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Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 
 
 

 

Kommunestyret-04.04.2018- 027/18 

Vedtak: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022 med følgende endring:  
 
Veksttakt for Bærum kommune 
Det legges til grunn en årlig boligbygging på 700-750 boliger. Dette vil gi en beregnet 
befolkningsvekst i intervallet 1,3 – 1,4 prosent. 

 

Formannskapet-21.03.2018- 050/18 

Innstilling: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022 med følgende endring:  
 
Veksttakt for Bærum kommune 
Det legges til grunn en årlig boligbygging på 700-750 boliger. Dette vil gi en beregnet 



 
 

befolkningsvekst i intervallet 1,3 – 1,4 prosent. 
 

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-15.03.2018- 019/18 

Innstilling: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022. 

 

Hovedutvalg for bistand og omsorg-14.03.2018- 020/18 

Innstilling: 
 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022. 

 

Hovedutvalg for barn og unge-13.03.2018- 023/18 

Innstilling: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022. 

 

Eierutvalget-13.03.2018- 013/18 

Innstilling: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022. 

 

Planutvalget-08.03.2018- 052/18 

Innstilling: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022 med følgende endring:  
 
Veksttakt for Bærum kommune 
Det legges til grunn en årlig boligbygging på 700-750 boliger. Dette vil gi en beregnet 
befolkningsvekst i intervallet 1,3 – 1,4 prosent. 

 

Eldrerådet-06.03.2018- 018/18 

 
Vedtak: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022. 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne-05.03.2018- 015/18 

 
Vedtak: 
Rådet mener den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen (LDIP) er et godt og viktig 
dokument for å synliggjøre de langsiktige utfordringene kommunen vil stå overfor de kommende 
årene, og Rådet støtter de tiltakene som er foreslått for å imøtekomme utfordringene.  

Rådet mener en utvikling hvor vi blir færre yrkesaktive pr. pensjonist er særlig bekymringsfullt i 
forhold til pleie- og omsorgssektoren. Norge ratifiserte i 2013 FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRDP) som forplikter Norge til å føre en politikk som gir 
personer med nedsatt funksjonsevne samme tilgang til sine menneskerettigheter som andre. Rådet 



 
 

er opptatt av at presset på den kommunale driften i fremtiden ikke går ut over de svakeste i 
samfunnet. Omstilling og innsparing må gjennomføres på en måte som sikrer fortsatt god kvalitet 
og at alle får den individuelle hjelpen de trenger.  
 
I planen pekes det på at bruk av velferdsteknologiske løsninger er viktige tiltak for å øke 
produktiviteten. Rådet er opptatt av at teknologien må komme både eldre og personer med nedsatt 
funksjonsevne til gode. Velferdsteknologi må først og fremst tjene brukeren og føre til økt 
livskvalitet. Økt bruk av velferdsteknologi forutsetter at kommunens ansatte får god opplæring i 
bruken av teknologien og at det settes av rom for vedlikehold og reparasjon. 
 
Ikke alle oppgaver vil kunne løses gjennom bruk av velferdsteknologi. Planen peker derfor også på 
andre tiltak, slik som økt samskaping og samhandling i omsorgstjenestene. Rådet støtter dette og 
mener kommunen i kommende år bør tilrettelegge for økt involvering fra pårørende og frivillige i 
samråd med brukeren. Kommunen må være tydelig på hva som skal være det offentliges oppgaver, 
og utviklingen må ikke gå så langt at det kan undergrave kommunens oppgave som ansvarlig 
velferdsleverandør. I den grad andre enn kommunen skal bidra i løsningen av grunnleggende 
velferdsoppgaver, bør kommunen fortsatt være premissgiver og ansvarlig for at tjenestene holder 
et forsvarlig nivå. Kommunen bør alltid følge opp med nødvendig kvalitetssikring.   
 

 
 

Ungdomsrådet-05.03.2018- 015/18 

Innstilling: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) tas til orientering, 

 

Formannskapet-13.02.2018- 020/18 

Vedtak: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022. 

 

      
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022. 

