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Kommunedirektørens forord 
 
Bærum kommune har startet på endringsreisen. Endring og omstilling, innbyggerdialog med deltakende 
og engasjerte bæringer og frivillighet vil være sentrale virkemidler i arbeidet med å bidra til den gode 
hverdagen for barn, unge og eldre i kommunen. 

2022 Året for frivillighet  

Bærum kommune har ambisjon om å være blant de beste på innbyggersamarbeid og frivillighet. Derfor 
har vi satt frivillighet som overordet tema for året 2022, som også skal være et nasjonalt markeringsår 
for frivillighet. 

Frivillighet har en egenverdi basert på menneskers empati, engasjement, initiativ og pågangsmot. Å 
engasjere seg for andre er også positivt for nærmiljøet og lokalsamfunnet samtidig som det forebygger 
ensomhet og bygger fellesskap.  

Bærumssamfunnet er innbyggernes fellesskap. DugnadsBæringen er en aktiv og skapende ressurs for 
hele samfunnet. Kommunen skal samarbeide med innbyggere og bidra til deltakelse og medvirkning for 
å styrke fellesskapet. Det er summen av innbyggernes egen innsats, kommunens bidrag og lokalt 
samarbeid som bidrar til å gi den gode hverdagen for barn, unge og eldre i Bærum. 

Innbyggersamarbeid og samfunnsdialog  
Kommunen vil i fremtiden være helt avhengig av deltakende innbyggere. Morgendagens utfordringer 
må løses i fellesskap og samarbeid med innbyggerne, fordi vi vet det må gjøres vanskelige prioriteringer 
og veivalg. Dialog gir forutsigbarhet og reduserer misforståelser.  

Åpenhet, god informasjon og vilje til å lytte er viktige egenskaper for oss – det bidrar til å skape tillit. Vi 
har gode erfaringer med åpenhet og tett dialog med innbyggere, samfunnsaktører og næringsliv både på 
fysiske møteplasser og nye kommunikasjonsarenaer. 

Deltakelse er en forutsetning for å skape bærekraftige løsninger som mange har eierskap til. 
Innbyggersamarbeid er å snu tankegangen. Med godt innbyggersamarbeid finner vi flere av løsningene 
sammen, i stedet for alltid å tenke at det er kommunens oppgave å løse problemer for innbyggerne. 
Innbyggersamarbeid i Bærum skal handle om hvordan kommune og befolkning deltar i utviklingen av 
lokalsamfunnet og av tilbud og tjenester. Tjenestereisen er en av metodene som blir brukt for å få 
innspill fra innbyggere.  

Medvirkning og samarbeid gir mulighet til å si sin mening og være med å påvirke. Innflytelse kan 
samtidig skape forventninger om at synspunkter fører til ønsket resultat. Erfaring viser at mye 
informasjon samt tydelige rammer og tilbakemeldinger, både underveis og etter avsluttet arbeid er 
viktig for å avklare forventninger.  

Kommuneplanens samfunnsdel: Visjon og hovedmål  
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Kommunestyret 23. juni 2021. Den bygger på FNs 
bærekraftsmål og de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling: sosial bærekraft, økonomisk bærekraft 
og klima- og miljømessig bærekraft.  

Kommuneplanens samfunnsdel bygger på bærumssamfunnets visjon: Sammen skaper vi fremtiden – 
raushet, mangfold og bærekraft. Kommuneplanen har fire hovedmål for utviklingen av Bærum frem til 
2040:  
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1. I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter  
2. Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende 
3. Bærumsamfunnet er miljø- og klimaklokt 
4. Bærum kommune er handlekraftig og innovativ 

Målene angir hvor vi skal ha fokus og hva vi skal prioritere i utviklingen av Bærum frem til 2040. 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ligge til grunn for all kommunal virksomhet i planperioden. 
Kommuneplanens handlingsdel i budsjett- og økonomiplan og andre plan- og styringsdokumenter skal 
bidra til å operasjonalisere samfunnsdelen. 
 
Seks innsatsområder for 2022–2025  
På bakgrunn av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel er det identifisert seks omfattende 
innsatsområder for Budsjett- og økonomiplan 2022–2025. Disse innebærer både omstilling av og 
endring i virksomheten: selvhjulpenhet og mestring, redusere ungt utenforskap, nivå og omfang på 
kommunens tjenester, koble kompetanse, hender, hoder og oppgaver, effektiv og målrettet ressursbruk 
og eiendom som strategisk verktøy. Les mer om innsatsområdene under kapittelet Tid for omstilling, 
endring og prioritering. 

Endringsreisen har begynt   

Endring og omstilling er overskriften for inneværende år. Blant de viktigste skritt som er tatt i 2021, er 
styrking av virksomhets- og økonomistyringen i kommunen. Den nye kommuneplanen skal i en helt 
annen grad enn tidligere planer, legge føringer på virksomheten og tjenestetilbudet til innbyggerne. 
Dette bidrar til å skape en mer helhetlig styring.  

Vårt felles lederskap, som ble etablert høsten 2021, skal se på lederskapet og organiseringen i Bærum 
kommune. Det er særlig tre mål: 

1. tjenester som oppleves som mer sammenhengende for brukerne, og at vi samhandler om et 
mer helhetlig tjenestetilbud – ett Bærum 

2. en organisering som legger til rette for slik samhandling, med kortere veier fra behov til 
beslutning 

3. lederskap og kultur med gjennomføringskraft og fleksibilitet 

Kommunens største utfordring for årene som kommer, er knyttet til et svært høyt investeringsnivå for 
store deler av 2020-tallet. Et høyt investeringsnivå får også store konsekvenser for driftsbudsjettet. 
Dette er bakgrunnen for et politisk vedtak om å redusere investeringsnivået i Langsiktig drifts- og 
investeringsplan (LDIP) med minimum 15 prosent i kommende 20-årsperiode. I LDIP som følger Budsjett 
og økonomiplan 2022–2025, er det forslag som innebærer at kommunen ivaretar det økonomiske 
handlingsrommet. Redusert investeringsnivå kan innebære endringer i prioritering, utbyggingstakt og 
drifts- og eiermodeller.  

Innen velferdsområdet handler endringsreisen blant annet om Bedre tverrfaglig innsats (BTI) – for bedre 
samhandling mellom tjenester og Tjenestedesign for utforming av tjenester. Stedsutviklingsarbeidet skal 
samles i en ny enhet for Byprosjekter for å kraftsamle dette viktige området. Sist, men ikke minst er den 
teknologiske utviklingen en viktig driver for endring i tjenester og administrative rutiner i Bærum 
kommune. 

Trygg økonomi  
Kommunen har en trygg og god økonomi sammenliknet med andre kommuner. Driftsbudsjettet er på 
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cirka 11,9 milliarder kroner. Gjennomsnittlig resultatgrad i fireårsperioden er 5,2 prosent 
(minimumsgrensen er 3 prosent), og likviditeten er god. 

Spesielle satsinger i 2022  

1. Psykisk helse  
Pandemien har vært krevende for mange, og særlig for barn og unge. De aller fleste har klart seg bra, 
men et mindretall, og da spesielt i grupper som var utsatt fra før, har opplevd økte psykiske helseplager. 
Barn og unge i sårbare omsorgssituasjoner har vært særlig utsatt, og det er en økning i bruk av alkohol 
blant dem som hadde høyest forbruk fra før. Dette fremkommer i Kjøs-utvalgets rapport som ble lagt 
frem i april 2021. 

Det er behov for å styrke kommunens tilbud om psykisk helsehjelp for barn og unge i tiden fremover. 
Dette sammen med økt satsing på BTI-samhandlingsmodellen for de tjenestene som møter barn, unge 
og foreldre som det er knyttet bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er en helhetlig og koordinert 
innsats uten brudd i oppfølgingen. 

Det foreslås 5 millioner kroner til oppfølging av barn, unge og foreldre etter pandemien. 

2. Frivillighetsåret 2022  
Målene for markeringsåret er økt deltakelse, økt mangfold og økt kunnskap og synlighet. Det skal alltid 
være en plass for alle i frivilligheten. 

I 2022 åpner Presterud gård på Bekkestua som en møteplass for lag og foreninger. I tillegg har 
kommunen tre frivillighetssentraler, i Sandvika, på Rykkinn og Fornebupiloten, som alle har viktige 
funksjoner overfor innbyggerne. 

Viktige milepæler i året for frivillighet er: 

• Frivillighetskonferanse i Bærum Kulturhus 

• Ny frivillighetspolicy  

• Frivillighetsrådet etablert i 2021  

• Møteplasser for frivilligheten  

I forbindelse med markeringsåret 2022 foreslås en styrking av innsatsen med 1,5 millioner kroner. 
Midlene skal i hovedsak gå til tiltak i regi av frivilligheten, som for eksempel arrangementer og 
informasjons- og mobiliseringstiltak. Dette kommer i tillegg til øvrige støtteordninger for lag og 
organisasjoner. 

3. Ambisiøse klimamål  
I forbindelse med revidert klimastrategi 2030 er ambisjonsnivået satt høyt med et mål om at direkte 
klimagassutslipp i Bærum skal være redusert med 65 prosent eller mer i forhold til 2009. I 2050 er 
Bærum et lavutslippssamfunn. Det høye ambisjonsnivået stiller store krav til omstilling og 
adferdsendringer i bærumssamfunnet; både for innbyggere, organisasjoner, næringsliv og kommune.  

Klimabudsjettet som følger budsjett- og økonomiplanen, presenterer utslippseffekten av klimatiltakene i 
tillegg til finansieringen av tiltakene.?Mange klimatiltak er allerede iverksatt, men det vil kreves 
kontinuerlig innsats og utvikling av nye tiltak for å nå de langsiktige klimamålene.  
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4. Redusere investeringsnivået med 15 prosent – og ferdigstille igangsatte prosjekter  
Behovet for nybygg utfordres i forslag til ny Langsiktig drifts- og investeringsplan 2022–2041. 
Anbefalingene er blant annet å:  

• benytte eksisterende arealer før det bygges nye bygg    

• øke gjenbruk og sambruk av byggene våre    

• utforme tjenester og tilbud som tar hensyn til at den eldre delen av befolkningen har flere friske 
år enn tidligere, og ved å utnytte velferdsteknologi   

• vurdere alternative finansieringsmåter og eiermodeller, for eksempel mer offentlig og privat 
samarbeid.  

Sammenlignet med handlingsprogrammet for 2021–2024 er de årlige investeringene i gjennomsnitt 
redusert med cirka 300 millioner kroner i kommende fireårsperiode.  

I 2022 åpner etter planen Treklang – Oksenøya skole og Oksenøya barnehage på Fornebu, samt 
Gjettumkollen barnehage.    

Bærumssamfunnet i utvikling  
Bærumssamfunnet preges av utbyggingsprosjektene både i Sandvika, på Bekkestua og på Fornebu, og 
samferdselsprosjektene med ny E18 og Fornebubanen. Det innebærer omveier, byggeplasser og bråkete 
nabolag for mange. Det stiller store krav til gode kommunikasjonsløsninger med kontinuerlig 
oppdatering av informasjon. Samtidig skal samfunnet hele tiden være i bruk – noe som krever fysisk og 
praktisk tilrettelegging. Det handler også om at vi må jobbe med det sosiale livet, om funksjonene, 
fortellingene og identiteten til byområde som skal utvikles.  

Vi har høye ambisjoner. Vi skal være en kommune der innbyggere har varierte muligheter for aktivitet, 
engasjement og medvirkning, ut fra egen livssituasjon og forutsetninger. Vi skal invitere til deltakelse og 
medvirkning for å skape gode tilbud, inkluderende bomiljøer og nye, bedre løsninger i lokalsamfunnet – 
en kommune som inviterer til en bred samfunnsdialog. 

  

Geir B. Aga 
kommunedirektør 
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Organisering av kommunens tjenester  
 
Oversikt over hvordan kommunens tjenester er organisert og hvilke politiske utvalg de tilhører. Dette 
viser strukturen til kapitlene om tjenesteområdene i budsjett og økonomiplanen. 

Utvalg Politikkområde Kommunalsjefsområde Tjenester  

Hovedutvalg barn 
og unge (BAUN) 

Velferd Oppvekst skole • Grunnskole 

• Musikk og kulturskolen 

• Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

Oppvekst barnehage • Barnehager 

• Barnevernstjenesten 

• Helsetjenester barn og unge 

• Fritid og avlastning 

Hovedutvalg 
bistand og omsorg 
(BIOM) 

Pleie og omsorg • Sykehjem 

• Hjemmebaserte tjenester 

• Samlokaliserte boliger 

• Tildeling og forvaltning 

Helse og sosial • Helse 

• NAV Bærum 

• Psykisk helse og rus 

• Arbeid og inkludering 

Hovedutvalg miljø, 
idrett og kultur 
(MIK) 

Samfunn Plan, miljø og kultur • Kultur 

• Områdeutvikling 

• Ungdom og fritid* 

• Regulering 

• Byggesak 

• Geodata 

• Miljø- og planadministrasjon 

Miljøtekniske tjenester • Natur-, idrett og veidrift 

• Natur-, vei- og miljøforvaltning 

• Avfall og gjenvinning 

• Vann og avløp 

• Transport 

• Prosjektenheten 
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Formannskapet 
(FSK) 

Organisasjon, 
styring og utvikling 

Organisasjon og interne tjenester • Regnskap 

• Lønn 

• Bedriftshelsetjenesten 

• HR 

• Anskaffelse 

• Brukerhenvendelser 

• IT-tjenesteleveranser 
  

Styring og analyse • Økonomistyring 

• Statistikk og analyse 

• Strategi og budsjett 

Utvikling og digitalisering • Innovasjon 

• Utvikling 

• Teknologiledelse 

Eiendom • Byggherre 

• Eiendomsforvaltning 

• Bolig 

• Eiendomsdrift 

• Renhold 

• Kunnskapssenteret 

• FM-tjenester 

  
Øvrige områder: 

• Kommunedirektøren 

• Politisk virksomhet og revisjon 

• Lønns og pensjonsreserve, 
premieavvik og andre 
fellesposter  

• Finansiering 

 

 

* I samsvar med vedtak i Handlingsprogram 2021–2024 vurderes nå flytting av Ungdom og fritid fra 
Oppvekst skole til Plan, miljø og kultur. Administrativ oppfølging av Ungdom og fritid skjer inntil videre 
under Oppvekst skole i påvente av en sak fra Kommunedirektøren. I dette BØP dokumentet presenteres 
derfor rammer, tiltak etc. tilhørende Ungdom og fritid under Oppvekst skole og hovedutvalg BAUN. Når 
endelig plassering er avklart vil dette endres i strukturen for kommunens styringsdokumenter. I samsvar 
med reglement for politiske utvalg tilhører tjenesten med økonomiske rammer hovedutvalg MIK.  
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Tid for omstilling, endring og prioritering  
 
Endring og omstilling handler om å utvikle, forbedre eller endre kommunens tjenestetilbud slik at vi 
også i fremtiden kan levere riktige tjenester innenfor de faglige og ressursmessige rammer vi til enhver 
tid har. Omstillingen skal være i tråd med målene i kommuneplanens samfunnsdel og FNs 
bærekraftsmål. 

I Bærum skal vi tenke stort, tenke langt og handle nå, men med ett skritt av gangen.   

Innbyggere med forventninger og ideer  

Kommunen vil i fremtiden, på en helt annen måte enn i dag, være avhengig av deltakende innbyggere. 
Vi skal lytte til forventninger, forstå brukernes behov og finne løsningene i samarbeid med 
innbyggerne. Slik skal innbyggerne i Bærum oppleve en kommune som stadig leter etter nye og bedre 
løsninger. 

Bærum kommune skal være en effektiv, moderne og relevant kommune, som leverer riktige tjenester 
med riktig kvalitet på en mest mulig kostnadseffektiv og enkel måte. Morgendagens utfordringer må 
løses i fellesskap og samarbeid med innbyggerne, fordi vi vet det må gjøres prioriteringer og veivalg ikke 
alle vil være tilfreds med. Vi søker derfor tett og god dialog med innbyggere, samfunnsaktører og 
næringsliv gjennom aktiv bruk av ulike samhandlingsarenaer.   

Tid for prioritering – en bærekraftig økonomi krever reduksjon i både drifts- og investeringsutgifter  

De kommende fire årene er starten på en periode med vesentlig endret demografi, hvor en økt andel 
innbyggere har behov for kommunale tjenester, og en lavere andel bidrar med arbeidskraft og 
skatteinntekter. Vi blir færre ansatte per innbygger, og dette fordrer nye svar og nye måter å levere 
tjenester på. Bærum kommune er en kommune som, over tid, har hatt og har en god økonomi. Det har 
ikke vært kritisk behov for tøffe prioriteringer og større omstillinger tidligere. Som kommune har vi 
derfor begrenset erfaring med denne typen omstillingsarbeid.    

Det økonomiske omstillingsbehovet er tydelig beskrevet i gjeldende Langsiktig driftsanalyse og 
investeringsplan (LDIP). For å sikre økonomiske rammer og gjennomføringskraft i fremtiden er det 
behov for en omstilling av kommunens tjenester, slik at de årlige driftskostnadene og investeringene 
reduseres. 

En bærekraftig omstilling av høy kvalitet stiller krav til et godt samarbeid mellom administrasjonen, 
politikere og innbyggere.     

Gjennomføringskraft – læring fra pandemien   

Pandemien har satt en midlertidig stopper for mange utviklingsaktiviteter i kommunen. Samtidig har vi 
løst mange store, komplekse oppgaver som følge av pandemien, med godt resultat og på rekordtid. Vi 
har blant annet etablert teststasjoner og smittesporing, endret arbeidsformer og sikret forsvarlig 
smittevern ved kommunens mange tjenestesteder. Endringskraften og kapasiteten har vært stor.    

Det er flere grunner til at vi har lykkes. Kommunens ulike tjenester har hatt en felles utfordring i 
pandemien og med det – et felles mål. Vi har hatt en felles forståelse for at løsninger for å håndtere 
pandemiens mange utfordringer, må være «gode nok», og at vi senere kan jobbe med videreutvikling og 
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forbedringer. Det er prioritert ressurser til de viktigste oppgavene, og andre oppgaver er satt på vent. Vi 
har jobbet tverrfaglig og lagt vekt på tillit og trygghet i utvikling av nye løsninger.   

Vi har i dette arbeidet avdekket en gjennomføringskraft som vi ønsker å videreføre til kommunens 
ordinære arbeid med utvikling, endring og omstilling.  

Det grønne skiftet  

Bærum er en klimaklok kommune. Det betyr at vi skal redusere klimafotavtrykket samtidig som vi 
utvikler gode helhetlige løsninger for hvordan vi beveger oss, samt hvordan vi bygger og forvalter 
ressurser. Klimabudsjettet er et viktig styringsverktøy, og sammen med klimaregnskapet vil effekten av 
klimakloktiltak kunne måles og analyseres ut fra kostnadseffektivitet. 

Kommuneplanens samfunnsdel og viktige innsatser – veikart til fremtidens kommune 

Kommuneplanens samfunnsdel er vårt viktigste styringsdokument og skal også ligge til grunn når vi 
jobber med utvikling og omstilling. I årets budsjett- og økonomiplanprosess har vi, med utgangpunkt i 
kommuneplanens samfunnsdel, jobbet frem viktige innsatser for fireårsperioden. De viktige innsatsene 
fungerer som overskrifter i omstillingsarbeidet. Ved å omstille oss i tråd med de viktige innsatsene og 
kommuneplanens samfunnsdel mener vi at kommunen vil bli en like god kommune i fremtiden selv om 
vi har færre ansatte per innbygger og trangere økonomiske rammer.   

De viktige innsatsene er jobbet frem i fellesskap, på tvers av kommunens ansvarsområder.  

De viktige innsatsene er:  

• Selvhjulpenhet og mestring 
o Kommunen skal tilby frihets- og velferdsteknologi, selvbetjeningsløsninger, kurs og 

opplæring for å bidra til økt livskvalitet og mestring, innbyggere som deltar aktivt i eget 
liv, bor lenger hjemme og løser flere oppgaver selv.  Gjennom strategisk samarbeid med 
frivillighet, sivilsamfunn og organisasjoner vil vi identifisere nye måter å dekke 
innbyggernes behov på. 

• Redusere ungt utenforskap 
o Å investere i forebygging blant unge er en viktig investering for fremtiden. Vi vil 

prioritere tilbud rettet mot utsatte barn og unge i risiko for utenforskap, tilby bedre 
tverrfaglig innsats og ha fokus på å forhindre frafall i skolen. 

• Nivå og omfang på kommunens tjenester 
o I fremtiden har vi færre ansatte per innbygger, flere innbyggere med behov for tjenester 

og trangere økonomi. Derfor må vi sørge for at vi prioriterer å dekke brukernes faktiske 
behov, at vi praktiserer likebehandling av innbyggerne og gir alle innbyggere like 
muligheter. Vi må også undersøke om noen brukerbehov kan dekkes på bedre måter, av 
andre deler av kommunen, eller i samarbeid med andre aktører. 

• Koble kompetanse, hender, hoder og oppgaver 
o Behovet for kompetanse er i stadig utvikling, og en del kompetanse vil være mangelvare 

i fremtiden. Derfor må vi sørge for at vi har den kompetansen vi trenger gjennom 
kompetanseheving og nyansettelser, og at alle ansatte utfører oppgaver som er i tråd 
med deres kompetanse. 

• Effektiv og målrettet ressursbruk 
o Kommunen har ansvar for å forvalte fellesskapets midler slik at de bidrar til å nå 

kommunens mål. Tilskuddsordninger og subsidier skal bli mer målrettede, vi skal frigjøre 



 

10 

 

bygningsarealer til nye formål og vi skal konkurranseutsette oppgaver som vil bli løst 
bedre av andre. 

• Eiendom som strategisk verktøy for å nå kommunens mål 
o Kommunen eier mye eiendom. Ved å bruke kommunal eiendom mer strategisk, kan vi 

frigjøre arealer til nye formål, legge til rette for samhandling mellom tjenester og 
ansatte, redusere klimautslipp og redusere kostnader knyttet til nybygg og vedlikehold. 

   

Implementering av FNs bærekraftsmål i Bærum kommune 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som 
lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. FNs 
bærekraftsmål består av til sammen 17 mål og 169 delmål som skal fungere som en felles global retning 
for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Gjennom Nasjonale forventninger til lokal og regional planlegging (2019) har Regjeringen bestemt at FNs 
17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids 
største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for 
samfunns- og arealplanleggingen.  

FNs bærekraftsmål kan inndeles i tre dimensjoner – økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og 
miljømessig bærekraft. Bærum har utfordringer knyttet til alle de tre bærekraftsdimensjonene, og må 
ha en helhetlig og balansert tilnærming i alle beslutningsprosesser. 

Gjennom vedtak av kommuneplanens samfunnsdel, har Bærum kommune tatt første steg i å innarbeide 
FNs bærekraftsmål i plan- og styringssystemet. I 2022 skal vi jobbe videre med systematisk 
implementering og måling av hvilke områder vi må jobbe med for å bevege bærumssamfunnet i en mer 
bærekraftig retning. 

  

Nullpunktsundersøkelse 

Bærum gjennomførte i 2020 en måling av hvor «smarte og bærekraftige» vi er. United for smart 
sustainable cities (U4SSC) har utviklet et sett av nøkkelindikatorer hvor målet er å gi byer en 
standardisert metode for å samle inn data og måle fremgang knyttet til oppfyllelse av 
bærekraftsmålene. Undersøkelsen gir ikke et uttømmende resultat for hvor «bærekraftig» Bærum er, 
men utgjør en nullpunktsmåling for videre arbeid. Indikatorsettet er utarbeidet i samarbeid mellom flere 
FN organisasjoner, og består av 91 indikatorer innenfor de tre dimensjonene økonomi, miljø og 
samfunn/sosiale forhold. 

Resultatene viser at Bærum scorer godt på mange av indikatorene. På de overordnede områdene 
økonomi, miljø og samfunn har vi høy grad av måloppnåelse. Dette gjelder også på mange av 
underdimensjonene. Dette vil også være forventet av et godt utviklet samfunn som Norge er. Det vil 
derfor være viktig å jobbe systematisk videre med alle indikatorer, også de grønne, for å nå 2030-
agendaen. Resultatet er fremstilt i diagrammet nedenfor: 
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Basert på resultatene er det fire områder vi må rette en særlig innsats mot fremover: 

1. Mobilitet og sykkel: Vi har en svært høy andel privatbiler og for liten andel som bruker 
kollektivtransport. Dette til tross for et relativt godt utarbeidet kollektiv- og sykkelnettverk. 
Resultatene viser at det viktig å videreutvikle arbeidet for å øke andelen kollektivreisende og 
syklende. Arbeidet med bysykler, bildeling og nye løsninger for mobilitet vil være viktige 
innsatsområder fremover. 

2. Ressursbruk: Bærum har rik tilgang på vann, strøm, ren energi og gode renovasjonstjenester, 
noe som igjen fører til et høyt forbruk av disse ressursene. Økt fokus på gjenbruk, 
sirkulærøkonomi og teknologi vil være viktig fremover. 

3. Bygg: Undersøkelsen viser at Bærum scorer lavt innen bærekraft i offentlig bygg. Mange av våre 
nye prosjekter er forbildeprosjekter og har svært klimavennlige løsninger. Likevel besitter 
kommunen mange bygninger som er av eldre dato. Vi trenger gode løsninger for driftskontroll, 
miljøsertifisering og energiforbruk i de eksisterende byggene våre. 

4. Sosial ulikhet: Indikatorer knyttet til inntektsforskjeller og relativ fattigdom blant innbyggerne 
viser at Bærum har større forskjeller enn andre kommuner i Norge. Dette er en kjent 
problemstilling fra folkehelsearbeidet i kommunene. Vi må finne gode modeller for å utjevne 
sosiale ulikheter. 

  

Resultatene understøtter utfordringer som er har løftet frem tidligere, eksempelvis gjennom klimaklok-
arbeidet, og vil komme til syne gjennom innsatsområdene i årets BØP. 
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Medarbeidere 
 
Bærum kommune skal være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver. Medarbeiderne er Bærum 
kommunes viktigste ressurs, og skal sikres kunnskap- og kompetanseutvikling på en mangfoldig og 
inkluderende arbeidsplass med tydelige ledere. 

Mål: 

Bærum kommune er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver.  

Derfor skal vi: 

• ha fokus på kompetanseutvikling, kunnskap og innovasjon 

• være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass preget av åpenhet, tillit og respekt 

• være en arbeidsplass hvor det er rom for å feile og tenke nytt 

• tilrettelegge for godt medarbeiderskap, lederskap og arbeidsmiljø 

• ha praksis- og lærlingplasser 

Koble kloke hoder, flinke hender og oppgaver sammen 

Medarbeiderne er Bærum kommunes viktigste ressurs. Det er i de daglige møtene med innbyggerne at 
behov dekkes og kommunens omdømme bygges. Hver medarbeider er Bærum kommunes ansikt 
overfor innbyggerne. 

Samfunnet er i endring. Blant annet vil teknologisk utvikling kunne støtte mange av de varme hender og 
kloke hoder. Samtidig som digitaliseringstakten øker, så vil kompetansebehovet endres for alle 
medarbeidere, for noen mer enn andre. Kommunen må ha ressurser og kompetanse (kapabilitet) til å 
levere tjenester med riktig kvalitet for å dekke behovene. 

For å imøtekomme endringene må kompetanse mobiliseres. Dette vil bidra til at Bærum kommune er en 
attraktiv og moderne arbeidsgiver. Det forutsetter en fremtidsrettet arbeidsgiverstrategi som legger 
vekt på kompetanse, kompetanseplaner og kompetansestyring gjennom å tenke langt og handle nå. 
Strategisk kompetansestyring innebærer at ved å kjenne det langsiktige behovet, kan kommunen styre 
kompetansebeholdningen gjennom rekruttering og utvikling for å møte behovet. Kompetansestrategien 
må legge til rette for å dekke dagens, og morgendagens, behov. Å koble sammen kompetanser, hender, 
hoder og oppgaver handler om riktig kompetanse til rett tid, og på riktig sted. Det er effektiv 
ressursbruk, og må ses i sammenheng med nivået og omfanget på kommunens tjenester på kort og lang 
sikt. Samtidig vil dette kreve langsiktig investering i medarbeiderne. 

Innovasjon og nye arbeidsmetoder skal prege arbeidet med utviklingen av kommunens leveranser. Det 
betyr endring og omstilling. Nye arbeids- og samarbeidsformer skal absorberes av alle medarbeidere, og 
ledere må legge rutiner og strukturer til rette for dette. Det betyr også et kontinuerlig blikk på 
hensiktsmessigheten av måten oppgavene og leveransene er organisert på. Tilsvarende som 
brukerreiser brukes for å utvikle bedre tjenester, må medarbeider- og lederreiser vurderes som 
virkemiddel til å utforme strategier som omhandler alle medarbeidere. 

En særlig gruppe medarbeidere er våre ledere. Ledelse handler ikke bare om oppgaver som strategi, 
helhet og leveranser, men også om relasjoner. Arbeidsgiverrollen er for eksempel relasjonell og 
innebærer en basiskunnskap om rammene som for eksempel regelverk, prosedyrer og rutiner, i tillegg til 
endringsledelse og kommunikasjon, motivering og noen ganger en vanskelig samtale. Ledere må rustes 
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til dette. De må også få mulighet til å skape rom for å kontinuerlig utvikle sitt lederskap og reflektere 
over egen praksis. 

Medarbeidere skal ha arbeidsglede! Indikatorer på dette er blant annet sykefravær, mangfold, 
inkludering og likestilling, og hvor gode medvirknings- og medbestemmelsesprosesser vi har. I tillegg vil 
ulike målinger, for eksempel medarbeiderundersøkelser, gi indikasjon på områder der det er ekstra 
behov for innsats. Det kan være hensiktsmessig å opprette kollegastøtte, der noen som gjør noe spesielt 
godt, også deler sin kunnskap og sine erfaringer med kollegaene sine. Dette er med på å skape en kultur 
hvor man lærer av suksesser og feil.  

I perioden: 

• Ny arbeidsgiverstrategi skal utvikles i 2022. Gjeldende arbeidsgiverstrategi revideres i takt med 
Bærum kommunes visjon og nye mål for perioden. Ny arbeidsgiverstrategi må ta utgangspunkt i 
det langsiktige perspektivet og at arbeidslivet er i endring. I dette arbeidet er effektive HR-
tjenester til ledere og medarbeidere i hverdagen, sammen med organisasjons- og 
kompetanseutvikling, viktige bærebjelker. Bærekraftige tjenester kommer av bærekraftig 
arbeidsgiveri. 

• Ny kompetansestrategi inkludert langsiktig kompetansestyring skal utvikles i 2022. I strategien 
vil alt fra fagopplæring og utvikling til blant annet økt innovasjons- og samhandlingskompetanse 
inngå for å nå visjonen om Ett Bærum, og effektive tjenester på tvers. Samarbeid med 
næringsliv, akademia og nærliggende kommuner med like behov, vil også være aktuelt. 
Kompetansebehov avdekket i forbindelse med utviklingsprosjekter og digital transformasjon, 
må smidig håndteres i et langsiktig perspektiv. Kompetanseheving og utvikling av ledere skal 
inngå i kompetansestrategien. 

• HR skal etablere og forankre prosesser som sikrer at Bærum kommune benytter riktig nivå av 
virkemidler som skal til for å rekruttere og beholde medarbeidere med riktig kompetanse. 

  

Aktivitet (nøkkeltall): 

Nøkkeltall samlet 
2017–2020 

2017 2018 2019 2020 

Antall medarbeidere, 
årsverk 

7 533 7 394 7 441 7 622 

Antall medarbeidere, 
personer 

12 181 12 272 12 261 12 529 

Andel kvinner, årsverk 73,9% 73,4% 72,9% 72,6 % 

Andel ansatte med 
minoritetsbakgrunn 

14,0% 13,4% 14,1% 14,1 % 

Andel fagstillinger, 
pleie og omsorg 

75,4% 76,3% 77,5% 76,4 % 

Andel fagstillinger, 
oppvekst barnehage 

59,0% 67,7% 68,4%* 69,7 % 

Antall lærlinger 90 88 102 100* 

Andel deltid (mindre 
enn 80% stilling) 

35,2% 34,5% 34,7% 33,6 % 

Sykefravær 7,5% 7,3% 6,8% 7,0 % 
 

* Oppdaterte tall etter Årsrapport 2020.  
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Befolkningsutvikling 
 
Befolkningsprognosen for budsjett- og økonomiplanperioden 2022–2025 viser en gjennomsnittlig årlig 
vekst på 0,8 prosent. Samlet er befolkningsveksten 4 prosent for perioden, mens befolkningen frem mot 
2040 øker med omtrent 25 prosent. 

 

Befolkningsprognose 

 

 
 
 2021 2026 2031 2036 2041 2046 
0 - åringer 1 326 1 323 1 409 1 541 1 595 1 540 

Barnehage (1-5 år) 7 868 7 566 7 962 8 649 9 047 8 883 

Grunnskole (6-15 år) 17 166 17 015 16 960 17 559 18 573 19 140 

Videregående (16-19 år) 6 563 6 867 6 798 6 888 6 958 7 219 

Voksne (20-66 år) 76 074 78 475 82 346 87 798 91 171 91 658 

Eldre (67-79 år) 13 105 15 106 16 763 18 666 19 947 20 667 

Eldre (80-89 år) 4 696 5 701 7 252 8 322 9 653 11 055 

Eldre (90 år og eldre) 1 435 1 444 1 663 2 180 2 866 3 403 

Total 128 233 133 497 141 153 151 603 159 810 163 565 
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Prognose vekst 
 

 
 
 2021 2026 2031 2036 2041 2046 

0 - åringer 100,0 % 99,8 % 106,3 % 116,2 % 120,3 % 116,1 % 

Barnehage (1-5 år) 100,0 % 96,2 % 101,2 % 109,9 % 115,0 % 112,9 % 

Grunnskole (6-15 år) 100,0 % 99,1 % 98,8 % 102,3 % 108,2 % 111,5 % 

Videregående (16-19 år) 100,0 % 104,6 % 103,6 % 105,0 % 106,0 % 110,0 % 

Voksne (20-66 år) 100,0 % 103,2 % 108,2 % 115,4 % 119,8 % 120,5 % 

Eldre (67-79 år) 100,0 % 115,3 % 127,9 % 142,4 % 152,2 % 157,7 % 

Eldre (80-89 år) 100,0 % 121,4 % 154,4 % 177,2 % 205,6 % 235,4 % 

Eldre (90 år og eldre) 100,0 % 100,6 % 115,9 % 151,9 % 199,7 % 237,1 % 

Total 100,0 % 104,1 % 110,1 % 118,2 % 124,6 % 127,6 % 

 
 

Befolkningsprognosen 2021-2050 
Kommunen benytter KOMPAS (kommunenes plan- og analysesystem) i arbeidet med 
befolkningsframskrivinger. KOMPAS produserer befolkningsprognoser basert på historisk 
befolkningsstatistikk fra SSB og kommunens egne beregninger for boligbygging (boligbyggeprogram). 
Dette har erfaringsmessig gitt et bedre anslag for befolkningsutviklingen sammenlignet med SSB-
framskrivningene på kommunenivå. 
KOMPAS har nå innført en prognosemodell for dynamisk flytting. Dette innebærer at netto flytting til 
kommunen beregnes i modellen. Dette var tidligere en manuell beregning, det vil si at kommunen selv 
beregnet omfanget av årlig netto innflytting (flytting fra andre kommuner og innvandring) i 
estimeringsperioden og la dette inn i modellen. Vi forlater nå denne praksisen og benytter den 
dynamiske flyttemodellen i KOMPAS. 
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Boligbyggeprogrammet 
Regulering/Områdeutvikling har også i år revidert boligbyggeprogrammet. Programmet er en viktig 
forutsetning for beregning av befolkningsutviklingen i kommunen siden det antas at boligbygging over 
tid er en driver for befolkningsveksten i kommunen. Programmet består av alle planlagte og kjente 
byggeprosjekter, der noen prosjekter kan gå ut eller bli justert og/eller nye vil kunne komme til i 
prognoseperioden. Befolkningsprognosen forutsetter at boligbyggeprogrammet blir realisert i løpet av 
prognoseperioden. 
Årets boligbyggeprogram har et potensial for bygging av cirka 750 boliger gjennomsnitt per år i perioden 
2021-2050; totalt 22 700 boliger. Det understrekes at anslagene for boligbygging alltid vil være beheftet 
med stor usikkerhet med hensyn til blant annet konjunkturendringer og finanspolitikk. 
 
