehagene dreier seg om små barnehageenheter/hus. Lov og forskrift om bemanningskrav 

medfører høyere bemanningsfaktor, til både ledelse og grunnbemanning i små barnehager. 

Barnehagemeldingen vedtatt av Sektorutvalget barn og unge, gir føringer for å etablere store 

barnehager i årene fremover slik at de kan drives kostnadseffektivt.  

 

Andre vurderinger vil være:  

 Ved bygging av nye barnehager kan nye barnehager planlegges slik at det tilrettelegges 

for alternative sammensetninger av barnegrupper. Det vil bety at dagens norm for 

grunnbemanning utfordres.  

 Effektivisere kommunal barnehagedrift ved å omorganisere barnehagene, redusere antall 

enheter/hus og avvikle små barnehagebygg der det er mulig. Dette gir en besparelse i 

toppressursen.  

 Effektivisere barnehagene ved å omstrukturere barnehagene slik at pedagognormen 

harmoniseres med barnetallet (normen sier én pedagog per 18 plasser).  

 

I overkant av 50 prosent av budsjettet til barnehagedrift er tilskudd til private barnehager. Det 

er varslet nye retningslinjer for tilskudd til private barnehager fra 2016. 

 

Pleie og omsorg 

I årene som kommer blir det flere eldre og flere som vil trenge ulike former for bistand. 

Demografiske endringer øker behovet for klarere avgrensning av hva som skal være 

kommunale oppgaver, bedre styring og ressursutnyttelse i kommunale omsorgstjenester. 

Samtidig er det grunn til å forvente at en ny generasjon eldre vil stille andre krav til 

omsorgstjenesten. 

 

Interne analyser indikerer at de tjenestene som skiller seg ut med høyere ressursbruk enn 

andre kommuner, er avlastning, botilbud til utviklingshemmede og hjemmetjenester rettet mot 

mennesker med psykiske lidelser. Eventuelle tilpasninger i retning av lavere ressursbruk bør 

primært gjøres innenfor disse tjenestene ved å: 

 

 Innrette tilbudet noe mer i retning av tjenester gitt i det opprinnelige hjemmet. 

 Vurdere alternativer i tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming, samt 

iverksette tiltak for å redusere gjennomsnittskostnad 

 Gjennomgå og vurdere tiltak for å redusere gjennomsnittskostnad innenfor Psykisk helse 

 

Videre vil standard og struktur på nye bygg være et viktig tema for å sikre en struktur som er 

robust for fremtiden: 

 Fleksible bygg som for eksempel både kan inneholde omsorgsboliger og institusjon slik at 

brukergrupper kan endres 

 Bygge anlegg med ulike brukergrupper for å nyttiggjøre seg av ansattes kapasitet og 

kompetanse hele døgnet 

 Større anlegg som gir stordriftsfordeler  

 Forholdet mellom korttids- og langtidsplasser 
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For å møte fremtidige utfordringer knyttet til økning i den eldre delen av befolkningen, vil 

også viktig tema være: 

 Dekningsgraden av plasser med heldøgns omsorg målt i forhold til antall innbyggere over 

80 år 

 Tildelingspraksis 

 Velferdsteknologiske løsninger  

 Kompetanseheving  

 Tiltak for å redusere sykefravær 

 Brukerbetaling – øke egenbetaling i enkelte tjenester 

 

Administrasjon  

Per i dag er det en desentralisert beslutningsstruktur og oppgaveutførelse i kommunen 

innenfor flere administrative områder. Sentralisering, standardisering og enhetlig praksis 

innenfor disse områdene kan trolig føre til forbedringer. 

 

Gjennomgang av virksomheten peker ut noen områder hvor ressursbruken bør vris og 

prioriteres annerledes for å få mest mulig verdiskapning ut av kroner og timer samt nå 

målsettinger innenfor de ulike områdene i administrasjonen: 

 

 Bedre gjennomgående virksomhetsstyring, og forenkling av planprosesser og 

rapporteringsrutiner i hele kommunen. 

 Bedre utnyttelse av investeringene som gjøres i administrative støttesystemer. 

 Sentralisering av administrative funksjoner som krever spesialkompetanse eller der det 

kan tas ut stordriftsfordeler. 

 Bedre planlegging, styring og prioritering av investeringene på tvers av hele kommunen. 

 Digitalisering og selvbetjente løsninger både for publikum, og internt i kommunen.  

