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INNSPILL TIL BØP 2022-2025 

Akademikerne BK ønsker å gi et generelt innspill til følgende ønske om fokusområde: 

Virksomhetsovergripende tjeneste: 

 Digitalisering 

Bærum kommune legger opp til utstrakt digitalisering av mange av sine tjenester. Digitaliseringen 

skal imøtekomme fremtidige behov til både tjenesteutøvere og publikum på en 

virksomhetsovergripende og kosteffektiv måte. Akademikerne BK ønsker at våre politikere etterlyser 

konkrete tilbakemeldinger til hvordan dette skal anskaffes, implementeres, utvikles og driftes.  

Det er historisk erfaringer at til dels mange av våre digitale anskaffelser/implementeringer utføres av 

eksterne konsulenter. Dette medfører store unødvendige merkostnader og tap av 

kompetanse/utvikling internt for videre kontinuitet i kommunen når disse avsluttes. Det er viktig for 

Bærum kommune at man har riktig og nok akademisk kompetanse og ressurser for å imøtekomme 

Bærum kommunes fremtidige ønsker og behov i henhold til BØP, hvor fokus er på mest mulig 

automatikk og gjenbruk av data på tvers av kommunen.  

Med riktig akademisk kompetanse ønsker Akademikerne å fremheve behov på ressursområder som: 

- Forretningsutviklere og tjenestedesignere 

- Virksomhetsarkitekter 

- Databasespesialister 

- Systemforståelse/kunnskap hos systemeiere 

- Analytikere 

- Innkjøpere med system og databaseforståelse som vil jobbe i tett dialog med 

forretningsutviklere, virksomhetsarkitekter, analytikere, mm 

(ingeniører, teknikere, økonomer, mm) 

Gevinsten er at man ved riktig og nok akademisk kompetanse internt i kommunen vil kunne utvikle 

kommunen i riktig retning og i langt større grad enn tidligere. Og samtidig redusere kostnadsbehovet 

for eksterne konsulenten. 

Akademikerne BK ber også ydmykt om at politikerne ser sine ønsker og krav i BØP opp mot en meget 

travel periode de siste 5-6 årene for både arbeidstakere og ledere, med store avsluttende og 

pågående omstillingsprosesser, midlertidig større flyttinger, pandemi, tilbakeføring til kontor, mm. 

Akademikerne BK ønsker avslutningsvis gi sin støtte til våre andre hovedsammenslutningers og 

vernetjenestens innspill. 
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