Mulig befolkningsutvikling i prognoseperioden 
Befolkningsveksten i Budsjett- og økonomiplan (BØP) 2022─2025 antas å bli noe lavere sammenlignet 
med prognosen i Handlingsprogram 2021─2024. Antall barn yngre enn ett år vil avta i 2021, men viser 
en svak økning etter dette. Aldersgruppen 1–5 år vil synke til og med 2024 for så å øke noe igjen. Det 
forventes en reduksjon i elevgrunnlaget for barne- og ungdomsskoler i BØP-perioden. Arbeidsstyrken 
(20–66 år) vil vokse, mens veksten i antall innbyggere i aldersgruppen 67–79 år antas å øke med vel 15 
prosent i løpet av BØP-perioden. Antall personer i aldersgruppen 80–89 år øker vesentlig mer enn dette 
i samme periode. 
Befolkningsprognosen for Budsjett- og økonomiplan 2022–2025 viser en gjennomsnittlig årlig vekst på 
0,8 prosent i perioden (inkludert 2021; 2021–2025). Samlet er befolkningsveksten 4,0 prosent for denne 
perioden. Frem mot 2040 øker befolkningen med cirka 25 prosent.  
 
Befolkningsprognose og usikkerhet 
Befolkningsprognoser er beheftet med stor usikkerhet. Dette henger blant annet sammen med at det er 
vanskelig å forutsi framtidige flyttemønstre mellom kommuner og omfanget av innvandringen år for år. I 
årets prognose er forventet vekst knyttet til netto flytting til kommunen justert noe ned. Dette medfører 
en redusert befolkningsvekst sammenlignet med fjorårets prognose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budsjett og økonomiplan 2022–2025  Kommunedirektørens forslag 

17 
 

Økonomiske utviklingstrekk 
 
Dette kapittelet viser utviklingen i de vedtatte nøkkeltallene for sunn økonomi, og andre nøkkeltall som 
er med og beskriver de økonomiske utviklingstrekkene. 

Hovedtrekk 

Vi blir flere – og eldre 
Bærum kommune er i vekst og har et godt økonomisk grunnlag for fremtidig utvikling. 
Befolkningsprognosene viser en stadig dreining mot at en høyere andel av befolkningen befinner seg i 
de eldste aldersgruppene. Den økende andelen eldre betyr samtidig lavere vekst i de viktigste 
aldersgruppene med skatteytere. I sum bekrefter prognosen kommunens behov for omstilling for å sikre 
fremtidig bærekraft. De siste befolkningstallene, og prognosen for de nærmeste årene, viser en utflating 
og nedgang i antall innbyggere i aldersgruppene til og med grunnskolealder. For økonomiplanen betyr 
det at tidspunkt for enkelte investeringer kan forskyves, for å sikre en mer effektiv ressursutnyttelse.  
 

Økonomien normaliseres etter covid-19 
Økonomien inn mot 2022 har vært preget av pandemien med covid-19. Året 2020 ble preget av nedgang 
i skatteinntekter og en større andel av kommunesektorens frie inntekter ble finansiert ved statlige 
prioriteringer. Gjennom 2021 peker prognosene mot en mer normalisert situasjon. De viktigste 
underliggende indikatorene viser at arbeidsledigheten går ned, mens skatteandelen fra lønn i 
kommunens frie inntekter øker igjen. Samtidig fases særfinansieringen fra staten ut. Budsjettet og 
økonomiplanen legger ikke opp til statlig støtte for eventuelle fortsatte konsekvenser av pandemien for 
2022 og årene fremover. Gjennom perioden viser prognosene en forventet årlig vekst i frie inntekter på 
knappe to prosent.  
 

Kommunen får ansvar for barnevernreformen 
Forslaget til statsbudsjett 2022 er en viktig premissgiver for kommunens økonomi. Det er varslet at 
statsbudsjettet legger opp til at kommunene får ansvar for å finansiere barnevernreformen. Med 
ansvaret øker inntektene i frie inntekter. Budsjett- og økonomiplanen tar høyde for økte utgifter på 29,3 
millioner kroner til å dekke kommunens ansvar ved reformen.  
 

Investeringer forskyves, men renteutgiftene vil øke  
Effektiv ressursbruk handler om å sikre en god utnyttelse. Budsjett- og økonomiplanen 2022–2025 
justerer tidligere investeringsplaner. Gjennomgangen av sist vedtatte investeringsplan viser at 
kommunen, ved å forskyve investeringstidspunktet, oppnår en høyere kapasitetsutnyttelse. Planen for 
de nærmeste fire årene viser derfor en nedgang i investeringsnivå. 

Vi befinner oss fortsatt i en historisk lang periode med lave renter. Budsjett- og økonomiplanen legger 
opp til en økende rentebane gjennom perioden. Selv om det legges opp til en forskyvning av 
gjennomføringtidspunkt for enkelte investeringer, er kommunen på en historisk topp når det gjelder 
investeringsnivå. Det betyr at selv om rentenivået holder seg på dagens nivå, er det fortsatt nødvendig å 
prioritere en høyere andel av kommunens inntekter til å dekke renteutgiftene. Dette behovet forsterkes 
ved den budsjetterte økningen i rentebanen. Dersom det kommer ytterligere forskyvninger i rentebanen 
vil veksten i renteutgifter dempes.  
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Pensjonsutgifter 
Kommunens arbeidsgiveransvar for pensjon til ansatte finansieres ved årlige innbetalinger av 
pensjonspremier, i tillegg til oppspart avkastning fra avsatte pensjonsmidler. Forvaltning av ordningen 
skjer hovedsakelig gjennom Bærum kommunale pensjonskasse, men også med mindre andeler gjennom 
Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Området er nøye gjennomregulert og 
underlagt tilsyn av statlige myndigheter, og grunnlaget for premieinnbetalinger viser noe nedgang inn 
mot 2022.  
 

Tjenesteområdene er i omstilling, og finansielle måltall innfris 
Bærum kommune har god omstillingsevne. Den pågående pandemien har ført til omstilling på praktisk 
talt alle områder – arbeidsoppgaver, arbeidsformer og beslutningslinjer har endret seg fordi 
omgivelsene har krevd det. Kortsiktig usikkerhet knyttet til økonomiske rammebetingelser, og kunnskap 
om behovet for å møte vekst i eldrebefolkningen med kostnadsdempende vekst, gjør at den 
omstillingen som begynte i 2021 videreføres inn i 2022 og utover i planperioden. Flere av 
tjenesteområdene opplever at tidligere forventet vekst i befolkningsgrupper forskyves, og planlagt vekst 
i aktivitetsnivået må avventes. I sum betyr det at tjenesteledere vil måtte ha et kontinuerlig og skjerpet 
fokus på omstilling, som en nødvendig faktor for å balansere økonomien.  

Ved gjennomføring av økonomiplanvedtaket for 2021–2024 og det reviderte opplegget for 2022–2025, 
knyttet til kostnadsdempende vekst og forskyvning av enkelte investeringer, vil kommunen igjen 
balansere sin finansielle situasjon. Utviklingen i disposisjonsfond vil stabiliseres, og kommunen vil 
oppfylle sine finansielle måltall. 

  

Finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi  

De vedtatte nøkkeltallene for sunn økonomi er anbefalte måltall over tid. Disse indikerer hvorvidt 
kommunens samlede økonomi utvikler seg i riktig retning, og sier noe om kommunens handlefrihet i 
kommende år. Oppnåelse av målkravene gir rom for nødvendige investeringer fremover og gjør 
kommunen robust med hensyn til fremtidige økonomiske svingninger. Som tabellen under viser innfris 
de vedtatte måltallene i hele perioden. 

Kommunes vedtatte nøkkeltall (måltall) for sunn økonomi og forventet utvikling i budsjett- og 
økonomiplanperioden. 

 

 

Beløp i mill. 2022-kr. B-2021 B-2022 B-2023 B-2024 B-2025 Gjennomsnitt Måltall 

Resultatgrad 4,3 % 5,0 % 4,4 % 5,8 % 5,7 % 5,2 % 4 % (min. 3 
%) 

Bufferfondet 305 312 310 273 181 269 Min. 100 mill. 
siste år 

Egenkapitalfinansiering 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % (min. 
40%) 

Likviditetsreserve 1 188 1 130 1 106 1 254 1 264 1 188 Min. 300 mill. 
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Resultatgrad 

Årlig resultatgrad i perioden 2016 til 2025 

 

 
Resultatgrad er netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter. Kravet til resultatgrad bestemmes i 
stor grad av hvor stor del av investeringene som må finansieres fra driften for å oppnå ønsket 
egenkapitalfinansieringsgrad.  

Resultatgraden er over måltallet på 4 prosent i hele perioden og høyere sammenlignet med budsjett- og 
økonomiplan for 2021–2024. Dette skyldes i hovedsak en forventning om at skatteinntektene vil 
normalisere seg og bli høyere enn tidligere antatt, lavere pensjonskostnader og et lavere 
investeringsnivå som påvirker rente- og avdragsutgiftene. 

Kommunedirektøren legger opp til å bruke av investeringsfond for å unngå uforholdsmessig høy 
belastning på driften i år med høye investeringsbehov. Den største økonomiske utfordringen er det 
store investeringsbehovet. Det kreves omstillingstiltak både for å redusere investeringene og for å 
finansiere investeringene. Kommunedirektøren har og vil ha fokus på kostnadskontroll på 
investeringene for å lette trykket på økonomien. 
 

Bufferfond og likviditetsreserven  
Bufferfondet er kommunens salderings- og reservefond. Målsettingen er at fondet skal være på over 
100 mill. i slutten av budsjett- og økonomiplanperioden. Kommunedirektørens forslag til budsjett- og 
økonomiplan tilfredsstiller dette kravet. Likviditetsreserven er over målet på 300 mill. i alle år i perioden. 

 

Egenkapitalfinansiering 
Investeringsaktiviteten i budsjett- og økonomiplanperioden er høy, men målet om 50 prosent 
egenkapitalfinansiering er oppfylt i hele perioden. Årlig egenkapitalbehov er i gjennomsnitt 1 milliard 
kroner i perioden, hvor bidraget fra driften utgjør i underkant av 0,5 mrd.  
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Gjeldsgrad 

Gjeldsgraden viser samlet lånegjeld til investeringer i forhold til driftsinntektene. En økende gjeldsgrad 

vil si at gjelden stiger mer enn driftsinntektene. Selv om det ikke foreligger vedtatte måltall for gjeld og 

gjeldsutviklingen, er dette et område som Kommunedirektøren følger nøye. 

 

Utvikling i gjeldsgrad og gjeld per innbygger 

 
 Gjeldsgraden ventes å nå 102 prosent i 2025. Dette 
er høyt, men 3 prosentpoeng lavere enn i 
Handlingsprogram 2021–2024. Hovedårsaken til 
dette er effektene av Kommunedirektørens forslag 
til hovedgrep fra investeringsreduksjonsprosjektet, 
som foreslår å redusere samlebevilgninger og 
periodisere prosjekter ut av perioden, i 
kombinasjon med høyere vekst i driftsinntektene. 

Økningen i gjeld innebærer at kommunen blir mer 
eksponert ved renteoppgang og at fremtidige 
låneopptak kan måtte begrenses. I samsvar med 
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021–

2040 (LDIP) ventes gjeldsgraden å være høy de neste årene, men reduseres gradvis når 
investeringstakten avtar. I vurdering av risiko knyttet til gjeld vektlegger Kommunedirektøren at det 
høye gjeldsnivået er midlertidig, og at gjeld og tilgjengelige fondsmidler må sees i sammenheng. 
Riksrevisjonen definerer nivået for høy lånegjeld til 75 prosent av inntektene. Gjeld mellom 65 og 75 
prosent defineres som moderat. KS mener at et nivå over 100 prosent bør unngås av hensyn til 
risikoeksponering. 
 

Fondsgrad 

Fondsgraden viser kommunens disposisjonsfond (fratrukket bufferkapitalen av forvaltningsfondet) i 
forhold til driftsinntektene. En redusert fondsgrad vil si at fremtidig handlingsrom avtar. Bærum har ikke 
måltall for fond, men utviklingen følges nøye. 
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Utvikling i fondsgrad 

 

 Figuren viser at fondsgraden reduseres fra om lag 
23 prosent i 2019 til 14 prosent i 2025. 
Reduksjonen er noe lavere enn i Handlingsprogram 
2021–2024. Dette som en konsekvens av lavere 
investeringsbehov i kommende fireårsperiode. 

Behovet for bruk av fond ut over kommende 
fireårsperiode vil være avhenging av 
investeringsnivået. Et lavere investeringsnivå vil 
dempe presset på driften, og det vil være mindre 
behov for bruk av de oppsparte reservene. 
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Driftsbudsjettet 
I dette kapittelet gis en presentasjon av hovedtallene i driftsbudsjettet: sentrale inntekter og utgifter, 
finansinntekter og utgifter, og en overordnet oversikt over endringene i sektorene. Nærmere 
redegjørelse for forslag til driftsbudsjett for sektorene fremkommer under kommunalsjefsområdene.  

Sentrale inntekter 

 
Beløp i mill. kr   Økonomiplan 

 Regnskap 
2020 

Rev. bud. i 
fjor 2021 

2022 2023 2024 2025 

Inntekts- og formuesskatt -6 525,6 -7 281,2 -7 524,2 -7 616,9 -7 729,0 -7 822,9 
Rammetilskudd -1 994,0 -1 662,2 -1 533,2 -1 493,1 -1 462,9 -1 444,3 
Vertskommunetilskudd -61,9 -61,8 -61,9 -61,9 -61,9 -61,9 
Rente og inv. komp fra 
staten 

-13,5 -10,6 -12,1 -11,1 -11,9 -11,9 

Integreringstilskudd, 
flyktninger 

-132,4 -100,4 -90,8 -95,9 -95,2 -99,8 

Sum sentrale inntekter -8 727,4 -9 116,1 -9 222,2 -9 278,9 -9 360,8 -9 440,7 

 

 

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 

De frie inntektene er de største inntektene for kommunen. De utgjør om lag 75 prosent av de samlede 
inntektene. Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjonen for 2022 er en del av grunnlaget 
for beregningen av de frie inntektene. Kommunedirektøren vurderer skatteanslaget også på bakgrunn 
av forventet skatteinngang i 2021, ny befolkningsprognose for landet og Bærum samt forventet 
lønnsvekst og arbeidsledighet. 

Historisk har vekst i skatteinngang og de frie inntektene blitt høyere enn departementets anslag for 
Bærum i kommuneproposisjonen/statsbudsjettet. I budsjett- og økonomiplanperioden legges det opp til 
en gjennomsnittlig realvekst på 0,7 prosent i de frie inntektene. Dette er høyere enn regjeringens anslag 
for landet (0,6 prosent i Kommuneproposisjonen 2022) og imøtekommer at kommunen tradisjonelt har 
høyere skatteinngang enn hva regjeringen forutsetter.  

  

Skatt 

Bærum kommune opplever store årlige variasjoner i skatteinntektene. Årsaksforholdene er 
sammensatte og komplekse, noe som gjør det utfordrende å lage treffsikre prognoser. Situasjonen med 
covid-19 har gjort det ekstra krevende. Det er fortsatt usikkert hvordan covid-19 vil påvirke 
skatteinntektene, både på kort og lang sikt, men i skatteanslaget er det forutsatt en normalisering i 
kommende fireårsperiode. Norge har åpnet litt etter litt, og mange bedrifter har nå kommet i gang igjen, 
men det ligger en usikkerhet i hvordan en eventuell oppblomstring av smitten vil påvirke økonomien 
fremover. Det forventes en noe høyere lønnsvekst, og Norges Bank har signalisert at renten vil bli satt 
opp i kommende periode. Utbetalinger av utbytte og bonuser vil muligens ta seg opp i kommende 
periode, noe som isolert sett vil være positivt for skatteinntektene. Det har også vært god vekst i 
aksjemarkedene den siste tiden. Spørsmålet er om denne optimismen vil fortsette. I tillegg til utviklingen 
i lønnsutgifter og antall skatteytere vil statlige endringer i skattøre og skatteregelverket og endringer i 
finansmarkedene påvirke skatteinngangen. 
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I perioden 2021 til 2025 legger Kommunedirektøren opp til en gjennomsnittlig nominell skattevekst på 
5,5 prosentpoeng, som er på nivå med den gjennomsnittlige skatteinngangen de fem siste årene. Det 
forutsettes at økonomien vil bevege seg mot en mer normalitet fra og med 2022. 

Ny befolkningsprognose viser en gjennomsnittlig vekst i aldersgruppen 20–67 år i perioden 2022–2025 
på om lag 0,6 prosent. Veksten er både lavere enn forrige befolkningsprognose og hva som har vært 
tilfellet de siste årene. Denne aldersgruppen er den viktigste i vurderingen av utviklingen i antall 
skatteytere, og lavere vekst vil påvirke veksten i skatteinntektene i negativ retning. 

Som en konsekvens av covid-19 har det vært store svingninger i arbeidsledigheten de siste to årene. Fra 
nivåer på over 10 prosent helt ledige (5,5 prosent delvis ledige) i starten av pandemien til 2,4 prosent 
helt ledige (1,6 prosent delvis ledige) per august 2021. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan 
arbeidsledigheten vi utvikle seg, men det forutsettes i budsjett- og økonomiplanen at arbeidsledigheten 
vil bevege seg til normalnivå i løpet av 2022.  

Formuesskattens andel av den samlede skatteinngangen har i gjennomsnitt de siste årene ligget på 13,4 
prosent. Forutsatt samme andel i kommende fireårsperiode vil formuesskatten årlig utgjøre om lag 1 
milliard kroner av den samlede skatteinngangen. 

  

Andre sentrale inntekter 

Vertskommunetilskudd 

Dette omfatter tilskudd til tjenester for bosatte personer i kommunen med psykisk utviklingshemming 
fra tidligere Emma Hjorths hjem. Kommunedirektøren forutsetter samme tilskudd som i 2021 i hele 
perioden. Tilskuddet utgjør årlig om lag 62 millioner kroner. 

Rente- og investeringskompensasjon fra staten 
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Kommunen får kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger og sykehjemsplasser 
samt rentekompensasjon for kirkebygg og skole- og svømmeanlegg. Tilskuddet utbetales fra Husbanken, 
og det er Husbankens egen flytende rente som ligger til grunn for beregningen av 
rentekompensasjonen. Kompensasjonen utgjør mellom 11 og 12 mill. årlig. 

Integreringstilskudd for flyktninger  

Integreringstilskuddet for flyktninger foreslås samlet nedjustert med cirka 50 mill. for perioden 2022–
2025, sammenlignet med fjorårets handlingsprogram. Dette skyldes lavere bosetting i 2020 og 2021 enn 
det som var prognostisert. Endringen er inkludert nedgang på tilskudd til enslige mindreårige 
flyktninger. 

  

Sentrale utgifter 
 
Beløp i mill. kr   Økonomiplan 

 Regnskap 
2020 

Rev. bud. i 
fjor 2021 

2022 2023 2024 2025 

Lønns- og 
pensjonsreserven 

-30,3 252,7 487,5 529,3 524,6 524,6 

Årets premieavvik og 
amortisering av 
premieavvik 

9,1 -7,4 -167,5 -114,2 -99,2 -59,1 

Diverse felles til fordeling -18,8 -21,6 0,0 -33,1 -108,9 -108,9 
Driftsutgifter 
finansområdet 

4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Sum sentrale utgifter -36,0 227,7 323,9 385,9 320,5 360,6 

 

Lønn og pensjon 

Lønnsvekst 

SSB anslår årslønnsveksten i 2022 til 3,1 prosent. Lønnsreserven er justert opp i forhold til dette 
anslaget. Lønnsreserven inneholder også kompensasjon for lønnsoppgjørene i 2021, ettersom disse ikke 
er ferdigbehandlet. Videre ligger det kompensasjon for prisøkning private avtaler, utover ordinær 
prisvekst i budsjettforslaget. Midlene for 2021-oppgjørene vil bli fordelt til kommunalsjefsområdene så 
snart grunnlaget er klart i løpet av høsten 2021. 

Pensjon 

På bakgrunn av nye beregninger fra de tre pensjonskassene som benyttes i Bærum kommune (Bærum 
kommunale pensjonskasse (BKP), Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal landspensjonskasse (KLP)), 
er det foreslått endringer i pensjonspremien i budsjettet. I forhold til revidert budsjett for 2021 
(Økonomimelding I) øker pensjonskostnaden med 3,0 millioner kroner til 2022. (Pensjonskostnaden er 
lik summen av pensjonspremie, premieavvik og amortisering av premieavvik.) I forhold til forslag til 
budsjett i Økonomimelding II er det en økning på 14,3 mill. 

Pensjonspremien til pensjonskassene (BKP, KLP og SPK) reduseres med 31,4 mill. i 2022 i forhold til 
forslag til revidert budsjett 2021 (Økonomimelding II). Dette skyldes at 2021 var et spesielt høyt år på 
grunn av det gode trygdeoppgjøret, noe som igjen henger sammen med det lave oppgjøret i koronaåret 
2020. Kommunedirektøren foreslår ikke endret bruk av premiefondet for BKP i perioden. (Premiefondet 
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er en reserve i BKP og KLP som kun kan brukes til å betale pensjonspremie. Premiefondet inngår ikke i 
kommunens regnskap.) Bruken ligger på 50 mill. årlig i BKP, som vedtatt i Handlingsprogram 2021–2024. 

Premieavvik og amortisering av premieavvik 

Årets premieavvik (inntektsføring) økes med 25,1 mill. til 463 mill. fra 2021 til 2022. Amortiseringen av 
premieavviket økes med 20,9 mill. til 316,7 mill. i 2022. Akkumulert premieavvik (fiktiv gjeld som 
regnskapsmessig tilbakebetales ved årlig amortisering) var 1,17 milliarder kroner ved utgangen av 2020, 
en liten nedgang fra 2019 da det akkumulerte premieavviket var på 1,18 mrd. Beregninger basert på 
forutsetningene lagt til grunn i denne budsjett- og økonomiplanen, viser at det akkumulerte 
premieavviket vil stige i hele perioden. 

Når det årlige amortiseringsbeløpet blir større enn årets premieavvik, vil dette gi negativ effekt i 
regnskapet, og det gjenstående akkumulerte premieavviket vil gradvis reduseres. I forhold til opprinnelig 
budsjett 2020 viser samlet pensjonskostnad en nedgang på 85 millioner kroner i 2020. Dette skyldes i 
hovedsak lavere lønnsvekst enn tidligere forutsatt. Kommunedirektøren viser til nærmere omtale i 
Økonomimelding I 2020. 

  

Diverse felles til fordeling 

Budsjetteknisk tilbakeføring etter gjennomføring av omstillingstiltak 

Det er gjennom flere år vedtatt omstillingstiltak hvor formålet er å realisere virksomhetsovergripende 
endringer. Disse tiltakene har blitt beskrevet under posten Diverse felles til fordeling. For å sikre et 
realistisk budsjettgrunnlag foreslår Kommunedirektøren å reversere enkelte tidligere vedtak 
budsjettmessig. Årsaken er at tiltakene har vært forutsatt å føre til inndekning, uten at det har vært 
foretatt en realistisk vurdering av hvilke beløp som kan realiseres budsjetteknisk. Samlet beløp som 
foreslås reversert, er 21,0 millioner kroner. Alternativt til å reversere tiltakene vil det måtte foretas en 
pro rata-fordeling av beløpene på kommunens tjenester. De aktuelle tiltakene er: 

• I 2016 vedtok Bærum kommune en anskaffelsesstrategi med fokus på bruk av innovative 
anskaffelser og kategoristyring. I HP 2017–2020 ble tiltaket Kategoristyring av anskaffelser og 
kontrakter vedtatt. Tiltaket innebar sentralisering av alle anskaffelser over 100.000 kroner, samt 
midler til innføring av kategoristyring av anskaffelser. Målet var å hente ut en effekt på inntil 40 
millioner kroner per år. Tiltaket har bidratt til innsparinger i driftsbudsjettet tilsvarende 20,3 
mill. årlig, relatert til flere store rammeavtaler (blant annet forbruksmateriell, grafiske tjenester, 
catering, kontorrekvisita, forsikringer, telefoni, renholdstjenester, bemanningstjenester og 
møbler). 

I tillegg til effektene på driftsbudsjettet har kategoristyringen medvirket til gevinster/besparelser på 
selvkostområdene og investeringsprosjektene våre. Disse effektene er ikke mulig å hente ut 
budsjettmessig på samme måte som på driftsbudsjettet. Det opprinnelige vedtaket tok ikke høyde for at 
gevinster på selvkostområdene eller investeringsbudsjettet ikke kan realiseres krone for krone 
budsjettmessig. Derfor forslår Kommunedirektøren å reversere restbeløpet på 19,7 mill. per år. 

Det kan legges til at kontroller av anskaffelser over 100.000 kroner viser redusert avvik etter at 
anskaffelser ble sentralisert. I tillegg har kategoristyring bidratt til kvalitative gevinster, herunder 
innovative løsninger og økte klimakrav i anskaffelsene. 
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• Innføring av egenandel parkering for ansatte (HP 2018–2021). Tiltaket er gjennomført som 
planlagt ved at antall ansattparkeringer er redusert, og man har oppnådd klimaeffekten av 
tiltaket. 

• Avvikle ordningen med dekning av bredbånd til ansatte (HP 2019–2022). Ordningen er avviklet. 

• Ikke-fordelte midler til Transport reverseres, da det ikke er behov for disse midlene i tjenesten. 

  

Finansinntekter og -utgifter 
 
Beløp i mill. kr   Økonomiplan 

 Regnskap 
2020 

Rev. bud. i 
fjor 2021 

2022 2023 2024 2025 

Renteinntekter -86,4 -55,8 -91,2 -114,8 -120,6 -125,7 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-179,5 -54,7 -66,8 -67,0 -67,0 -67,0 

Renteutgifter 197,2 171,6 239,9 317,4 335,9 352,7 
Avdrag på lån 390,2 442,3 451,1 498,4 509,7 526,5 

Netto 
finansinntekter/finansutgifter 

321,6 503,4 533,0 634,1 657,9 686,6 

Finansutgifter i 
tjenesteområdene 

-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale finansutgifter 321,3 503,4 533,0 634,1 657,9 686,6 

Motpost avskrivninger -592,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Finansutgiftene øker utover i budsjett- og økonomiplanperioden og ventes å utgjøre 6 prosent av 
kommunens inntekter i 2025. Økningen utgjør cirka ett prosentpoeng. Investeringsplanene er redusert i 
budsjettperioden, men investeringsprogrammet er fortsatt omfattende. Medfølgende gjeldsøkning gir 
økte avdragsutgifter og et høyere rentegrunnlag. 

Norges banks styringsrente har ligget på null prosent siden mai 2020. Det forventes en moderat 
renteøkning fremover, med første renteheving(er) høsten 2021. Renteforutsetningene er oppjustert i 
forhold til handlingsprogrammet for 2021 til 2024, der det var budsjettert med 1 prosent stigende til 1,5 
prosent i 2024. I budsjett- og økonomiplanen for 2022 til 2025 er lagt til grunn en markedsrente på 1,5 
prosent i 2022 og deretter 2 prosent de neste årene. I tillegg er det beregnet er kredittmargin for 
kommunen på 0,6 prosent. Samtidig som noe høyere rentenivå øker finansutgiftene, bidrar fortsatt 
relativt lave renter til å moderere veksten i kommunens finansutgifter. Historisk har det vist seg at 
renten kan endre seg raskt, og at renteforutsetninger endres i planperioden. Kommunens rentesikringer 
og god likviditet reduserer effekten av en potensiell renteøkning utover den budsjetterte renten. En 
prosent høyere rente i hele budsjettperioden er beregnet til å øke netto renteutgifter 
(ekslusive Forvaltningsfondet) med cirka 35 millioner kroner i 2022 økende til cirka 75 mill. i 2025. 

Avdragene er redusert som følge av lavere investeringsnivå samt forslag om endring i avdragsplanen. 
Den tar utgangspunkt i avskrivningstakten på investeringene (de lovpålagte minimumsavdragene) og 
sikter i tillegg mot en margin på 50 mill. 

Den budsjetterte avkastningen fra forvaltningsfondet bidrar til å redusere kommunens netto 
finansutgifter. 
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Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 
 
Beløp i mill. kr   Økonomiplan 

 Regnskap 
2020 

Rev. bud. i 
fjor 2021 

2022 2023 2024 2025 

Til ubundne avsetninger 790,1 540,6 148,2 163,7 325,9 335,9 
Bruk av ubundne 
avsetninger 

-956,3 -566,2 -166,0 -138,3 -177,7 -326,3 

Overføring til investering 752,9 770,1 628,5 510,4 557,1 664,2 

Netto avsetninger 586,6 744,4 610,7 535,7 705,3 673,8 

Netto avsetninger og 
årsoppgjørsdisposisjoner i 
tjenesteområdene 

92,0 -283,3 -26,9 -14,9 -3,4 18,8 

Totale avsetninger 660,1 461,1 583,9 520,8 701,9 692,5 

 
Tabellen viser periodens endring i de viktigste fondene. Utgangspunktet for både bruk av og avsetning 
til fond er at kommunen årlig avlegger regnskap som viser positive netto driftsresultat. Det er nødvendig 
for å ivareta kommunelovens krav om å sikre økonomisk handleevne over tid. I tillegg kommer lokale 
vedtak som blant annet regulerer forholdet mellom årlig finansiering av investeringene, og en stabil 
fondsutvikling som gjør at kommunen ikke løper finansiell risiko. 

Utviklingen i de viktigste fondene etter forslag til budsjett- og økonomiplan 2022–2025. 

Beløp i mill. kr Beholdning Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Beholdning 
 

31.12.2020 2021 2022 2023 2024 2025 31.12.2025 

1. Forvaltningsfond 2 848,5 54,7 58,1 58,1 58,1 58,1 3 135,6 

2. Investeringsfond 518,7 -150,3 -112,0 -54,0 103,0 20,0 345,4 

3. Lønnsreserven 198,5 -40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,5 

4. 
Skattereguleringsfond 

185,8 -10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 175,1 

5. Pensjonsfond 538,2 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0 656,1 

6. Risikopott 8,7 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 68,7 

7. Bufferfondet 549,1 -249,2 12,4 -2,5 -36,6 -92,2 173,1 

 

1. Avkastningen fra forvaltningsfondet avsettes for å opprettholde realverdien av fondet og til å delfinansiere 
investeringene i budsjett- og økonomiplanen. Det siktes mot å opprettholde realverdien av forvaltningsfondet.  

2. Investeringsfondet planlegges primært brukt til å finansiere investeringene i år med særskilt store 
investeringer.  

3. Gjelder lønnsreserven i balansen. Kan benyttes dersom lønnsoppgjøret blir høyere enn budsjettert. Er noe høy i 
forhold til målsettingen om cirka 1 prosent av et årlig lønnsbudsjett, cirka 70 mill. jf. Kst sak 082/12 – vedtatt 
12.12.2012. 

4. Skattereguleringsfondet kan benyttes ved svikt i de frie inntektene. jf. Kst sak 082/12 – vedtatt 12.12.2012. 
Over tid bør fondet utgjøre rundt 2 prosent av de frie inntektene, om lag 200 mill.  

5. Pensjonsfondet kan benyttes når amortiseringsbeløpet av tidligere års premieavvik blir høyere enn årets 
inntektsføring av premieavvik pensjon. Det vil si når ordningen med premieavvik får en negativ effekt i 
regnskapet. jf. Kst sak 082/12 – vedtatt 12.12.2012. 

6. Risikopotten er en avsetning som kan brukes dersom planlagte kostnadsreduserende tiltak ikke følger 
tidsplanen eller ikke lar seg gjennomføre.  

7. Bufferfondet er et reserve-/salderingsfond der målet er minimum 100 mill. siste år i hver budsjett- og 
økonomiplanperiode. Linjen for bufferfond viser hva som brukes eller avsettes årlig for å nå målet om et 
bufferfond på minimum 100 mill. i 2025. 
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Til disposisjon for tjenesteområdene 
 
Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 

Oppsummering sentrale poster 2021 2022 2023 2024 2025 

Frie disponible inntekter -8 828 122 -9 222 179 -9 278 933 -9 360 829 -9 440 731 

Finansinntekter/-utgifter 503 364 533 009 634 074 657 914 686 575 
Avsetninger og bruk av avsetninger -344 928 -17 793 25 347 148 209 9 618 

Overført til investering 756 142 628 534 510 366 557 097 664 155 

Sum sentrale inntekter og utgifter - Til 
fordeling tjenesteområdene 

-7 913 544 -8 078 429 -8 109 146 -7 997 609 -8 080 383 

Sum fordelt tjenesteområdene 7 913 544 8 078 429 8 109 146 7 997 609 8 080 383 

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 

 
Den forventede økningen i kommunenes inntekter, signalisert i kommuneproposisjonen for 2022, skal 
dekke opp for kommunenes utgifter som følge av forventet endring i befolkningen, og pris- og 
lønnsvekst fra 2021 til 2022.  

Det er lagt opp til en høyere årlig realvekst i driftsinntektene enn i driftsutgiftene. Samtidig forventes 
finansutgiftene å øke mer enn finansinntektene, hovedsakelig som følge av høyere gjeld, moderat 
avkastning og økende rentebane. Dette gir et relativt høyt netto driftsresultat som gir rom for 
finansiering av investeringene. 

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at det alltid vil være usikkerhet i forutsetningene som legges 
til grunn for både skatteinntektene og finansområdet.  

  

Driftsbudsjettet – forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier 

 
  Økonomiplan 

Beløp i 1000 2022 2023 2024 2025 

          

Opprinnelig budsjett 7 685 228 7 685 228 7 685 228 7 685 228 

Vedtatte endringer forrige periode -45 269 -76 065 -80 245 -80 245 

Budsjettendring i år 52 693 15 693 15 693 15 693 

Lønns-, pensjons- og prisendringer 23 603 23 603 23 603 23 603 

Konsekvensjusteringer 31 027 -36 770 -40 949 -40 949 

Konsekvensjustert ramme 7 716 255 7 648 458 7 644 278 7 644 278 

Demografijustering -30 160 -52 639 -80 925 -49 766 

Husleie og driftsutgifter lokaler -427 39 373 42 773 49 573 

Kostnadsreduserende tiltak 0 0 0 0 

Mer-/mindrebehov 68 831 88 038 70 956 75 698 

Nye tiltak og realendringer 38 244 74 772 32 804 75 505 

Ramme 2022-2025 7 754 499 7 723 230 7 677 082 7 719 783 

 
I årets budsjett- og økonomiplan har Kommunedirektøren hatt fokus på å gjennomføre de allerede 
vedtatte tiltakene fra forrige års handlingsprogram. Det har ikke vært forventning om ytterligere 
kostnadsreduserende tiltak til budsjett 2022. Det er imidlertid bedt om tiltak for å erstatte rammekuttet 
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på 0,5 prosent effektivisering som ble vedtatt i fjor. Utgangspunktet for årets prosess har vært at 
merbehov dekkes innenfor eksisterende rammer.  

I de tidligere vedtatte endringene fra 2021 ligger det inne opptrappinger av kutt fra forrige års prosess, 
bortfall av tidsbegrensede styrkinger og opptrapping av andre styrkinger i forhold til 2021-budsjettet. 
Alle nye og tidligere vedtatte endringer i forhold til budsjett 2021 vil fremkomme under hvert 
kommunalsjefsområde i tabellen Driftsbudsjett med endringer. 

I årets budsjett- og økonomiplan ligger det inne forslag om endring i demografikompensasjon til pleie og 
omsorg, barnehage og skole, tre nye tiltak knyttet til husleie og driftsutgifter lokaler, og totalt 40 tiltak 
knyttet til merbehov i sektorene (utover endringer på selvkostområdene). Demografijusteringen er en 
konsekvens av oppdatert befolkningsprognose hvor rammene for pleie og omsorg, barnehage og skole 
er nedjustert sammenlignet med siste vedtatte budsjett- og økonomiplan. 

De største merbehovene er knyttet til barnevernreformen under sektor Barn og unge og nye brukere 
med store sammensatte behov innen psykisk helse under sektor Bistand og omsorg. Endringene knyttet 
til barnevernreformen må sees i sammenheng med tilsvarende endringer i de frie inntektene. I forslaget 
forutsettes at økningen i de frie inntektene er lik merbehovene knyttet til barnevernreformen. 
Kommunedirektøren vil komme tilbake til den endelige fordelingen i tilleggsinnstillingen etter 
at statsbudsjettet for 2022 er fremlagt. 

For å nå omstillingsbehovet på 400 millioner kroner i perioden 2021–2024, som beskrevet i Langsiktige 
drifts- og investeringsplanen (LDIP), ble det i fjorårets prosess vedtatt en ytterligere innsparing på 33,1 
mill. fra 2023, økende til 109,9 mill. fra 2024. Denne effektiviseringen ligger under Sentrale utgifter, på 
Diverse felles til fordeling. Kommunedirektøren kommer tilbake til fordelingen av dette i neste års 
budsjett- og økonomiplan. 
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Investeringer og balansen  
I dette kapittelet gis en overordnet presentasjon av investeringsområdet. Nærmere redegjørelse for 
Kommunedirektørens forslag til investeringer på prosjektnivå, fremkommer under det enkelte 
kommunalsjefsområde. 

