
 

Innbyggerstyrte aktiviteter på Innbyggertorget i 

kommunegården.  

  

Spørreundersøkelsen 

I juni 2022 gjennomførte vi først en spørreundersøkelse med innbyggerpanelet.  

Den nye kommunegården har store innvendige arealer med som kan dekke ulike behov og dermed 

ha ulike funksjoner. Innbyggertorget blir et viktig møtested der kommunen kan vise frem, møte og 

kommunisere med innbyggerne, men det skal også kunne huse arrangementer som er 

innbyggerstyrte.  

Vi ba om innspill på hvilke innbyggerstyrte aktiviteter/arrangement, (planlagt og gjennomført av 

innbyggere for innbyggere), som kunne gjennomføres på Innbyggertorget i den nye 

kommunegården. Kommunegården gjenåpner åpner i mars 2023.  

Tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen gjorde det mulig å identifisere fire hovedtemaer: 

1. sosiale aktiviteter 

2. kulturelle aktiviteter 

3. dialog/medvirkning, kommune - innbyggere 

4. klima 

Hovedtemaene tok vi med oss videre ideverkstedet som ble gjennomført i august.  

 Ideverkstedet 

Det deltok 8 engasjerte innbyggere på ideverkstedet: 3 menn, 3 kvinner og 2 ungdommer som gikk 

på videregående skole. Stemmingen var god, det var mye engasjement. Flere av deltakerne var 

aktive i politikken eller frivillige organisasjoner. Noen var pensjonister. Deltagerne bodde ulike 

steder i Bærum. Det var en spredning mellom Bærum øst og vest. 

Vi gikk videre med disse fire temaene og stilte to spørsmål til hver av de fire hovedtemaene:  

1. Hvorfor tror du dette er så viktig for folk? Hvorfor tror dere så mange har svart dette? 

2. Kom med forslag på arrangementer innen denne kategorien. 

Til alle hovedtemaene kom det mange spennende innspill. 

Slik har vi sammenfattet innspillene fra verkstedet: 

• Et viktig ord som ble nevnt er tilgjengelighet: kommunegården skal være tilgjengelig for alle. 

• Vi må ta vare på mennesket som sosiale individer: psykisk helse og det å se hverandre er viktig. 

• Det ble ønsket at mange aktiviteter/ arrangement blir på tvers av generasjoner. 

• Det var viktig at de opplevde at de var velkomne: At de ble tatt imot på en vennlig måte. 

• De ønsket å møte kommunen! De ønsket å møte ledere og politikere. («Aldri glemme hvem de 

er der for.») 

• Åpne opp bygget slik at alle (kan) finner en tilhørighet: være et sted også for de som (kan) falle 

utenfor (studenter/ unge, aleneforeldre, nye landsmenn/-kvinner) 



• De skulle gjerne visst mer om hva som skjer og hvor det skjer. Gjøre informasjon fra kommunen 

mer tilgjengelig. 

Hva gjør vi med tilbakemeldingen vi har fått fra spørreundersøkelsen og ideverkstedet? 

Innspill og tilbakemeldingene tar vi med oss videre. Nå er vi en gruppe med kollegaer som jobber 

videre med hvordan vi skal møte og legge til rette alt fra bookinger, arrangementer for å nevne noe. 

Der hører deres innspill godt inn. Ikke se bort ifra at dere hører fra oss igjen.  

  

  

Les mer om «nye kommunegården» her: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-

kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/prosjekter-

eiendom/kommunegarden/ny-kommunegard/ 
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