 

Andre viktige innsatsområder vil være: 

 Innovasjon i Bærum kommune   

 Innbyggerorientering – fokus på innbyggerdialog og medvirkning 

 Omstilling og organisasjonskultur – sterkere fokus på organisasjonsstruktur og 

organisasjonskultur som understøtter fremtidige utfordringer 

  

Digitalisering og IT 

Innenfor IT-området er den største utfordringen i dag å ha tilstrekkelig kompetanse og 

kapasitet til å holde ønsket fremdrift i kommunens IT-prosjekter på tvers av sektorene. 

Viktige innsatsområder innenfor IT vil være: 
 

 IT-strategi og handlingsplan – årlig revidering av IT-strategien og en handlingsplan som 

viser hvilke prosjekter og initiativ som inngår i arbeidet i planperioden 

 Styring og finansiering av IT området – behov for en overgripende IT-styringsmodell 

 Digitaliseringsløft – økte krav og forventninger til digitaliserte tjenester og digitalisert 

saksbehandling fra nasjonale myndigheter og kommunens innbyggere 

 Vaktordning 24/7/365 
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Muligheter for å redusere driftskonsekvensene av investeringene: 
 

Når det gjelder finansiering av investeringer og effekter på driften vil rådmannen vurdere flere 

alternativ. Nøkkeltallene for økonomi er vedtatt med det formål å sikre en sunn økonomi over 

tid. Det fremtidige investeringsbehovet er imidlertid så stort at økonomien vil bli kraftig 

utfordret. Rådmannen anbefaler derfor at nøkkeltallene for sunn økonomi gjøres veiledende, 

og kunne fravikes i perioder med spesielt store investeringer. Dette betyr blant annet at 

egenkapitalfinansieringen i perioder kan bli lavere enn 50 prosent. Det vises til sak om 

økonomiske handlingsregler. 

 

I tillegg må lengre avdragstid på nye lån og forlengelse av avdragstiden på eksisterende lån 

vurderes. Samtidig kan bruk av fond kan være et virkemiddel for å unngå for store 

innsparingsbehov på driften. 
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8. Vurdering av risikobildet  
 
Risikobildet oppsummert 

 

 

 

 

 

 
 

Det er mange typer risiko kommunen kan møte fremover. Den langsiktige driftsanalysen og 

langsiktig investeringsplan bygger på dagens beregnede kostnadsnivå for drift og 

investeringer, og økonomien fremover gitt aktuelle premisser og anslag om vekst m.v.  

 

Imidlertid må vi regne med at det kommer endringer som ikke er kjent og tatt høyde for. 

Hendelser på ulike områder vil direkte eller indirekte kunne påvirke analysen som her er gjort. 

Det vil være behov for å tilpasse beslutninger og kostnadsoverslag. Dette gjelder forhold som:  

 

Økonomisk utvikling – risiko for svikt i kommunens inntekter ved endret nivå for 

- Statens inntekter, og prioritering av kommunesektoren i nasjonalbudsjettet 

- Kommunenes skatteinntekter 

Statlig regulering 

- Statens håndtering av kommunesektoren – bl.a. omfordeling mellom kommuner  

- Tilskudds- og finansieringsordninger 

- Egenbetaling/medfinansiering fra brukere (tjenester) og utbyggere (investeringer) 

Befolkning 

- Endret befolkningsutvikling (totalt folketall og alderssammensetning)  

- Endring i brukerbehov 

Finansiell risiko – økte kostnader som følge av  

- Renteøkning 

- Lav avkastning i langsiktige plasseringer (Forvaltningsfondet) 

- Finansielle tap (bankrisiko innskudd, mislighold i utlånsporteføljen m.v.) 

- Urealistiske eller uriktige kostnadsestimater (Investeringsplan, inkl. vedlikehold) 

Forvaltningsrisiko 

- Strukturelle endringer i lokalforvaltningen  

o Kommunesammenslåing 

o Oppgaveendringer for kommunene 

- Behovsendringer som reduserer verdien av iverksatte investeringer 

Ekstern risiko 

- Klimaendringer – flom, skred mv. (Sikring/forebygging, 

Skadeutbedring/gjenoppbygging) 

- Konflikter (sosial uro/opptøyer/arbeidsnedleggelser, nasjonale- og internasjonale 

forhold) 

- Markedssvikt (mangler kjøpere/selgere, ustabilitet m.v.) 

- Markedssituasjonen i leverandørmarkedet – liten konkurranse vil gi høyere priser 

Intern risiko 

- Gjennomføringskapasitet 

Teknologisk risiko 

Endring i forhold til utgangspunktet i analysen 

 Inntektssvikt via svak økonomisk utvikling, statlig styring m.v. 