Kommunedirektørens forslag til investeringsplan i budsjett- og økonomiplanperioden tar utgangspunkt i 
langsiktig driftsanalyse og investeringsplan fremlagt i Kommunestyret, 27.02.20, 059/20, Langsiktig 
driftsanalyse og investeringsplan 2021–2040 (LDIP), endringene i vedtatt Handlingsprogram 2021–2024 
og justeringene i Økonomimelding I og foreslåtte justeringer i Økonomimelding II 2021. I tillegg foreslår 
Kommunedirektøren å innarbeide konsekvensene av de foreslåtte justeringene fra 
investeringsreduksjonsprosjektet i budsjett- og økonomiplanperioden. 

Kommunedirektøren er opptatt av å styrke koblingen mellom investeringer og drift for bedre å ivareta 
kommunens økonomiske bæreevne over tid. På kort sikt, og i tråd med anbefalingene i LDIP 2021–2040, 
er målsettingen å redusere det langsiktige investeringsnivået med minimum 15 prosent. 
Kommunedirektøren satte ned et prosjekt for dette arbeidet, og resultatet er fremlagt i egen 
orienteringssak og innarbeidet i justert LDIP for 2021–2040. På litt lengre sikt er målet å løfte det 
strategiske arbeidet med investeringsplanen som verktøy for tjenesteutvikling. På den måten skal den 
langsiktige investeringsplanen gi et godt grunnlag for å ivareta kommunens behov for nok og riktige 
investeringer, på rett sted, til rett tid og til rett kostnad. 

 

Investeringsaktivitet og finansiering 

Investeringsaktivitet 

Investeringsaktiviteten vil fortsatt være høye i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. 
Kommunedirektøren foreslår en brutto investeringsramme på 10,8 milliarder kroner, som fordeler seg 
med 7,8 mrd. til ikke-rentable og 3 mrd. til selvfinansierende investeringer. Som en konsekvens av 
investeringsreduksjonsprosjektet er investeringene redusert med 1,6 mrd. Samlepotter foreslås 
nedjustert og i tillegg er en del større prosjekter periodisert ut av planperioden.  

Hovedgrepene fra investeringsreduksjonsprosjektet er beskrevet under innledningen av 
investeringskapittelet for det enkelte kommunalsjefsområdet. 

Brutto investeringsutgifter har mer enn doblet seg i perioden 2016 til 2020. Som figuren under viser 
legges det opp til at investeringsaktiviteten vil fortsette å stige i begynnelsen av planperioden, men avta 
noe mot slutten. Det er i hovedsak effekten av investeringsreduksjonsprosjektet som gir lavere 
investeringer sammenlignet med vedtatt Handlingsprogram 2021–2024.   

Figuren viser investeringene fordelt mellom rentable[1] og ikke-rentable[2] investeringer i perioden 
2016–2025 og samlet investeringsbehov fremlagt i Handlingsprogram 2021–2024. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020042402&
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[1] Rentable investeringer og lånegjeld er investeringer hvor lån til disse investeringene betjenes av 
brukere, via husleie, gebyrer og avgifter. I Bærum kommune defineres investeringer i vann, avløp og 
renovasjon (VAR) og boliger som rentable investeringer. I tillegg knyttes formidlingslån til denne 
kategorien. 

[2] Ikke-rentable investeringer og lånegjeld er investeringer hvor lån til disse investeringene må 
betjenes av kommunens egne midler (kommunens frie inntekter og fond).  

  

Her er noen av de største enkeltstående prosjektene i kommende budsjett- og økonomiplanperiode: 

• Utbyggingen av Oksenøya senter 

• Ballerud barneskole 

• Ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum 

• Emma Hjorth barneskole 

• Eineåsen skole 

• Ny barnehage (omstrukturering) for området Østerås/Eiksmarka 

• Oppstart av Berger sykehjem og Berger barnehage, hvor sambruk og samlokalisering utredes 

• Wøyen gård 

• Utbyggingsavtaler på Bekkestua øst, Sandvika nord, Sandvika øst, Sandvika sjøfront og 
Hamang/Industriveien 

• Nadderud stadion 

Det er avsatt 0,8 mrd. til formuesbevaring og rehabilitering av bygningsmassen i perioden og innenfor 
de selvfinansierende områdene vann, avløp og renovasjon og omsorgs- og velferdsboliger foreslår 
Kommunedirektøren å bevilge henholdsvis 2 mrd. og 1 mrd. 
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Figuren viser investeringsaktiviteten sammenlignet med utviklingen i sum driftsinntekter i perioden 
2016–2025 (investeringsgrad). 

 

  

Investeringsnivået i kommende fireårsperiode vil være krevende både økonomisk og å gjennomføre. 
Som et tilleggselement ligger det en usikkerhet i hvordan de høye materialkostnadene vil påvirke 
investeringene i perioden. Investeringenes andel av driftsinntektene vil være høyere enn gjennomsnittet 
de ti siste årene i hele perioden. Gjennomsnittlig investeringsgrad er i underkant av 19 prosent, som er 7 
prosentpoeng høyere enn hva som har vært tilfellet de ti siste årene, men 3 prosentpoeng lavere enn i 
Handlingsprogram 2021–2024. 

Om ikke gjelden skal stige for mye, vil en større andel av driften måtte gå med til å finansiere 
investeringene enn hva som har vært nødvendig de ti siste årene. Kommunedirektøren foreslår å bruke 
140 millioner kroner av investeringsfond for å dempe trykket på driften. Dette er 160 mill. lavere enn i 
Handlingsprogram 2021–2024, og er en konsekvens av grepene foreslått i 
investeringsreduksjonsprosjektet. Bruken av fond er i tråd med foreslåtte løsninger for bærekraftig 
økonomi i LDIP. Det vil være behov for å bruke mer av fond utover i budsjett- og økonomiplanperioden 
slik investeringsplanen nå foreligger.  

Dispensasjonen som ble gitt for at utbyggerne på Fornebu fortsatt skal kunne gi bidrag til sosial 
infrastruktur, vil være med på å bedre kommuneøkonomien i en svært krevende periode, men mye av 
bidraget vil først komme etter at sosial infrastruktur er bygget ut. 

  

Finansiering 

Investeringer finansieres med egenkapital, tilskudd og lån. Egenkapital kommer fra kommunens 
inntekter og salg av tomter og bygg. Ved økte investeringer vil en større del av driftsinntektene gå til å 
dekke rente- og avdragsutgifter og til egenkapitalfinansiering.  

Figuren viser de årlige og ulike egenkapitalbidragene i perioden 2016 til 2025. 
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Målet det styres etter, og som er i henhold til vedtatte økonomiske nøkkeltall og handlingsregler, er 50 
prosent egenkapitalfinansiering av de ikke-rentable investeringene. Dette for bedre å kunne styre og 
begrense gjeldsveksten. Som figuren viser vil driften bidra med mellom 400 og 500 millioner kroner årlig 
i perioden, og det legges opp til noe høyere bruk av disposisjonsfond i slutten av perioden. 

Tilskuddene gjelder i hovedsak bo- og behandlingssentre, idrettsformål, boliger og fremskyndingsbidrag 
fra utbyggerne på Fornebu. I økonomiplanperioden er det anslått at kommunen skal motta over 1,5 
milliarder kroner i tilskudd fra andre. Av dette utgjør 0,5 mrd. tilskudd fra Husbanken, 0,5 mrd. fra 
utbyggingsavtaler og 0,3 mrd. fra fremskyndingsbidrag.  

Bærum får for øvrig kompensasjon for investeringskostnader som kompensasjonstilskudd for 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser samt rentekompensasjon for kirkebygg og skole- og 
svømmeanlegg. Tilskuddene utbetales fra Husbanken og kommer i tillegg til tilskuddene kommentert 
over. Disse tilskuddene føres imidlertid ikke under investeringer, men i driften. Årlige tilskudd i budsjett- 
og økonomiplanperioden anslås til mellom 11 og 12 millioner kroner. 
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Oversikt Investering og finansiering 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Investeringer i varige driftsmidler 3 210 627 2 442 700 2 485 671 2 699 708 
Tilskudd til andres investeringer  0 0 0 0 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  62 000 54 000 47 000 50 000 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 

Sum finansieringsbehov 3 272 627 2 496 700 2 532 671 2 749 708 
Kompensasjon for merverdiavgift  -422 622 -339 352 -435 907 -410 730 
Tilskudd fra andre  -247 262 -573 960 -270 040 -365 945 
Salg av varige driftsmidler  -228 190 -42 500 -42 500 -42 500 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 
Bruk av lån  -1 706 019 -980 522 -1 227 127 -1 266 379 
Videreutlån 500 000 500 000 500 000 500 000 
Bruk av lån til videreutlån -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 
Avdrag på lån til videreutlån 133 000 150 000 167 000 184 000 
Mottatte avdrag på videreutlån -133 000 -150 000 -167 000 -184 000 
Overføring fra drift  -628 534 -510 366 -557 097 -664 155 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond  

0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond  

-40 000 -50 000 0 0 

Sum finansiering -3 272 627 -2 496 700 -2 532 671 -2 749 708 
Sum finansieringsbehov 3 272 627 2 496 700 2 532 671 2 749 708 
Sum finansiering -3 272 627 -2 496 700 -2 532 671 -2 749 708 
Udekket finansiering 0 0 0 0 

 

 
 
Hovedgrep for å redusere investeringsomfanget 
 
Når det økonomiske handlingsrommet er i endring, er det nødvendig å utfordre behovet som ligger til 
grunn for de enkelte prosjektene i kommunens langsiktige investeringsplan. Gjennom 
investeringsprosjektet har Kommunedirektøren sett på mulighetsrommet for de langsiktige 
investeringene. Investeringsprosjektet har fokusert på de rentable investeringsprosjektene som er i 
foranalyse (F0), konseptfase (F1) og planlegging (F2), samt kommunens samlebevilgninger. Dette betyr 
at ikke-rentable prosjekter og prosjekter i gjennomføring (F3) eller avslutning (F4) ikke er vurdert på 
nåværende tidspunkt. Investeringsprosjektet har identifisert seks hovedgrep for å redusere 
investeringsomfanget: 

• Mindre ledig kapasitet: Kommunen har over tid investert i infrastruktur, noe som gjør at flere 
tjenester i liten grad fyller opp eksisterende kapasitet, før det etableres ny kapasitet andre 
steder i kommunen. Investeringsprosjektet anbefaler at kommunen i større grad nyttiggjør 
eksisterende kapasitet før det etableres ny. Dette reduserer investeringsbehovet, og påvirker 
også kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold. 

• Gjenbruk og sambruk: Kommunen har en rekke formålsbygg og tjenester med geografisk 
nærhet, overlappende funksjoner og brukergrupper, eller andre grensesnitt i oppgaver og 
arbeidsmåter. Investeringsprosjektet anbefaler økt gjenbruk og sambruk på tvers av tjenester, 
både for å redusere behovet for fremtidige investeringer og økt sømløshet for innbyggere og 
ansatte. 

• Flere friske år: Innbyggernes helse blir bedre, samtidig som den medisinske og teknologiske 
utviklingen gjør at vi holder oss friskere lenger og/eller kan leve relativt velfungerende liv også 
med sykdom. Investeringsprosjektet anbefaler at kommunen i større grad tar hensyn til at 
innbyggerne vil ha flere friske år når vi videreutvikler kommunens tjenesteprofil innenfor pleie 
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og omsorg (PLO) og helse og sosial (HESO) samt den påfølgende dimensjoneringen av antall 
plasser til heldøgns pleie og omsorg. 

• Prioritering av områder og offentlige rom: Kommunen opplever sterk vekst, noe som medfører 
behov for å investere i vedlikehold, oppgradering og etablering av teknisk og sosial infrastruktur. 
Investeringsprosjektet anbefaler en sterkere prioritering av områder og offentlige rom, både for 
å sikre gjennomføringskraft i de prioriterte områdene og hente ut stordriftsfordeler gjennom 
samtidighet i kommunale investeringer på tvers av tjenesteområder. 

• Jevnlig gjennomgang av samlebevilgninger: Kommunen har en rekke investeringer av mindre 
og større omfang som dekkes av årlige samlebevilgninger. Investeringsprosjektet anbefaler 
jevnlig gjennomgang av samlebevilgningene for å synliggjøre effekten av, og øke eierskapet til 
investeringsmidlene og hvordan disse bidrar til å nå kommunens overordnede målsettinger. 

• Alternative finansieringsmåter og eiermodeller: Kommunen finansierer i dag sine investeringer 
med egenkapital, lån og tilskudd. Kommunen har allerede positiv erfaring med Det gode 
nabolag og Sosial boligprofil for unge boligkjøpere på Fornebu. Samtidig går andre kommuner 
lenger enn Bærum for å realisere planskapte verdier eller på annen måte sikre finansiering til 
konkrete prosjekter. Investeringsprosjektet anbefaler å hente inspirasjon fra andre kommuner 
gjennom å utforske det handlingsrommet som ligger i alternative finansieringsmåter og 
eiermodeller. 

Prosjektets hovedleveranse er knyttet til den langsiktige investeringsplanen og skal innarbeides i en 
oppdatert LDIP for perioden 2022–2041. Kommunedirektøren foreslår i tillegg at hovedgrepene 
innarbeides for budsjett- og økonomiplanperioden. Dette fordi det antas å være et handlingsrom på 1–2 
milliarder kroner i perioden dersom grepene legges til grunn allerede nå.  

 

Balansen 

Gjeld 

Oversikt over lånegjeld 

Beløp i mill. 2022-kr. Budsjett 
 2021 

Budsjett 
 2022 

Budsjett 
 2023 

Budsjett 
 2024 

Budsjett 
 2025 

Sum lånegjeld 11 271,5 12 737,5 13 583,9 14 572,2 15 573,8 

Ikke-rentable* 5 962,0 6 502,4 6 603,9 6 986,2 7 321,5 

Rentable, 
vann/avløp/renovasjon og 
boliger** 

3 463,3 4 053,8 4 448,3 4 720,9 5 071,2 

Rentable, formidlingslån** 1 846,2 2 181,3 2 531,7 2 865,0 3 181,1 
 

* Lån til ikke-rentable investeringer må dekkes av egne midler (salgsinntekter, drifts- og fondsmidler) og 
inkluderer finansiell leasing (Rykkinn skole OPS) 

** Lån til rentable formål er lån der renter og avdrag dekkes av brukere, f.eks. via husleie, gebyrer og 
avgifter. 

  

Oversikt over lånegjeld per innbygger 
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Beløp i mill. 2022-kr. Budsjett 
 2021 

Budsjett 
 2022 

Budsjett 
 2023 

Budsjett 
 2024 

Budsjett 
 2025 

Sum lånegjeld, per 
innbygger 

87 285 97 913 103 547 110 225 116 659 

Netto lånegjeld*, per 
innbygger 

72 988 81 146 84 248 88 554 92 830 

 

* Ved beregning av netto lånegjeld er lån til videreformidling og ubenyttede lånemidler holdt utenom. 

Med bakgrunn i investeringsprogrammet og den tilhørende finansieringen som er omtalt foran, er 
gjelden beregnet å øke fra 11,2 milliarder kroner i 2021 til 15,6 mrd. i 2025. Det er en vekst på 39 
prosent totalt. Formidlingslånene øker mer enn øvrig gjeld. Gjeldsveksten knyttet til ordinære 
investeringer utgjør 31 prosent. Det knytter seg usikkerhet til gjeldsveksten. Veksten i gjeld til 
investeringer kan bli lavere dersom investeringstakten blir lavere enn planlagt. 

Det legges opp til en betydelig vekst på hele 84 prosent i formidlingslån fra 2021 til 2025. Utlånsrammen 
ble trappet opp fra 200 til 300 millioner kroner i 2020, og videre til 400 mill. i HP 2021–2024. 
Kommunedirektøren foreslår en videre opptrapping til 500 mill. årlig i budsjett- og økonomiplan 2022–
2025. Det forutsettes at lånene kan finansieres via Husbanken. Endring i gjeldsbeholdning av 
formidlingslån påvirkes generelt av omfanget av nye utlån, lånenes løpetid og ekstraordinær 
nedbetaling fra låntakere. Brukerne innvilges lengre nedbetalingstid enn tidligere (økt fra 25 år til 30–50 
år). Samtidig har cirka en tredjedel av det årlige utlånsvolumet blitt innfridd hvert år de senere år.  

Indeksert utvikling i lånegjeld og driftsinntekter  

 

  

Øvrig rentabel lånegjeld (vann, avløp, renovasjon og boliger) øker 46 prosent i fireårsperioden. 

Ved analyser av gjelden er ikke-rentabel gjeld, det vil si den delen av gjelden der renter og avdrag 
dekkes av kommunens frie inntekter, ofte viet spesiell oppmerksomhet. I perioden 2021 til 2025 øker 
den ikke-rentable gjelden med 24 prosent. Figuren viser at ikke-rentabel gjeld øker raskere enn 
driftsinntektene. 
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Fond 

Kommunens samlede fondsbeholdning utgjorde 5,7 milliarder kroner per 31.12.2020 målt i faste 2022-
kroner.  

Fondsmidlenes sammensetning per 31.12.2020 

  

Forvaltningsfondet utgjorde 3,0 mrd. (52 prosent) per 
31.12.2020 og er kommunens langsiktige finansielle midler. 
Midlene forvaltes i henhold til en langsiktig strategi vedtatt 
av kommunestyret, og disponeres i henhold til vedtatte 
prinsipper for bruk. Det vises til behandling av 
finansreglementet i kommunestyret i sakene 066/09, 
048/12, 063/14, 006/16 og 029/21 (3.3.2021). 

Forvaltningsfondets midler består av en grunnkapital som kun kan brukes til investeringer, og en 
bufferkapital som kan benyttes til drift og dekning av finansielle tap. Ved utgangen av 2020 var 
bufferkapitalen i fondet 1 320 millioner kroner og utgjorde 24 prosent av kommunens samlede 
fondsbeholdning. 

Ved utgangen av august 2021 var markedsverdien 3,1 milliarder kroner og avkastningen ligger over 
budsjettert avkastning for året. Aksjemarkedene har gått meget godt. Det knytter seg fortsatt usikkerhet 
til finansiell og økonomisk utvikling i Norge og verden for øvrig som følge av pandemien, men aktiviteten 
har tatt seg opp. 

Kommunedirektøren har justert forventningene til nominell langsiktig avkastning for fondet fra 3,4 til 
3,5 prosent, ut fra langsiktige markedsutsikter. Budsjettet bygger på samlet årlig avkastning etter 
kostnader på 3,3 prosent (98 millioner kroner), og en nominell inngangsverdi på 2,9 milliarder kroner i 
2021. 

Avkastningen justert for forventet inflasjon er antatt å være på 1,3 prosent årlig (40 millioner kroner) og 
benyttes i finansiering av investeringsbudsjett for de enkelte år. Denne handlingsregelen er fulgt siden 
oppstart av fondet i 2001. Det er en langsiktig målsetting for forvaltningsfondet å opprettholde 
realverdien av fondet. Resultatene svinger fra år til år. Ved utgangen av 2020 var verdien av fondet 277 
mill. over målet om uendret realverdi. 

Den faktiske utviklingen i forvaltningsfondets markedsverdi kan avvike betydelig fra budsjettert 
utvikling. Risiko i finansforvaltningen, herunder forvaltningsfondet, er omtalt i kommunens årlige 
finansrapport. 

Figuren under viser at det legges opp til å bruke av fondene utover i budsjett- og økonomiplanperioden. 
Dette er en planlagt utvikling og i hovedsak en konsekvens av bruk av investeringsfond som 
delfinansiering av investeringene for å dempe trykket på driften. 

Oversikt over budsjettert utvikling i fondsmidler 

 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013185701&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2015214736&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020229470&
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Klimabudsjett 
 

Kommunen har et mål om at man frem til 2030 skal redusere klimautslippet med 65 prosent. I dette 
kapittelet finner dere mer informasjon om status på arbeidet, samt kommunens klimabudsjett. 

Klimastrategi 2030 

 
Bærum kommune har et mål om å være klimaklok. Alle deler av bærumssamfunnet – innbyggere, 
næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomheter – er viktige i arbeidet med et 
klimaklokt bærumssamfunn.  

Klimastrategi 2030 er kommunes plan for å redusere klimagassutslipp og omstille Bærum til å bli et 
lavutslippssamfunn.  

Klimastrategiens hovedmål: 

1.  I 2030 er direkte klimagassutslipp i Bærum redusert med 65 prosent i forhold til 2009. I 2050 er 
Bærum et lavutslippssamfunn. 

2.  I 2030 er Bærum etablert som en foregangskommune innen sirkulærøkonomi. I 2030 har 
Bærum redusert indirekte klimagassutslipp og bidratt til langsiktig karbonlagring i 
naturområder. 

3.  I 2027 er Fornebu etablert som et nullutslippsområde. 

Klimastrategiens satsingsområder: 

• Fra fossil til utslippsfri: Vi skal legge til rette for nullutslippskjøretøy og være pådriver for 
utslippsfrie løsninger. 

• Snu transporthierarkiet: Vi skal legge til rette for at gange, sykkel og kollektivtransport kan være 
innbyggernes førstevalg. 

• Fremtidsrettede boliger og bygg: Vi skal bygge for fremtidens behov med flere fleksible og 
sirkulære løsninger. Vi skal være pådriver for et redusert energiforbruk og mer energieffektive 
løsninger. 

• Klimaklok ressursbruk: Vi skal forvalte ressursene våre på en bærekraftig måte. 
Forbruksmønster og forbrukeratferd skal preges av gjenbruk og deling. 

• Fornebu som teknologisk spydspiss: Vi skal teste ut klimastrategien i praksis. 

God virksomhetsstyring, tydelig klimaledelse og bredt samarbeid skal bidra til helhetlig og systematisk 
klimaarbeid som ser og ivaretar sammenheng mellom klimagassreduksjon, klimatilpasning, miljø og 
naturmangfold.  

Om klimabudsjettet 

 
Fra 2022 skal Bærum kommune bruke klimabudsjett som styringsverktøy for å nå målene i 
klimastrategien. Arbeidet med klimabudsjett integreres i kommunens ordinære budsjettprosess. Et 
klimabudsjett viser hvor store utslippsreduksjoner som må gjennomføres hvert år for å oppnå 
klimamålene. Klimabudsjettet skal synliggjøre klimaeffekt, ansvar og økonomiske konsekvenser av 
klimatiltak. Første versjon av klimabudsjettet vil synliggjøre prioriterte tiltak, finansiering av disse samt 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/styrende-dokumenter/klimastrategi/revidert-klimastrategi-2030-21.pdf
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estimerte utslippseffekter. De estimerte utslippseffektene tar utgangspunkt i et kunnskapsgrunnlag 
utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra kommunen.  

Klimabudsjettet til Bærum kommune presenterer tiltak som reduserer direkte og indirekte utslipp. De 
direkte utslippene er de som fysisk finner sted innenfor kommunens grenser. Indirekte utslipp er utslipp 
som oppstår utenfor Bærum, som en konsekvens av forbruk av varer og tjenester. Det gjøres 
oppmerksom på at det er stor usikkerhet knyttet til beregningene i tallgrunnlaget for klimabudsjettet. 

Klimabudsjettet vil være under kontinuerlig utvikling de neste årene. Formålet er at klimabudsjettet blir 
et styringsverktøy som vil gjøre det enklere å prioritere og følge opp tiltak som gir tilstrekkelig 
klimaeffekt for å nå målene i klimastrategien. For å få til det må vi blant annet jobbe videre med å 
estimere klimaeffekt av flere tiltak i klimabudsjettet. Måleindikatorer må videreutvikles, og prosesser for 
å utarbeide og følge opp klimabudsjettet må forbedres. 

Klimastatistikk 

 

Utslipp av klimagasser per år 

 
Grafen viser utslipp av klimagasser i antall tonn CO2-ekvivalenter 

 
Klimabudsjettet til Bærum kommune baserer seg på data for kommunale utslipp utgitt av 
Miljødirektoratet. Statistikken publiseres årlig og viser klimautslipp fra ni sektorer. Grafen viser 
utviklingen i klimautslipp per sektor fra og med 2009. 

Utslippsregnskapet omfatter de direkte, fysiske utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske 
grenser. Dette betyr at klimagassutslippene fra eksosrøret til en dieselbil vil være inkludert under sektor 
veitrafikk, men kun gjelde utslippene som skjer mens bilen kjører innenfor kommunens geografiske 
grenser. Klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) er inkludert i regnskapet. 
Utslippstallene vises med enhet CO2-ekvivalenter. 

Statistikken viser at utslippene i Bærum kommune er redusert med 28 prosent i perioden 2009-2019. 
Veitrafikksektoren er største utslippskilde, men også der utslippene er redusert mest. Utslippene fra 
veitrafikk er ned 23 prosent siden 2009. Økningen i utslipp fra 2017 til 2018 skyldes mindre innblanding 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020363799&dokid=5407270&versjon=1&variant=A&
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av biodrivstoff i diesel. Oppvarming har hatt en stor prosentvis nedgang i utslipp, med 76 prosent i 
perioden, noe som først og fremst skyldes utfasing av fyringsolje i boliger.  

Sjøfart og industri viser oppgang i utslippene i perioden. Begge sektorer står for en liten del av de totale 
utslippene i kommunen. 

 

Direkte utslipp 

 
Oversikt over dagens direkte utslipp og framskrivinger i Bærum, tar utgangspunkt i statistikk fra 
Miljødirektoratet. Utslippene i Bærum kommune påvirkes av både nasjonale, fylkeskommunale og 
kommunale tiltak, og ikke minst valgene til innbyggerne i kommunen. Metodikken innebærer å legge inn 
trender og tiltak som har betydning for utslippene. Trender og tiltak sammenstilles og måles opp mot en 
referansebane. Dette synliggjør hvor mye klimagassutslipp som kan kuttes, og hvor mye som gjenstår 
før reduksjonen i hovedmål 1 for Klimastrategi 2030 er nådd.  

Framskriving av direkte klimagassutslipp 

Grafen viser framskriving av direkte klimagassutslipp i Bærum kommune frem mot 2030, målt i 1000 
tonn CO2-ekvivalenter  

 

Bærum kommune ligger an til å oppnå 49 prosent reduksjon i direkte klimagassutslipp innen 2030. 
Denne framskrivingen tar utgangpunkt i de trendene vi ser i dag samt tiltak som utarbeides på 
kommunalt nivå. Det er allerede gjort store utslippsbesparelser ved utfasing av fyringsolje til 
oppvarming og energiforsyning, og metanutslipp fra deponi er nedadgående etter deponiforbudet i 
2009. Elektrifisering av personbilparken og arealplanlegging som reduserer bilbruk bidrar til reduksjon i 
utslipp fra veitrafikk. Likevel øker antallet biler totalt. I mange husholdninger er elbilen blitt bil nummer 
to. Å endre folks reisevaner er derfor viktig for å redusere totalbelastningen fra biltrafikken, og å nå 
nullvekstmålet.  

Veitrafikk står for omtrent 80 prosent av klimagassutslippene til Bærum kommune. Samtidig er det 
denne sektoren som har hatt størst utslippsreduksjon frem til i dag, og det er også her det forventes 
størst utslippsreduksjon i årene fremover. Med dagens utvikling modnes ikke markedet fort nok til at 
tungtransporten blir utslippsfri innen 2030, men dette kan forandre seg raskt hvis batteri- og 
hydrogenteknologi blir konkurransedyktig. Her kan kommunen bruke sin rolle som innkjøper av varer og 
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tjenester for å bidra til teknologiendring. Utvikling av nullutslippsteknologier for anleggsmaskiner blir 
også et viktig tiltak.  

Befolkningsprognosen til kommunen viser en relativt høy vekst, og vil kreve utbygging av vei og bygg. 
Det forventes at utslipp fra anleggsarbeid vil stige uten ytterligere tiltak. Her er kommunens rolle som 
byggherre og utbygger en viktig driver til reduksjon.  

Differansen mellom klimabudsjettets tiltaksbane og målbane viser behovet for tiltak.  

 

Indirekte utslipp 

 
Et klimafotavtrykk inkluderer både direkte og indirekte utslipp. Kommunen har betydelige indirekte 
utslipp i egen virksomhet og i samfunnet. Innledende analyser viser at klimafotavtrykket til kommunens 
egen virksomhet totalt sett er i lignende størrelsesorden som de direkte utslippene i kommunen. I 
kommunens egen virksomhet er det spesielt store bidrag fra investeringer i bygg og infrastruktur samt 
innkjøp av varer og tjenester. 

Klimafotavtrykket til kommunens innbyggere er estimert til å være om lag fem ganger større enn de 
direkte utslippene i kommunen alene. Kommunale tiltak vil her inkludere reduksjon av matsvinn og 
tilrettelegging for ombruk. På generell basis er samtidig kommunens rolle som pådriver sannsynligvis 
den mest effektive innfallsvinkelen, gjennom kommunikasjon, incentiver og samarbeid for endring av 
reisevaner og redusering av forbruk og avfall.  

Dagens klimagassutslipp i ulike deler av Bærum kommune 

Oversikten viser både direkte klimagassutslipp og klimafotavtrykk for Bærum kommune i 2019, målt i 
antall tonn CO2-ekvivalenter. *Klimafotavtrykk for kommunen er eksklusive næringslivet. 

  

 

  

Det er knyttet stor usikkerhet til metodene som brukes for å beregne klimafotavtrykk. Klimaregnskapet 
kan likevel gi nyttig informasjon og gjøre det lettere å prioritere tiltak der det er størst potensial for å 
redusere indirekte utslipp.  
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Sammenlignet med indirekte utslipp som skjer ellers i kommunesamfunnet, har kommunen større 
mulighet til å påvirke disse i sin egen virksomhet spesielt gjennom miljøstyring av egen eiendom og 
klimakrav i offentlige anskaffelser. 

Klimafotavtrykk fra Bærum kommunes egen virksomhet 

Grafen viser klimafotavtrykk i Bærum kommunes egen virksomhet fordelt på innkjøpsarter i 2019, målt i 
antall tonn CO2-ekvivalenter. 

 

Bygg og infrastruktur er det dominerende bidraget til klimafotavtrykket i Bærum kommune. Sektoren 
“annet” inneholder store bidrag fra samferdsel, som først og fremst er utbygging av veiprosjekter. Dette 
viser at utbygging av vei har store konsekvenser for klimautslipp i seg selv, før man i det hele tatt tar 
med bilene som kjører på veien. Det store bidraget fra bygg og infrastruktur understreker viktigheten av 
å redusere klimagassutslipp fra byggeplass. Kommunens mål i klimastrategi 2030 rettet mot bygg og 
anlegg støtter opp under reduksjon av disse utslippene. Kjøp av varer og tjenester er fordelt på mange 
kategorier, blant annet forbruksmateriell, matvarer, inventar og utstyr samt kjøp fra andre (IKS og 
private virksomheter). Til sammen utgjør disse det nest største bidraget til kommunens fotavtrykk og 
viser viktigheten av å stille miljøkrav i kommunens anskaffelser. 

Bærum kommune har for første gang innarbeidet mål om karbonlagring i naturområder som et 
hovedmål i kommunens klimastrategi, og er i gang med å gjennomføre kartlegginger av både 
karbonlagring og naturmangfold. 

 

Tiltakseffekter 

 
En viktig hensikt med klimabudsjettet er å presentere den utslippsreduserende effekten av 
klimatiltakene i økonomiplanperioden, i tillegg til finansieringen av disse. 

Framskrivingen av de direkte utslippene i Bærum kommune tar utgangspunkt i referansebanen som er 
uten noen former for tiltak. Dersom dagens situasjon forblir uendret, vil de fremtidige direkte utslippene 
utvikles i takt med forventet vekst for den respektive sektoren. Utslippene justeres med forventet 
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utvikling i utslippene gitt nasjonale tiltak, regionale tiltak og trender. Som basis for tiltaksbanen for 
direkte klimautslipp i Bærum ligger referansebanen og trendbanen. Lokale tiltak kan være initiert av 
Bærum kommune, fylkeskommunen eller andre eksterne lokale aktører. Tiltakseffekter som kan 
tilskrives Bærum kommune er iberegnet tiltaksbanen for Bærum kommune.  

I etterfølgende avsnitt presenteres klimatiltakene som bidrar til å redusere direkte og indirekte utslipp i 
ulike tabeller. Eksterne tiltak som forventes å gi utslippsreduksjoner av betydning presenteres separat. 

Å regne på utslippseffektene av klimatiltak er et omfattende arbeid. For en rekke tiltak kan ikke den 
utslippsreduserende effekten kvantifiseres, og likevel forventes tiltakene å gi utslippsreduksjoner. Flere 
tiltak som bidrar til å redusere direkte utslipp er iberegnet trendbanen. Klimatiltakene som bidrar til å 
redusere indirekte utslipp er ikke effektberegnet.  

Tabellen oppsummerer Kommunedirektørens forslag til disponering av Klima- og miljøfondet i 1000 
kroner for 2022, og viser den aggregerte utslippseffekten av de lokale klimatiltakene i 
økonomiplanperioden og frem mot målåret 2030 gruppert etter satsingsområde i Klimastrategi 2030, i 
tonn CO2-ekvivalenter. I hovedsak finansieres de kommunale klimatiltakene innenfor rammen til de 
ulike kommunalsjefområdene. Flere tiltak har også ekstern finansiering tildelt gjennom støtteordninger 
som Miljødirektoratets Klimasats og regionale forskningsfond. Bærum kommune sitt Klima- og miljøfond 
er etablert for å støtte gjennomføring av prioriterte tiltak som trenger egen finansiering og for å styrke 
satsingsområdene i Klimastrategi 2030. Fullstendig oversikt over disponering av Klima- og miljøfondet, 
inkludert midler til miljøtiltak og klimakloke satsinger, finnes i vedlegg til Budsjett- og økonomiplanen. 

Det skilles mellom klimatiltak som er med i økonomiplanen og ønskede tiltak som ikke har finansiering. 
Å utarbeide klimabudsjett er en kontinuerlig prosess der klimatiltakene vurderes tatt inn eller ut av den 
rullerende økonomiplanen for en effektiv oppnåelse av vedtatte klimamål.   

