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Planen er omfattende og min vurdering gjelder bare helse og omsorg som angår eldre. 

Kommunen har lagt stor vekt på FN bærekrafts mål som er ambisiøse, men lite konstruktive 

og dette preger i noen grad fremstillingen i handlingsdelen.  

Selv om hovedmålene er inspirerende står de i kontrast til økonomidelen som varsler 

innskrenkninger og utsetting av planer for omsorgssektoren til 1/3 av dagens 

bruttoinvesteringer. 

Byprosjekter 

Kommunens byprosjekter som skal samle boligbygging til knutepunkter høres fornuftig ut, 

men realiseringen viser at man i stor grad glemmer å beholde det grønne preget som 

tidligere ha vært Bærum kommunes varemerke. Bekkestua er et godt eksempel på hvordan 

bygg, gående og bilister kolliderer. Planene om å byggen en høy mur rundt Nadderud 

stadion helt ut i gangfeltet er også skremmende. I tillegg til at Bærum skal være en klimaklok 

kommune bør den også forbli grønn. 

Planen problematiserer i liten grad den økonomiske utviklingen innen byggesektoren som 

øker klasseforskjellene og sosial ulikhet. Når eiendommer omsettes for opptil 30 millioner 

kroner blir kvadratmeter prisen tilsvarende høy for nye boliger. Vi savner en omtale om hva 

kommunen har av virkemidler for å hindre denne utviklingen. 

Asker og Bærum kommunale legevakt 

Det er vanskelig å finne drifts og økonomidata for Asker og Bærum legevakt. Kommunen 

leier i dag lokalene av Vestre Viken. Med bakgrunn i de mange klager på legevakten er det 

ønskelig å få vite mer om avtalen, bindingstid og leieutgifter. Kommunen bør starte arbeidet 

med å bygge en kommunal legevakt i nærhet til sykehuset der kommunens tjenester kan 

samles. Kommunen bør også vurdere og drifte legevakten bare med fast ansatte leger i 

stedet for innleide leger. For leger med avtale praksis er legevakttjenesten veldig upopulær 

og tilfeldige innleide leger har liten motivasjon for legevaktsarbeidet.  

KAD 

Man savner også en omtale av Kommunens Akutt medisinske Kompetansesenter. Spesielt 

økonomien og bærekraften i dette prosjektet.  

Bærum sykehus  

Bærum sykehus er en så viktig institusjon for befolkningen at vi ønsker en omtale om 

hvordan samarbeidet mellom Bærum Kommune og Vestre Viken, Bærum sykehus fungerer. 

Foreligger det nå et formalisert samarbeidsorgan som fungerer tilfredsstillende når det 

gjelder å opprettholde og utvikle Bærum sykehus som et medisinsk kompetanse og 

referansesenter for Kommunen. 



Nærledelse og sykehjem 

I planen fremgår det at man vil vektlegge nærledelse. Man undrer seg derfor over at 

kommunen overser dette og vektlegger økonomien når hospice og pleieavdelinger slås 

sammen under felles ledelse.  Eldrerådet oppfatter at disse institusjonene har helt 

forskjellige funksjoner som trenger separate ledere. 

Vi ønsker en nærmer omtale om hvilke tiltak kommunen planlegger for å styrke kompetanse 

og bemanning på sykehjemmene.  Inngår en sykepleieskole i dette planarbeidet? 

 

Kjernejournal  

Prosjektet kjernejournal er besnærende men har hatt liten nytteverdi i praktisk klinikk. Èn 

journal for alle formål har som regel liten verdi for behandlingen av den enkelte pasient fordi 

den blir uoversiktlig. Den brukbare journal må være dedikert behovet. En kjernejournal vil 

inneholde altfor mye unyttige data og bli vanskelig å orientere seg i. Eldrerådet har bedt om 

opplysning om hva prosjektet koster kommunen. 

Klimakloke tiltak 

Som en del av den grønne omstilling etterspør eldrerådet i hvilken grad planlegger 

Kommunen å bidra til at jordvarme blir den primære oppvarmingskilde for hus i Bærum. Er 

det dette som planen omtaler som klimarobust kommune? 

Konkurransedyktig arbeidsgiver 

Hva betyr det at kommunen vil være en konkurransedyktig arbeidsgiver. Betyr det at 

kommunen vil være lønnsledende i utlysning av nye stillinger? 

Bærum kommune er en god kommune å bo i. Eldrerådet savner en liten omtale av nettopp 

dette i introduksjonen. Seniorsentrene er en slik positiv investering og som bidrar til at vi 

trives. Lesing av planen gir derimot inntrykk av at det er mye som mangler. 