 
 
SAKEN I KORTE TREKK 
 
Innledning 
Formålet med den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen (LDIP) er å vise hvilke 
investeringskostnader og finansieringsbehov som vil være nødvendige i en 20-årshorisont for å 
møte de økte behovene knyttet til befolkningsvekst, demografisk utvikling og endrede krav til 
kommunen. Driftsanalysen viser konsekvensene av den langsiktige investeringsplanen, samt 
effektene av utvikling i demografi og økonomiske rammebetingelser. Dette gjør det mulig å være i 
forkant, og å sikre en økonomisk bærekraftig utvikling. Det systematiske strategiske arbeidet for å 
ivareta den omstilling som er nødvendig gjøres gjennom arbeidet med Kommuneplan, 



 
 

virksomhetsanalyser og handlingsprogram. 
 
De første årene av investeringsplanen danner grunnlaget for rådmannens forslag til 
handlingsprogram. LDIP ble sist revidert per februar 2017. Denne revisjonen per januar 2018 er 
utgangspunktet for Handlingsprogram 2019–2022. 
 
LDIP som hittil har vært rullert årlig vil i henhold til plan revideres på nytt i begynnelsen av 2020 
med utgangspunkt i ny vedtatt arealplan og ny kommunedelplan for Fornebu. Deretter planlegges 
rullering av LDIP annet hvert år med politisk sak tidlig på året. Grunnlaget for investeringsdelen vil 
oppdateres årlig i forkant av handlingsprogramarbeidet. 
 
Ihht. til sak 228/17 - Økonomisk rapportering og årshjul 2018 om årshjul vil virksomhetsanalysene 
som også har vært presentert årlig, neste gang legges frem våren 2019 og deretter rulleres annet 
hvert år. Dette vil sammen med utfordringsdokumentet for kommuneplanens samfunnsdel, som 
legges frem våren 2019, gi nytt kommunestyre innsikt i kommunens virksomhet og pågående 
utvikling i forkant av nytt HP og arbeidet med ny kommuneplan.           
 
Kommuneplanens samfunnsdel legges frem 2020 og deretter hvert fjerde år. Kommuneplanen 
utarbeides i samarbeid med nytt kommunestyre basert på utfordringsdokumentet, LDIP som legges 
frem primo 2020, siste vedtatte handlingsprogram, samt oversiktsbilde fra virksomhetsanalyser 
2019. Involvering i utarbeidelsen vil styrke eierskapet til kommunes strategiske arbeid. 
 
Vesentlige endringer og oppfølgingspunkter fra forrige LDIP 
 
Befolkning – boligbygging 
Ny befolkningsprognose, viser i årene frem mot 2040 en befolkningsvekst på cirka 36 prosent, eller 
drøyt 44 000 nye innbyggere i Bærum. Befolkningsveksten tilsvarer således forrige LDIP. 
Befolkningsprognosen legger til grunn en gjennomsnittlig årlig boligbygging på cirka 775 boliger per 
år, mot 800 i befolkningsprognosen ved forrige LDIP. Det er også utarbeidet to alternative 
prognoser i denne LDIP, der mulige konsekvenser av redusert boligvekst i perioden fra 2021 og 2025 
belyses. Analysene viser at i de gitte scenariene vil redusert boligvekst (og dermed befolkningsvekst) 
medføre økte innsparingsbehov og langsiktig redusert bærekraft. 
 
Det forventes fortsatt vekst i alle aldersgrupper. De siste 10 årene vil veksten blant de eldre tilta 
kraftig, særlig i gruppen over 80 år. På grunn av forventninger om økt boligbygging øker også 
veksten i aldersgruppen 25–67 år, noe som vil bidra positivt til kommunens skatteinntekter og 
rekrutteringsgrunnlag for velferdstjenestene. Det er også denne gruppen som står for størstedelen 
av verdiskapningen. 
 
Investeringsplanen 
Planperioden vil preges av digitalisering av tjenesteproduksjonen og tilhørende omlegging av 
arbeidsprosesser og tilpassing av organisasjonen. For handlingsprogramperioden 2018–2021 er det 
tatt høyde for at Handlingsplanen for digitaliseringsstrategien skal gjennomføres. Handlingsplanen 
er ambisiøs, derfor er det en økning i estimert behov fra forrige LDIP. De største økningene er 
knyttet til felles tiltak for hele kommunen. Dette må sees i sammenheng med de gevinstene 
digitalisering tilrettelegger for. 
 