  

  Klima- og 
miljøfond 

2022 

Utslipp 
2022 

Utslipp 
2023 

Utslipp 
2024 

Utslipp 
2025 

Utslipp 
2026-
2030 

Utslippsnivå 
2030 

Totalt for alle Klimatiltak 13 690 
      

Direkte utslipp 
       

Målsetting 2030 om 65% 
reduksjon  

      
79 772 

Referansebane 
 

170 971 172 764 174 270 175 881 903 420 183 874 

Trendbane 
 

144 483 141 747 138 805 136 039 637 262 121 873 

Direkte utslipp – Tiltaksbane 10 090 138 869 135 038 132 178 129 458 604 531 115 332 

Gap i forhold til målsetting 
      

35 560 

Klimatiltak - Effekt Kommunale 
tiltak 

10 090 -535 -641 -748 -857 -6 240 
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S1 – Fra fossil til utslippsfri 2 550 -526 -630 -736 -843 -6 153 
 

S2 – Snu transporthierarkiet 5 800 -9 -11 -12 -14 -87 
 

S5 – Fornebu som teknologisk 
spydspiss 

1 740 0 0 0 0 0 
 

Klimatiltak – Effekt Eksterne tiltak 
 

-5 079 -6 068 -5 879 -5 724 -26 491 
 

Indirekte utslipp  
       

Klimatiltak – Effekt kommunale 
tiltak 

3 600 
      

S3 – Fremtidens boliger og bygg 2 700 
      

S4 – Klimaklok ressursbruk 800 
      

S5 – Fornebu som teknologisk 
spydspiss 

100 
      

 

  

Klimatiltak 

 

Direkte utslipp 

 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
Beløp i 1000 kr 

Klimatiltak Klima- og 
miljøfond 

2022 

Utslipps-
endring  

2022 

Utslipps-
endring  

2023 

Utslipps-
endring  

2024 

Utslipps-
endring  

2025 

Utslipps-
endring  

2026-2030 

Finansiering 

S1D1-BILPOOL FOR KJØRING I 
TJENESTE 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S1D1-BILPOOL I NYE 
BOLIGPROSJEKTER 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S1D1-GRATIS PARKERING FOR 
ELBILER 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S1D2-GRADVIS UTSLIPPSFRI 
MASKINBRUK PÅ BYGGEPLASS 

2 000 287,0 386,0 488,0 591,0 4 580,0 Finansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S1D2-REDUSERE BRUK AV 
BIOOLJE I SPISSLAST 

200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S1D2-UTSLIPPSFRI TRANSPORT 
- VA 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S1D2-UTSLIPPSFRI VARME PÅ 
BYGGEPLASS (NYBYGG) 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 
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Klimatiltak Klima- og 
miljøfond 

2022 

Utslipps-
endring  

2022 

Utslipps-
endring  

2023 

Utslipps-
endring  

2024 

Utslipps-
endring  

2025 

Utslipps-
endring  

2026-2030 

Finansiering 

S1D2-UTSLIPPSFRITT 
FORVALTNINGSOMRÅDE FOR 
MASSER OG 
BYGGEVARERESSURSER I 
BÆRUM 

350 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S1D3-KRAV TIL LADEPUNKT 
VED INNGÅELSE AV 
LEIEAVTALER (PARKERING OG 
LOKALER) 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S1D3-UTARBEIDE EN PLAN FOR 
UTSKIFTING AV TYNGRE 
KJØRETØY OG MASKINER 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S1D3-UTSKIFTING AV 
KOMMUNENS FOSSILE 
PERSON- OG MINDRE 
VAREBILER 

0 239,0 244,0 248,0 252,0 1 573,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S1D4-SAMORDNET 
KOMMUNAL 
VAREDISTRIBUSJON 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering søkes 
eksternt 

 

S2D1-DIGITAL 
OPTIMALISERING OG SPORING 
AV MASSETRANSPORTER 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S2D1-EFFEKTIV OG 
FREMTIDSRETTET 
VARELOGISTIKK I E18 
VESTKORRIDOREN 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S2D1-HUB I SANDVIKA - 
SAMLETERMINAL FOR VARER 

350 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstern finansiering 
og kommersielle 
inntekter. 
Delfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S2D1-KJØRESTOPP - NYE 
LØSNINGER FOR Å REDUSERE 
FORELDREKJØRING TIL 
FRITIDSAKTIVITETER 

200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstern finansiering. 
Delfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S2D1-PILOT - HENTEPUNKTER I 
SAMARBEID MED POSTEN 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstern finansiering 

 

S2D1-REISEPOLICY FOR 
ANSATTE I BÆRUM KOMMUNE 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S2D2-ETABLERE FLERE 
INNFARTSPARKERINGSPLASSER 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S2D2-FÆRRE P-PLASSER FOR 
ANSATTE 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S2D2-GRØNNE BUSSER SOM 
REDUSERER BEHOV FOR 
PRIVATBIL 

2 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S2D2-GÅGRUPPER TIL SKOLEN 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S2D2-HJERTESONER OG 
DROPPSTOPP 

1 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 
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Klimatiltak Klima- og 
miljøfond 

2022 

Utslipps-
endring  

2022 

Utslipps-
endring  

2023 

Utslipps-
endring  

2024 

Utslipps-
endring  

2025 

Utslipps-
endring  

2026-2030 

Finansiering 

S2D2-KARTLEGGING AV 
REISEVANER- RVU 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S2D2-SAMKJØRING TIL 
FRITIDSAKTIVITETER  
- SKIBUSS 

300 9,0 11,0 12,0 14,0 87,0 Ekstern finansiering. 
Delfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S2D2-SYKKELHOTELL 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S2D3-MIKROMOBILITET 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S2D3-PILOT - TILSKUDD TIL 
SYKKELPARKERING I 
BORETTSLAG OG SAMEIER 

650 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S2D3-SMARTBIKE BÆRUM 
(ELSYKKEL LÅNEORDNING) 

1 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S2D3-STYRKING AV 
VINTERDRIFTEN FOR 
SYKKELVEIER 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S2D3-SYKKELVENNLIGE 
KOMMUNALE 
ARBEIDSPLASSER 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen 

 

S2D3-
VINTERSYKKELKAMPANJE 

300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieres innenfor 
rammen. 
Delfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S5D1-HELELEKTRISK OG 
KLIMAVENNLIG MOBILITET 
FORNEBU - PILOTER 

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S5D1-PILOT - DRONELEVERING 
PÅ FORNEBU 

150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S5D2-BEMANNET 
VAREMOTTAK PÅ OKSENØYA 

700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inntekter fra 
kommersielle og 
offentlige aktører. 
Delfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S5D2-HUB PÅ FORNEBU - 
SAMLETERMINAL FOR VARER 

190 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommersielle 
inntekter. 
Delfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S5D3-KLIMAKLOK DASHBOARD 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 
2022 
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Klimatiltak Klima- og 
miljøfond 

2022 

Utslipps-
endring  

2022 

Utslipps-
endring  

2023 

Utslipps-
endring  

2024 

Utslipps-
endring  

2025 

Utslipps-
endring  

2026-2030 

Finansiering 

 

Sum 10 090 535,0 641,0 748,0 857,0 6 240,0  

 

 

Eksterne tiltak 
 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 

Klimatiltak Sektor Utslipps-
endring 2022 

Utslipps-
endring 2023 

Utslipps-
endring 2024 

Utslipps-
endring 2025 

Utslipps-
endring 2026-

2030 

ØKT UTTAK AV DEPONIGASS Avfall og avløp 1 840,0 2 799,0 2 581,0 2 395,0 9 392,0 

FORSERT UTSKIFTNING AV VEDOVNER Oppvarming 155,0 181,0 206,0 232,0 1 542,0 

RUTER UTSLIPPSFRI HURTIGBÅTLINJER Sjøfart 20,0 24,0 28,0 33,0 239,0 

RUTER FOSSILFRI BUSSER Veitrafikk 3 064,0 3 064,0 3 064,0 3 064,0 15 318,0 

Sum  5 079,0 6 068,0 5 879,0 5 724,0 26 491,0 

 
 

Indirekte utslipp 
 
Beløp i 1000 kr 

Klimatiltak Klima- og  
miljøfond  

2022 

Finansiering 

S3D1-GRATIS ENERGIRÅDGIVNING OG TILSKUDD TIL ENERGIEFFEKTIVISERING - 
HUSHOLDNINGENE 

2 300 Fullfinansiering søkes Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S3D1-KARTLEGGE OG GJENNOMFØRE TILTAK FOR Å FORBEDRE ENERGIYTELSE 0 Finansieres innenfor rammen 
med Miljøpottmidler til forvaltning 

 

S3D1-UTVIKLE KOMPETANSE OM ENERGIEFFEKTIV DRIFT AV BYGG 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S3D1-UTVIKLE SMARTERE STYRING AV BYGG 0 Finansieres innenfor rammen med 
Miljøpottmidler 

 

S3D1-ØKE DETALJERINGSGRAD OG OPPFØLGING AV ENERGIMÅLING 0 Fullfinansieres innenfor rammen med 
Miljøpottmidler 

 

S3D2-OPTIMALISERE YTELSE PÅ EKSISTERENDE VARMEPUMPEANLEGG 0 Finansieres innenfor rammen med 
Miljøpottmidler 

 

S3D2-PRODUSERE FORNYBAR ENERGI FRA SOLEN 0 Finansieres innenfor rammen 
med Miljøpottmidler 

 

S3D2-PRODUSERE VARME EFFEKTIVT MED FLERE VARMEPUMPER 0 Finansieres innenfor rammen med 
Miljøpottmidler. 

 

S3D2-REDUSERE MAKSIMALT ELEKTRISK EFFEKTUTTAK FRA BYGG 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S3D2-VURDERING AV PASSIVHUS / PLUSSHUS 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S3D3-STANDARDISERE MILJØOPPFØLGING I PROSJEKTER 0 Finansieres innenfor rammen 
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Klimatiltak Klima- og  
miljøfond  

2022 

Finansiering 

S3D3-TILPASSE NYBYGG FOR FREMTIDIG GJENBRUK 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S3D4-ETABLERING AV REGIONALT MARKEDSSYSTEM FOR MASSER OG 
BYGGERESSURSER 

0 Finansieres innenfor rammen og med eksterne 
midler 

 

S3D4-FØLGE OPP KLIMAGASSUTSLIPP FOR NYBYGG- OG REHABPROSJEKTER 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S3D4-KOMMUNALE BYGG - GJENBRUKE BYGG OG MATERIALER 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S3D4-PILOT - BYGGEPROSJEKT MED KRAV OM 30% GJENBRUKTE MATERIALER 400 Fullfinansiering søkes Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S3D4-REDUSERE AVFALL FRA BYGGEPLASSER 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S3D4-STILLE MILJØKRAV TIL MATERIALER OG PRODUKTER 0 Finansieres innenfor rammen 
med Miljøpottmidler 

 

S3D4-UTVIKLE EGEN KOMPETANSE VED Å GJENNOMFØRE 
UTVIKLINGSPROSJEKTER INNEN SIRKULÆRØKONOMI OG AVFALLSREDUKSJON 

0 Finansieres innenfor rammen 
med Miljøpottmidler 

 

S4D1-INNOVASJONSCAMP 100 Finansiering søkes Klima- og miljøfondet 2022 

 

S4D1-MATSVINN OG MATVINN 100 Fullfinansiering søkes Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S4D1-STOPP ENGANGSPLASTEN I BÆRUM KOMMUNES VIRSKOMHET 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S4D2-ANSKAFFELSE - KOMPETANSELØFT 50 Fullfinansiering søkes Klima- og miljøfondet 
2022 

 

S4D3-AVFALLSBEHOLDERE 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S4D3-ETABLERE LØSNINGER SOM BIDRAR TIL ØKT OMBRUK FOR INNBYGGERE I 
KOMMUNEN 

0 Finansieres innenfor rammen 

 

S4D3-ETABLERE NYE PERMANENTE OMBRUKSARENAER 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S4D3-KILDESORTERING I ALLE FORMÅLSBYGG 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S4D3-OMBRUK AV STRØMATERIALER 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S4D3-RENOVASJONSTJENESTER MED ØKT FOKUS PÅ OMBRUK OG 
MATERIALGJENVINNING 

250 Finansieres innenfor rammen. Delfinansiering 
søkes Klima- og miljøfondet 2022 

 

S4D4-MOBILT MOTTAK 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S4D5-KARTLEGGING AV CO2 LAGRINGSPOTENSIALE I BÆRUM 300 Ekstern finansiering. Delfinansiering søkes 
Klima- og miljøfondet 2022 
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Klimatiltak Klima- og  
miljøfond  

2022 

Finansiering 

S5D2-FREMME OG UTVIKLE FORBILDEPROSJEKTER OG INNOVATIVE LØSNINGER 0 Finansieres innenfor rammen 

 

S5D2-UTVIKLINGSPROSJEKTER SIRKULÆRE BYGG 0 Finansieres innenfor rammen 
med Miljøpottmidler 

 

S5D2-VERKTØYKASSE FOR KLIMAKLOKT NÆRINGSLIV 100 Finansieres innenfor rammen. Delfinansiering 
søkes Klima- og miljøfondet 2022 

 

Sum 3 600  

 
 

 
Ønskede tiltak 
 

Direkte utslipp 
 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
Beløp i 1000 kr 

Klimatiltak Klima- og 
miljøfond 

2022 

Utslipps-
endring 2022 

Utslipps-
endring 2023 

Utslipps-
endring 2024 

Utslipps-
endring 2025 

Utslipps-
endring 

2026-2030 

Finansiering 

S1D3-KARTLEGGING 
TJENESTEMOBILITET EGEN 
VIRKSOMHET 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ansvar for 
gjennomføring ikke 
avklart 

 

S1D4-INFRASTRUKTUR LADEPUNKTER 
/ HYDROGEN / BIODRIVSTOFF 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ansvar for 
gjennomføring ikke 
avklart 

 

S1D4-PILOT-DIGITAL 
KONSOLIDERINGSLØSNING FOR 
VARER 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering søkes 
eksternt 

 

S2D2-HJEM - JOBB - HJEM 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ansvar for 
gjennomføring ikke 
avklart 

 

Sum 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
 

Indirekte utslipp 
 
Beløp i 1000 kr 

Klimatiltak Klima- og miljøfond 
2022 

Finansiering 

S3D1-GJENNOMFØRE ÅRLIG STORSERVICE PÅ ALLE VARME OG VENTILASJONSANLEGG 0 Ikke finansiert - ønskes 
fullfinansiert med 
Miljøpottmidler 

 

S4D3-REDUSERE AVFALLSMENGDE PÅ EIENDOMMER I DRIFT OG OPPRETTHOLDE RIKTIG 
SORTERING 

0 Ønskes finansiert 
innenfor rammen med 
Miljøpottmidler 

 

S4D5-RESTAURERING AV MYRER 0 Ikke kapasitet til å 
gjennomføre 
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Klimatiltak Klima- og miljøfond 
2022 

Finansiering 

Sum 0  
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Kommunens mål  
   

Visjon 

 
Sammen skaper vi fremtiden 

Visjonsbeskrivelse 

 
Bærums visjon er et løfte om medvirkning og involvering til innbyggere, næringsliv, organisasjoner, 
frivillige og kommunen i utviklingen av bærumssamfunnet. 

Visjonen angir også kvaliteter vi ønsker skal prege bærumsamfunnet: 

• Mangfold – å sette pris på og respektere forskjellighet 

• Raushet – følelsen av et fellesskap, noe som er større enn oss selv 

• Bærekraft – å tenke på fremtiden når vi gjør våre valg 

  

Hovedmål i Kommuneplanens samfunnsdel 

Vi har fire hovedmål for utviklingen av Bærum som samfunn og kommuneorganisasjon.  

1. I bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter 
2. Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende 
3. Bærumsamfunnet er klima- og miljøklokt 
4. Bærum kommune er handlekraftig og innovativ 

For å nå hovedmålene for utvikling av Bærumsamfunnet må oppgaver og utfordringer løses i samarbeid 
mellom kommunen, innbyggere, frivillige, organisasjoner og foreninger, næringsliv og forsknings- og 
kunnskapsmiljøer. Alle disse aktørene er «vi», og sammen utvikler vi Bærum frem mot 2040. 

  

FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling 

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge 
fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. 

Å jobbe for bærekraftig utvikling handler om å jobbe innenfor tre dimensjoner; sosial, økonomisk, klima- 
og miljø. Det innebærer at vi ikke alltid kan gjøre det som faller oss enklest, eller er mest lønnsomt i 
øyeblikket. Beslutninger må derfor vurderes opp mot alle de tre dimensjonene.  
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FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, og regjeringen har 
forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene. Med lokale løsninger skal vi bidra til å nå globale mål. 

Hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel bygger på de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling. 
Delmål og strategier under hovedmålene bygger opp under bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene skal 
også være utgangspunkt for politisk prioritering av satsingsområder i kommunestyreperiodene. På 
denne måten sikres det at de globale målene omsettes til konkret handling i Bærumsamfunnet.  

  

Gode liv og like muligheter 

Om hovedmålet 

 

• 1. I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter 
I Bærum skal det være godt å bo og leve. Det gode livet skapes i familien, på jobb og skole og i gode 
felleskap lokalt. Her skjer også folkehelsearbeidet, som handler om å skape gode oppvekst- og 
levekår, og fremme fellesskap, helse, trygghet, inkludering og deltakelse. Barn og unge skal ha en 
trygg og god oppvekst. God utdanning og kompetanse skal gi barn og unge ferdigheter og et godt 
grunnlag for voksenlivet.Vi skal jobbe sammen for at alle opplever at de mestrer eget liv, kan delta i 
samfunnet, arbeidslivet og i fellesskap med andre. Tilgang til hverdagsaktiviteter, friområder og 
møteplasser er en viktig del av dette.  

Varierende bomiljøer skal gi mulighet for bolig i ulike faser i livet, og å bo hjemme lengst mulig. 
Gode og inkluderende nærmiljøer og møteplasser skal skape trygghet, tilhørighet og identitet. 
Nærområder og møteplasser skal være tilgjengelig for alle. Sambruk og møter på tvers av 
aldersgrupper skal bidra til fellesskap og tilhørighet. Bredt kulturliv og fritidstilbud skal gjenspeile 
mangfoldet i samfunnet. Bærumsamfunnet skal være mangfoldig, og innbyggerne skal føle seg 
inkludert på tvers av etnisitet, religion, seksuell legning og funksjonsnivå. Vi skal jobbe for at ingen 
skal utelates, og prioritere de mest sårbare gruppene. 
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Måltabell 

 
  
Hovedmål Delmål 
1. I Bærumsamfunnet jobber vi 
sammen for å skape gode liv og like 
muligheter 

Bærum har et trygt og godt oppvekstmiljø, som 
bidrar til like muligheter for alle barn og unge 
 

 Bærum har innbyggere som mestrer eget liv og har 
god livskvalitet gjennom livet 
 

 Bærum er et trygt, mangfoldig og inkluderende 
samfunn 
 

 Bærum har tilgjengelige og inkluderende bo- og 
nærmiljøer og møteplasser 

 
 
 

Attraktivt og inkluderende samfunn 

Om hovedmålet 

 

• 2. Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende 
For å sikre velferd for dagens og fremtidens generasjoner må vi ha en bærekraftig og inkluderende 
økonomisk utvikling over tid. Dette handler om å skape verdier i Bærumsamfunnet som skal komme 
alle til gode. Et attraktivt næringsliv, forskning og innovasjon, inkluderende arbeidsliv og 
samfunnsutvikling er en sentral del av dette. Som samfunnsutvikler skal kommunen ta en aktiv rolle 
for å utvikle et attraktivt og inkluderende Bærum sammen med innbyggere, næringsliv og 
forsknings- og kunnskapsmiljøer.  

Morgendagens utfordringer skal løses gjennom nye samarbeid. Her vil kunnskap, forskning og 
innovasjon stå sentralt. Samarbeid på tvers av fagområder og bransjer skal stimulere til nye 
teknologiske og klimakloke løsninger. Næringslivet i Bærum skal være variert, konkurransedyktig og 
framtidsrettet. Næringslivet har gode rammevilkår, med kommunen som en forutsigbar 
samarbeidspartner og en god vertskapskommune. Arbeidslivet skal kjennetegnes av å være likestilt 
og inkluderende for alle grupper. Sammen med næringslivet og utdanningsinstitusjoner skal det 
legges til rette for å sikre relevant arbeidskraft for å møte fremtidig behov. 

Vi skal ha attraktive by og tettsteder med god tilgang på tjenester og tilbud, et bredt kulturliv og 
varierte bomiljøer. Kombinasjonen av urbane kvaliteter og nærhet til natur og rekreasjonsområder 
er en særegenhet som skal prege stedsutviklingen. Sandvika skal være en attraktiv kultur- og 
regionby. 
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Måltabell 

 
  
Hovedmål Delmål 
2. Bærumsamfunnet er attraktivt og 
inkluderende 

Bærum har et variert, konkurransedyktig og 
fremtidsrettet næringsliv 
 

 Bærum har et likestilt og inkluderende arbeidsliv 

 Bærum har attraktive miljøer for kunnskap, 
forskning og innovasjon 

 Bærum har attraktive og urbane byer og tettsteder 

 Sandvika er regionalt knutepunkt og en attraktiv 
kultur- og regionby 

 
 
 

Klima- og miljøklok 

Om hovedmålet 

 

• 3. Bærumsamfunnet er klima- og miljøklokt 
Bærum skal være et klima- og miljøvennlig samfunn. Kommunen, utbyggere, næringslivet, energi‐ og 
transportaktører og innbyggere skal sammen redusere Bærums klimafotavtrykk. Vi skal ha gode og 
helhetlige mobilitetsløsninger, bygge robuste og fremtidsrettede bygg og forvalte ressursene våre 
på en bærekraftig måte. Vi skal legge til rette for at gange, sykkel og kollektivtransport kan være 
innbyggernes førstevalg. Forbruksmønsteret og atferd skal preges av gjenbruk og deling.  
 
Det skal jobbes systematisk for å sikre naturmangfold og økosystemer. Naturmangfoldet i Bærum 
skal fortsatt være blant de rikeste i landet, og det skal jobbes kontinuerlig for å bevare og restaurere 
dette. Vi skal sikre at bærumsamfunnet er robust og bærekraftig også i fremtiden. Gjennom 
kunnskap og kompetanse skal vi tilpasse samfunnet til klimaendringene, og iverksette tiltak som 
hindrer eller reduserer skade på bebyggelse og kritisk infrastruktur. 

 

Måltabell 

 
  
Hovedmål Delmål 
3. Bærumsamfunnet er klima- og 
miljøklokt 

Bærum er et lavutslippssamfunn, hvor det er lett å 
leve klima- og miljøvennlig 

 Bærum tar vare på naturen og sikrer 
naturmangfoldet og økosystemet 

 Bærum er klimarobust 

 
 
 

 
Handlekraft og innovasjon  

Om hovedmålet 
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• 4. Bærum kommune er handlekraftig og innovativ 
Kommunens rolle og arbeidsmetoder er i endring. Brukermedvirkning, innbyggerdialog og 
samarbeid skal legges til grunn for samfunnsutvikling og utvikling av tjenestetilbudet. Slik vil ulik 
kompetanse og perspektiver gi god innsikt og forståelse for prioritering og målsetting i kommunens 
arbeid. Tillit skal sikres med åpenhet, god informasjon og viljen til å lytte. Som organisasjon og 
samfunnsaktør skal vi være klimaklok og miljøbevisst. Kommunen skal bidra til å redusere 
klimautslipp, bygge mindre og føre klimaregnskap og klimabudsjett. Vi skal stille høye krav til oss 
selv og våre samarbeidspartnere, utbyggere og ved anskaffelser. 

Demografiske endringer og økonomisk taktskifte gjør at det er behov for endring og omstilling. 
Kommunens tjenestetilbud skal videreutvikles slik at det ivaretar det økonomiske handlingsrommet 
vi til enhver tid har. Dette innebærer å prioritere tydeligere hvilke oppgaver kommunen skal løse. 
Ved å prioritere de som trenger det mest, og ta i bruk nye og bedre løsninger skal vi sikre et 
bærekraftig og helhetlig tjenestetilbud. Kommunen skal jobbe for å være en konkurransedyktig 
arbeidsgiver. Gjennom fokus på kompetanseutvikling, medarbeiderskap og arbeidsmiljø skal Bærum 
være en innovativ og handlekraftig kommune. 

 

Måltabell 

 
  
Hovedmål Delmål 
4. Bærum kommune er handlekraftig 
og innovativ 

Bærum kommune er åpen og digital 

 Bærum kommune er en attraktiv og 
konkurransedyktig arbeidsgiver 

 Bærum kommune har gode og målrettede 
tjenester med riktig kvalitet og omfang 

 Bærum kommune er en klimaklok og miljøbevisst 
organisasjon og samfunnsaktør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens tjenesteområder 
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Velferd 
 

Om området 
 
Politikkområdet Velferd består av de to hovedutvalgene Barn og unge (BAUN) og Bistand og omsorg 
(BIOM). 

Barn og unge omfatter de to kommunalsjefsområdene Oppvekst skole og Oppvekst barnehage. Sammen 
omfatter disse tjenester innenfor skole, barnehage, barnevern, PP-tjenesten, helsetjenester for barn og 
unge, ungdom og fritid, utekontakt og ulike avlastningstiltak.  

Tjenestene innenfor området Barn og unge skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår, et 
godt tilrettelagt opplæringstilbud og erfaringer som bidrar til å styrke tilhørighet og inkludering. 
Selvhjulpenhet og mestring i eget liv er et mål for alle mennesker. En mindre andel barn, unge og deres 
familier trenger imidlertid mer spesifikk bistand på bakgrunn av særskilte behov. Tjenestene skal 
koordinert gi tidlig hjelp og systematisk oppfølging for derved å forebygge vansker og skape grunnlag for 
mestring. Tjenestene har som mål å tilby et helhetlig løp for barn og unge med innsats på tvers av 
tjenestene. 

Bistand og omsorg omfatter kommunalsjefsområdene Pleie og omsorg og Helse og sosial. Sammen 
dekker disse tjenester rettet både mot folkehelse og forebygging, og mot innbyggere i alle aldre som har 
behov for helse- og omsorgstjenester. Under Bistand og omsorg ivaretas videre behov for andre 
helsetjenester, herunder psykisk helsehjelp og sosiale tjenester som bosetting og integrering av 
flyktninger. Området har et ansvar for å bedre levekårene for vanskeligstilte, fremme overgang til 
arbeid, bidra til sosial og økonomisk trygghet og sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo 
selvstendig og være inkludert i et lokalsamfunn. 

Tjenestene som gis innenfor Bistand og omsorg, skal fremme innbyggernes helse og mestringsevne, slik 
at de kan klare seg selv og være uavhengige av det offentlige hjelpeapparatet lengst mulig. Samtidig skal 
kommunen sikre at de som har behov for helse- og omsorgstjenester, mottar nødvendig hjelp med rett 
kvalitet og til rett tid.  

Omstilling og prioritering for Velferd 

Dette politikkområdet står for den største delen av kommunens budsjetter, og spiller derfor en helt 
sentral rolle i kommunens omstillingsarbeid.  

Kommuneplanen har ambisjoner om et samfunn for gode liv og like muligheter. Inkludering og 
likestilling er viktige forutsetninger. Velferdsområdet omfatter kommunens viktigste tjenester for å 
skape et slikt samfunn. Viktige innsatser som vil prioriteres i planperioden handler om selvhjulpenhet og 
mestring i alle aldre, redusere ungt utenforskap i kommunen og sikre at nivået og omfanget på 
kommunens tjenester møter innbyggernes behov.  

Velferd skal jobbe for god psykisk helse i hele befolkningen gjennom forebyggende arbeid i barnehage 
og skole, og videre ved å videreutvikle lavterskeltiltak.  

Gjennom tjenesteutvikling og samarbeid skal velferdstjenestene arbeide for å forebygge og redusere 
behov for helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal legge til rette for innbyggernes mestringsevne. 
Flest mulig skal settes i stand til å ta vare på seg selv og ivareta sine behov på egen hånd. Omfang og 
nivå på tjenestene skal tilpasses brukernes behov og tilgjengelige ressurser. Teknologi, utvikling av 
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tjenestene sammen med de som har behov og samarbeid med andre, skal legge fundamentet for 
fremtidens gode tjenester.  

Velferd skal jobbe strategisk opp mot frivilligheten for å finne nye samarbeidsmåter og utforske hvordan 
kommunen og frivilligheten sammen kan gi gode tilbud til flere målgrupper i samfunnet.  

En stor del av kommunens formålsbygg skal etableres og tilpasses behovene for å yte tjenester til 
innbyggerne. Gjennom fremtidsrettet utvikling og effektiv bruk av arealer vil dette bidra til å redusere 
miljøbelastninger, i tillegg til å redusere kostnader til etablering og vedlikehold av bygg. Sambruk av 
bygg skal legge til rette for samhandling mellom tjenester, brukere og ansatte med mål om økt kvalitet 
og tilgjengelighet for kommunens innbyggere.  

 

 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
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- Brutto investeringer per år (graf) 

 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Driftsbudsjett 

Fordeling på enhet (tabell) 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Oppvekst skole 1 424 998 1 432 872 1 432 972 1 424 972 
Oppvekst barnehager 1 607 904 1 586 484 1 573 294 1 568 394 
Pleie og omsorg 2 152 627 2 171 551 2 182 777 2 244 080 
Helse og sosial 975 796 972 123 967 623 967 623 

Sum 6 161 325 6 163 029 6 156 666 6 205 069 
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Oppvekst skole 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Oppvekst skole har ansvar for grunnskole, musikk- og kulturskolen og pedagogisk-psykologisk tjeneste 
(PPT).   

Oppvekst skole skal gi barn og unge solid, fremtidsrettet og likeverdig opplæring. Oppvekst skole skal 
bidra til at elevene får maksimalt faglig og personlig utbytte av opplæringen. Uavhengig av bakgrunn og 
personlige forutsetninger, skal skolen sikre den enkelte elev optimale utviklingsmuligheter som gjør dem 
i stand til å mestre sine liv og til å delta i fremtidig samfunns- og arbeidsliv. PP-tjenesten og Ungdom og 
fritid er viktige aktører, spesielt for gruppen barn og unge som har økt sårbarhet knyttet til faglig 
og/eller psykososial utvikling. Oppvekst skole skal i denne sammenheng arbeide tett sammen med 
øvrige velferdstjenester og gi koordinert bistand og systematisk oppfølging.   

God utdanning kan skje på mange arenaer – i hjemmet, barnehagen, skolen og på fritidsarenaer. 
Oppvekst skole skal bidra til at sammenhengen og samspillet mellom de ulike arenaene bidrar til en 
trygg, inkluderende og helsefremmende utdanning, hvor den enkelte utvikler livsmestring og 
kompetanse for fremtiden.  

Kunnskap gir den enkelte muligheter til å utvikle sine evner på best mulig måte og til å kunne leve et 
selvstendig liv. Kunnskap er også avgjørende for samfunnsutvikling og grunnlag for demokrati, 
verdiskaping og velferd. Gode skoler som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn, er blant de viktigste 
bidragene for å skape et samfunn med like muligheter for alle.   

Tjenester 

• Grunnskole 

• Musikk og kulturskolen 

• Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

 

Administrativ oppfølging av Ungdom og fritid skjer inntil videre under Oppvekst skole i påvente av en 
sak fra Kommunedirektøren (ref. vedtak i Handlingsprogram 2021–2024). I dette Budsjett - og 
økonomiplan-dokumentet presenteres derfor rammer, tiltak etc. tilhørende Ungdom og fritid under 
Oppvekst skole og hovedutvalg BAUN. Når endelig plassering er avklart vil dette endres i strukturen for 
kommunens styringsdokumenter. I samsvar med reglement for politiske utvalg tilhører tjenesten med 
økonomiske rammer hovedutvalg for Miljø, idrett og kultur (MIK).  

 
 

Dette skal vi oppnå 
 
Prioritering av innsats rettet mot barn og unge er en investering for fremtiden. Oppvekst skole skal 
derfor i planperioden jobbe kontinuerlig for å styrke opplevd inkludering for alle barn og unge i Bærum. 
Skolen skal styrkes som et fellesskap med plass for mangfold. Livsmestring skal fortsatt stå sentralt på 
timeplanen med fokus på et raust normalitetsbegrep og forebyggende innsats mot de utfordringer 
mange barn og unge gir uttrykk for. Oppvekst skole skal videreutvikle tidlig innsats og sørge for en skole 
hvor fellesskapet er en naturlig ramme for alle elevers opplæring. For barn og unge betyr dette at 
bærumsskolen er et rausere fellesskap hvor det jobbes langsiktig og forebyggende med å redusere ungt 
utenforskap.  
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Det skal etableres en langsiktig strategi for å rekruttere og beholde kvalifisert og riktig arbeidskraft. Det 
ordinære undervisningstilbudet som foregår i klasserommet, skal videreutvikles med flerfaglig 
kompetanse for å kunne gi riktige tjenester til barn og unge med tilretteleggingsbehov i skolehverdagen. 
Videre skal det sikres effektiv og målrettet ressursbruk blant annet gjennom å utnytte de muligheter 
som teknologi og digitale læremidler gir for økt kvalitet og effektive arbeidsprosesser for både elever og 
ansatte. Et helhetlig oppvekstmiljø hvor samskaping med frivillig sektor og fritidsaktører bidrar til 
lokalmiljøutvikling, er en sentral del av tjenesteutviklingen. For barn og unge i Bærum betyr dette økt 
tilhørighet og medborgerskap, også i skolehverdagen.  

 
I planperioden skal det jobbes med skolekapasitet og skolestruktur for å sikre riktig antall skoleplasser 
med en hensiktsmessig plassering også i fremtidens Bærum. Oppvekst skole skal bidra til at kommunale 
eiendommer er fremtidsrettet med tanke på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.     

Oppdrag 

 
    
Oppdrag Beskrivelse Frist Status 
Endringer i 
skolekapasitet og 
skolestruktur  

Riktig antall skoleplasser på rett sted til rett tid krever langsiktig 
planlegging. Følgende innsatser skal iverksettes med mål om 
kvalitativt hensiktsmessige skolebygg med høy kapasitetsutnyttelse 
og kostnadseffektiv investering: 

• Oppdatere skolebehovsanalysen hvert annet år hvor 
skolestruktur, skolestørrelse og flerbruk/sambruk er aktivt 
vurdert på grunnlag av ny innsikt og nye tall.  

• Utarbeide standard areal- og funksjonsprogram for 
skolebygg i Bærum kommune. Programmet skal 
understøtte byggenes formål og sikre høy effektivitet. 
Utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram gjøres i 
samarbeid med Eiendom. 

 

31.12.2022 Ikke startet 

Rekruttere og beholde 
arbeidskraft  

Nåværende rekrutteringsplan skal videreutvikles i planperioden. 
Bærumsskolen skal sørge for et systematisk rekrutteringsarbeid for 
å sikre god og likeverdig kvalitet i tjenestetilbudet. 
Kompetansetiltak, nærledelse, muligheter for videreutdanning og 
solide profesjonsfellesskap er viktige faktorer i rekrutteringen og 
arbeidet for å beholde kvalifisert og riktig arbeidskraft.  

 

31.12.2022 Iht. plan 

PP- tjenesten tett på 
skoler og barnehager  

I stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap i barnehage, skole og SFO (2019–2020) varsles det et 
taktskifte hvor PP-tjenesten i større grad skal arbeide forebyggende 
og med tidlig innsats før vansker oppstår. For å oppnå dette skal PP-
tjenesten være mer fysisk til stede i barnehager og skoler og delta i 
det tverrfaglige, som er en sentral del av laget rundt barna og 
elevene. For barn og unge betyr det at spesifikk bistand og 
tilrettelegging kan skje i fellesskapet og de kan få tilrettelegging før 
utfordringer blir komplekse. 
I planperioden vil det gjennomføres et helhetlig kompetanseløft for 
medarbeidere i alle skoler og barnehager for å styrke den 
spesialpedagogiske kompetansen, samt videreutvikle PP-tjenestens 
arbeidsmåter og organisering tett på der barn og unge er.  

 

15.12.2023 Iht. plan 
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Implementere 
samhandlingsmodellen 
for bedre tverrfaglig 
innsats (BTI) 

Oppvekst skole skal implementere en arbeidsmodell for å sikre tidlig 
og tverrfaglig oppfølging av barn i risiko. Modellen skal bidra til å 
styrke samhandling mellom tjenester, og sikre at oversikt over 
kartlagte behov følger barnet gjennom oppveksten.  

For elever med sammensatte behov betyr dette at innsatsen settes 
inn tidlig, barn og foresatte involveres og opplever koordinerte 
tjenester, og det forekommer hyppig evaluering av opplevd effekt 
av iverksatte tiltak. Arbeidsmodellen skal følge barnet helt fra tidlige 
møter med kommunens tjenester, og skal bidra til inkludering og 
god livsmestring.  

For oppvekst skole innebærer modellen et styrket samarbeid 
mellom skole og kommunens øvrige tjenester, slik at kommunen 
tidligere kan identifisere barn i risiko og gi bedre og mer målrettet 
oppfølging av barna og deres familier. Modellen implementeres 
også for tjenesteområdene Oppvekst Barnehager, samt Helse og 
Sosial.  

 

31.12.2022 Iht. plan 

Utvikle skolen som 
samfunnshus i et 
inkluderende og 
mangfoldig lokalmiljø 

Skolen i Bærum skal utvikles til samfunnshus/samlingspunkt hvor 
alle naturlig opplever seg selv som deltaker og bidragsyter til 
fellesskapets beste. I planperioden vil det være et spesifikt fokus på 
tiltak som sikrer barn og unges mulighet til deltakelse i 
fritidsaktiviteter. Innsatsen knyttet til skolen som naturlig 
samlingssted også på fritiden videreutvikles via blant annet 
samarbeid med skolenes foreldreutvalg, frivillig innsats og 
samarbeid med tjenester som er ansvarlig for tilbud innen 
arbeidstrening. Innsatsen Fremtidens skolebibliotek er et eksempel 
på fritidstiltak i skolebygget hvor både frivillige og innbyggere i 
arbeidstrening er «voksne for barn». Dette vil gi nærmiljøet et 
tilbud som er åpent for alle, uten mestringskrav eller deltakeravgift.  

 

16.12.2024 Iht. plan 

Styrke skolen som 
opplæringsfellesskap 
med plass for 
mangfold 

Barn, unge og foreldre gir uttrykk for opplevde høye mestringskrav i 
skole og fritid. Det påligger Bærumsskolen et samfunnsansvar å ta 
tak i denne situasjonen. Oppvekst skole iverksetter et langsiktig 
kultur- og holdningsarbeid knyttet til tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap. Barn og unges stemme er sentrale i dette arbeidet 
sammen med deres foreldre. Fellesskapet og kraften i kollektivet 
står sentralt i skolens mål og organisering. Dette kan oppleves som 
kontrast til det fokus individualitet har i en rekke andre 
sammenhenger. Det skal i økonomiplanperioden utvikles tiltak som 
understøtter utdanningssystemet i et inkluderingsperspektiv, og 
dette oppdraget er et grunnleggende arbeid i tett dialog mellom alle 
involverte.  

Med dette langsiktige arbeidet skal elevene i bærumsskolen i større 
grad oppleve mestring, inkludering og å være del av et fellesskap. 

 

01.12.2022 Iht. plan 
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Videreutvikle flerfaglig 
kompetanse i det 
ordinære skoletilbudet 

Målrettet rekruttering og fremtidsrettet videreutdanningsprogram 
for ansatte skal sikre riktig kompetanse og god kvalitet i 
eksisterende tjenester. Dette er en viktig forutsetning for tidlig 
innsats. Slik vil barn og unge få en god utvikling og lære mer i 
fellesskap med jevnaldrende. Det universelle arbeidet skal styrkes 
for å gi riktig tilbud til rett elev til rett tid. Kultur, kunnskap og 
kompetanse er sentrale begrep i denne typen utviklingstiltak. Det 
skal iverksettes en målrettet satsing på kompetanseheving innen 
tilpasset opplæring i planperioden for å sikre at skolens 
grunnbemanning har bred kompetanse i møte med elever med ulike 
behov. Videre skal det kartlegges behov for flerfaglig kompetanse 
som del av skolens ordinære 
profesjonsfellesskap. Omstillingsoppdraget er avhengig av avvikling 
av lærernormen, slik nasjonalt utvalg ifb. ny opplæringslov foreslår.  