 Avvikende befolkningsutvikling 

 Økte renteutgifter 

 Kostnadsanslag investeringsplan 

 Kostnadsanslag vedlikehold/rehabilitering, skadeutbedring 

 Gjennomføringsrisiko: tilstrekkelig kapasitet/kompetanse 
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- Kompleksitet i løsninger (kompetanse, uprøvd ny teknologi) 

- Eskalering av omstillings-/tilpasningsbehov 
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10. Definisjoner av økonomiske begreper 
 

Driftsresultat 

 

Brutto driftsresultat 

Driftsinntekter fratrukket driftsutgifter. Viser resultat, før finansutgifter/-inntekter.  

 

Netto driftsresultat 

Brutto driftsresultat fratrukket netto finansutgifter. Netto driftsresultat viser hva kommunene 

sitter igjen med av midler fra driften, før årets overføring til investeringer og avsetninger 

til/bruk av fond. 

 

Resultatgrad 

Netto driftsresultat i prosent av samlede driftsinntekter (eksklusiv kalkulatoriske inntekter og 

interne overføringer).  

 

Frie inntekter 

Summen av ordinære skatter på inntekt og formue og rammetilskudd. De frie inntektene er til 

fri disposisjon. 

 

Skatteutjevning 

Skatteutjevningen utjevner delvis forskjellen i skatteinntekter mellom kommunene. 

Skatteutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige 

skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Kommuner med skatteinntekter under 

landsgjennomsnittet blir kompensert for 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang 

og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet blir trukket 

60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. 

 

Finansutgifter 

Summen av renteutgifter og avdrag på lån. 

 

Netto finansutgifter 

Summen av renteutgifter fratrukket renteinntekter, avkastning av forvaltningsfondet og 

avdrag på lån. 

 

Egenkapitalfinansiering 

Den delen av investeringene som finansieres med kommunens egne midler, som for eksempel 

midler avsatt fra driften (av netto driftsresultat), salg av eiendom, mva-kompensasjonen og 

fond. 

 

Gjeldsgrad 

Den samlede gjelden, målt i forhold til hvor stor andel den utgjør av sum driftsinntekter 

 

 

Ikke-rentable investeringer og lånegjeld  

Investeringer som ikke er selvfinansierende, og hvor lån til disse investeringene må betjenes 

av "egne” midler (kommunens frie inntekter og fond).  
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Rentable investeringer og lånegjeld: 

Selvfinansierende investeringer hvor lån til disse investeringene betjenes av bruker, via 

husleie, gebyrer og avgifter. I Bærum kommune defineres investeringer i vann, avløp og 

renovasjon (VAR) og boliger som rentable investeringer. I tillegg knyttes formidlingslån til 

denne kategorien, hvor låntakerne betaler lånekostnadene.  

 

 

Pensjon og premieavvik 

 

Pensjonspremie:  

Den premien Bærum kommune betaler til pensjonskassene (DNB, KLP og SPK) 

 

Netto pensjonskostnad:  

Aktuarberegnet størrelse som i prinsippet skal angi et jevnt nivå for kommunens 

pensjonskostnad over ansettelsesperioden, og brukes kun til beregning av premieavviket. 

 

Premieavvik: 

Differansen mellom innbetalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad. Dersom denne 

differansen er positiv blir den inntektsført i regnskapet (i alle år for Bærum kommune så 

langt). Hvis negativ blir den utgiftsført. OBS: Premieavviket er kun en fiktiv inntekt, og har 

ingen likviditetseffekt da det kun er en føring i regnskapet. Regnskapsføringen av 

premieavviket påvirker kommunens resultat. 

 

Amortisering av premieavviket: 

Utgifts- eller inntektsføring av premieavviket i neste regnskapsår eller over flere påfølgende 

år. Inntil 2011 ble premieavviket amortisert over 15 år. For premieavvik oppstått etter dette er 

det amortisering over 10 år. 

 

Akkumulert premieavvik (gjenstående):  

Hvert år avsettes differansen mellom årets premieavvik og fjorårets amortisering i balansen. 

Dette akkumuleres år for år.  

 

Pensjonskostnad i regnskap/budsjett: 

Pensjonspremie (utgift) fratrukket premieavviket (inntekt) pluss amortiseringen (utgift). 

 

Pensjonsfond:  

Egenopprettet fond som skal brukes til å dekke fremtidige pensjonsforpliktelser.   

 