Planramme for boligantall på Fornebu er økt fra 10 000 til 11 000 boliger jmf.rådmannens forslag til 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017192954&dokid=3751829&versjon=3&variant=A&


 
 

ny KDP3, som medfører økt investeringsbehov i form av en ekstra barneskoleparallell og en ekstra 
ungdomsskoleparallell. 
 
Endret tilskuddsordning fra Husbanken har resultert i at et bo- og behandlingssenter og ett 
omsorgsboligprosjekt har blitt fremskyndet til handlingsprogramperioden 2018–2021, jamfør 
vedtatt Handlingsprogram 2018–2021. 
 
Vedlikehold og formuesbevaring av bygningsmassen  
Det vil være behov for investeringsmidler til eksisterende bygningsmasse tilsvarende 4,7 milliarder i 
LDIP-perioden for å hente inn etterslepet og ivareta bygningsmassen.  
 
Rådmannen anbefaler 110 kr/m² (2018 kr) som nøkkeltall for å sikre et godt økonomisk nivå på 
kommunens vedlikehold i en ordinær vedlikeholdssituasjon. Rådmannen anbefaler å sette av 150 
kr/m² (2018 kr) i driftsbudsjettet frem til vedlikeholdsetterslepet er hentet inn anslått til en 
tiårsperiode. 
 
Klimaendringer og behov for tiltak for å redusere vårt klimafotavtrykk 
I tråd med vedtaket fra forrige LDIP har Rådmannen innarbeidet forslag til ny klimastrategi i denne 
LDIP. Realisering av klimastrategien vil få økonomisk konsekvenser for kommunens drift og 
investeringer, men alternativet (å ikke gjøre noe) har også betydelige samfunnsøkonomiske 
konsekvenser. For kommunens investeringsprosjekter er det utarbeidet estimater på økt 
byggekostnad, gitt høyere miljø- og klimaambisjoner. Imidlertid er det vanskelig å fastslå nøyaktig 
hvilken innvirkning høyere miljø- og klimakrav har på kommunens langsiktige kostnader, særlig 
siden fagområdet og løsninger som foreligger er i en tidlig utviklingsfase, samt at investeringene må 
sees i sammenheng med mulige gevinster.   
 
KPIer – måle effekt av omstillingstiltak i en 10 årsperiode 
I denne LDIP er det løftet frem noen utvalgte nøkkeltall. Nøkkeltallene er valgt for å kunne følge 
utviklingen fremover og for å måle effekten av omstillingstiltak innenfor aktuelle områder over en 
10-årsperiode. 
 
To scenarioer hvor samlet boligbygging bremser opp 
Hva er effekten av at boligbyggingen bremser opp (eksempelvis sterk svikt i boligmarkedet) i 2021 
eller 2025? Hvilken effekt har dette på resultat- og gjeldsgrad og utviklingen i netto finansutgifter 
sett i forhold til sum driftsinntekter? 
 
Om boligbyggingen reduseres er innsparingsbehovet redusert i perioden rett etterpå, da en del av 
investeringsprosjektene kan forskyves. . Samtidig er det mange av investeringene som ikke kan 
utsettes eller unngås, grunnet kapasitetsetterslep og eldrebølgen. Effekten er større desto tidligere i 
perioden reduksjonen kommer, grunnet muligheten til å utsette flere av de planlagte 
investeringene Utover i perioden vil bildet imidlertid endre seg der innsparingsbehovet vil bli 
høyere på grunn av lavere inntekter, høy investeringsaktivitet og en større andel av driftsinntektene 
vil gå med til å betale renter og avdrag. Samlet sett viser bildet i de to casene som er analysert at 
redusert boligbygging vil forsterke utfordringsbildet på lengre sikt, noe som primært skyldes 
redusert vekst i den yrkesaktive befolkningen (og dermed skattegrunnlaget) sammenlignet med 
alternativet - mens veksten blant de eldre i liten grad påvirkes. 
 