 

01.11.2023 Iht. plan 

 
 

 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
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- Brutto investeringer per år (graf) 
 

Beløp i 1000 kr 

 
 

 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling per ansvarsområde 

 
Beløp i 1000 kr 
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Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter     
Lønn 1 511 351 1 519 224 1 519 324 1 511 324 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

138 807 138 807 138 807 138 807 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

18 892 18 892 18 892 18 892 

Overføringsutgifter 29 865 29 865 29 865 29 865 
Finansutgifter 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 1 698 914 1 706 788 1 706 888 1 698 888 

Driftsinntekter     
Salgsinntekter -163 797 -163 797 -163 797 -163 797 
Refusjoner -110 119 -110 119 -110 119 -110 119 
Overføringsinntekter 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -273 916 -273 916 -273 916 -273 916 

Sum 1 424 998 1 432 872 1 432 972 1 424 972 

 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 1 449 762 1 449 762 1 449 762 1 449 762 

Vedtatte endringer forrige periode     
Avvikle ordning ordning med ekstra 
engelsktime på 4. trinn 

-1 700 -1 700 -1 700 -1 700 

Demografikompensasjon skole 13 900 19 100 23 900 23 900 
Effektivisere tilbudet ved Kulturskolen -800 -800 -800 -800 
Endret tildeling til ungdomstrinnet -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 
Haug skole, viderføring av styrking ut 2021 -5 400 -5 400 -5 400 -5 400 
Likeverdig økonomisk tildelingsordning for 
spes.ped-ressurser 

-800 -800 -800 -800 

Omstilling skolebibliotektjenesten -700 -700 -700 -700 
Omstilling Ungdom og fritid -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 
Spisse tilbudet ved Sjøholmen maritime senter -500 -500 -500 -500 
Tilpasse budsjettrammen til 
minoritetsspråklige elever 

-500 -500 -500 -500 

Andre tiltak/tekniske endringer 9 82 82 82 
Sum Vedtatte endringer forrige periode -3 191 2 082 6 882 6 882 

Budsjettendring i år     
Andre tiltak/tekniske endringer 3 020 3 020 3 020 3 020 
Sum Budsjettendring i år 3 020 3 020 3 020 3 020 
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer 808 808 808 808 

Konsekvensjusteringer 636 5 910 10 710 10 710 

Konsekvensjustert ramme 1 450 398 1 455 672 1 460 472 1 460 472 

Demografijustering     
Demografikompensasjon skole -25 400 -22 800 -27 500 -35 500 
Sum Demografijustering -25 400 -22 800 -27 500 -35 500 

Kostnadsreduserende tiltak     
Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering 
fra 2021, reversering for spesifisering 

7 599 7 599 7 599 7 599 

Spesifisering av rammekutt på 0,5%  -7 599 -7 599 -7 599 -7 599 
Sum Kostnadsreduserende tiltak 0 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer -25 400 -22 800 -27 500 -35 500 

Ramme 2022-2025 1 424 998 1 432 872 1 432 972 1 424 972 
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Vedtatte endringer forrige periode 
Tittelen på tiltakene er hentet fra opprinnelig vedtak, og sikrer effektiv datahåndtering og sporbarhet over flere 
budsjettår. Følgende gjelder, uavhengig av ordlyden som er benyttet i tiltakets opprinnelige tittel: negative tall er 
uttrykk for en reduksjon av budsjettrammen sammenlignet med foregående år. Det betyr for eksempel at 
tidsbegrensede styrkinger vil fremkomme med negative tall fra og med det året styrkingen avsluttes/trappes ned. 
 
Tallene viser endring fra budsjett 2021.  

1. Avvikle ordning ordning med ekstra engelsktime på 4. trinn 
Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

2. Demografikompensasjon skole 

Sum av Kommunestyrets vedtak om demografikompensasjon fra tidligere handlingsprogram. 

3. Effektivisere tilbudet ved Kulturskolen 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

4. Endret tildeling til ungdomstrinnet 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

5. Haug skole, viderføring av styrking ut 2021 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2020-2023. 

6. Likeverdig økonomisk tildelingsordning for spes.ped-ressurser 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

7. Omstilling skolebibliotektjenesten 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2019-2022. 

8. Omstilling Ungdom og fritid 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

9. Spisse tilbudet ved Sjøholmen maritime senter 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

10. Tilpasse budsjettrammen til minoritetsspråklige elever 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

 

Nye tiltak 
 

Nye tiltak - demografijustering 

1. Demografikompensasjon skole 

Demografikompensasjonen opprettholder dagens ressursbruk per elev i henhold til endringer i befolkningsveksten. 
Prognosen viser en liten økning i antall elever i handlingsprogramperioden. Økningen er lavere enn det tidligere 
prognoser har vist. Haug skole og ressurssenter er også omfattet av denne ordningen.  
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Nye tiltak - kostnadsreduserende tiltak 

2. Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering fra 2021, reversering for spesifisering 

 
Se eget tiltak for spesifisering av 0,5% kuttet. 

3. Spesifisering av rammekutt på 0,5%  

For Oppvekst skole utgjør en 0,5 prosent rammereduksjon 7,6 millioner kroner. Dette kan løses ved å videreutvikle 
skolebibliotektjenesten, samt med gevinstrealisering ved å reforhandle avtaler og effektivisere forvaltning av 
støtteordninger.  

Videreutvikle skolebibliotektjenesten  
Alle skoler er pålagt å gi elevene tilgang til et bibliotek i henhold til opplæringsloven § 9-2. Bibliotekordningen er 
ulikt organisert i de enkelte kommuner. De fleste kommunene benytter pedagogisk ansatte til utvikling og drift av 
skolebibliotektjenestene. Bærumsskolen har i flere år hatt en situasjon med en ressursmessig dimensjonering 
basert på en bibliotekordning med analoge tjenester. Foreslått tiltak skal bidra til å nå målene i kommuneplanens 
samfunnsdel om at kommunen er innovativ og digital. Tiltaket innebærer økt digitalisering av bibliotekets tjenester 
med innføring av nettbrett for alle elever og ansatte. Bibliotekar kan enkelt nå alle elever og ansatte digitalt og 
derav effektivt levere tjenesten. Videre kan elever og ansatte selv hente det de trenger via digitale 
plattformer. Tiltaket må ses i sammenheng med videreutvikling av Digital skolehverdag og de gevinstene 1:1 
nettbrett gir elever og ansatte. Det legges også opp til å styrke samhandlingen og utnytte det potensialet som er 
mellom skolebibliotekene og kommunens øvrige bibliotek.  For mer informasjon henvises det til sak 20/9800 – 
Fremtidens skolebibliotek, vedtatt i hovedutvalg BAUN 18.08.2020. 

Gevinstrealisering av å reforhandle avtaler og effektivisere forvaltning av støtteordninger 
Ved en gjennomgang av lisensavtalene knyttet til digitale løsninger for skolene, ser man at det er et potensiale til å 
redusere kostnadene ved å reforhandle avtalene. Videre har søknadsprosessen for støtteordninger som tidligere 
har foregått manuelt, nå blitt integrert i Tilskuddsmodulen, noe som vil effektivisere forvaltningen. Til sammen 
utgjør dette en besparelse på ca. 0,7 millioner. 

 

Endringer i brukerbetalinger og gebyrer 

 
Det foreslås ingen økning i foreldrebetalingen for SFO og elevbetaling på Kulturskolen. 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 

 
     
Indikatornavn Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) 43,9 43,9 44,2 45,5 

Elever per kommunal grunnskole 368 368 367 366 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 

5,3 % 4,5 % 5,3 % 6,1 % 

Andel timer spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt 

16,0 % 14,2 % 15,1 % 16,7 % 

Antall henvisninger PPT 0 0 805 472 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale 
med godkjent utdanning 

94,5 93,7 93,3 93,9 

Gjennomføring av 1. året i videregående 
opplæring 

90,1 % 91,3 % 87,0 % 0,0 % 
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Investeringer i perioden 
 
Kommunedirektøren foreslår å investere for netto 1,8 milliarder kroner innenfor 
kommunalsjefsområdet Oppvekst skole. Ballerud barneskole, Einåsen skole, Emma Hjorth barneskole og 
Ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum er de største enkeltstående prosjektene i perioden. 
Investeringene på Fornebu fremkommer i Framsikt på Eiendomsområdet som ligger under Organisasjon, 
styring og utvikling.  

  

Nye prosjekter (prosjekter som ikke er omtalt i tidligere budsjett- og økonomiplaner): 

• Vøyenenga ungdomsskole 

  

Forslag til hovedgrep fra investeringsreduksjonsprosjektet med effekt i kommende budsjett- og 
økonomiplanperiode (BØP): 

 

Investeringsbudsjett 

 
Skole-prosjekter som omtales under området Fornebu: 

• Fornebu Oksenøya – 5-parallell barneskole, ferdigstillelse 2022 

• Fornebu Tårnet – 11-parallell ungdomsskole, estimert ferdigstillelse 2027 

• Fornebu Skole – midlertidig kapasitet 

  

Prosjekt Hovedgrep Endringsforslag 

Sandvika 
barneskole 

Mindre ledig 
kapasitet 

Foreslås forskjøvet ut av BØP-perioden på bakgrunn av at høringsversjonen av 
skolebehovsanalysen viser en lavere elevtallsvekst enn forventet i Sandvika, noe som 
igjen fører til et utsatt behov for å etablere ny skolekapasitet. Midlene ligger inne i 
kommunens langsiktige investeringsplan og vil innarbeides i BØP på et senere 
tidspunkt. Midler til kjøp av skoletomt er sikret i årets budsjett- og økonomiplan.  

Tårnet 
ungdomsskole 

Mindre ledig 
kapasitet 
Gjenbruk og 
sambruk 

For å sikre tilstrekkelig tid til planlegging og tilhørende reguleringsarbeid mener 
Kommunedirektøren skolestart 2027 er det realistiske tidspunktet for ferdigstillelse av 
Tårnet. Følgelig anbefaler Kommunedirektøren å skyve ferdigstillelse av Tårnet 
ungdomsskole fra 2025 til skolestart 2027. Selv om forsinkelsen samsvarer med 
hovedgrepene i investeringsprosjektet om mindre ledig kapasitet og økt gjenbruk og 
sambruk, så skyldes forsinkelsen prosjektets kompleksitet. Konsekvenser og 
avbøtende tiltak som må iverksettes som følge av forsinkelsen utredes. 

Bryn og 
Hammerbakken 
skole 

Gjenbruk og 
sambruk 

Kommunedirektøren anbefaler at Hammerbakken skole vurderes som ny lokasjon for 
Kolsås barnehage. Ny Bryn skole er estimert ferdig i 2027, og ny barnehage i 
Hammerbakken skole vil kunne stå ferdig fra tidligst 2029. Foreløpige befolkningstall 
tilsier at barnehagen bør etableres rundt 2032. 
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Beløp i mill. kr Samlede 
prosjekt-

beløp 

Økonomiplan Sum Inntekt Investerings 
-fase 

Investeringsprosjekter    Godkj. 
vedtak 

2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-25  

Ordinære investeringer 
u/Fornebu 

            

Grunnskoleopplæring             

Ballerud barneskole 
536,0 10,0 0,0 110,0 0,0 221,2 0,0 121,5 -11,0 462,7 -11,0 

F1 –  
Konsept 

Bekkestua ungdomsskole 
297,4 26,5 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 0,0 

F4 –  
Avslutning 

Bryn barneskole 
412,0 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 19,0 0,0 24,0 0,0 

F0 –  
Foranalyse 

Eineåsen skole 
323,7 117,7 0,0 132,6 0,0 37,3 0,0 0,0 0,0 287,6 0,0 

F3 – Gjennom-
føring 

Emma Hjorth barneskole 
370,0 88,7 0,0 248,2 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 340,4 0,0 

F2 –  
Planlegging 

Midlertidige tiltak for å 
dekke kapasitetsbehov (3 
klasser per år) 

 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 20,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Ny ungdomsskole 
vestre/midtre Bærum 564,4 6,0 0,0 25,0 0,0 140,0 0,0 270,0 0,0 441,0 0,0 F1 – Konsept 

Skole – miljøtiltak og 
bygningsmessige 
tilpasninger til endret bruk  0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 2,4 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Skole, oppgradering 
uteanlegg  5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 20,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Skole, 
reklamasjonsavsetning 

 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 6,7 0,0 36,7 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Vøyenenga ungdomsskole 
95,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 

F2 – 
Planlegging 

Sum Grunnskoleopplæring 2 598,5 360,6 0,0 557,6 0,0 419,5 0,0 432,8 -11,0 1 770,5 -11,0  

             

Sum Ordinære 
investeringer u/Fornebu 

2 598,5 360,6 0,0 557,6 0,0 419,5 0,0 432,8 -11,0 1 770,5 -11,0  

             

Sum 
investeringsprosjekter 

2 598,5 360,6 0,0 557,6 0,0 419,5 0,0 432,8 -11,0 1 770,5 -11,0  

 

 
Ballerud barneskole 
I forbindelse med utviklingen av Ballerud planlegges det en ny barneskole med tilhørende flerbrukshallkapasitet. I 
henhold til formannskapssak 189/21, 22.6.2021 skal barneskolen planlegges med 3-paralleller, med muligheter for 
fremtidig utvidelse til 4-paralleller ved behov. Skolen vil ha noe overkapasitet av arealer i de første driftsårene. Det 
planlegges for at skolearealene benyttes til å løse kapasitetsbehovet for barnehageplasser frem mot 2030. 
Arealfordeling mellom LNF (landbruks-, natur- og friluftsområde) og bebygget areal på Ballerud, samt utvidelse av 
tomteareal til offentlig formål, ble fastsatt i formannskapssak 115/20, 27.05.2020. Detaljert områderegulering for 
Ballerud er under behandling og planlegges fastsatt tidlig i 2022. Planlagt ferdigstillelse er skolestart 2025.  

Bekkestua ungdomsskole 

Bekkestua skole utvides fra 5- til 10-parallell skole, men tilrettelegges for 8 paralleller i første omgang slik at 
bygget tilpasses elevbehovet i kommende tiårsperiode. Prosjektet er en kombinasjon av nybygg og rehabilitering 
av eksisterende skolebygg. Ungdomsskolen bygges etter miljøkvalitet BREEAM Very Good (sertifiseres ikke), 
passivhus-standard og stiller krav til reduserte klimagassutslipp. Det legges til rette for at skolen skal fungere som 
et nærmiljøanlegg. Total kostnadsramme er fastsatt til 297,4 mill., jf. formannsskapssak 100/20, 29.04.2020. Dette 
inkluderer 21,1 mill. i opsjoner som Kommunedirektøren ble gitt fullmakt til å avrope. Ytterligere 50 mill. er avsatt 
til rehabiliteringsdelen av prosjektet. Forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2021/2022. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020376448&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020034107&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020111822&dokid=4946231&versjon=13&variant=A&
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Bryn barneskole 

Bryn og Hammerbakken skole har hatt felles ledelse siden 2005. Fysisk sammenslåing er planlagt og forankret i 
Hovedutvalg for barn og unge sak 004/13, 22.01.2013. Det planlegges for at eksisterende skoleanlegg på Bryn og 
Hammerbakken erstattes med et nytt anlegg på Bryn. I forbindelse med etablering av ny skole på Bryn skal det 
vurderes å bygge ny flerbrukshall. Kommunedirektøren anbefaler at Hammerbakken skole vurderes som ny 
lokasjon for Kolsås barnehage. Bryn skole er estimert ferdig i 2027, og ny barnehage i Hammerbakken skole vil 
kunne stå ferdig i 2029. 

Eineåsen skole 

I 2018 fikk Kommunedirektøren fullmakt til å igangsette planleggings- og reguleringsprosessen samt gjennomføre 
nødvendige anskaffelser knyttet til prosjektering og bygging av ny 6-parallell Eineåsen skole (BP2), jf. 
formannskapssak 197/18, 20.11.2018. Vedtak om å igangsette gjennomføringsfasen og fastsettelse av prosjektets 
investeringsrammer (BP3), inkludert anbefalte opsjoner, ble vedtatt juni 2021, jf. formannskapssak 186/21, 
22.06.21. Det var opprinnelig planlagt å ferdigstille nye Eineåsen skole til skolestart august 2023. Dette er 
forskjøvet, og bygget planlegges ferdigstilt desember 2023, med åpning av skolen januar 2024. Elevene ved 
Eineåsen skole skal inn i avlastningslokalene på Bærums Verk i bygge- og anleggsperioden, når Bekkestua 
ungdomsskole har flyttet ut desember 2021. Rykkinnhallen skal fortsatt benyttes av Eineåsen skole. Rehabilitering 
av denne hallen er ikke en del av dette prosjektet, men det foreligger plan om en større oppgradering av 
Rykkinnhallen.  

Emma Hjorth barneskole 

I henhold til Skolebehovsanalyse 2018–2037, jf. formannskapssak 076/18, 20.06.2020 skal kapasiteten på Emma 
Hjorth barneskole utvides fra 2 til 3 paralleller. Skolen øker dermed fra 390 elever og 50 ansatte til 600 elever og 
80 ansatte. Dette for å møte økt kapasitetsbehov som blant annet følger av utbygging på Vøyenenga. I 
kommunestyresak 71/19, 28.05.2019, ble konsept (BP2) for skolen fremmet og vedtatt. Ved innhenting av tilbud 
etter planleggingsfase ble det avdekket at kostnadene betydelig overgikk kostnadsestimat som lå til grunn for 
opprinnelig BP2-vedtak i 2019. Konkurransen ble derfor trukket, og prosjektet er optimalisert gjennom 
arealeffektivisering av eksisterende bygningsmasse og planlagt nybygg. Revidert BP2 ble vedtatt i formannskapssak 
216/20, 18.11.2020. Prosjektet omfatter utvidelse og oppgradering av eksisterende skole samt etablering av ny 
flerbrukshall i basketballbanestørrelse. Elevene ved Emma Hjorth skole skal benytte avlastningslokalene i 
Brynsveien 88 i bygge- og anleggsperioden. Endelig vedtatt reguleringsplan forventes desember 2021. BP3-sak 
planlegges fremlagt til politisk beslutning før sommeren 2022. Prosjektet planlegges ferdigstilt desember 2023 og 
innflytning og oppstart januar 2024. 

Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov (3 klasser per år) 

Selv med gode skolebehovsanalyser kan det etter at skoleinntaket er klart, være behov for å gjøre tilrettelegginger 
i form av midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov. Fleksibiliteten denne bevilgningen gir, er viktig for 
eiendomsforvaltningen for å kunne sørge for tilstrekkelig kapasitet ved Bærum kommunes skoler. Beregninger 
viser et behov cirka hvert tredje år. Kommunedirektøren foreslår derfor å bevilge 10 mill. i 2025. 

Ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum 

Ungdomsskolene Hauger og Gjettum har et vesentlig vedlikeholdsetterslep. Det vurderes ulike tomtealternativer 
og løsninger for ungdomsskolekapasiteten, blant annet én samlet skole i vestre/midtre Bærum eller videreføring 
av to separate skoler. De alternative løsningsforslagene ble sendt på høring til berørte skoler og interessenter før 
sommeren 2021. Kommunedirektøren vil fremme sak om beslutning av løsning høsten 2021. Valg av løsning veies 
opp mot viktige premisser som skolefaglige vurderinger, lokalisering i inntaksområdet, kostnader, tomtekapasitet 
og -tilgjengelighet. Ny løsning for ungdomsskolekapasiteten er foreløpig planlagt ferdigstilt til 2026. 

Skole – miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk 

Det er avsatt en årlig løpende bevilgning på 0,6 mill. som skal dekke tiltak som skal forbedre elevenes og/eller de 
ansattes arbeidsmiljø. Midlene blir fordelt skolene etter søknad. Kommunedirektøren foreslår å videreføre 0,6 mill. 
i 2025. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012132134&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018240214&dokid=4222268&versjon=10&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020404247&dokid=5462399&versjon=8&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018092631&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019096846&dokid=4444017&versjon=11&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020022890&
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Skole, oppgradering uteanlegg 

Bevilgningen har en årlig ramme på 5 mill. som finansierer tiltak på uteanlegg ved flere skoler. 
Kommunedirektøren foreslår å videreføre 5 mill. også i 2025. 

Skole, reklamasjonsavsetning 

Fristilte midler fra prosjekter som er ferdigstilt, tatt i bruk og er i avslutningsfasen, vil ved behov omdisponeres til 
reklamasjonsavsetningen. Midlene vil være en buffer for uforutsette forhold i reklamasjonsperioden. 
Reklamasjonsavsetningen i hvert enkelt prosjekt kan reduseres ved en samleavsetning, fordi det ikke er sannsynlig 
at behovet vil forekomme i alle prosjekter. I tillegg avsluttes prosjektene og tas ut av investeringsoversikten ved 
ferdigstillelse og før garanti- og reklamasjonsperioden er utløpt. 

Vøyenenga ungdomsskole 

Vøyenenga skole ble bygget i 2006 som et OPS-prosjekt, med Entra Eiendom AS som OPS kontraktspart. 
Bygningene eies i dag av Entras heleide datterselskap Borkenveien 1-3 AS. Bærum kommune har i henhold til OPS-
kontrakten mulighet til å kjøpe bygningene fra Entra etter hhv. 5, 10, 15 og 20 driftsår. Leieforholdet har per 2021 
vart i 15 år. Årlig leiekostnad i 2021 er 15,3 mill. brutto. Dette inkluderer leie av skole, flerbrukshall og 
solskjerming. Kommunedirektøren anbefaler at kjøpsopsjon for Vøyenenga skole utløses. Kjøpesummen på ca. 87 
mill. omfatter ikke transaksjonskostnader som vil påløpe ved tidspunkt for overføring. Faktisk transaksjon og 
overdragelse av eierskap vil skje i 2022. Kommunedirektøren foreslår å avsette 95 mill. til utløsningen av 
kjøpsopsjonen.  
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Oppvekst barnehager 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Oppvekst barnehage har ansvar for barnehager, barneverntjenesten, helsetjenester for barn og unge og 
fritids- og avlastningstjenesten. 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet med et innhold som er allsidig, variert og tilpasset 
enkeltbarnet og barnegruppen. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, 
bidra til å utjevne sosiale forskjeller og samarbeide tett med barnas hjem. 

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barneverntjenestens lovgrunnlag bygger 
på prinsippene om barnets beste, det biologiske prinsipp, minste inngreps prinsipp og 
legalitetsprinsippet. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når 
dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter loven. 

Nasjonal barnevernreform gjennomføres fra 2022, og det er varslet ny barnevernlov fra 2023. 
Kommunene får da et økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Insentiver i barnevernreformen 
gir kommunen ansvar for å utvikle og implementere flere forebyggende barneverntiltak (hjelpetiltak) for 
å hindre plassering utenfor hjemmet.  

Helsetjenester for barn og unge skal gjennom helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten tilby 
helsefremmende og forebyggende tjenester. Tjenesten har også ansvar for lovpålagt svangerskaps- og 
barselomsorgstjeneste samt psykisk helsetjeneste for barn og unge.  

Fritids- og avlastningstjenesten sørger for lovpålagt støtte til personer med særlig tyngende 
omsorgsarbeid, blant annet i form av avlastningstiltak. 

Tjenester 

• Barnehager 
• Barnevernstjenesten 
• Helsetjenester barn og unge 
• Fritid og avlastning 

 

 
 
 

Dette skal vi oppnå 
 
Oppvekst barnehage skal i planperioden kontinuerlig jobbe for å styrke tidlig innsats slik at barn og unge 
raskt får den hjelpen og støtten de har behov for. Tidlig innsats er viktig for barn og unges utvikling, og 
vil også kunne eliminere eller redusere ungt utenforskap og behovet for fremtidige krevende tjenester. 
Alle tjenestene innenfor Oppvekst barnehage er viktige for å lykkes med tidlig innsats overfor barn og 
unge. Det skal samtidig arbeides for å tilpasse nivå og omfang på tjenester til gjeldende rammer, samt 
sørges for effektiv og målrettet ressursbruk som kommer barna til gode. Nødvendig kvalitet betyr 
gjennomføring av tiltak med dokumentert effekt og på et riktig nivå. Dette krever omstilling og utvikling 
innad i de ulike tjenesteområdene, samt samarbeid og samhandling med andre tjenesteområder, i og 
utenfor kommunen.  
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For barnehagene skal antall plasser justeres fortløpende i forhold til demografi, slik at kommunens mål 
om dekningsgrad nås. Barnehagene skal ha en struktur som gir effektiv drift og lave enhetskostnader. Et 
viktig grep i kvalitetsutviklingen dreier seg om å øke kompetansen til en personalgruppe som har mange 
ufaglærte. Dette skal sikre at de ansatte i barnehagene har best mulig grunnlag til å kunne sikre ønsket 
utvikling hos barna. Det betyr også å kunne se og håndtere barn i risiko.  

Helsetjenester for barn og unge er i en unik posisjon til å oppdage risiko og skjevutvikling hos barn, unge 
og deres familier. Det skal arbeides videre med metodeutvikling for å oppdage og håndtere barn, unge 
og deres familier som er i risiko. Samtidig skal tjenesten sikre at de helsefremmende og forebyggende 
tiltakene overfor alle barn og unge blir godt nok ivaretatt.  

Grunnet overgang til nasjonal barnevernreform fra 2022 og varsel om ny barnevernlov fra 2023, får 
barneverntjenesten et økt faglig og økonomisk ansvar. Dette innebærer at barneverntjenesten må sørge 
for at brukerne får et tilstrekkelig tilbud tjenester, med riktig nivå og omfang. Videre betyr det at 
barneverntjenesten må utvikle og implementere flere forebyggende barneverntiltak (hjelpetiltak). Dette 
er allerede påbegynt, men arbeidet vil fortsette i planperioden. Barneverntjenesten skal også, i henhold 
til nasjonale føringer, styrke veilednings- og oppfølgingsansvaret overfor biologiske foreldre etter 
omsorgsovertakelse, med tanke på gjenforening.  

 

Oppdrag 

 
    
Oppdrag Beskrivelse Frist Status 
Effektiv drift av 
kommunale 
barnehager 

Det skal gjennomføres en endring i struktur og organisering av 
kommunale barnehager for å sikre effektiv drift og lave 
enhetskostnader i barnehagene. Det betyr blant annet etablering av 
større og mer robuste enheter. Etablering av større enheter betyr 
sterke fagmiljøer og dyktige ansatte som kommer barna til gode. 

Strukturendringer gjennomføres ved nyetablering av barnehager og 
i forbindelse med fortløpende justeringer av antall 
barnehageplasser i henhold til befolkningsutvikling. Alle 
rettighetsbarn skal få tilbud om plass.   

Videre skal barnehagene fortsette arbeidet med å redusere lange 
og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Dette innebærer blant 
annet veiledning og rådgivning til ledere, samt gjennomføring av 
aktuelle prosjekter for å utvikle arbeidsmiljøet gjennom et 
forebyggende fokus. Redusert sykefravær i barnehagene vil gi mer 
ressurseffektiv drift og en bedre og mer stabil hverdag for barna. 

 

31.12.2025 Iht. plan 

Miljøsertifisering av 
kommunale 
barnehager 

Gjennomføre årlig miljøsertifisering – Grønt flagg – i kommunale 
barnehager. Barnehagene har i og med sitt samfunnsmandat et 
spesielt stort ansvar for å bidra til et fremtidig klimaklokt 
bærumsamfunn ved å gi barna gode opplevelser og erfaringer for at 
de skal bli klima- og miljøbevisste. Samtlige barnehager har siden 
2017 vært sertifiserte med Grønt flagg. Sertifiseringen må fornyes 
hvert år med krav om nye mål og handlingsplaner.  

 

31.12.2025 Iht. plan 
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Samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten 
om tiltak rettet mot 
barn og unge med 
psykiske lidelser 

For å sikre gode og målrettede tiltak mot barn og unge med 
psykiske lidelser skal man i planperioden jobbe med følgende: 

• Helseforetakene har invitert til samarbeid om utvikling av 
tjenestene, og barn og unge med psykiske lidelser er en 
prioritert gruppe det skal samarbeides om. 

• Videreføre dialogbasert inntak for å sikre at barn og unge 
med psykiske problemer/lidelser får rask og riktig 
helsehjelp på riktig nivå.  

• Samarbeide med Klinikk for helse og rus i Vestre Viken om 
et forprosjekt for etablering av FACT Ung, et tiltak til 
ungdom med mistanke om psykiske lidelser og 
sammensatte problemer på flere områder i livet. Teamet 
som skal etableres skal være tverrfaglig, fleksibelt og 
oppsøkende. Helsetjenester for barn og unge deltar i 
forprosjektet som ferdigstilles i 2021, og det legges opp til 
gjennomføring av tiltak fra 2022. 

 

31.12.2025 Iht. plan 

Samordning og helhet 
innen psykisk 
helsetjeneste for barn 
og unge 

For å sikre et bedre tjenestetilbud til barn og unge med psykiske 
lidelser vil følgende initiativer være sentrale de kommende årene: 

• En rapport om Psykisk helseteam for barn og unge har 
konkludert med at det er behov for å gjennomføre en 
større gjennomgang av mandat, organisering og 
kompetansebehov i tjenesten. Målet er at tjenesten skal 
være bedre rustet til å kunne møte endrede behov blant 
barn og unge og deres familier. I arbeidet som 
gjennomføres er det også viktig å se på samarbeid og 
samhandling mellom kommunehelsetjenesten, inkludert 
fastleger, og spesialisthelsetjenesten. 

• Det er igangsatt arbeid for å se på hvordan kommunens 
samlede helsetjenester kan møte innbyggere med 
sammensatte behov bedre, blant annet gjennom tidlig 
innsats i henhold til kommunens ruspolitiske 
handlingsplan og ved å sikre gode overgangsordninger 
mellom barne- og ungdomstjenester og tjenester for 
voksne. Rusforebyggende team i helsetjenester for barn 
og unge er en viktig aktør her. 

• Det skal vurderes døgntilbud i kommunal regi og 
ambulerende team for å bistå familier med omfattende 
avlastningsbehov. Døgntilbudet er rettet mot barn/unge 
med psykiske lidelser hvor pårørende i dag får vedtak 
med opptil 100 prosent avlastning i institusjon. 

 

31.12.2022 Iht. plan 
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Kvalitet i 
bærumsbarnehagene i 
tråd med Kvalitetsplan 
for barnehagene 

For å sikre kontinuerlig kvalitetsarbeid i barnehagene skal det 
jobbes med følgende i fireårsperioden:  

• Kvalitetsplan for bærumsbarnehagen rulleres fortløpende 
for aktuell oppjustering av satsingsområder. 
Satsingsområdene i gjeldende kvalitetsplan er 
Kommunikasjon og språk, Livsmestring og Digital 
barnehage. 

• Gjennomføre prosjektet TETT PÅ – kvalitet i 
bærumsbarnehagen. Prosjektet skal bidra til at alle 
ansattgrupper i barnehagene, gjennom økt kompetanse, 
skal bli bedre til å fremme barnas trygghet, trivsel, læring 
og språkutvikling i hverdagen. Prosjektet ferdigstilles i 
løpet av 2024. 

• Følge opp handlingsplan for Digital barnehage med fokus 
på hvordan digitale verktøy skal inngå i det pedagogiske 
arbeidet, også med tanke på skoleforberedelse. Satsingen 
skal både styrke barnas digitale kompetanse og bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller. 

• Digital kommunikasjonsløsning mellom hjem og 
barnehage er en del av handlingsplanen vedtatt mai 2020, 
og har til hensikt å effektivisere administrative prosesser 
samt gi mer fornøyde foresatte i deres dialog- og 
informasjonsutveksling med barnehagen. 

 

31.12.2025 Iht. plan 

Barn med behov for 
ekstra ressurser i 
barnehagen skal få 
riktig hjelp tidlig 

Barn med behov for ekstra ressurser i barnehagen, skal få riktig 
hjelp tidlig. Dette vil på sikt kunne gi barnet en opplevelse av 
selvhjulpenhet og mestring og kan redusere risikoen for 
utenforskap senere i livet. Det er et mål å sikre tidlig innsats og et 
mer inkluderende læringsmiljø i barnehagene.  

For å øke den spesialpedagogiske kunnskapen ute i den enkelte 
barnehage, samtidig som lovkrav om enkeltvedtak ivaretas, er det 
satt i gang arbeid for å utvikle og prøve ut modeller. Det er også 
viktig at disse modellene bidrar til å oppnå målet om mer effektiv 
drift av barnehagene. Konkrete modeller prøves ut fra høsten 2021, 
og modellene skal evalueres med tanke på overføring til alle 
barnehager. Statlige midler til Kompetanseløftet for 
spesialpedagogikk og inkluderende praksis inngår som en del av 
satsningen.  

Kommunedirektøren vil samtidig foreta en gjennomgang av disse 
tjenestene for vurdering av fremtidig budsjettbehov og vil komme 
tilbake til dette i Økonomimelding 1 2022.  

 

31.12.2022 Ikke startet 

"Strategi for 
kvalitetsutvikling 2022-
–2024" i 
barneverntjenesten 

Strategi for kvalitetsutvikling 2022–2024 er et av 
barnevernstjenestens styringsdokumenter. I perioden 2022–2024 
vil det gjennomføres utviklingstiltak gjennom deltakelse i forskning 
og implementering av barneverntiltak man vet har effekt, innen 
brukermedvirkning og samarbeid med familier. Det skal i tillegg 
gjennomføres tiltak knyttet til kvalitet i analyser og 
forvaltningsoppgaver som vil styrke medarbeidernes kompetanse. 

 

31.12.2024 Iht. plan 

Prosjekt Robuste barn 
og unge – et 
folkehelseprosjekt 
2019–2023 

Gjennomføre prosjektet Robuste barn og unge, et statlig finansiert 
samarbeidsprosjekt mellom helsetjeneste, barnehage og skole. 
Prosjektet vil videreutvikle eksisterende lavterskeltiltak innen 
psykisk helse for nye målgrupper og utvikle nye universelle tiltak 
rettet mot barn og unge i utvalgte geografiske områder i Bærum.  

 

31.12.2023 Iht. plan 
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Gjennomføre prosjekt 
Digibarnevern (2022-
2025) 

Bærum kommune deltar sammen med andre kommuner i et arbeid 
med å gjennomføre nødvendige kartleggings-, beslutnings- og 
implementeringsaktiviteter når det gjelder nytt digitalt fagprogram 
– Digibarnevern – for barneverntjenesten. Dagens fagprogram 
«utgår» om kort tid, og et nytt program vil sikre mer effektiv og 
forsvarlig saksbehandling. 

 

31.12.2022 Iht. plan 

Oppfølging av nasjonal 
barnevernreform og ny 
barnevernlov 

Arbeidet medfører å implementere en ny finansieringsmodell på 
barnevernfeltet, der kommunen blant annet overtar ansvaret for 
fullfinansiering av fosterhjem og institusjon. Kommunen skal også 
overta opplærings- og veiledningsansvar for fosterhjem fra staten 
og implementere dette i barneverntjenesten. Reformen vil kreve 
utvikling og implementering av flere forebyggende hjelpetiltak i 
barneverntjenesten.  

Barneverntjenesten vil få nye krav om veilednings- og 
oppfølgingsansvar overfor biologiske foreldre etter 
omsorgsovertakelse med tanke på gjenforeningsformålet. 
Veilednings- og oppfølgingsansvaret ved tilsyn under samvær vil 
også måtte styrkes. Ny lov vil også kreve at det forebyggende 
akuttarbeidet styrkes.  
  

Oppdraget innarbeides med forbehold om statlig finansiering.  

Oppdraget er knyttet til merbehov i barnevernreformen – økt faglig 
og økonomisk ansvar for barnevernet. 

 

31.12.2022 Ikke startet 

Digitalisering av 
arbeidsprosesser i 
Fritid og avlastning - 
digitale timelister 

For Fritid og avlastning er det utviklet et nytt digitalt fagsystem som 
blant annet sikrer god informasjon mellom alle involverte, brukere, 
tjenesteytere og kommunens tjenester.  

Fagsystemet skal videreutvikles for å kunne innarbeide digitale 
timelister for støttekontakter og avlastere. Digitale timelister vil 
effektivisere arbeidet, redusere risiko for manuelle feil, være 
miljøvennlig med redusert behov for papir og redusere behov for 
dobbeltføring og unødig administrasjon.  

