
Bærum 2035 
- fremtiden skapes nå  



Bærum 2035:  
Hvordan utfordres vi?   

 
 30-40.000 flere bæringer  
 Press på velferdstjenestene. 
 Vi får ikke råd til alt. Tøffere 

prioriteringer.  
 Klimaklok kommune 
Nye løsninger & nye svar 
 Innbyggere. Dialog og 

samarbeid. 
 
 
 

 



 
Bærum 2035 

 
Da vil …… 
• Veiene og banene vi mangler være på plass … 
• Sandvika -  en ny og spennende by 
• Fornebu – urban,og grønn - bymessig preg. 
• 6-7 nye skoler og investert i skole for nesten 5 mrd. 
• 30-40.000 flere innbyggere  
• 3400 flere over 80 år.  
• Ha mangedoblet antallet e-sykler – landets høyeste andel !?!? 
 
• …….. la fantasien supplere hva vi vil oppleve !!!!!!!!!   

15 år –  
17 måneder   
777 uker  
5 453 dager 



Men om 4 år har vi få handfaste resultater  
-  vi utfordres på å holde fast i det langsiktige i det daglige  

 
• Vi har ikke fått nye veier og nye baner……. 
• Sandvika vil være en byggeplass i sentrum øst, men……  
• Fornebu vil fortsatt ikke ha bane, men byggingen er i gang  
• Vi har bygd 1 ny skole 
 
Men vi har laget meget gode planer  
            for de neste 15 årene !!!! 
                   
 Vi har gode fortellinger om det  
            som skal komme !!!! 



Sammen skaper vi fremtiden   
- mangfold, raushet og bærekraft  



Bærekraftige tjenester som gir 
innbyggerne mulighet for økt 

selvhjulpenhet, mestring og læring 

Balansert samfunnsutvikling - 
mangfoldig, grønn og  urban. 

En innovativ og endringsdyktig 
organisasjon med 

gjennomføringskraft. 

Dialog og medvirkning for bedre 
løsninger. 

Hovedmål for Bærum kommune 



Kommunen er for innbyggerne 

• Vi bidrar til den gode hverdagen – 0-100 + 
• Kommunen er fellesskapets organisasjon 
• Vi disponerer folks skattepenger  
• Åpen og gjennomsiktig  
• Innbyggerblikket gir nyttig kunnskap 
• Service – «det er Bærum det….» 
 

 

 



Hva er viktig for våre innbyggere i møtet med  
Bærum kommune ? 

 
• Tilgjengelighet – får tak i oss 
• Bli hørt og sett 
• Få svar innen rimelig tid 
• Forstå budskapet  
• Kunne påvirke egen situasjon   
• Fair behandling  
• Åpenhet – innsyn   
• Vennlig  

 
 Våre verdier: Åpenhet – respekt – mot  

 



Viktige forutsetninger  

• Bærum tar sin del av veksten 
 
• Vi øker mest for innbyggere 67 + 
 
• Vekst krever økte tilbud –  

• flere barnehager, skoler og  
       tilbud innen helse og omsorg  

 

• Vi kan ikke bygge overalt og alt samtidig …. 



Befolkningsveksten  
2015 2019 2025 2035 Vekst 2015-35 

0   til 5 år 9 483 9 634 10 571 11 610 21,6 % 
6   til 15 år  16 714 17 594 18 207 20 242 22,9 % 
16 til 25 år 14 385 14 499 15 807 16 532 15,6 % 
26 til 67 år 66 157 70 573 77 486 85 712 32,0 % 
68 til 79 år  10 168 11 440 13 637 17 300 78,9 % 
80 + 5 733 5 937 6 959 10 156 75,9 % 
SUM  122 640 129 677 142 668 161 553 33,9 % 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Større vekst de 3-4 fire siste åreneDrøyt 2000 flere i 2014 – og samme i 2015Fortsatt høy andel innvandringLegger til grunn 1800 flere innbyggere Bærum tar sin del av vekstenMå utvikle «tettere og høyere»Sikre gode bomiljøer og varierte byggInnbyggersamarbeid 





12 

Behovene er store –  
de vil utfordre oss de neste årene!! 



Vedtatt arealstrategi  



Vi tar den en gang til: 

Alt henger sammen med alt 
 
Et samlet planverk: 
• Kommuneplanens arealdel.  
• Behovsanalyser for skole, 

barnehage og pleie, omsorg og 
sosiale tjenester.  

• Eiendomsstrategi.  
• Langsiktig driftsanalyse og 

investeringsplan.  
      



Velferdskommunen – oppgave nr 1  
8 av 10 kroner brukes på velferd 
 
Kommunene utfordres: 
• Kapasitet og kompetanse  
• Fremtidens kostnader  
• Store forventninger 

 
Vi må diskutere: 

• Hva skal kommunene løse? 
• Hva kan andre bidra med  
• Hva er god nok kvalitet? 
• Hvordan kan vi utvikle våre 

tjenester ?  
 

 

 



Arbeidskraftbehov 



Strategier for fremtidens velferd  
• Større og robuste enheter 
 
• Nye tjenestekonsepter & 

kontinuerlig utviklingsarbeid  
 
• Nye og bedre løsninger 
 
• Digitalisering & teknologi 

 
• Samarbeide på tvers om flokene   

 
• Slippe til andre  

 

 



Fire andre strategier vi jobber med 

 
• En samlet kommune  

 
• Service til våre innbyggere 

 
• Innovasjon 

 
• En enklere kommune  

 

 



Nye og bedre løsninger  



 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
2035: Det er mye vi ikke vet 

  
Hvordan vil : 
• Den store økonomien 
• Klimautfordringene 
• Digitale utviklingen 
• Konfliktene i verden 
• Mennesker på flukt  
• ……… 
• ……… 
 
prege vår hverdag i 2035?  

 

Vi må være forberedt på 
andre forutsetninger som 
vil gi andre utfordringer!!! 
 
Vi må trene oss på endring 
og lete etter nye muligheter 
 
Vi må invitere befolkningen 
inn i langsiktige samtalene   
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