Case – mulig omstillingsbehov om 5 år (2023) 



 
 

I hovedscenarioet i driftsanalysen ligger rammebetingelsene i dagens inntektssystem for 
kommunene til grunn for beregningene. Videre forutsettes det en samlet gjennomsnittlig årlig vekst 
på 4,5 prosent i kommunens frie inntekter, og et rentenivå på 2,5 prosent økende til 4,5 prosent i 
slutten av perioden. Hva skjer dersom inntektene blir betydelig lavere og den nominelle renten 
øker?  
 
I en situasjon med 0,8 prosent lavere inntekter enn i hovedscenarioet og en nominell rente på 5,5 
prosent (mot 3,5 % i hovedscenarioet), øker innsparingsbehovet for kommunen dramatisk. Allerede 
i 2023, i løpet av 5 år, vil innsparingsbehovet passere 713 mill. Det er en økning på 285 mill. i 
forhold til hovedscenarioet. 
 
Driftsanalyse – konsekvenser av investeringsplan og fremtidig befolkningsutvikling  
Hovedkonklusjonen fra driftsanalysen er at Bærum kommune står overfor store omstillinger som vil 
kreve et systematisk og kontinuerlig arbeid. For at gjeldsgraden ikke skal stige til et uakseptabelt 
nivå anbefaler rådmannen at egenkapitalfinansiering av de ikke-rentable investeringene i tråd med 
gjeldende handlingsregler opprettholdes på 50 prosent over tid. Analysene viser at 
innsparingsbehovet på driften kan stige til over 500 mill. i forhold til nivået i 2016 (siste kjente 
regnskapsår). Gjennomsnittet i analyseperioden er om lag 350 mill. Dette er før avdempende tiltak 
som bruk av tidligere oppsparte fondsmidler, reduksjon av egenkapitalkrav i år med ekstraordinære 
høye investeringsnivåer og forlengelse av avdragstid. 
 
Dette innsparingsbehovet tar ikke høyde for risikofaktorer som endret inntektssystem, økte 
kostnader grunnet nasjonal normering/rettighetsfesting som ikke kompenseres fullt ut i 
inntektssystemet, svikt i boligmarkedet og dermed lavere befolkningsvekst enn antatt, økte renter 
eller høyere investeringskostnader utover i perioden enn anslått. 
 
På bakgrunn av god skatteinngang de siste årene og dertil gode resultater har det vært mulig å 
styrke fondsbeholdningen.  Dette har gjort det mulig for Rådmannen å legge opp til en mer aktiv 
bruk av investeringsfond i enkelte år med høye investeringsbehov for å unngå uforholdsmessig høy 
belastning på driften.  I ekstreme år, der fondsbeholdningen er lav, vil det også være mulig å 
redusere egenkapitalkravet slik den vedtatte handlingsregelen legger opp til (fastsatt minimum er 
40 prosent) – dog slik at nivået på 50 prosent over tid opprettholdes i tråd med føringene.  
 
I år med relativt lave investeringer, og i år med godt økonomisk resultat, avsettes midler til 
investeringsfond som brukes i år med høye investeringer. Dette vil bidra til en forutsigbar 
tjenesteyting samtidig som gjeldsgraden reduseres. Denne strategien forutsetter at 
innstrammingstiltak innen driften må være av tilstrekkelig størrelse, og iverksettes i tiden før de 
største investeringene kommer – i tråd med de strategiske føringene som har vært lagt til grunn for 
de senere års handlingsprogram («Tenke langt, handle nå»).  
 
Fremtidige behov for omstilling vil påvirkes av mange forhold. Det er slik at endringer ofte 
balanserer, utgiftsøkning følges av inntektsøkning, lønnsvekst følges av skattevekst, og en 
renteøkning følger av bedret nasjonal/internasjonal økonomi. Endringer behøver derfor ikke å få 
store utslag for kommunene. Men vedvarende ubalanse vil være utfordrende. En slik ubalanse vil 
kunne inntreffe når demografisk utvikling utfordrer velferdsstaten slik eldrebølgen kan tilsi og som 
perspektivmeldingen viser.  
 
Rådmannen vil fremover jobbe systematisk med videreutvikling av tiltak for å endre ressursbruk i 



 
 

tjenestene. Rådmannen vil komme tilbake til dette allerede i forslag til handlingsprogram 2019–
2022. Kommunens langsiktige omstillingsbehov vil også være en viktig føring inn mot arbeidet med 
forslag til ny Kommuneplan – samfunnsdelen. Overordnet mål for arbeidet vil være å sikre 
«Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring».  
 