 

31.12.2022 Iht. plan 

Implementere 
samhandlingsmodellen 
for bedre tverrfaglig 
innsats (BTI) 

Oppvekst barnehage skal implementere en arbeidsmodell for å 
sikre tidlig og tverrfaglig oppfølging av barn i risiko. Modellen skal 
bidra til å styrke samhandling mellom tjenester, og sikre at oversikt 
over kartlagte behov følger barnet gjennom oppveksten.  

For barn med sammensatte behov betyr dette at innsatsen settes 
inn tidlig, barn og foresatte involveres og opplever koordinerte 
tjenester, og det forekommer hyppig evaluering av opplevd effekt 
av iverksatte tiltak. Arbeidsmodellen skal følge barnet helt fra 
tidlige møter med kommunens tjenester, og skal bidra til 
inkludering og god livsmestring.  

For oppvekst barnehage innebærer modellen et styrket samarbeid 
mellom barnehage og kommunens øvrige tjenester, slik at 
kommunen tidligere kan identifisere barn i risiko og gi bedre og mer 
målrettet oppfølging av barna og deres familier. Modellen 
implementeres også for tjenesteområdene Oppvekst Skole, samt 
Helse og Sosial.  

  

 

31.12.2022 Iht. plan 
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- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
 
 

 
 

 

 

- Brutto investeringer per år (graf) 

 

Beløp i 1000 kr 
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Driftsbudsjett 

 

Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

 
 
Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter     
Lønn 953 840 947 253 955 263 955 263 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

55 640 55 740 55 740 55 740 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

781 735 766 801 745 601 740 701 

Overføringsutgifter 31 379 31 379 31 379 31 379 
Finansutgifter 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 1 822 594 1 801 173 1 787 983 1 783 083 

Driftsinntekter     
Salgsinntekter -127 607 -127 607 -127 607 -127 607 
Refusjoner -86 993 -86 993 -86 993 -86 993 
Overføringsinntekter -90 -90 -90 -90 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -214 689 -214 689 -214 689 -214 689 

Sum 1 607 904 1 586 484 1 573 294 1 568 394 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 1 561 385 1 561 385 1 561 385 1 561 385 

Vedtatte endringer forrige periode     
Avvikle støtte til utdanning -300 -400 -700 -700 
Demografikompensasjon barnehage -11 500 -12 700 -4 400 -4 400 
Husleie nye helsestasjoner 0 800 800 800 
Nedtak barnehageplasser, delvis reversert 0 -1 000 -1 000 -1 000 
Redusere ett årsverk i Fritid og avlastning, 
reversert 2021 og 2022 

0 -800 -800 -800 

Rusforebyggende arbeid -700 -700 -700 -700 
Andre tiltak/tekniske endringer -1 291 -1 911 -1 901 -1 901 
Sum Vedtatte endringer forrige periode -13 791 -16 711 -8 701 -8 701 

Budsjettendring i år     
Andre tiltak/tekniske endringer 3 010 3 010 3 010 3 010 
Sum Budsjettendring i år 3 010 3 010 3 010 3 010 
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer -39 -39 -39 -39 

Konsekvensjusteringer -10 820 -13 740 -5 730 -5 730 

Konsekvensjustert ramme 1 550 565 1 547 645 1 555 655 1 555 655 

Demografijustering     
Demografikompensasjon barnehage 4 500 -14 000 -35 200 -40 100 
Sum Demografijustering 4 500 -14 000 -35 200 -40 100 

Kostnadsreduserende tiltak     
Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering 
fra 2021, reversering for spesifisering 

8 097 8 097 8 097 8 097 

Spesifisering av rammekutt på 0,5%  -8 097 -8 097 -8 097 -8 097 
Sum Kostnadsreduserende tiltak 0 0 0 0 

Mer-/mindrebehov     
Barnevernreform – økt faglig og økonomisk 
ansvar for barnevernet 

29 300 29 300 29 300 29 300 

Reversering av pensjonskutt til private 
barnehager 

6 125 6 125 6 125 6 125 

Rusforebyggende arbeid 714 714 714 714 
Samhandlingsmodell for bedre tverrfaglig 
innsats (BTI) 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Særskilt satsing på psykisk helse barn og unge  5 000 5 000 5 000 5 000 
Øremerket tilskudd til stillinger i 
barneverntjenesten innlemmes i 
rammetilskuddet 

6 700 6 700 6 700 6 700 

Sum Mer-/mindrebehov 52 839 52 839 52 839 52 839 

Nye tiltak og realendringer 57 339 38 839 17 639 12 739 

Ramme 2022-2025 1 607 904 1 586 484 1 573 294 1 568 394 

 

 
Vedtatte endringer forrige periode 
Tittelen på tiltakene er hentet fra opprinnelig vedtak, og sikrer effektiv datahåndtering og sporbarhet over flere 
budsjettår. Følgende gjelder, uavhengig av ordlyden som er benyttet i tiltakets opprinnelige tittel: negative tall er 
uttrykk for en reduksjon av budsjettrammen sammenlignet med foregående år. Det betyr for eksempel at 
tidsbegrensede styrkinger vil fremkomme med negative tall fra og med det året styrkingen avsluttes/trappes ned. 

Tallene viser endring fra budsjett 2021. 

1. Avvikle støtte til utdanning 
Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 
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2. Demografikompensasjon barnehage 

Sum av Kommunestyrets vedtak om demografikompensasjon fra tidligere handlingsprogram. Tallene viser endring 
fra budsjett 2021. 

3. Husleie nye helsestasjoner 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

4. Nedtak barnehageplasser, delvis reversert 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

5. Redusere ett årsverk i Fritid og avlastning, reversert 2021 og 2022 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

6. Rusforebyggende arbeid 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

 

Nye tiltak  

 

Nye tiltak – demografijustering 

1. Demografikompensasjon barnehage 

Befolkningsprognosen tilsier behov for færre barnehageplasser i budsjett og økonomiplanperioden. Ny 
befolkningsprognose fra juni 2021 viser større reduksjon i antall barn 0–5 år fra 2023 enn tidligere anslag, ref. 
Handlingsprogram 2021–2024. Samtidig er aldersgruppen 0–5 år den gruppen det er knyttet størst usikkerhet til i 
befolkningsprognosen.  

Prognosen tilsier redusert behov for barnehageplasser frem til 2030. Reduksjon av antall barnehageplasser 
gjennomføres ved styrt nedtak av kommunale plasser og lavere etterspørsel til private barnehager.  

Demografitilpasning tilsier en reduksjon av et relativt stort antall barnehageplasser fra 2023 og frem til 2030. For 
kommunale barnehager vil være mest hensiktsmessig å styre avvikling av enkelte mindre barnehager, primært 
barnehager med lavere innsøking og som har stort vedlikeholdsetterslep. Kommunedirektøren vil i egen sak 
redegjøre for hvilke barnehager som bør avvikles. 

 

Nye tiltak - kostnadsreduserende tiltak 

2. Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering fra 2021, reversering for spesifisering 

Se eget tiltak for spesifisering av 0,5% kuttet. 

3. Spesifisering av rammekutt på 0,5%  

For Oppvekst barnehage utgjør en 0,5 prosent rammereduksjon 8,1 millioner kroner. Av dette dekkes 1,0 mill. ved 
at Åpen barnehage foreslås nedlagt. Rekruttering av minoritetsspråklige barn vil gjennomføres av to 
barnehagekontakter som er ansatt på statlige midler til rekruttering av minoritetsspråklige barn. I tillegg er 0,3 
mill. knyttet til tjenesten Fritid og avlastning, hvor tilbud om sommer- og vinterleir på en fjellstue for barn og unge 
utgår ettersom tilbudet blir avviklet. Tilbudet erstattes med tiltak i egen regi. Videre er 2,7 mill. knyttet til nedtak i 
barnehagene grunnet redusert bemanning ved omstrukturering. Resterende beløp på 4,4 mill. er knyttet til 
mindrebehov i tjenestene på grunn av redusert aktivitet.  
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Nye tiltak - mer-/mindrebehov 

4. Barnevernreform – økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet 

Gjennomføring av oppdraget «Oppfølging av nasjonal barnevernreform og ny barnevernlov» medfører økte 
kostnader for kommunen. Intensjonen med reformen er å styrke kommunenes forebyggende arbeid og 
barneverntjenestens egne hjelpetiltak, men også å øke fokuset på tidlig innsats i hele oppvekstsektoren.  

Kommunen får fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, og egenandelene for institusjonsplasser, 
mødrehjem og spesialiserte fosterhjem øker. Staten kompenserer for økte utgifter gjennom styrking av 
rammetilskuddet.  

Netto merbehov for implementering av reformen er beregnet til 29,3 millioner.  

Merbehovet anses som lavt sammenlignet med andre kommuners beregninger, og det gir også grunn til å tro at 
kommunen får økte rammer til formålet. Barneverntjenesten i Bærum er godt forberedt til reformen ved at det er 
utviklet mange gode og virksomme hjelpetiltak i tjenestens egen regi de siste årene.   
 
Tiltaket innarbeides med forbehold om statlig finansiering. 

5. Reversering av pensjonskutt til private barnehager 

Regjeringens forslag om redusert pensjonstilskudd i Statsbudsjettet 2021 ble frafalt før endelig vedtak i Stortinget. 
Kuttet er innarbeidet i rammen og reverseres. 

6. Rusforebyggende arbeid 

Kommunen har gjennom flere år mottatt øremerkede tilskudd til arbeid med rusforebyggende arbeid blant barn 
og unge. Arbeidet er forankret i Ruspolitisk handlingsplan, og dreier seg blant annet om arbeid med 
ungdomskontrakter i samarbeid med politiet. Arbeidet er med på å redusere ungt utenforskap og knyttes til 
oppdrag om samordning og helhet innen psykisk helse hvor rusforebyggende team er en viktig aktør. 

Øremerkede tilskudd er trappet ned de siste årene og bortfaller i sin helhet fra 2022. Bortfall av eksternt tilskudd 
er delvis kompensert i rammene, men fra 2022 mangler finansiering av ca. 1 stilling (av totalt 2,5 stillinger som 
brukes til formålet). Dette utgjør 0,7 millioner kroner. 

7. Samhandlingsmodell for bedre tverrfaglig innsats (BTI) 

Samhandling på tvers involverer mange ansatte og brukere på tvers av den tradisjonelle organiseringen av 
tjenester. Tiltaket innebærer styrking av BTI i Bærum kommune gjennom å etablere anbefalt systemstøtte for 
samhandling på tvers. Dette innebærer både etablering av rutiner og digitale arbeidsflater. Systemet skal som tas i 
bruk skal sikre brukermedvirkning, og er nødvendig for å ivareta kvalitet og dokumentasjon knyttet til den enkelte 
bruker. 

8. Særskilt satsing på psykisk helse barn og unge  

Siste år har det vært stor press på psykisk helsetjeneste barn og unge. Kommunedirektøren ser det riktig å styrke 
og også i større grad målrette tjenestetilbudet overfor denne gruppen.  

En rapport om Psykisk helseteam barn og unge har konkludert med at det er behov for å gjennomføres en større 
gjennomgang av mandat, organisering og kompetansebehov i tjenesten. Målet er at tjenesten skal være bedre 
rustet til å kunne møte endrede behov blant barn og unge og deres familier.  I arbeidet som gjennomføres er det 
også viktig å se på samarbeid og samhandling mellom kommunehelsetjenesten inkludert fastleger og 
spesialisthelsetjenesten.  

Helseforetakene har invitert til samarbeid om utvikling av tjenestene, og barn og unge med psykiske lidelser er en 
prioritert gruppe det skal samarbeides om. Dialogbasert inntak til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og som 
er et samarbeidstiltak mellom Helsetjenester barn og unge, PP-tjenesten, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
for å sikre at barn og unge med psykiske problemer/lidelser får rask og riktig helsehjelp på riktig nivå, vil 
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videreføres. Det er etablert et samarbeid med Klinikk for helse og rus i Vestre Viken om et forprosjekt for 
etablering av FACT UNG, et tiltak til ungdom 12-24 år med mistanke om psykiske lidelser og sammensatte 
problemer på flere områder i livet. Teamet som skal etableres skal være tverrfaglig, fleksibelt og oppsøkende. Flere 
tjenester i kommunen (Utekontakten, PPT, Helsetjenester barn og unge, barneverntjenesten, 
fastlegerepresentant) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk samarbeider i forprosjektet som ferdigstilles i 
2021. Det legges opp til gjennomføring av prosjektet FACT ung fra 2022. 

9. Øremerket tilskudd til stillinger i barneverntjenesten innlemmes i rammetilskuddet 

Kommunene har siden 2011 mottatt øremerket tilskudd fra fylkesmannen til 8,4 stillinger i barneverntjenesten. 
Tilskuddet innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 2022. Mottatt tilskudd for 2021 er 6,7 millioner. 

 

Endringer i brukerbetalinger og gebyrer 

 
Brukerbetaling og moderasjonsordninger i barnehage følger maksimalprisene Stortinget til enhver tid 
bestemmer. Tilskuddssats til private barnehager for 2022 vil bli fastsatt innen 31.10.21. 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
     
Indikatornavn Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med 
undersøking eller tiltak (kr) 

68 033 66 166 67 898 69 396 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager 

151 412 161 109 169 471 178 837 

Andel pedagogiske ledere med godkjent 
utdanning 

86,5 % 76,0 % 81,2 % 83,9 % 

Gjennomsnittlig antall barn pr. barnehage 
(kommunale) 

84 87 90 88 

Antall meldinger til barnevernet 880 807 836 1 242 

Andel barn med tiltak i hjemmet, av totalt antall 
barn med tiltak i barnevernet 

61,5 % 65,9 % 70,6 % 72,8 % 

Investeringer i perioden 
 
Kommunedirektøren foreslår å investere for netto 0,4 milliarder kroner innenfor 
kommunalsjefsområdet Oppvekst barnehager. Berger barnehage, Omstrukturering barnehage område 
Østerås/Eiksmarka og Avlastningsboliger for barn og ungdom med psykiske utfordringer er de største 
enkeltstående prosjektene i perioden. Investeringene på Fornebu fremkommer i Framsikt på 
Eiendomsområdet som ligger under Organisasjon, styring og utvikling.  

 

Nye prosjekter (prosjekter som ikke er omtalt i tidligere budsjett- og økonomiplaner): 

• ingen nye 

  

Forslag til hovedgrep fra investeringsreduksjonsprosjektet med effekt i kommende budsjett- og 
økonomiplanperiode (BØP): 
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Investeringsbudsjett 

 
Barnehage-prosjekter som omtales under område Fornebu: 

• Oksenøya Barnehage, ferdigstillelse 2022 

  

Beløp i mill. kr Samlede 
prosjekt-

beløp 

Økonomiplan Sum Inntekt Investerings-
fase 

Investeringsprosjekter    Godkj. 
vedtak 

2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-25  

Ordinære investeringer 
u/Fornebu 

            

Barnehager             

Avlastningsbarnehage 
vestre Bærum 93,0 37,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,5 0,0 

F3 –  
Gjennom-
føring 

Ballerud barnehage 
115,0 5,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 5,0 0,0 30,0 0,0 

F2 – 
Planlegging 

Barnehager – 
oppgradering lekeapparat  5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 20,0 0,0 

S – Samle- 
bevilgning 

Berger barnehage 
105,1 2,0 0,0 6,0 0,0 10,0 0,0 45,0 0,0 63,0 0,0 

F0 – 
Foranalyse 

Gommerud barnehage 
105,1 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 

F0 – 
Foranalyse 

Omstrukturering 
barnehage område 
Rykkinn 

106,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 5,0 0,0 6,0 0,0 
F0 – 
Foranalyse 

Omstrukturering 
barnehage område 
Sandvika 

160,0 18,6 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 48,6 0,0 
F2 – 
Planlegging 

Omstrukturering 
barnehage område 
Østerås/Eiksmarka 

140,1 10,0 0,0 30,0 0,0 37,0 0,0 57,3 0,0 134,3 0,0 
F1 –  
Konsept 

Sum Barnehager 824,3 78,1 0,0 63,0 0,0 75,0 0,0 129,3 0,0 345,4 0,0  

             

Pleie og omsorg             

Prosjekt Hovedgrep Endringsforslag 

Ballerud barnehage Mindre ledig kapasitet 
Gjenbruk og sambruk 

Forskjøvet fra 2025 til 2030. Midlertidig samlokalisert med 
Ballerud skole, jf. Formannskapet, 16.06, sak 159/21.  

Sandvika barnehage (Valler) Mindre ledig kapasitet Kommunedirektøren anbefaler at realisering av ny barnehage 
skyves i tid til kommunen har økt kunnskap om flyttemønster i 
Sandvika-området. Dette gir også tid til å avklare private 
barnehageinitiativ i områdene Sandvika og Tanum. Forskyves 
fra 2024 til 2027. 

Gommerud barnehage Mindre ledig kapasitet Størrelse og behov vurderes i konseptfasen for Belset 
barnehage og vurderes samlet som del av omstruktureringen 
av barnehager i Rykkinn-området. 

Berger barnehage Gjenbruk og sambruk Periodiseres fra 2025 til 2026 for sambruk med Berger 
sykehjem. 

Nadderudskogen barnehage Mindre ledig kapasitet Planlagt realisering 2028 utsettes til 2036 som følge 
av befolkningsframskrivingen i området Bekkestua sør. Beløp 
til tidligfase skyves ut av budsjett- og økonomiplanperioden. 

 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020380886&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020380886&
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Avlastningsboliger for 
barn og ungdom med 
psykiske utfordringer 

82,4 0,5 0,0 1,0 0,0 35,0 0,0 38,5 0,0 75,0 0,0 
F0 – 
Foranalyse 

Haugtun, barne- og 
avlastningsboliger 

67,0 6,0 0,0 20,0 0,0 24,0 0,0 14,3 0,0 64,3 0,0 F1 – Konsept 

Sum Pleie og omsorg 149,4 6,5 0,0 21,0 0,0 59,0 0,0 52,8 0,0 139,3 0,0  

             

Sum Ordinære 
investeringer u/Fornebu 

973,6 84,6 0,0 84,0 0,0 134,0 0,0 182,1 0,0 484,7 0,0  

             

Sum 
investeringsprosjekter 

973,6 84,6 0,0 84,0 0,0 134,0 0,0 182,1 0,0 484,7 0,0  

 

 
Avlastningsbarnehage vestre Bærum 
Barnehagebehovsanalysen 2019–2038 synliggjorde et behov for etablering av en permanent avlastningsbarnehage 
for 120 barn i vestre Bærum (Gjettumkollen). Beslutning om gjennomføring og økonomiske rammer på 93 
mill. (BP3) ble vedtatt jf. formannskapssak 206/20, 28.10.2020. Oppstart av byggearbeidet ble forsinket på grunn 
av reguleringsprosessen. Bygget er nå under oppføring og planlagt ferdigstillelse er sommeren 2022. 
Kommunedirektøren vil gjøre vurderinger knyttet til total barnehagekapasitet i Sandvika området i forbindelse 
med ny barnehagebehovsanalyse og rullering av Langsiktig drifts- og investeringsplan.  

Ballerud barnehage 

Som følge av boligutbygging i Høvik-, Stabekk- og Bekkestuaområdet er det behov for økt barnehagekapasitet i 
området. I henhold til formannskapssak 188/21, 22.6.2021 skal det bygges en barnehage med cirka 150 
barnehageplasser på Ballerud, samlokalisert med den nye skolen i samme område. Ballerud skole vil ha ledig 
arealkapasitet i de første fem driftsårene, og det planlegges for at barnehagen kan dekke sitt kapasitetsbehov i 
skolens lokaler frem mot 2030. Deretter vil det realiseres et nytt barnehagebygg. Arealfordeling mellom LNF 
(landbruks-, natur- og friluftsområde) og bebygget areal på Ballerud, samt utvidelse av tomteareal til offentlig 
formål, ble fastsatt jf. formannskapssak 115/20, 27.05.2020. Detaljert områderegulering for Ballerud er under 
behandling og planlegges fastsatt tidlig i 2022. Planlagt realisering av barnehagekapasiteten er høsten 2025. 

Barnehager – oppgradering lekeapparat 

Bevilgningen har en årlig ramme på 5 mill. som finansierer tiltak på lekeapparater ved flere barnehager. Midlene 
brukes til å dekke avvik som avdekkes ved regelmessig kontroll av lekeplassutstyr. Kommunedirektøren foreslår å 
videreføre 5 mill. også i 2025.  

Berger barnehage 

Eksisterende Berger barnehage har et vesentlig byggteknisk vedlikeholdsetterslep samt behov for økt kapasitet og 
mer effektiv drift. Ny barnehage er planlagt bygget med 150 barnehageplasser. Kommunedirektøren ser 
barnehageutbyggingen og utbygging av Berger sykehjem i sammenheng. Prosjektet piloteres i kommunens 
StimuLab-prosjekt. Kommunedirektøren anbefaler at prosjektet skyves noe ut i tid, med plan om ferdigstillelse i 
2026. 

Gommerud barnehage 

Se omtale under beskrivelsen av «Omstrukturering av barnehager – område Rykkinn» 
Gommerud barnehage og Belset barnehage sees i sammenheng i en samlet omstrukturering av barnehager på 
Rykkinn.  

Omstrukturering barnehage område Rykkinn 

Det planlegges en større omstrukturering av barnehager på Rykkinn hvor Belset barnehage (53 plasser) og Glitre 
barnehage avdeling Langleiken (53 plasser) omstruktureres til ny barnehage. På grunn av byggteknisk 
vedlikeholdsetterslep er det også behov for ny løsning for Gommerud barnehage. Kommunedirektøren anbefaler 
at endelig fastsettelse av kapasitet i ny barnehage på Rykkinn avklares i konseptfasen. Tomter til eksisterende 
anlegg kan på sikt frigis til andre formål eller salg. Kommunedirektøren ser bygging av ny barnehage i sammenheng 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020204525&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020380886&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020034107&
https://tanketanken.no/brukermedvirkning-og-samhandling-i-byggeprosjekter/


Budsjett og økonomiplan 2022–2025  Kommunedirektørens forslag 

85 
 

med etablering av plasser for heldøgns omsorg for eldre i området. Belset skoletomt er vurdert som aktuell 
lokasjon for å løse kapasitetsbehovet på Rykkinn for begge formålene. Estimert ferdigstillelse er 2028. Endelig 
tidspunkt for realisering vil avhenge av fremtidig behov for barnehageplasser i området.   

Omstrukturering barnehage område Sandvika 

Det planlegges for omstrukturering av barnehagene i opptaksområdet Sandvika. Formålet med omstruktureringen 
er både å erstatte tre mindre barnehageanlegg, samt møte økende behov som følge av utbyggingen i Sandvika. 
Totalt planlegges det for 200 barnehageplasser på tomten til Vallersvingen barnehage. Nabotomten er ervervet for 
å oppnå tilstrekkelig areal. Konseptet for barnehagen ble vedtatt (BP2) jf. formannskapssak 205/20, 28.10.2020 og 
bygger på Barnehagebehovsanalysen 2019–2038. Kommunedirektøren anbefaler at realisering av ny barnehage 
skyves i tid til kommunen har økt kunnskap om flyttemønster i Sandvika-området. Dette gir også tid til å avklare 
private barnehageinitiativ i områdene Sandvika og Tanum. Nye Gjettumkollen avlastningsbarnehage brukes for 
avlastning av Sandvika-området i mellomperioden. 

Omstrukturering barnehage område Østerås/Eiksmarka 

Det planlegges etablert ny barnehage for 200 barn på Østerås, primært for å erstatte Østerås modulbarnehage, i 
tillegg til to mindre barnehager som har dårlig bygningsteknisk tilstand. Det vurderes konkret to lokasjoner for den 
nye barnehagen. Det kan være aktuelt å samlokalisere barnehagen med flere offentlige funksjoner på Østerås 
sykehjem som fristilles i forbindelse med kommunens LØFT-prosjekt. Alternativt kan en ny barnehage etableres i 
Eiksveien 100. Kommunedirektøren anbefaler å skyve Ny Østerås barnehage til 2025 for å se ny kapasitet i 
sammenheng med leiekontraktsvarigheten for Østerås midlertidige barnehage (leid modulbygg). 

Avlastningsboliger for barn og ungdom med psykiske utfordringer 

Kommunen har noen barn og unge med psykiske lidelser hvor pårørende får vedtak om 100 prosent avlastning i 
institusjon. Kommunen har ikke egnede botilbud for målgruppen og kjøper plasser i privat regi. Utgiftene til hver 
bruker er svært høye, selv om tiltakene kvalifiserer for refusjon gjennom tilskuddsordning for særlig 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene. Det skal utredes etablering av et helhetlig døgntilbud 
med 8–10 plasser i kommunal regi for denne målgruppen, inkludert et ambulerende team som kan bistå barn, 
unge og familien i hjemmene. Dette tilbudet vil delvis erstatte private kjøp. Kommunedirektøren vil starte 
konkretisering av behov og tjenestedriftsmodell tidlig i budsjett- og økonomiplanperioden. 

Haugtun, barne- og avlastningsboliger 

I formannskapssak 59/19, 19.03.2019, ble det vedtatt at det skal utredes en ny avlastnings- og barnebolig med 8–
10 rom på tomten ved siden av Haug skole og ressurssenter. Kommunedirektøren vil også vurdere andre 
lokasjoner for barne- og avlastningsboligene, blant annet eksisterende barne- og avlastningsboligtomt i 
Glitterudveien. Kommunedirektøren vil jobbe videre med ulike konseptmuligheter i samarbeid med Husbanken, 
brukerorganisasjoner, foreldre og ansatte i budsjett- og økonomiplanperioden. Planlagt ferdigstillelse er 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020206316&dokid=5108411&versjon=8&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/politikk/kunngjoringer-og-horinger/barnehagebehovsanalyse/2019-2038/forslag-til-barnehagebehovsanalyse-2019-2038-horingsutkast.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/politikk/kunngjoringer-og-horinger/barnehagebehovsanalyse/2019-2038/forslag-til-barnehagebehovsanalyse-2019-2038-horingsutkast.pdf
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/loft/
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019035239&dokid=4342120&versjon=24&variant=A&
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Pleie og omsorg 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Pleie og omsorg har ansvar for hjemmebaserte tjenester samt sykehjem med langtids-, korttids- og 
dagaktivitetsplasser.  

Pleie og omsorg skal sikre at de som har pleie- og omsorgsbehov med rettighet til tjenester, mottar 
nødvendige tjenester med rett kvalitet og omfang.  

Tjenestene omfatter også omsorgsboliger for eldre, Regionalt aktivitetssenter, dagaktivitetstilbud samt 
omsorgsboliger med og uten heldøgns bemanning for mennesker med utviklingshemming. Området 
inkluderer også ulike avlastningstjenester for innbyggere i alle aldre, omsorgsstønad og brukerstyrt 
personlig assistanse. Pleie og omsorg har visningsarenaer (Emma MeDLiv, Atri-X) for blant annet frihets- 
og velferdsteknologi og andre hjelpemidler.  

Tjenester 

• Sykehjem 
• Hjemmebaserte tjenester 
• Samlokaliserte boliger 
• Tildeling og forvaltning 

 

 
 

Dette skal vi oppnå 
 
Pleie og omsorg skal yte bærekraftige, effektive og trygge tjenester med rett kvalitet, tilpasset 
innbyggernes behov og kommunens tilgjengelige ressurser. Dette gjør Pleie og omsorg gjennom 
utvikling av organisasjonen og tjenestene for fremtiden. Nylig vedtatt kommuneplan legger føringer for 
hva som skal oppnås i en fireårsperiode. For å kunne levere trygge og effektive tjenester også i 
fremtiden, med mindre ressurser tilgjengelig, må kommunen omstille sin drift i tråd med overordnede 
mål i kommuneplanen og strategiske innsatsområder.  

Tjenestene som gis innenfor Pleie og omsorg skal fremme innbyggernes helse og mestringsevne, slik at 
de kan klare seg selv og bo hjemme lengst mulig. Samtidig skal kommunen sikre at de som har rettighet 
til tjenester, mottar tjenester på rett nivå, til rett tid og med rett kvalitet. Pleie og omsorg skal tilby 
helhetlige og koordinerte tjenester som er ressurseffektive, trygge og sikre. Tjenestene skal være preget 
av brukermedvirkning og kontinuitet, være tilgjengelige for innbyggerne og rettferdig fordelt.   

Økende behov for tjenester kombinert med knappere ressurser gjør det nødvendig med omstilling. 
Gjennom innovasjon, bruk av frihets- og velferdsteknologi og økt samhandling på tvers av 
tjenesteområdet, skal Pleie og omsorg sikre en bærekraftig utvikling av tjenestene. Pleie og omsorg skal 
være en lærende organisasjon, og har forbedringsarbeid som arbeidsform og kultur. Samtidig jobbes det 
strategisk med et langsiktig perspektiv. 

Pleie og omsorg skal legge til rette for at hver enkelt får mulighet til å arbeide, leve og bo selvstendig i 
eget hjem og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. Mestring, rehabilitering, forebygging og tidlig innsats 
er og blir sentralt på alle områder. Tjenestene må være fleksible nok til å ivareta behovene, uavhengig 
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av hvor innbyggerne befinner seg. Omsorgstrappen skal være designet slik at det er mulig å tilby 
innbyggere tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON). Tildeling av tjenester er ett av 
virkemidlene for å oppnå målet om effektiv og målrettet ressursbruk og skal skje i samarbeid med de 
ulike områdene innen helse og omsorg. Det er et mål at innbyggerne i Bærum skal oppleve likeverdige 
tjenester og at forventningene til tjenestene avstemmes med innbyggerne og medarbeiderne.  

Det skal leveres effektive og gode tjenester gjennom tjenesteinnovasjon og teknologi. For å oppnå dette 
vil målrettet og strukturert arbeid med kompetansebygging, kunnskapsbasert praksis og 
kvalitetsforbedringsarbeid ut fra gitte kvalitetsindikatorer være nødvendig i planperioden. 

Pleie og omsorg skal være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for mangfold og 
kompetanseutvikling. Innovative og trygge ledere skal organisere og utvikle fremtidens tjenester i tråd 
med endringer i rammefaktorer som lovverk, økonomiske vilkår og fremtidig lederstruktur. For å sikre 
en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i fremtiden er det behov for faglig omstilling med nye 
arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Det er en utfordring å sikre tilstrekkelig godt kvalifisert 
arbeidskraft i pleie- og omsorgstjenestene. Pleie og omsorg skal derfor satse på rekruttering, 
heltidskultur, aktive fagmiljø, fokus på kvalitet og utvikling samt muligheter for kompetansebygging. 
Utviklingsarbeidet gjøres i samarbeid med ansattrepresentanter.  

Oppdrag 

 
    
Oppdrag Beskrivelse Frist Status 
En dreining av 
tjenestene for et 
helhetlig og 
koordinert tilbud 
der eget hjem er 
førstevalg 

Konkret skal det jobbes med følgende i planperioden for å sikre at 
eget hjem vil være innbyggernes førstevalg: 

• Hjemmebaserte tjenester utvikles til en mer robust tjeneste 
som kan møte fremtidens behov for ressurser, kompetanse 
og fleksibilitet. Vi skal i større grad levere komplekse og 
individuelt tilpassede tjenester i hjemmet. 

• Utrede om korttidsplasser bør driftes av hjemmebaserte 
tjenester slik at man oppnår økt samarbeid og 
ressurseffektive tjenester. 

• Sørge for effektive og målrettede rehabiliteringstjenester 
som bidrar til økt selvhjulpenhet og mestring for brukerne. 

• Understøtte effektive driftsformer og organisering blant 
annet gjennom omstillingsprosjektet LØFT. 

• Evaluere og forbedre tildelingskriterier i tråd med nasjonale 
og politiske føringer – rett tjeneste til rett bruker med riktig 
omfang i helse- og omsorgstjenestene. 

 

31.12.2023 Iht. plan 
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Klimaklok 
tjenesteutvikling 
gjennom 
innovasjon, 
forskning og 
frihets- og 
velferdsteknologi 

Følgende innsatser vil være viktige i planperioden for å sikre en 
klimaklok tjenesteutvikling: 

• Implementere Kjernejournal inkludert dokumentdeling for 
å sikre elektronisk deling av viktige helseopplysninger med 
andre virksomheter. 

• Sikre, forstå og planlegge videre utvikling av systemene for 
EPJ (Elektronisk pasientjournal) i tråd med felles kommunal 
journalløsningen. 

• Pleie og omsorg legger til rette for en mer helhetlig og 
standardisert anskaffelse og portefølje av tjenester og 
tilhørende teknologi som kan understøtte fremtidens 
velferds- og omsorgstjenester. 

• Ta i bruk ulike former for digital avstandsoppfølging i 
hjemmebaserte tjenester. 

• Fag- og utviklingsprosjekter som Demsam, 
Live@home.path, «Kosthold for bedre helse for mennesker 
med utviklingshemming i omsorgsboliger». 

 

31.12.2025 Iht. plan 

En lærende 
organisasjon som 
sikrer trygge og 
effektive tjenester 

Det skal være kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedring i årene som 
kommer, derfor skal følgende gjennomføres: 

• Implementere nytt kvalitets- og styringssystem som er 
bygget på kunnskapsbasert praksis, er oppdatert og 
anvendt av ansatte. 

• Prioritere systematisk og overordnet kvalitetsarbeid på alle 
tjenestesteder. Arbeid med kvalitetsindikatorer, 
systematisk internkontroll og rapportering er en integrert 
del av tjenesten. Kunnskapen skal benyttes til læring og 
forbedringsarbeid i hele Pleie og omsorg. 

• Implementere nasjonal veileder «Gode helse- og 
omsorgstjenester til personer med utviklingshemming». 

 

31.12.2023 Iht. plan 

Innbyggerdialog 
som gir tillit, 
samskaping og 
som utfordrer 
dagens 
arbeidsdeling 

Innbyggerdialog og brukermedvirkning vil være viktig for å kunne 
levere bærekraftige pleie- og omsorgstjenester i fremtiden. I 
planperioden skal det derfor jobbes spesielt med følgende: 

• Bruker- og pårørendemedvirkning 
o kommunens pårørendestrategi forankres og 

implementeres i Pleie og omsorg 
o gjennomføre bruker- og pårørendeundersøkelser, 

samt systematisk bruker- og pårørendedialog 
gjennom brukerråd 

• Innbyggermedvirkning 
o dialog og samhandling med innbyggere, ansatte 

og næringsliv om fremtidens omsorg 

• Frivillighet 
o utarbeide en strategisk plan for frivillig- og 

nærmiljøarbeid for Pleie og omsorg 

 

31.12.2022 Iht. plan 
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Samhandling for 
en bærekraftig og 
ressurseffektiv 
tjenesteutvikling 

I planperioden prioriteres samhandling på tvers av sektorer for å 
levere gode tjenester: 

• Bedre tverrfaglig og tidlig innsats i samtlige tjenester i Pleie 
og omsorg for å levere helhetlige og koordinerte tjenester 
av rett kvalitet, både for innbyggere og for kommunen. 

• Forbedre samhandlingen mellom Tildelingskontoret og 
utførere av tjenester. Gode møtearenaer vil blant annet 
kunne bidra til økt kompetanse og enhetlig arbeid for 
tildelingskriterier, og dermed minske uønsket variasjon i 
tildeling av tjenestene. 

 

31.12.2022 Iht. plan 

Fremme 
innbyggernes 
mestringsevne 

Pleie og omsorg skal jobbe systematisk med å sikre økt 
selvhjulpenhet og mestring ved å: 

• videreføre arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele 
livet» 

• gi innbyggere mulighet til å utnytte og utvikle sine ressurser 
med sikte på økt selvhjulpenhet og opplevelse av mestring 

• systematisk ernæringsarbeid gjennom å videreutvikle 
ernæringsstrategi med mål om bedre kosthold og gode 
måltidsopplevelser hos eldre, samt forebygge og behandle 
underernæring 

• øke kunnskap og kompetanse hos ansatte innenfor 
matservering og god ernæringspraksis 

• stimulere til økt fysisk og sosial aktivitet for å øke 
selvhjulpenhet og forebygge funksjonsnedsettelse og behov 
for pleie- og omsorgstjenester 

 

31.12.2025 Iht. plan 

Robust og 
myndiggjort 
ledelse 

Tillitsbasert ledelse gir motiverte ansatte som jobber sammen for å 
oppnå Pleie og omsorg sine mål om bedre og riktigere tjenester til 
innbyggerne.   

• Pleie og omsorg satser på nærledelse og skaper endring 
gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid og 
tjenesteinnovasjon. 

• Pleie og omsorg har kultur for læring, erfaringsdeling og 
samhandling på tvers av tjenestesteder og 
kommunalområder, og opplever mestring gjennom felles 
måloppnåelse. 

• Pleie og omsorg arbeider strukturert i henhold til Forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og 
omsorgstjenesten. 

 

31.12.2024 Iht. plan 

En attraktiv 
arbeidsgiver med 
rett kompetanse 
for fremtidens 
tjenester 

Pleie og omsorg skal jobbe målrettet i planperioden for å 
videreutvikles som en attraktiv arbeidsplass, og vil derfor ha fokus på 
følgende områder: 

• Revidere strategisk kompetanseutviklingsplan, og sikre 
gjennomføring av planlagte tiltak. 

• Arbeide aktivt for en styrket heltidskultur. 

• Målrettet plan for grunn-, videre- og etterutdanning 
gjennom økonomiske støtteordninger. 

• Pleie og omsorg skal være en god læringsarena for elever, 
lærlinger og studenter. 

 

 

31.12.2022 Iht. plan 
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 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
 
 

 
 

 

- Brutto investeringer per år (graf) 

Beløp i 1000 kr 

 

 
 

 

 

 



Budsjett og økonomiplan 2022–2025  Kommunedirektørens forslag 

91 
 

 
 
Driftsbudsjett 

 

Fordeling per ansvarsområde 

 
Beløp i 1000 kr 

 
 

 
 
Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter     
Lønn 2 082 293 2 101 517 2 114 443 2 175 746 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

178 476 178 176 176 476 176 476 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

340 710 340 710 340 710 340 710 

Overføringsutgifter 31 015 31 015 31 015 31 015 
Finansutgifter 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 2 632 495 2 651 419 2 662 645 2 723 948 

Driftsinntekter     
Salgsinntekter -227 062 -227 062 -227 062 -227 062 
Refusjoner -252 805 -252 805 -252 805 -252 805 
Overføringsinntekter 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -479 868 -479 868 -479 868 -479 868 

 
Sum 

2 152 627 2 171 551 2 182 777 2 244 080 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 2 097 035 2 097 035 2 097 035 2 097 035 

Vedtatte endringer forrige periode     
Avvikling av PLO sitt kjøp av rehabiliteringspl. 
ved CAN 

10 035 -13 965 -13 965 -13 965 

Demografikompensasjon Pleie og omsorg 22 519 51 908 82 678 82 678 
Effektivisere beboerregnskap i samlokaliserte 
boliger 

-500 -500 -500 -500 

Enhetskostnad nye brukere 37 160 15 290 15 290 15 290 
Fleksible serveringstider og utvidet lunsj. 
UNIKT og Leve hele livet 

-300 -300 -300 -300 

Forskyve vedtatt tiltak om reduksjon av 
bemanning i pleie og omsorg 

-3 550 -3 550 -3 550 -3 550 

Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og 
unge med nedsatt funksjonsevne 

-2 242 -2 242 -2 242 -2 242 

Korrigert behov nye boliger til yngre brukere 14 930 51 797 51 797 51 797 
Lønnstilskudd til ungdomskafeene på 
sykehjemmene og i omsorgsboligene 

-300 -300 -300 -300 

Reduksjon av hvilende nattvakt i Seksjon 
samlokaliserte boliger 

-676 -676 -676 -676 

Reduksjon av omfang og ytterligere vekst av 
Brukerstyrt personlig ass. (BPA) 

0 0 -1 600 -1 600 

Reduksjon av rådgivere ved Seksjon 
samlokaliserte boliger 

-300 -300 -300 -300 

Redusere dekningsgrad ved å holde 
omsorgsleiligheter ledig 

0 0 -4 200 -4 200 

Redusere driftsutgifter til husleie for distrikt 
Bekkestua 

0 -300 -2 000 -2 000 

Redusert dekningsgrad av plasser med 
heldøgns pleie- og omsorgstjenester 

-12 582 -28 278 -37 578 -37 578 

Redusert tilbud ved Bærum kommunale 
dagtilbud 

-2 300 -2 300 -2 300 -2 300 

Andre tiltak/tekniske endringer 33 104 -254 -254 
Sum Vedtatte endringer forrige periode 61 927 66 388 80 000 80 000 

Budsjettendring i år     
Andre tiltak/tekniske endringer 3 732 3 732 3 732 3 732 
Sum Budsjettendring i år 3 732 3 732 3 732 3 732 
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer 1 090 1 090 1 090 1 090 

Konsekvensjusteringer 66 749 71 210 84 822 84 822 

Konsekvensjustert ramme 2 163 784 2 168 245 2 181 857 2 181 857 

Demografijustering     
Demografikompensasjon Pleie og omsorg -9 260 -15 839 -18 225 25 834 
Sum Demografijustering -9 260 -15 839 -18 225 25 834 

Kostnadsreduserende tiltak     
Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering 
fra 2021, reversering for spesifisering 

10 578 10 578 10 578 10 578 

Spesifisering av rammekutt på 0,5% -10 578 -10 578 -10 578 -10 578 
Sum Kostnadsreduserende tiltak 0 0 0 0 

Mer-/mindrebehov     
Kjøp av plasser 5 200 5 200 5 200 5 200 
Korrigering av behov for nye boliger til yngre 
brukere 

-16 297 4 745 4 745 21 989 

Trygghetspakken – innslagspunkt 2,5 G 6 000 6 000 6 000 6 000 
Trygghetspakken – prisjustering 3 200 3 200 3 200 3 200 
Sum Mer-/mindrebehov -1 897 19 145 19 145 36 389 

Nye tiltak og realendringer -11 157 3 306 920 62 223 

Ramme 2022-2025 2 152 627 2 171 551 2 182 777 2 244 080 
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Vedtatte endringer forrige periode 
Tittelen på tiltakene er hentet fra opprinnelig vedtak, og sikrer effektiv datahåndtering og sporbarhet over flere 
budsjettår. Følgende gjelder, uavhengig av ordlyden som er benyttet i tiltakets opprinnelige tittel: negative tall er 
uttrykk for en reduksjon av budsjettrammen sammenlignet med foregående år. Det betyr for eksempel at 
tidsbegrensede styrkinger vil fremkomme med negative tall fra og med det året styrkingen avsluttes/trappes ned. 

Tallene viser endring fra budsjett 2021. 

1. Avvikling av PLO sitt kjøp av rehabiliteringsplasser ved CAN 
Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

2. Demografikompensasjon Pleie og omsorg 

Sum av Kommunestyrets vedtak om demografikompensasjon fra tidligere handlingsprogram. Tallene viser endring 
fra budsjett 2021. 

3. Effektivisere beboerregnskap i samlokaliserte boliger 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

4. Enhetskostnad nye brukere 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

5. Fleksible serveringstider og utvidet lunsj. UNIKT og Leve hele livet 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2019-2022. 

6. Forskyve vedtatt tiltak om reduksjon av bemanning i pleie og omsorg 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2020-2023. 

7. Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

8. Korrigert behov nye boliger til yngre brukere 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2019-2022. 

9. Lønnstilskudd til ungdomskafeene på sykehjemmene og i omsorgsboligene 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2020-2023. 

10. Reduksjon av hvilende nattvakt i Seksjon samlokaliserte boliger 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

11. Reduksjon av omfang og ytterligere vekst av Brukerstyrt personlig ass. (BPA) 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

12. Reduksjon av rådgivere ved Seksjon samlokaliserte boliger 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

13. Redusere dekningsgrad ved å holde omsorgsleiligheter ledig 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024.  

14. Redusere driftsutgifter til husleie for distrikt Bekkestua 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 
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15. Redusert dekningsgrad av plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024 og endret av Kommunestyret under behandling av 
handlingsprogrammet. Tallene viser endring fra budsjett 2021. 

16. Redusert tilbud ved Bærum kommunale dagtilbud 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021–2024. 

 

Nye tiltak  
 

Nye tiltak – demografijustering 
 
1. Demografikompensasjon Pleie og omsorg 
For å kompensere for endringer i folketall og alderssammensetning gjøres det en årlig gjennomgang av 
demografikompensasjon. Den blir oppdatert med nye befolkningsprognoser, regnskap og gjeldende 
dekningsgrader i sykehjem, omsorgsboliger for eldre og hjemmetjenester. Med utgangspunkt i nåværende kvalitet 
og omfang på tjenestene, er det kun direkte kostnader til brukerrettede tjenester som påvirkes av 
demografiendringer. 

 

Nye tiltak - kostnadsreduserende tiltak 

2. Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering fra 2021, reversering for spesifisering 

Se eget tiltak for spesifisering av 0,5% kuttet. 

3. Spesifisering av rammekutt på 0,5% 

Effektivisering og digitalisering av arbeidsprosesser 
Kommunedirektøren vil effektivisere administrative arbeidsprosesser gjennom å digitalisere oppfølging av 
avlastere og timelister. Dette tiltaket vil gi en besparelse på inntil et halvt årsverk ved Tildelingskontoret. 
Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettrammen med 0,5 millioner kroner.  

Tilbakeføre midler dagaktivitetsplasser 
Dagaktivitetsplasser på «Inn på tunet» ved Butterud gård ble avviklet i 2018. Det ga en reduksjon i antall 
dagaktivitetsplasser totalt. Pleie og omsorg har vurdert dagaktivitetstilbudene og ser at dagens tilbud møter 
behovene. Kommunedirektøren foreslår derfor å tilbakeføre midlene avsatt til «Inn på tunet». 

Gjennomgang av bemanning og kompetanse ved sykehjemmene 
LØFT-prosjektet endrer beboersammensetningen på de ulike sykehjemmene og dermed endres også behovet for 
bemanning og kompetanse. Gjennom kartlegging av beboernes individuelle behov gjennom døgnet, kan man 
optimalisere driften og ressursene på det enkelte tjenestested. Dette vil også sikre riktig kompetanse rundt 
beboerne til enhver tid. Riktig bruk av kompetanse gir økt kvalitet på tjenestene og i mindre grad behov for ekstra 
bemanning. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettrammen med 5,0 millioner. 

Reduksjon i bemanningen i seksjon samlokaliserte boliger 
Kommunedirektøren foreslår å redusere ett årsverk innenfor seksjon samlokaliserte boliger. Dette er en stilling 
som fagkonsulent med ansvar for blant annet oppfølging av aktiviteter ved ett arbeidsbygg. Dette er ikke en stilling 
som er vanlig i tjenesten. Oppgavene som ligger til stillingen, kan effektiviseres og noen oppgaver kan tas helt bort. 
De gjenværende oppgavene legges til andre medarbeidere. Medarbeider som innehar stillingen, går av med 
pensjon og erstattes ikke. 

Gevinstrealisering for Innkjøp til betaling 
Kommunedirektøren foreslår å gjennomgå gevinstene relatert til prosessen Innkjøp til betaling. Dette arbeidet 
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ledes av Organisasjon, styring og utvikling og har som mål å forbedre og effektivisere prosessene fra et 
innkjøpsbehov oppstår til faktura er betalt i Bærum kommune. 

Pleie og omsorg vil jobbe med tjenesten og med Anskaffelsesenheten for å sikre et bredere og bedre utvalg av 
katalogvarer med gode priser. I tillegg vil Pleie og omsorg se på behovet for opplæring og kompetanse i tjenesten 
for å utføre innkjøp. Besparelsen er årlige reduserte utgifter til innkjøp av varer beregnet til 0,5 millioner.  

Implementering av medisindispensere 
Bærum kommune satser på frihets- og velferdsteknologi med mål om å skape en tryggere og mer selvstendig 
hverdag for brukere og pårørende. Velferdsteknologi har potensial til å forbedre livskvaliteten til innbyggere og 
effektivisere pleie- og omsorgstjenesten.  

I Bærum kommune skal elektroniske medisindispensere være en del av tjenestetilbudet. Innføring av flere 
elektroniske medisindispensere gjør at aktuelle brukere får rett medisin til rett tid, uten at hjemmetjenesten må 
besøke brukere ved hvert medisineringstidspunkt. Kommunedirektøren foreslår en årlig besparelse på 1,0 
millioner.  

Tilbakeføring av midler til hukommelsesteamet 
I seksjon hjemmebaserte tjenester, ambulerende er det etablert Hukommelsesteam, ett årsverk spesialutdannet 
sykepleier per distrikt, totalt fire årsverk. Dette ble tidligere tildelt det enkelte distrikt via tildelte vedtakstimer. Da 
dette ikke dekket ressursinnsatsen, ble det besluttet å rammefinansiere disse årsverkene. Dette ble i 2020 ikke 
trukket ut av vedtakstimene og dermed overfinansiert. Kommunedirektøren foreslår at rammen reduseres med 
2,4 millioner. 

  

Nye tiltak - mer-/mindrebehov 

 

4. Kjøp av plasser 

Det ble i 2021 foretatt nye kjøp av tjenester til innbyggere med behov for tjenester som krever kompetanse 
kommunen selv ikke innehar. Økningen i kjøp av tjenester medfører et merbehov beregnet til 5,2 millioner og 
Kommunedirektøren foreslår derfor å øke rammen tilsvarende fra 2022. 

5. Korrigering av behov for nye boliger til yngre brukere 

I tråd med føringen i Omsorgsmeldingen skal det årlig gjøres vurdering av ressursbehovet til og endringer i 
enhetskostnaden for yngre brukere. Vurderingen bygger på faktiske tall og kartlagt behov. Den årlige 
gjennomgangen gjøres ut fra ny kunnskap om brukere og planlagt ferdigstillelse av omsorgsboliger for mennesker 
med utviklingshemming i perioden. 

I 2022 er det beregnet tjenester til 24 nye brukere (netto tilvekst) som flytter inn i egen omsorgsleilighet. I 2023 er 
det beregnet tjenester til 24 nye brukere, i 2024 ingen nye og i 2025 til 12 nye brukere. Det forutsettes at boliger 
bygges i henhold til planen. 

6. Trygghetspakken – innslagspunkt 2,5 G 

I Handlingsprogram 2021–2024 vedtok Kommunestyret å innføre betalingsfritak for Trygghetspakken dersom 
husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag er lavere enn 2,5 G. Beregninger viser at rundt 35 til 40 prosent 
av brukerne gjennom året vil komme inn under ordningen med betalingsfritak. Kommunedirektøren foreslår 
derfor å øke budsjettrammen med 6 millioner kroner.  

7. Trygghetspakken – prisjustering 

I Handlingsprogram 2021–2024 ble det vedtatt å øke prisen for Trygghetspakken fra 417 til 687 kroner per måned, 
slik at ordningen ble driftet til selvkost. Det har kommet en rekke reaksjoner på prisøkningen, også med spørsmål 
om grunnlaget for en slik prisøkning og bekymringer for konsekvensene for innbyggere som har Trygghetspakken. 
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Prisen er nå vedtatt opprettholdt på 417 kroner i 2021. Pleie og omsorg vurderer at fordelene knyttet til at 
innbyggerne ønsker Trygghetspakken som tjeneste, er større enn at Trygghetspakken faktureres til selvkost. 
Kommunedirektøren foreslår derfor å fravike selvkostprinsippet og kun fakturere drift og håndtering av 
Trygghetspakken. Kommunedirektøren foreslår ny pris på 456 kroner og at budsjettrammen økes med 3,2 
millioner kroner. 

 

Endringer i brukerbetalinger og gebyrer 

Kommunedirektøren foreslår prisøkning for Trygghetspakken fra 417 kroner til 456 kroner, se 
Trygghetspakken – prisjustering. 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
     
Indikatornavn Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 
Andel innbyggere 80 år og eldre som er beboere 
på institusjon eller er i bolig med heldøgns 
bemanning 

16,0 % 15,3 % 15,4 % 15,6 % 

Andel innbyggere 80 år og eldre som ikke mottar 
tjenester i hjemmet eller har heldøgnsplass 

55,6 % 57,0 % 59,0 % 59,7 % 

Gjennomsnittlig antall plasser per institusjon 59 64 62 71 

Gjennomsnittlig antall brukere per bofellesskap 
for mennesker med utviklingshemming 

8,0 8,5 8,5 8,9 

Utviklingshemmede, utgifter til bolig med fast 
tilkn. pers. hele døgnet, per beboer (mill. kroner, 
deflatert) 

1,5 1,7 1,5 1,8 

 
 
 
 

Investeringer i perioden 
 
Kommunedirektøren foreslår å investere for netto 0,8 milliarder kroner innenfor 
kommunalsjefsområdet Pleie og omsorg. Berger sykehjem er det største enkeltstående prosjektet i 
perioden, og det er samlet avsatt netto 0,3 mrd. til omsorgsboliger for eldre og mennesker med 
utviklingshemming. Investeringene på Fornebu fremkommer i Framsikt på Eiendomsområdet som ligger 
under Organisasjon, styring og utvikling.  

  

Nye prosjekter (prosjekter som ikke er omtalt i tidligere budsjett- og økonomiplaner): 

• Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming – 2025 

  

Forslag til hovedgrep fra investeringsreduksjonsprosjektet med effekt i kommende budsjett- og 
økonomiplanperiode (BØP): 
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Investeringsbudsjett 

 
Pleie- og omsorgs-prosjekter som omtales under område Fornebu: 

• Oksenøya bo- og behandlingssenter, ferdigstillelse 202 

 

Beløp i mill. kr Samlede 
prosjekt- 

beløp 

Økonomiplan Sum Inntekt Investerings- 
fase 

Investeringsprosjekter    
Godkj. 
vedtak 

2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-
25 

 

Ordinære investeringer  
u/Fornebu 

            

Pleie og omsorg             
Berger sykehjem 

638,6 5,0 0,0 10,0 0,0 70,0 0,0 270,0 0,0 355,0 0,0 
F0 –  
Foranalyse 

Emmas testamente 
19,3 5,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 

S – Samle- 
bevilgning 

Lindelia sykehjem 
530,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 

F4 –  
Avslutning 

Pasientvarsling 
55,5 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 

F3 – 
Gjennomføring 

Pleie og omsorg, inventar og utstyr 
 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 8,0 0,0 

S – Samle- 
bevilgning 

Pleie og omsorgsbygg – 
oppgradering,  
utvidelser, endret bruk av dagens 
anlegg, institusjon 

 18,0 0,0 18,0 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 51,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Sansehage/vinterhage 
28,0 16,1 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 

F2 –  
Planlegging 

Sum Pleie og omsorg 1 271,4 87,1 0,0 45,1 0,0 79,5 0,0 279,5 0,0 491,2 0,0  

             

Sum Ordinære investeringer  
u/Fornebu 

1 271,4 87,1 0,0 45,1 0,0 79,5 0,0 279,5 0,0 491,2 0,0  

             
Omsorgs- og velferdsboliger 
(selvfinans.) 

            

Botilbud felles             

Prosjekt Hovedgrep Endringsforslag 

Berger sykehjem Flere friske år 
Gjenbruk og sambruk 

Foreslår å forskyve ferdigstillelsesår fra 2025 til 2026 for sambruk 
med Berger barnehage. 

Dønskiveien 28–38 Flere friske år 
Mindre ledig kapasitet 
Alternative 
finansieringsmåter og 
eiermodeller 

Totalbehov vurderes. 

Belset omsorgsplasser Flere friske år 
Gjenbruk og sambruk 

Kommunedirektøren foreslår at Belset omsorgsplasser 
planlegges samlokalisert med Belset barnehage. Foreslår å 
forskyve ferdigstillelsesår fra 2027 til 2028. 

Sykehjem (uten 
geografisk plassering) 

Flere friske år 
Mindre ledig kapasitet 

Midlene ligger inne i kommunens langsiktige investeringsplan og 
vil innarbeides i budsjett- og økonomiplanperioden på et senere 
tidspunkt. Beløp til tidligfase skyves ut av budsjett- og 
økonomiplanperioden. 
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Pleie og omsorg –
 tilpasning/endring av eksisterende  
bygningsmasse 

 40,0 0,0 10,0 0,0 11,0 0,0 5,0 0,0 66,1 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Sum Botilbud felles 0,0 40,0 0,0 10,0 0,0 11,0 0,0 5,0 0,0 66,1 0,0  

             
Omsorgsboliger utviklings- 
hemmede 

            

Busoppveien boliger 
110,0 51,8 0,0 34,7 -34,2 10,0 0,0 0,0 0,0 96,5 -34,2 

F2 –  
Planlegging 

Eiksveien 116 omsorgsboliger 
77,5 0,9 -20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -20,5 

F4 –  
Avslutning 

Gullhaug omsorgsboliger 
70,0 48,9 0,0 16,1 -21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 65,1 -21,1 

F3 – 
Gjennomføring 

Meglergården 
69,0 60,3 -49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,3 -49,9 

F3 – 
Gjennomføring 

Omsorgsboliger for 
mennesker med utviklingshemming 
– 2025 

74,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 0,0 74,2 0,0 
F0 –  
Foranalyse 

Omsorgsboliger 
for mennesker med utviklings-
hemming – Fornebu, 2025 

94,8 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 84,8 0,0 94,8 0,0 
F0 –  
Foranalyse 

Personalfasiliteter til omsorgsboliger 
og ambulerende hjemmetjeneste 

 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 20,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Tokes vei omsorgsboliger 
55,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

F4 –  
Avslutning 

Vallerveien 146 omsorgsboliger 
101,6 80,0 -94,5 0,0 -37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 

-
132,3 

F3 – 
Gjennomføring 

Sum Omsorgsboliger 
utviklingshemmede 

652,5 248,3 -164,9 65,8 -93,1 15,0 0,0 163,9 0,0 493,0 
-

258,1 
 

             
Omsorgsboliger for eldre             

Belset omsorgsplasser 
617,0 1,1 0,0 2,0 0,0 1,7 0,0 23,0 0,0 27,8 0,0 

F0 –  
Foranalyse 

Capralhaugen boliger 
2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

F0 –  
Foranalyse 

Dønskiveien 28–38 omsorgsboliger  
for eldre 

515,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 
F1 – 
 Konsept 

Henie Onstad – omsorgsanlegg 
617,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 

F0 –  
Foranalyse 

Sum Omsorgsboliger for eldre 1 750,9 5,1 0,0 4,0 0,0 3,7 0,0 25,0 0,0 37,8 0,0  

             

Sum Omsorgs- og velferdsboliger 
(selvfinans.) 

2 403,5 293,4 -164,9 79,8 -93,1 29,7 0,0 193,9 0,0 596,9 
-

258,1 
 

             

Sum investeringsprosjekter 3 674,9 380,6 -164,9 124,8 -93,1 109,2 0,0 473,4 0,0 1 088,1 
-

258,1 
 

 
Berger sykehjem 
Berger sykehjem har et vesentlig byggteknisk vedlikeholdsetterslep, samtidig som det er behov for økt kapasitet og 
mer effektiv drift. Planlegging av nye plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester sees i sammenheng med 
bygging av ny Berger barnehage, hvor sambruk og samlokalisering utredes. Prosjektet piloteres i kommunens 
StimuLab-prosjekt. Planlagt nytt anlegg vil ha inntil 150 beboerplasser. Kommunedirektøren anbefaler å forskyve 
ferdigstillelse til 2026. 

Emmas testamente 

I 2016 ble det solgt tomter på Emma Hjorth for 19,3 mill. Dette er en del av gaven fra Emma Hjorth og skal komme 
mennesker med utviklingshemming til gode. 

Orientering om disponering av midlene ble behandlet i Hovedutvalget for bistand og omsorg sak 022/20, 
13.05.2020. Av totalt 19,3 mill. ble det tildelt 3 mill. til fire forskjellige prosjekter. 2 mill. ble bevilget til 
oppgradering av Solknatten hytte som ligger i Vestmarka. Videre ble det tildelt midler til Bærum kommunale 
dagtilbud og Emma Friskhus. Sistnevnte tiltak klassifiseres ikke som investering, og beløpene må flyttes fra 
investering til drift. Flere av tiltakene har blitt utsatt grunnet pandemien og vil bli gjennomført når det er mulig. 

https://tanketanken.no/brukermedvirkning-og-samhandling-i-byggeprosjekter/
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020036936&
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Lindelia sykehjem 

Lindelia er et nytt sykehjem med 132 institusjonsplasser med tilhørende personalfasiliteter, dagaktivitetssenter og 
kafé i bygget. Prosjektet ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten 2020. Avklaringer vedrørende sluttoppgjøret har tatt 
lengre tid enn planlagt.  

Lindelia ligger høyt og fritt på Gjettum, med utsikt over Oslofjorden i sør og til Kolsåstoppen i nord. Det ligger 
sentralt med T-banestasjon og gode bussforbindelser i nærheten. 

Lindelia er Bærums nyeste sykehjem, topp moderne og utstyrt med mye velferdsteknologi som gjør hverdagen 
bedre for beboerne og medarbeidere. Velferdsteknologien legger til rette for at beboerne opplever verdighet og 
trygghet tilpasset sine behov, samt at de kan bevege seg trygt ute og inne. For medarbeiderne utgjør 
velferdsteknologien en trygghet for at det gis nødvendig helsehjelp når det trengs, uten å forstyrre unødig. 

Beboerne har store flotte rom med eget bad som er godt tilrettelagt. Avdelingene er delt opp i tre enheter med 
åtte beboere i hver enhet. Det er eget oppholdsrom og kjøkken tilknyttet enhetene.  

Pasientvarsling 

Prosjektet installerer nytt pasientvarslingsanlegg i eksisterende omsorgsboliger for eldre og på sykehjem. 
Totalkostnadene ved å installere nytt pasientvarslingsanlegg utgjør erfaringsmessig om lag 6 mill. per lokasjon. Det 
vil i løpet av budsjett- og økonomiplanperioden tas stilling til om det skal installeres pasientvarsling på flere 
tjenestesteder før mindreforbruket eventuelt kan omdisponeres eller fristilles. 

Pleie og omsorg, inventar og utstyr 

Omsorgsboliger og bo- og behandlingssentre har løpende behov for oppgradering/utskiftinger av eldre og utgått 
inventar/utstyr. Det er behov for utskifting av hvitevarer, senger, møbler, kjøleanlegg, solskjerming, medisinsk-
teknisk utstyr og heiser – både personløftere og takheiser. Kommunedirektøren foreslår at årlig bevilgning på 2 
mill. beholdes i hele budsjett- og økonomiplanperioden. 

Pleie og omsorgsbygg – oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens anlegg, institusjon 

En årlig bevilgning som benyttes når det er behov for å gjøre mindre bygningsmessige endringer og utbedringer for 
å tilpasse bygningsmassen til de ulike beboergruppene. Kommunedirektøren foreslår en videreføring av 
bevilgningen med 7,5 mill. årlig. 

Sansehage/vinterhage 

Kommunedirektøren har utredet for en vinterhage/sansehage mellom omsorgsboligene i Gamle Drammensvei 25 
og sykehjemmet i Nordraaksvei 75. I formannskapssak 099/21, 21.04.2021, ble det besluttet at vinterhage skal 
etableres. Vinterhagen skal bidra til økte fellesarealer for beboere og ansatte, og til optimalisering av 
tjenestedriften på tvers av driftsenhetene. Utviklingen av vinterhage og oppgradering av fellesarealer 
gjennomføres i samarbeid med KALK eiendom som eier Nordraaksvei 75. Estimert ferdigstillelse er 2023. Foreløpig 
kostnadsestimat er 25–30 mill.   

Pleie og omsorg – tilpasning/endring av eksisterende bygningsmasse 

Midlene er avsatt for å tilpasse bygningsmassen til beboernes individuelle behov ut fra en helsefaglig vurdering. 
Dette gjelder både i de store omsorgsboligene for eldre, og spesielt i overgangen fra små til større boliger for 
mennesker med utviklingshemming. Kommunedirektøren foreslår en bevilgning på 5 mill. i 2025. 

Kommunedirektøren foreslår i tillegg en bevilgning på 30 mill. i 2022, til ombygging og utvidelse av Solbergveien og 
Klokkersvingen avlastningsboliger med totalt tre beboerrom, tilhørende bad, bedre tilrettelagte fellesareal og 
personalfasiliteter. Jf. formannskapssak 059/19, 19.3.2019, Avlastningstilbud for barn og unge med 
utviklingshemming – fremtidig behov og kapasitet. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020331211&dokid=5327750&versjon=7&variant=A&
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Busoppveien boliger 

I samsvar med BP2 behandlet i formannskapssak 144/19, 18.06.2019, og godkjenning av detaljregulering jf. 
kommunestyresak 005/21, 03.02.2021, planlegges det åtte omsorgsboliger med tilhørende personalfasiliteter for 
mennesker med utviklingshemming ved Nordby gård på Rykkinn. Prosjektet utvikles etter Stjerneboligkonseptet og 
skal tilby et permanent boligtilbud til åtte unge mennesker som alle har store bistandsbehov. De nye 
omsorgsboligene er prosjektert og tegnet slik at de individuelt er tilpasset den enkelte bruker. I tillegg planlegges 
det etablert et aktivitetshus for å gi muligheter for et bredere aktivitetstilbud for beboere 
ved Busoppveien boliger samt Brekkeski og Nordby. Husbanken har gitt investeringstilskudd til leilighetene og 
aktivitetshus på 34,2 mill. Byggetiltaket forventes ferdigstilt høsten 2023. Tidligere kostnadsestimat på 110 mill. er 
ikke tilstrekkelig for gjennomføring av prosjektet, og Kommunedirektøren vil i forbindelse med BP3 fremme 
endelig kostnadsramme høsten 2021. 

Eiksveien 116 omsorgsboliger 

I Eiksveien 116, tidligere Elgefaret 80–82, er det bygget 12 nye omsorgsboliger for mennesker med 
utviklingshemming, med tilhørende fellesarealer og personalfasiliteter, jf. formannskapssak 174/17, 19.09.2017. 
Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt og BREEAM Excellent-forbildeprosjekt. Bærum kommune tilbyr mulighet til å 
velge mellom å eie eller å leie sin egen omsorgsbolig. Samtlige har valgt å eie sin bolig i Eiksveien 116. Tjenesten 
(PLO) har tatt i bruk bygget (personalfasiliteter), og beboere har flyttet inn. Ferdigstillelse var i 2021, prøvedrift i 
2022. 

Gullhaug omsorgsboliger 

Bærum kommune har et underskudd på omsorgsboliger, og det er behov for å tilrettelegge for et nytt bygg for 
dette formålet i Lommedalen. Planen skal sikre gode boforhold og gode uteoppholdsarealer. Det planlegges å 
etablere 12 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, med tilhørende fellesareal og 
personalfasiliteter på Gullhaug. Bærum kommune tilbyr med mulighet til å velge mellom å eie eller å leie sin egen 
bolig. Prosjektet planlegges ferdigstilt ved årsskiftet 2022/2023. Tidligere kostnadsestimat på 70–75 mill. antas å 
være tilstrekkelig for gjennomføring av prosjektet. 

Meglergården 

Det er inngått avtale om kjøp av 12 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, samt fellesarealer og 
personalfasiliteter, i boligprosjektet Meglergården på Bekkestua. Kommunens andel på 37 prosent av tomten ble 
solgt til utvikler i 2018, jf. formannskapssak 34/18, 06.03.2018, og salgsoppgjøret ble mottatt våren 2019. 
Prosjektets kostnadsramme er 69 mill. etter salg av tomt. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd på 
19,9 mill. I tillegg er det lagt inn en forventet salgsinntekt på 30 mill. for boligene som skal selges til beboere i 
2022, jf. formannskapssak 218/18, 18.12.2018, omsorgsboliger og valgfrihet mellom å leie og å eie. 
Omsorgsboligene forventes ferdigstilt våren 2022.  

Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming – 2025 

12 leiligheter skal tilpasses til omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming og tilpasses Husbankens krav 
til investeringstilskudd. Tre enheter skal dekke behovet for personalfasiliteter.  

Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming – Fornebu, 2025 

Det er bestilt 15 boliger på OBOS Fornebu AS' felt 9.4 med levering 2025. 12 leiligheter skal tilpasses til 
omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming og tilpasses Husbankens krav til investeringstilskudd. Tre 
enheter skal dekke behovet personalfasiliteter.  

Personalfasiliteter til omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste 

Midlene brukes til kjøp av personalfasiliteter tilknyttet omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste der 
kommunen ikke bygger eller anskaffer et samlet byggeprosjekt. Kommunedirektøren foreslår å videreføre 5 mill. 
årlig. 

Tokes vei omsorgsboliger 

I Tokes vei er det bygget åtte omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming med tilhørende fellesarealer 
og personalfasiliteter. Bærum kommune tilbyr mulighet til å velge mellom å eie eller å leie sin omsorgsbolig. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019114440&dokid=4472333&versjon=11&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020240649&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017190681&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018043222&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018105055&dokid=4010634&versjon=26&variant=A&
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Samtlige har valgt å eie. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd på 13,7 mill. Prosjektet er overtatt 
ultimo mai 2021, og prøvedrift går frem til mai 2022. Bygget er tatt i bruk av tjenesten (PLO), og samtlige beboere 
har flyttet inn.  

Vallerveien 146 omsorgsboliger 

Vallerveien 146 er et pilotprosjekt for konseptet Det gode nabolag utviklet i samarbeid med Husbanken og Bærum 
kommune. Tomt med vilkår om realisering av konseptet er solgt til privat aktør og vedtatt i formannskapssak 
138/19, 18.06.2019. Prosjektet forventes å få investeringstilskudd fra Husbanken og salgsinntekter. 

Prosjektet omfatter: 

• Boligprosjektet vil utgjøre rundt 60–70 leiligheter. 

• Kommunen har inngått avtale om tilbakekjøp av 16 omsorgsboliger for mennesker med 
utviklingshemming, samt fellesarealer og personalfasiliteter. Kjøpet ble avtalt i forbindelse med salget av 
prosjektet for en kjøpesum på 87,3 mill. 

• 15 boliger selges til førstegangskjøpere under 35 år med 15 prosent rabatt i forhold til markedspris. 

• 3 boliger selges til startslånsmottakere. 

• Øvrige leiligheter er ordinære boliger for salg i markedet. 

• Boliger til førstegangskjøpere og omsorgsboliger får prisregulering ved videresalg. 

Antatt ferdigstillelse av prosjektet er 2023. 

Belset omsorgsplasser 

Det planlegges å utnytte Belset skoletomt til omsorgsformål, med muligheter for 150 plasser. Utredning starter 
tidlig i budsjett- og økonomiplan perioden for å kunne fastsette drifts- og bokonsept. Vurderingene knyttet til 
dette sees opp mot kommunens strategi for fremtidig tjenesteprofil for Pleie og omsorg. Kommunedirektøren 
anbefaler at Belset omsorgsplasser planlegges samlokalisert med Belset barnehage. Estimert ferdigstillelsesår er 
2027. 

Capralhaugen boliger 

Det skal gjennomføres en vurdering av sammenbygging av Capralhaugen omsorgsboliger tidlig i budsjett- og 
økonomiplanperioden. Omsorgsboligene i Vestre Almelien 28 og Capralhaugen 70 er i dag lokalisert i to bygg. 
Kommunedirektøren anbefaler å utrede om en sammenbygging vil gi en økning i omsorgsboligkapasitet og 
fellesarealer, og om dette vil bidra til enda bedre og mer effektive driftsforhold. Økt kapasitet forventes å gi 
investeringstilskudd fra Husbanken. Det er bevilget 2 mill. fra Pleie og omsorg – tilpasning/endring av eksisterende 
bygningsmasse til utredning i tidligfase. 

Dønskiveien 28–38 omsorgsboliger for eldre 

Dønskiveien 28–38 er planlagt brukt til inntil 80 plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester, jf. 
formannskapssak 174/17, 19.09.2017. Det er senere vurdert at tomten egner seg godt til konseptet Det gode 
nabolag, jf. formannskapssak 215/18, 20.11.2018, som ble utviklet i et innovasjonssamarbeid med Husbanken. 
Kommunedirektøren arbeider videre med sikte på salg av boligutviklingsprosjektet med tilbakekjøp av 
omsorgsboliger, slik at salg kan delfinansiere/finansiere kommunens behov for omsorgsboliger. Det søkes å 
gjennomføre planmessig tilrettelegging for prosjektet i forbindelse med rullering av ny kommuneplan. Prosjektet 
må sees i sammenheng med fremtidens pleie- og omsorgstjenester (PLO 2024). Estimert ferdigstillelse av 
prosjektet må vurderes etter fastsettelse av ny kommuneplan og rullering av neste behovsanalyse for heldøgns 
omsorgsplasser for eldre.  

Henie Onstad – omsorgsanlegg 

Det er gjennomført en innledende konseptutredning for Henie Onstad omsorgsanlegg. Lokasjonen Henie Onstad 
har tidligere vært pekt på som en aktuell tomt for realisering av Det gode nabolag. Det skal utredes videre for å 
kunne fastsette drifts- og bokonsept på denne lokasjonen. Vurderingene knyttet til dette sees opp mot 
kommunens strategi for fremtidig tjenesteprofil for Pleie og omsorg, og handlingsrom i kommuneplanens arealdel, 

https://www.husbanken.no/
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019112666&dokid=4469254&versjon=11&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017200090&dokid=3734368&versjon=10&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/innovasjon-i-barum/innovasjonsprisene/det-gode-nabolag/
https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/innovasjon-i-barum/innovasjonsprisene/det-gode-nabolag/
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018249501&dokid=4237504&versjon=14&variant=A&
https://www.husbanken.no/person/
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herunder strategi for utvikling av nedre Høvik-området. Utredningen starter i budsjett- og økonomiplanperioden, 
og ferdigstillelsesår skal fremkomme av denne utredningen. 
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Helse og sosial 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Helse og sosial har ansvar for tjenester som retter seg både mot hele befolkningen og noen spesielle 
målgrupper. Ved å legge til rette for selvhjulpenhet og mestring for den enkelte og et mangfoldig og 
inkluderende samfunn, kan gode liv og like muligheter skapes. 