Rådmannen, vil som en konsekvens av forventningene om strammere økonomiske 
rammebetingelser, foreslå en årlig økning av effektiviseringstakten fra 2021 i størrelsesorden 0,7 
prosent (cirka 50 mill.) i Handlingsprogram 2019–2022 og årene deretter. Dette kommer i tillegg til 
de allerede vedtatte innstrammingene i Handlingsprogram 2018–2021. Dette skal legge grunnlaget 
for et systematisk og langsiktig arbeid med å frigjøre midler i møte med fremtidens utfordringer. 
Omstilling tar tid og for å være i forkant og legge til rette for gode prosesser, legger rådmannen opp 
til en gradvis innstramming.  
 
Prosess/medvirkning internt og eksternt 
Den langsiktig driftsanalysen- og investeringsplanen er utarbeidet ved et tverrsektorielt samarbeid i 
Bærum kommune. Budsjett- og analyseenheten har hatt koordineringsansvaret, utarbeidet 
investeringsplanen og beregnet økonomiske effekter. Eiendom og strategi- og utviklingsenheten har 
vært viktige bidragsytere, og alle kommunalsjefer og direktører har vært involvert i arbeidet. 
 
Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene 
Den langsiktig driftsanalysen- og investeringsplanen er et planverk. Det jobbes systematisk med 
nødvendig utvikling og dreiing av ressursbruk i kommunen gjennom Kommuneplanens samfunnsdel 
og virksomhetsanalysene. Tiltak og økonomiske konsekvenser vil synliggjøres og vurderes i de årlige 
handlingsprogrammene. 
 
Beslutningspunkter 
LDIP legges til grunn for arbeidet med handlingsprogram 2019-2022, og utbyggingsrekkefølgen for 
utbyggingsområdene. 

 
 

Vedlegg:  
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2019-2038 3889803 

 
 

DEL 2 – MER OM SAKEN: 
Rådmannen henviser til selve hoveddokumentet og i særdeleshet sammendraget for ytterligere 
oppsummering av saken. 
 

 
 

Behandlingen i møtet 04.04.2018 Kommunestyret 
 

Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap 
Det legges til grunn en boligvekst på 800 boliger per år i perioden. 

 
Forslag fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen, V 
LDIP justeres til i langt større grad å skape en ønsket og styrt utvikling enn passivt å møte en 
forventet utvikling. Boligveksten reduseres til 600 boliger i snitt per år frem til 2040, men slik at det 
blir en langt større vekst mellom 2020 og 2030 enn andre år i perioden. Det legges opp til å bygge 



 
 

flere små boliger for enslige husholdninger. 

 
Votering: 
Innstillingens første punkt, med punktum satt etter 2022, ble vedtatt mot 1 stemme (Pp). 
Ole Andreas Lilloe-Olsens forslag fikk 7 stemmer (5V, 2SV) og falt. 
Kjell Maartmann-Moes forslag fikk 13 stemmer (10Ap, 3MDG) og falt. 
Innstillingens andre punkt vedrørende veksttakt ble vedtatt mot 19 stemmer (10Ap, 5V, 2SV, Pp, R). 
 

 

Kommunestyret-04.04.2018- 027/18: 

Vedtak: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022 med følgende endring:  
 
Veksttakt for Bærum kommune 
Det legges til grunn en årlig boligbygging på 700-750 boliger. Dette vil gi en beregnet 
befolkningsvekst i intervallet 1,3 – 1,4 prosent. 

 
Behandlingen i møtet 21.03.2018 Formannskapet 
 

Forslag fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen, V 
LDIP justeres til i langt større grad å skape en ønsket og styrt utvikling enn passivt å møte en 
forventet utvikling. Boligveksten reduseres til 600 boliger i snitt per år frem til 2040, men slik at det 
blir en langt større vekst mellom 2020 og 2030 enn andre år i perioden. Det legges opp til å bygge 
flere små boliger for enslige husholdninger. 

 
Votering: 
Innstillingen med planutvalgets tillegg ble vedtatt mot 2 stemmer (V, SV). 
Ole Andreas Lilloe-Olsens forslag fikk 2 stemmer (V, SV) og falt. 

 

Formannskapet-21.03.2018- 050/18: 

Innstilling: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022 med følgende endring:  
 
Veksttakt for Bærum kommune 
Det legges til grunn en årlig boligbygging på 700-750 boliger. Dette vil gi en beregnet 
befolkningsvekst i intervallet 1,3 – 1,4 prosent. 

 
Behandlingen i møtet 15.03.2018 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 
 

Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



 
 

 

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-15.03.2018- 019/18: 

Innstilling: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022. 

 
Behandlingen i møtet 14.03.2018 Hovedutvalg for bistand og omsorg 
 

Orientering/redegjørelse av rådmann Erik Kjeldstadli i forkant av møtet. 

Votering: 
Enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for bistand og omsorg-14.03.2018- 020/18: 

Innstilling: 
 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022. 

 
Behandlingen i møtet 13.03.2018 Hovedutvalg for barn og unge 
 

Votering:  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Hovedutvalg for barn og unge-13.03.2018- 023/18: 

Innstilling: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022. 

 
Behandlingen i møtet 13.03.2018 Eierutvalget 
 

Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Eierutvalget-13.03.2018- 013/18: 

Innstilling: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022. 

 
Behandlingen i møtet 08.03.2018 Planutvalget 
 

Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H 
Veksttakt for Bærum kommune 
Det legges til grunn en årlig boligbygging på 700-750 boliger. Dette vil gi en beregnet 
befolkningsvekst i intervallet 1,3 – 1,4 prosent. 

 



 
 

Protokolltilførsel:  
Fremskrittspartiet tar forbehold om partigruppens behandling.  
Votering:  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
Forslag fra Udnes ble vedtatt med 3 (H, Frp) mot 2 stemmer (Ap, V).  

 

Planutvalget-08.03.2018- 052/18: 

Innstilling: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022 med følgende endring:  
 
Veksttakt for Bærum kommune 
Det legges til grunn en årlig boligbygging på 700-750 boliger. Dette vil gi en beregnet 
befolkningsvekst i intervallet 1,3 – 1,4 prosent. 

 
Behandlingen i møtet 06.03.2018 Eldrerådet 
 

 
Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig tatt ti orientering. 

 

Eldrerådet-06.03.2018- 018/18: 

 
Vedtak: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022. 

 
Behandlingen i møtet 05.03.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 

Forslag fremmet av ,  
 
Magnar Danielsen (H) fremmet følgende forslag: 
Rådet mener den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen (LDIP) er et godt og viktig 
dokument for å synliggjøre de langsiktige utfordringene kommunen vil stå overfor de kommende 
årene, og Rådet støtter de tiltakene som er foreslått for å imøtekomme utfordringene.  

Rådet mener en utvikling hvor vi blir færre yrkesaktive pr. pensjonist er særlig bekymringsfullt i 
forhold til pleie- og omsorgssektoren. Norge ratifiserte i 2013 FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRDP) som forplikter Norge til å føre en politikk som gir 
personer med nedsatt funksjonsevne samme tilgang til sine menneskerettigheter som andre. Rådet 
er opptatt av at presset på den kommunale driften i fremtiden ikke går ut over de svakeste i 
samfunnet. Omstilling og innsparing må gjennomføres på en måte som sikrer fortsatt god kvalitet 
og at alle får den individuelle hjelpen de trenger.  
 
I planen pekes det på at bruk av velferdsteknologiske løsninger er viktige tiltak for å øke 
produktiviteten. Rådet er opptatt av at teknologien må komme både eldre og personer med nedsatt 



 
 

funksjonsevne til gode. Velferdsteknologi må først og fremst tjene brukeren og føre til økt 
livskvalitet. Økt bruk av velferdsteknologi forutsetter at kommunens ansatte får god opplæring i 
bruken av teknologien og at det settes av rom for vedlikehold og reparasjon. 
 
Ikke alle oppgaver vil kunne løses gjennom bruk av velferdsteknologi. Planen peker derfor også på 
andre tiltak, slik som økt samskaping og samhandling i omsorgstjenestene. Rådet støtter dette og 
mener kommunen i kommende år bør tilrettelegge for økt involvering fra pårørende og frivillige i 
samråd med brukeren. Kommunen må være tydelig på hva som skal være det offentliges oppgaver, 
og utviklingen må ikke gå så langt at det kan undergrave kommunens oppgave som ansvarlig 
velferdsleverandør. I den grad andre enn kommunen skal bidra i løsningen av grunnleggende 
velferdsoppgaver, bør kommunen fortsatt være premissgiver og ansvarlig for at tjenestene holder 
et forsvarlig nivå. Kommunen bør alltid følge opp med nødvendig kvalitetssikring.   
 

 
 

 

 
 
Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Danielsens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne-05.03.2018- 015/18: 

 
Vedtak: 
Rådet mener den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen (LDIP) er et godt og viktig 
dokument for å synliggjøre de langsiktige utfordringene kommunen vil stå overfor de kommende 
årene, og Rådet støtter de tiltakene som er foreslått for å imøtekomme utfordringene.  

Rådet mener en utvikling hvor vi blir færre yrkesaktive pr. pensjonist er særlig bekymringsfullt i 
forhold til pleie- og omsorgssektoren. Norge ratifiserte i 2013 FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRDP) som forplikter Norge til å føre en politikk som gir 
personer med nedsatt funksjonsevne samme tilgang til sine menneskerettigheter som andre. Rådet 
er opptatt av at presset på den kommunale driften i fremtiden ikke går ut over de svakeste i 
samfunnet. Omstilling og innsparing må gjennomføres på en måte som sikrer fortsatt god kvalitet 
og at alle får den individuelle hjelpen de trenger.  
 
I planen pekes det på at bruk av velferdsteknologiske løsninger er viktige tiltak for å øke 
produktiviteten. Rådet er opptatt av at teknologien må komme både eldre og personer med nedsatt 
funksjonsevne til gode. Velferdsteknologi må først og fremst tjene brukeren og føre til økt 
livskvalitet. Økt bruk av velferdsteknologi forutsetter at kommunens ansatte får god opplæring i 
bruken av teknologien og at det settes av rom for vedlikehold og reparasjon. 



 
 

 
Ikke alle oppgaver vil kunne løses gjennom bruk av velferdsteknologi. Planen peker derfor også på 
andre tiltak, slik som økt samskaping og samhandling i omsorgstjenestene. Rådet støtter dette og 
mener kommunen i kommende år bør tilrettelegge for økt involvering fra pårørende og frivillige i 
samråd med brukeren. Kommunen må være tydelig på hva som skal være det offentliges oppgaver, 
og utviklingen må ikke gå så langt at det kan undergrave kommunens oppgave som ansvarlig 
velferdsleverandør. I den grad andre enn kommunen skal bidra i løsningen av grunnleggende 
velferdsoppgaver, bør kommunen fortsatt være premissgiver og ansvarlig for at tjenestene holder 
et forsvarlig nivå. Kommunen bør alltid følge opp med nødvendig kvalitetssikring.   
 

 
 
Behandlingen i møtet 05.03.2018 Ungdomsrådet 
 

Votering: 
Saken ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Ungdomsrådet-05.03.2018- 015/18: 

Innstilling: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) tas til orientering, 

 
Behandlingen i møtet 13.02.2018 Formannskapet 
 

Forslag fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen, V 
LDIP justeres til i langt større grad å skape en ønsket og styrt utvikling enn passivt å møte en 
forventet utvikling. Boligveksten reduseres til 600 boliger i snitt per år frem til 2040, men slik at det 
blir en langt større vekst mellom 2020 og 2030 enn andre år i perioden. Det legges opp til å bygge 
flere små boliger for enslige husholdninger. 

 
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG 
Klimamålene som vedtas av kommunestyret den 28.februar 2018 skal minimum være førende for 
LDIP og all øvrig sektorpolitikk. Dette målet blir ekstra viktig i beslutninger som har langsiktig 
karakter og kan resultere i at samfunnet låses til høye klimagassutslipp og høyt energibruk 
framover, f.eks. innen arealbruk og infrastruktur 

 
Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Forslagene følger saken uten votering. 
Saken settes opp i alle råd og utvalg. 

 

Formannskapet-13.02.2018- 020/18: 

Vedtak: 
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med 
Handlingsprogram 2019-2022. 



 
 

 
 

 