Seksjon psykisk helse og rus omfatter bemannede boliger og ambulante oppfølgingstilbud til voksne 
innbyggere med psykisk sykdom og/eller rusutfordringer. Det tilbys også lavterskeltjenester, råd og 
veiledning, samt helsetilbud til innbyggere med rusproblemer. Seksjonen forvalter kommunens 
velferdsboliger samt statlige og kommunale boligsosiale virkemidler.   

Den kommunale delen av NAV Bærum har ansvar for kommunens sosialtjeneste som gir hjelp til 
livsopphold og kvalifiseringsprogram for de som ønsker å delta i arbeidslivet, men har behov for 
oppfølging og trening for å lykkes. Denne delen av NAV Bærum har også ansvar for kriseboliger og tilbyr 
økonomisk rådgivning ved behov.  

Seksjon arbeid og inkludering omfatter Flyktningkontoret, Botiltak for enslige mindreårige flyktninger, 
Voksenopplæringssenteret og Arbeid og aktivitet. Seksjonen har ansvar for bosetting og 
introduksjonsprogram for flyktninger, norskopplæring, grunnskole for voksne, migrasjonshelsetilbud og 
muligheter for arbeidstrening og tilrettelagt arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Bjørnegård aktivitetshus tilbyr kurs og lavterskeltilbud for voksne med psykiske utfordringer. Bærum 
kommune er vertskommune for introduksjonsprogrammet og norskopplæring for Hole kommune.   

Bærum kommune ved Helse og sosial har også vertskommuneansvar for Asker og Bærum legevakt og 
for krisesentertilbudet for Asker, Bærum og Lier kommune. Disse er organisert i seksjon helse sammen 
med friskliv og mestringstilbud, ambulant ergo- og fysioterapi, rehabilitering og hjelpemiddelutlån. I 
seksjon helse er også Bærums seniorsentertilbud samt Folkehelsekontoret med ansvar for miljørettet 
helsevern, skjenkebevilling, vaksinasjon og fastlegeordningen. Kommuneoverlegefunksjonen er 
organisert i Helse og sosial. 

Tjenester 

• Helse 

• NAV Bærum 

• Psykisk helse og rus 

• Arbeid og inkludering 

 

 
 
 

Dette skal vi oppnå 
 
Helse og sosial sitt samfunnsoppdrag er å bidra til gode liv og like muligheter for innbyggerne. Med 
fokus på den enkeltes ressurser og utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?», skal tjenestene 
jobbe for økt selvhjulpenhet, livskvalitet og mestring for den enkelte, samt trygge lokalmiljøer og 
inkluderende samfunn. Slik skal fremtidige tjenestebehov utsettes og reduseres.  
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I budsjett og økonomiplanperioden vil Helse og sosial ha særlig fokus på tverrfaglig samarbeid for å 
forebygge utenforskap. Flere familier skal få mulighet til å eie egen bolig gjennom innsatsen «Barn bor 
bra i Bærum», som innebærer økt bruk av startlån, tett oppfølging og veiledning. 

Tjenestene i Helse og sosial har over tid utviklet en sterk samhandlingstradisjon med frivillige og ideelle 
aktører, samt med næringslivet. Tilskuddsmidlene skal understøtte dette også fremover. 2022 er 
frivillighetens år, hvilket betyr at det vil rettes oppmerksomhet mot dette også fra statlig hold. 

Helse og sosial skal i planperioden implementere samhandlingsverktøyet BTI (Bedre tverrfaglig innsats) i 
familie- og voksentjenestene. Dette skal bidra til å styrke den koordinerte innsatsen for stabile 
oppvekstvilkår for barn i lavinntektsfamilier. Flere tjenester skal i planperioden samlokaliseres i ny 
kommunegård hvor et felles velferdstorg vil legge til rette for økt samhandling på tvers av 
velferdstjenestene.   

NAV Bærum vil ha et særskilt fokus på at innbyggere som mottar langvarig sosialhjelpstønad, skal 
avklares mot arbeid og andre rettigheter. Flere innbyggere med store og sammensatte behov innen 
psykisk helse og rus skal få heldøgns bo- og omsorgstilbud i og av kommunen. Gjennom kvalifisering og 
arbeidsrettede tilbud skal flere komme i utdanning og arbeid for å oppnå selvhjulpenhet og 
uavhengighet i bærumssamfunnet.  

Mer effektive tjenester og arbeidsprosesser skal utvikles gjennom bruk av digitale løsninger. Innsatsen 
vil frigjøre kapasitet til å møte vekst og nye behov innen flere områder.  

Med innovative og trygge ledere skal fremtidens tjenestekvalitet og nødvendig kompetanse sikres. Helse 
og sosial skal i planperioden utarbeide en strategisk kompetanseplan for å sikre riktig rekruttering som 
både dekker dagens og fremtidens behov, samt gir livslang læring for ansatte. Utviklingsarbeidet gjøres i 
dialog og samhandling med ansattrepresentanter. Asker og Bærum legevakt videreutvikles som en 
allmennmedisinsk legevakt. Sammen med brukerne skal seniorsentrene i Bærum utvikles til å møte 
behovene hos fremtidens seniorer. 

 

Oppdrag 

 
    
Oppdrag Beskrivelse Frist Status 
Videreutvikle Asker 
og Bærum legevakt 
som et godt og trygt 
allmennmedisinsk 
akuttilbud 

For å videreutvikle Asker og Bærum legevakt som et godt og trygt 
allmennmedisinsk akuttilbud, vil det i planperioden gjøres innsats 
knyttet til: 

• Pasienter på rett nivå til rett tid – gode pasientforløp 
utvikles i samarbeid med fastleger og Bærum sykehus for 
fremtidig pasientbehandling med kvalitet og bærekraft. 

• Digitalisere og automatisere arbeidsprosesser for å 
effektivisere administrative og faglige oppgaver. 

• Evaluere bruk av ambulant legebil. 

• Ivareta Asker og Bærum legevakt som en god og attraktiv 
arbeidsplass med riktig kompetanse og godt arbeidsmiljø. 

 

31.12.2024 Iht. plan 
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Digitalisering som 
verktøy for mer 
effektive og 
fremtidsrettede 
tjenester 

Helse og sosial skal sikre bedre løsninger for innbyggerne og mer 
effektive arbeidsprosesser, blant annet gjennom følgende 
prosjekter: 

• Anskaffe nytt fagsystem for å frigjøre 
saksbehandlerkapasitet til oppfølging av brukere i NAV 
sosial. 

• Pilotere og innføre KOBO i samarbeid med Husbanken og 
KS – et system for mer effektiv søknadsprosess, forvaltning 
og tildeling av boliger. Dette gir gevinster både for 
innbyggere og for saksbehandlingen. 

• Bidra til videreutvikling av og innføre Digihot i samarbeid 
med KS og NAV stat – et digitalt system for søknad og 
behandling av hjelpemidler – frigjør betydelige ressurser i 
tjenesten og forkorter total saksbehandlingstid for 
innbyggerne. 

• Innføre digital søknad og saksbehandlingssystem for 
startlån. Startlånssatsningen er doblet de siste to årene. 
Dette frigjør saksbehandlingskapasitet. 

 

31.12.2024 Iht. plan 

Redusere antall 
langtidsmottakere 
av sosialhjelp 

NAV vil i planperioden ha hovedfokus på to fireårsprosjekter for å 
redusere langvarig sosialhjelpsavhengighet: 

• «Alle kan jobbe»: Prosjektet gjennomføres i samarbeid 
med veiledningssenteret i Fylkeskommunen som bistår 
med å avklare realkompetanse i forhold til arbeid, fagbrev 
eller utdanning. Prosjektet mottar tilskudd fra 
Statsforvalteren som dekker to stillinger til prosjektet. 

• «Avklare mot riktig ytelse»: NAV fortsetter sitt arbeid med 
å avklare langtidsmottakernes rettigheter til 
arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd for å sikre riktige 
ytelser.  

 

31.12.2024 Iht. plan 

Jobb og 
karrieremuligheter  

Helse og sosial skal være opptatt av å sikre jobb- og 
karrieremuligheter for brukere av helsetjenester og sosiale tjenester. 
Dette innebærer: 

• Utføre målrettet kompetansekartlegging med individuelt 
fokus. Målet er økt formell kompetanse hos den enkelte 
for derved å legge til rette for varig og trygg tilknytning til 
arbeidslivet og et selvstendig liv. 

• Et særlig fokus på kvalifisering for innvandrerkvinner. 

• Bidra til økt digital kompetanse for de som har behov for 
det. 

31.12.2024 Iht. plan 
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Utvikle 
styringsindikatorer 
og omstille 
organisasjonen til 
fremtidens tjenester 

Helse og sosial vil i planperioden sikre at tjenestene til innbyggerne 
både er effektive og har riktig nivå med riktig kvalitet. For å oppnå 
dette er det nødvendig å videreutvikle gode styringsverktøy. 
Hovedfokuset vil blant annet være: 

• identifisere og utvikle hensiktsmessige styringsindikatorer 
for omstillingsarbeidet i tjenestene, herunder psykisk helse 
og rus 

• anskaffe fagsystem til Arbeid og aktivitet for å sikre god 
oppfølging av brukerne 

• utarbeide strategisk kompetanseplan og legge til rette for 
fremtidig effektiv og målrettet ressursbruk med god 
kvalitet også i fremtiden 

• riktig og målrettet rekruttering 

• større og robuste enheter – med fortsatt fokus på fag og 
god kvalitet. 

 

31.12.2024 Iht. plan 

Sikre egnede og 
gode boforhold til 
innbyggere med 
særskilte behov på 
boligmarkedet 

Fra leie til eie:  

NAV Bærum og Boligbistand fortsetter sin økte innsats for at 
lavinntektsfamilier skal kunne kjøpe sin egen bolig ved hjelp av 
Husbankens startlånsordning. I 2021 ble låneporteføljen til 
kommunen økt til 400 millioner, noe som gjør dette mulig. Målet er 
at minst 20 lavinntektsfamilier årlig skal kunne kjøpe sin egen bolig 
ved hjelp av startlån. Dette vil bidra til gode oppvekstvilkår for barn 
og økt selvhjulpenhet for familiene. Det vil også bidra til et lavere 
investeringsbehov for nye velferdsboliger til barnefamilier. 

  

Rett bolig til rett tid: 

Økt gjenbruk / ombygging av eksisterende eiendomsmasse bidrar til 
å redusere investeringsbehovet for nye velferdsboliger og vil 
samtidig øke andelen velferdsboliger i Bærum øst. Riktige boliger 
stabiliserer levevilkår; de planlagte modulboligene til bostedsløse og 
mennesker med rusutfordringer må realiseres i planperioden. 

Helse og sosial skal sammen med Eiendom utvikle nye fremtidige 
omsorgs- og velferdsboligkonsepter. 

 

31.12.2024 Iht. plan 

Implementere 
samhandlingsmodell 
for bedre tverrfaglig 
innsats (BTI) 

Helse og sosial skal implementere en arbeidsmodell for å sikre tidlig 
og tverrfaglig oppfølging av barn i risiko. Modellen skal bidra til å 
styrke den koordinerte innsatsen for stabile oppvekstvilkår for barn i 
lavinntektsfamilier, samt samhandling mellom tjenester under 
Velferd. Modellen implementeres også for tjenesteområdene 
Oppvekst Skole og Oppvekst barnehage.  

  

 

31.12.2022 Iht. plan 
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Tilpasse de 
flyktningenære 
tjenestene til nytt 
lovverk og et lavere 
bosettingsnivå 

Tjenestene innenfor flyktningområdet må stadig tilpasses endringer. 
Dette skyldes hovedsakelig variasjoner i behovet for å ta imot 
flyktninger. I tillegg trådte ny integreringslov i kraft 1. januar 2021. 
Tilpasningen på området vil hovedsakelig bestå av: 

• Implementering av ny integreringslov. 

• Nedskalering av tjenester – særlig knyttet til arbeid med 
flyktninger og reduserte statlige inntekter som følge av 
lavere bosetting. 

• På bakgrunn av lavere bosettingstall og endringer i 
rammefaktorer for drift, jobbes det med å organisatorisk 
samordne Botiltak for enslige mindreårige med en annen 
egnet tjeneste. Dette vil være viktig for å opprettholde en 
robust og faglig sterk tjeneste. 

• Samordning av tjenester, også opp mot fylke, frivillighet og 
private aktører. 

 

31.12.2024 Iht. plan 

Samordne og 
tilpasse tjenester 
innen psykisk helse 
og rus 

Helse og sosial skal i planperioden samordne og tilpasse tjenestene 
innen psykisk helse og rus. Dette vil bidra til å sikre gode overganger 
mellom barne- og ungdomstjenestene og voksentjenestene. Helse og 
sosial skal: 

• implementere samhandlingsverktøyet BTI (Bedre 
tverrfaglig innsats) i familie- og voksentjenestene for å 
forebygge ungt utenforskap 

• videreutvikle nettverk mellom barnevern, tilrettelagte 
boliger med behandling og oppfølgingstjenesten innen 
psykisk helse og rus, for å sikre trygge og gode overganger 

• i fellesskap utvikle gode styringsindikatorer og prognoser 
for fremtidens behov av psykisk helse- og rustjenester 

• utvikle Høstbo boliger som et døgnbemannet bo- og 
omsorgstilbud til yngre brukere med store og sammensatte 
behov 

• sikre helhetlige og samordnede lavterskeltilbud på tvers av 
ungdoms- og voksentjenestene 

• bidra til utvikling og etablering av FACT Ung i Bærum i 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten og Oppvekst 
barnehage 

 

31.12.2024 Iht. plan 

Relevante, 
forebyggende og 
bærekraftige 
tjenester til 
kommunens 
seniorer 

Helse og sosial skal utvikle seniortilbudene i samarbeid med 
brukerne. Målet er fremtidsrettede, relevante og robuste sentre 
med friskliv og mestringstilbud i samarbeid med frivillige, 
interesseorganisasjoner, lokallag og foreninger med flere. 
Sentrene skal bidra til økt livskvalitet og mestring for den enkelte 
eldre. 

 

31.12.2024 Iht. plan 
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Flere innbyggere 
med store og 
sammensatte behov 
innen rus og/eller 
psykisk helse skal få 
tilbud i Bærum 
kommune 

Flere innbyggere med behov for heldøgns oppfølging- og botilbud 
innen rus og/eller psykisk helse, skal få tilbud om dette i Bærum 
kommune. Ved å tilby tjenester i egen regi vil innbyggerne være 
nærmere sitt lokalsamfunn og nettverk, noe som for mange er viktig 
i et mestringsperspektiv. Faglig og tett samhandling med 
spesialisthelsetjenesten gir mer helhetlige og koordinerte tjenester. 
Et tjenestetilbud i egenregi gir også mulighet for fortløpende å gjøre 
justeringer i vedtak i tråd med brukernes behov og er mer 
ressurseffektivt enn eksterne kjøp utenfor kommunen. Helse og 
sosial skal oppnå dette ved å:  

• dreie tildelingspraksis av tjenestene ved å benytte 
mulighetene ved 24/7 ambulant oppfølging bedre 

• evaluere natteamet og vurdere tilpasning til nye behov 

• evaluere og vurdere bruk av gruppetilbud 

• utrede teamorganisering i oppfølgingstjenesten psykisk 
helse og rus 

• styrke aktivitetsbasert helsehjelp og 
arbeidstrening gjennom Recovery-orientert vridning og 
tjenestedesign – samarbeide med andre aktører om dette 

Tilskudd knyttet til etablering av erfaringskonsulenter går ut i 
perioden. Erfaringene skal evalueres for å vurdere riktig nivå på 
videreføring innen rammen. 

 

31.12.2024 Iht. plan 

Flere i arbeid for økt 
selvhjulpenhet 

NAV jobber kontinuerlig med å få flest mulig i ordinært eller 
tilrettelagt arbeid. I de fire påfølgende årene retter NAV innsatsen 
ytterligere mot følgende områder: 

• økt arbeidsmarkedskompetanse hos NAV Bærum 

• større grad av samarbeid med næringslivet, organisasjoner, 
Bærum næringsråd og frivillige for å få flere i arbeid 

• bruke «klart språk» på NAV-kontoret for å sikre at brukere 
forstår sine rettigheter og plikter og blir klar over egne 
muligheter til arbeid og/eller utdanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2024 Iht. plan 
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 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
 
 

 
 

 

- Brutto investeringer per år (graf) 

 

Beløp i 1000 kr 
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Driftsbudsjett 

 

Fordeling per ansvarsområde 

 
Beløp i 1000 kr 

 
 

 
 
 
Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter     
Lønn 679 157 674 567 670 067 670 067 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

181 396 181 396 181 396 181 396 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

132 836 133 736 133 736 133 736 

Overføringsutgifter 219 405 219 405 219 405 219 405 
Finansutgifter 1 500 1 500 1 500 1 500 

Sum Driftsutgifter 1 214 295 1 210 605 1 206 105 1 206 105 

Driftsinntekter     
Salgsinntekter -52 407 -52 407 -52 407 -52 407 
Refusjoner -175 818 -175 801 -175 801 -175 801 
Overføringsinntekter -8 773 -8 773 -8 773 -8 773 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Sum Driftsinntekter -238 499 -238 482 -238 482 -238 482 

Sum 975 796 972 123 967 623 967 623 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 955 415 955 415 955 415 955 415 

Vedtatte endringer forrige periode     
Endret behov flyktninger 1 400 800 800 800 
Midlertidig drift krisesenter for menn -500 -500 -500 -500 
Omstilling 2024 – dreining psykisk helse, 
reversert 2021 

-2 600 -2 600 -2 600 -2 600 

Omstilling av NAV Bærum -4 500 -8 500 -13 000 -13 000 
Reduksjon – effektivisering bemanning, 
herunder administrative stillinger HESO 

-700 -700 -700 -700 

Øke antall Ergoterapeuter med 2 årsverk, i tråd 
med politisk vedtak 

-1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Økt behov rus og psykisk helse 0 900 900 900 
Andre tiltak/tekniske endringer -4 605 -4 578 -4 578 -4 578 
Sum Vedtatte endringer forrige periode -13 105 -16 778 -21 278 -21 278 

Budsjettendring i år     
Andre tiltak/tekniske endringer 2 503 2 503 2 503 2 503 
Sum Budsjettendring i år 2 503 2 503 2 503 2 503 
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer 5 482 5 482 5 482 5 482 

Konsekvensjusteringer -5 119 -8 792 -13 292 -13 292 

Konsekvensjustert ramme 950 296 946 623 942 123 942 123 

Husleie og driftsutgifter lokaler     
Husleie, inkludert strøm og alarmsystem 
Lindelia omsorgsbolig 

800 800 800 800 

Sum Husleie og driftsutgifter lokaler 800 800 800 800 
Kostnadsreduserende tiltak     
Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering 
fra 2021, reversering for spesifisering 

4 815 4 815 4 815 4 815 

Spesifisering av rammekutt på 0,5% -4 815 -4 815 -4 815 -4 815 
Sum Kostnadsreduserende tiltak 0 0 0 0 

Mer-/mindrebehov     
Nye brukere med store og sammensatte 
omsorgsbehov innen psykisk helse 

11 900 11 900 11 900 11 900 

Økt behov for kommunal bostøtte 8 800 8 800 8 800 8 800 
Andre tiltak/tekniske endringer 4 000 4 000 4 000 4 000 
Sum Mer-/mindrebehov 24 700 24 700 24 700 24 700 

Nye tiltak og realendringer 25 500 25 500 25 500 25 500 

Ramme 2022-2025 975 796 972 123 967 623 967 623 

 

 
Vedtatte endringer forrige periode 
Tittelen på tiltakene er hentet fra opprinnelig vedtak, og sikrer effektiv datahåndtering og sporbarhet over flere 
budsjettår. Følgende gjelder, uavhengig av ordlyden som er benyttet i tiltakets opprinnelige tittel: negative tall er 
uttrykk for en reduksjon av budsjettrammen sammenlignet med foregående år. Det betyr for eksempel at 
tidsbegrensede styrkinger vil fremkomme med negative tall fra og med det året styrkingen avsluttes/trappes ned. 

Tallene viser endring fra budsjett 2021. 

 
1. Endret behov flyktninger 
Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

2. Midlertidig drift krisesenter for menn 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 
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3. Omstilling 2024 – dreining psykisk helse, reversert 2021 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

4. Omstilling av NAV Bærum 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. Tallene viser endring fra budsjett 2021. 

5. Reduksjon – effektivisering bemanning, herunder administrative stillinger HESO 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

6. Øke antall Ergoterapeuter med 2 årsverk, i tråd med politisk vedtak 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

7. Økt behov rus og psykisk helse 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2020-2023. 

 
Nye tiltak  
 

Nye tiltak - husleie og driftsutgifter lokaler 

1. Husleie, inkludert strøm og alarmsystem Lindelia omsorgsbolig 

Ved en inkurie ble det ikke, i forbindelse med budsjettering av nyetablerte Lindelia omsorgsboliger, inkludert 
husleieutgifter til fellesareal og personalbaser, samt utgifter til strøm og alarmsystem. Helse og sosial foreslår 
tilført 0,8 mill. årlig til dette i budsjettet for 2022 og resten av perioden.  
 

Nye tiltak - Kostnadsreduserende tiltak 

2. Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering fra 2021, reversering for spesifisering 

Se eget tiltak for spesifisering av 0,5% kuttet. 

3. Spesifisering av rammekutt på 0,5% 

For Helse og sosial utgjør en 0,5 prosent reduksjon i rammene 4,8 millioner kroner. For å løse dette er det 
gjennomført en rekke effektiviseringstiltak. Av dette utgjør 2,1 mill. effektivisering av stillingsbrøker innen flere 
av tjenesteområdene. Videre er 1,1 mill. knyttet til gevinstrealisering av Digisos og andre mindre prosjekter. 
Resterende beløp på 1,5 mill. er knyttet til reduksjon av administrative stillinger og ulike driftsutgifter.  
 

Nye tiltak - mer-/mindrebehov 

4. Nye brukere med store og sammensatte omsorgsbehov innen psykisk helse 

 
Det har vært et stigende behov for omsorgstjenester til brukere med store og sammensatte behov innen psykisk 
helse og rus. Dette er tidligere løst ved å øke antall kjøp av private heldøgns bo- og omsorgsplasser utenfor 
kommunen. Helse og sosial har, ved nyetablering av Lindelia og ved intern omstilling av tjenestene, nå tre 
døgnbemannede boliger for å dempe de økonomiske konsekvensene av denne økningen. Det er ytterligere 
iverksatt flere tiltak for å redusere merbehovet. Fortsatt er det behov for kjøp av eksterne bo- og omsorgstilbud til 
brukere som ut ifra individuelle behov bør tilbys dette utenfor kommunen, eller når det samlede behovet 
overstiger kapasitet i egenregi. Antall brukere er stadig i endring. Høsten 2020 er det kommet flere nye brukere fra 
spesialisthelsetjenesten som kommunen, på tross av innsatsene, må fremskaffe et tilbud til ved kjøp fra eksterne 
leverandører. Netto var det per juni 2021 en økning på syv brukere mer enn det var budsjettert for. Dette er 
ressurskrevende brukere og merbehovet utgjør 16,9 millioner.  
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Tiltak for å redusere merbehovet er en av de viktigste innsatsene for Helse og sosial. 
 

5. Økt behov for kommunal bostøtte 

Gjengs leie ble innført i 2010. Merinntektene som følge av gjengs leie skal både bidra til økt vedlikehold og 
utbetaling av kommunal bostøtte. Helse og sosial fikk i 2016 tilført 8,2 millioner til kommunal bostøtte, men antall 
mottakere har økt i takt frem til alle velferdsboliger inngikk i ordningen. I tillegg har antall kommunale boliger og 
prisutviklingen i leiemarkedet økt. Merbehovet har sporadisk vært dekket ved engangsoverføringer fra Eiendom og 
Boligforvaltningsfondet. Det er nå overført 4,0 mill. fra Eiendom til Helse og sosial på varig basis, uten 
konsekvenser for en forsvarlig vedlikeholdstakt. Gjenværende merbehov knyttet til kommunal bostøtte utgjør 8,8 
mill. og foreslås dekket utover perioden.   

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 

 
     
Indikatornavn Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 
Andel beboere i boliger med stasjonær 
bemanning, inkl. eksterne kjøp, i forhold til antall 
brukere innen psykisk helse og rus 

18,4 % 17,9 % 20,0 % 22,3 % 

Flyktninger i arbeid eller utdanning etter endt 
introduksjonsprogram 

53,0 % 68,0 % 71,0 % 59,0 % 

Flyktninger i arbeid eller utdanning to år etter 
endt introduksjonsprogram (resultat for 2020 
kommer ikke før i desember 2021) 

63,0 % 68,0 % 67,0 % 0,0 % 

Sosialhjelpsmottakere (akkumulert antall per 
31.12) 

2 098 2 164 2 113 2 132 

Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med 
sosialhjelp som hovedinntekt  (måneder) 

6,9 7,1 7,2 7,3 

Antall langtidsmottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 

553 607 619 566 

 

 
 
Investeringer i perioden 
 
Kommunedirektøren foreslår å investere for netto 0,4 milliarder kroner innenfor 
kommunalsjefsområdet Helse og sosial. Investeringene knytter seg i hovedsak til investeringer i 
velferdsboliger. 

  

Nye prosjekter (prosjekter som ikke er omtalt i tidligere budsjett- og økonomiplaner): 

• ingen nye 
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Investeringsbudsjett 

 
Beløp i mill. kr Samlede 

prosjekt-
beløp 

Økonomiplan Sum Inntekt Investerings-
fase 

Investeringsprosjekter    Godkj. 
vedtak 

2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-
25 

 

Ordinære investeringer 
u/Fornebu 

            

IT-prosjekter             

Forvaltning fagsystemer 
bistand og omsorg IA 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 

S – 
Samle-
bevilgning 

Sum IT-prosjekter 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0  

             

Sosialtjeneste og bolig             

Asker og Bærum 
krisesenter 25,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 

F4 –  
Avslutning 

Sum Sosialtjeneste og 
bolig 

25,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0  

             

Kommunehelse             

Inventar og utstyr, helse 
og sosial  0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 2,0 0,0 

S –  
Samle-
bevilgning 

Sum Kommunehelse 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 2,0 0,0  

             

Sum Ordinære 
investeringer u/Fornebu 

25,0 8,7 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 10,2 0,0  

             

Omsorgs- og 
velferdsboliger 
(selvfinans.) 

            

Velferdsboliger             

Anskaffe nye boliger 
etter salg til kommunale 
leietakere 

 75,0 -53,0 45,0 -38,0 45,0 -34,8 45,0 -34,8 210,0 -160,6 
S – Samle-
bevilgning 

Boligmoduler Griniveien 
15,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 

F4 –  
Avslutning 

Modulbaserte 
velferdsboliger 10,3 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 

F1 –  
Konsept 

Tanumveien 73 
11,4 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 

F2 –  
Planlegging 

Velferdsbolig – 
firemannsboliger  28,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 70,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Velferdsboliger – 
anskaffelse av 
enkeltstående boliger 

 15,0 -2,0 15,0 -2,0 15,0 -2,0 15,0 -2,0 60,0 -8,0 
S – Samle-
bevilgning 

Sum Velferdsboliger 37,4 140,3 -55,0 74,0 -40,0 74,0 -36,8 74,0 -36,8 362,3 -168,6  

             

Sum Omsorgs- og 
velferdsboliger 
(selvfinans.) 

37,4 140,3 -55,0 74,0 -40,0 74,0 -36,8 74,0 -36,8 362,3 -168,6  

             

Sum 
investeringsprosjekter 

62,4 149,0 -55,0 74,5 -40,0 74,5 -36,8 74,5 -36,8 372,5 -168,6  
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Forvaltning fagsystemer bistand og omsorg 

Samlepotten omfatter anskaffelse og implementering av fagsystemer innenfor området bistand og omsorg.  
I 2022 er det avsatt midler til nytt fagsystem for NAV Sosial og nytt fagsystem for Storkjøkkenet. 

Asker og Bærum krisesenter 
Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende krisesenter for å huse både kvinner og menn i separate løsninger. 
Etter tilsyn fra Statsforvalteren ble kommunen pålagt å utbedre forholdene for menn og deres barn, i tråd med 
nasjonale retningslinjer. Krisesenteret var opprinnelig dimensjonert for kvinner og hadde 12 plasser. Med 
tilrettelagt ombygging og påbygg, vil bygget tilpasses slik at både kvinner og menn kan få et godt tilbud. 
Krisesenteret vil etter ombygging ha kapasitet til 10 kvinner og 2 menn. Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 
2021, med prøvedrift frem til sommeren 2022. Prosjektet har en kostnadsramme på 25 mill., inkl. anbefalte 
opsjoner på 0,6 mill. jf. formanskapssak 240/20, 16.12.2020.  

Inventar og utstyr, helse og sosial 

Tjenestesteder innen Helse og sosial har behov for utskifting av store maskiner og utstyr: kjøledisker på 
seniorsentrene, treningsapparater på Friskliv og mestring, medisinsk-teknisk utstyr på Legevakten samt maskiner 
og teknisk utstyr på Arbeidssentrene. Bevilgningen skal også dekke små investeringer som dukker opp løpende. I 
tillegg har det vært behov for ulike typer små oppgraderinger i disponerte bygg som ikke dekkes av 
utleier/Eiendom. Kommunedirektøren foreslår at den årlige bevilgningen på 0,5 mill. beholdes i budsjett- og 
økonomiplanperioden. 

Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere 

Det planlegges å selge 10–12 boliger til kommunale leietagere (Fra leie til eie) årlig i budsjett- og 
økonomiplanperioden. Salg av boliger til kommunale leietagere medfører erstatningskjøp av nye velferdsboliger. 
Erstatningskjøp er avsatt med 15 mill. årlig for å dekke merpris ved nykjøp. I tillegg er det budsjettert inn forventet 
investeringstilskudd fra Husbanken. 

Boligmoduler Griniveien 

Eksisterende boligmoduler i Ringeriksveien er flyttet til Griniveien 415 som følge av at tomten ble ekspropriert av 
Nye Veier som riggplass i anleggsperiode for nye E16 og jernbanetunnel. Som følge av denne flyttingen, påløp det 
kostnader for flytting samt teknisk infrastruktur, inklusivt slukkevann, fundamentering samt remontering av 
boligmodulene på ny lokasjon. Totalkostnadsramme for prosjektet er 15,7 mill., hvorav cirka 1 mill. er innbetalt av 
Bane Nor/Nye veier. Flytting og remontering ble ferdigstilt ved utgangen av 2021.  

Modulbaserte velferdsboliger 

Modulbaserte velferdsboliger er robust utformet og tilrettelagt for beboere med rus- og/eller psykiske 
helseutfordringer. I perioden er det avsatt midler til realisering av ett nytt anlegg for modulbaserte 
velferdsboliger. Det pågår tomtesøk for realisering av dette anlegget.  

Tanumveien 73 

Det er planlagt ombygning av eksisterende bygningsmasse med fire små boenheter til to familieboliger. 
Byggeprosjektet har forventet ferdigstillelse i 2022. Foreløpig kostnadsestimat er 11,4 mill.  

Velferdsbolig – firemannsboliger 

I budsjett- og økonomiplanperioden er det behov for to-/fire mannsboliger som har skjermet beliggenhet til 
formålsgruppe rus- og eller psykiske helseutfordringer. Det er utfordrende å finne egnet lokalisering for boligene, 
men det arbeides med kommunens egne tomter i tillegg til tomtesøk. Kommunedirektøren foreslår å videreføre 
den årlige bevilgningen på 14 mill. i budsjett- og økonomiplanperioden. 

Velferdsboliger – anskaffelse av enkeltstående boliger 

Midler til anskaffelse av velferdsboliger skal benyttes til å dekke boligbehovet til flyktninger og vanskeligstilte. 
Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 15 mill. i budsjett- og økonomiplanperioden. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020251997&dokid=5188530&versjon=11&variant=A&
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Samfunn 
 

Om området 

 
Politikkområdet Samfunn ligger under hovedutvalg for miljø, idrett og kultur (MIK) og består av 
kommunalsjefsområdene Plan, miljø og kultur og Miljøtekniske tjenester. 

Bærum kommune skal ha en langsiktig og bærekraftig utbyggingsstrategi hvor urbane og blågrønne 
kvaliteter skal sikre kommunen gode og varierte boligtilbud og nærmiljøer. Veksten skal skje ved 
fortetting rundt sentrale kollektivknutepunkter. Kommunen skal tilrettelegge for aktivitet, frivillighet og 
samarbeid med organisasjoner, privat næringsliv og enkeltpersoner. Drift av kulturscener, bibliotek og 
idrettsanlegg er grunnpilarene innen kommunens kulturtilbud. Kommunen har også ansvar for 
finansiering av Bærum kirkelige fellesråd  samt drift av kommunens gravplasser og krematorium. Fra 
2021 har staten overtatt utbetaling av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn utenom støtten til Den 
Norske Kirke som utbetales av kommunen. 

Kommunen jobber for en klimavennlig og bærekraftig utvikling og skal sørge for en miljøvennlig bilpark, 
klimavennlige renovasjonsløsninger, samt teknologiske og fremtidsrettede løsninger som reduserer 
energiforbruket fra de mange ulike kommunale anleggene. Kommunen har også etablert tjenester med 
ansvar for å forebygge utslipp til vassdrag, åpne lukkede vassdrag og sikring av veibelysning med mer. 
Samfunnstjenestene vil også gjøre det enklere for innbyggere å ta klimakloke valg gjennom 
tilrettelegging for mer bruk av kollektivreiser, gange og bruk av sykkel.  

Natur-, landbruks- og kulturminneverdiene skal forvaltes slik at dagens og kommende bæringer kan leve 
i en kommune rik på opplevelser. 

Byutvikling og utbyggingsavtaler – Byprosjekter 

Kommunen står overfor store utfordringer ved gjennomføring av store byutviklingsprosjekter fremover. 
Deler av Sandvika skal rives og bygges opp igjen, Hamang skal utvikles, på Fornebu ligger planene klare 
for stor utbygging både av boliger, bydannelser og infrastruktur. Ny E18 muliggjør utvikling av Høvik, 
Strand og Lysaker. Bekkestua og Stabekk trenger koordinerte grep for gjennomføring. På sikt kommer 
sjøfronten i Sandvika som viktig byutviklingsprosjekt. 

Dette fordrer en strategi for hvordan styre og finansiere byutviklingen. Slike byutviklingsprosesser 
utfordrer kommunens økonomi, noe som gjør det viktig å benytte utbyggingsavtaler for å sikre 
utbyggerbidrag. På Fornebu er det en spesiell utfordring i å holde oversikt over og vedlikeholde et 
komplisert avtaleverk. Fremforhandling av utbyggingsavtaler krever sammensatt kompetanse, både 
avtalerett, kunnskap om reguleringsprosesser, eiendomskompetanse og også god kunnskap om 
kommunalteknikk og utforming av gater, plasser og byrom. Inngåelse av utbyggingsavtaler bygger 
på rekkefølgebestemmelser nedfelt i arealplaner.  

Oppfølging av utbyggingsavtaler mv. var organisert som stabsfunksjon under Kommunedirektøren, men 
ble  våren 2021 omgjort til nytt tjenestested: Byprosjekter. Byprosjekter opererer i krysningen mellom 
kommunen som reguleringsmyndighet, kommunen som grunneier, kommunen som eier av teknisk 
infrastruktur (gater, byrom, vei, vann m.m.) og kommunens økonomiforvaltning. Tjenestestedet 
rapporterer til kommunedirektøren.   
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Omstilling og prioritering for Samfunn 

Samfunnstjenestene favner bredt sett opp mot kommunens målbilde. Planlegging og utvikling av 
nærmiljø og urbane områder og ikke minst tilrettelegge for en klimaklok kommune forutsetter at vi 
prioriterer og utvikler tjenestene. Klima står sentralt i perioden, og i både byutvikling og drift av 
tjenester skal bærekraft og klima være førende prinsipper. I planperioden prioriteres arbeidet med 
effektiv og målrettet ressursbruk, hvor ressurser handler om kommunens egne, men også samfunnets 
ressurser. Planlegging skal legge til rette for bærekraftig håndtering av natur, målrettet arealutvikling og 
ikke minst det videre arbeidet med å utvikle gode knutepunkt i Bærum.  

De innbyggerrettede tjenestene innenfor samfunnsområdet skal fornyes og forbedres slik at innbyggere 
og næringsliv opplever økt kvalitet, effektivitet og tilgjengelighet i tjenestene. Spesielt handler dette om 
bedre tilgang til informasjon og utvikling av gode selvhjelpsløsinger.  

2022 er Frivillighetens år, og et tettere og mer strukturert samarbeid med frivilligheten skal bidra til en 
mangfoldig frivillig sektor som gjør det enklere for innbyggerne å bidra og være verdifulle ressurser i 
lokalsamfunnet.  

 

 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
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- Brutto investeringer per år (graf) 

 
Beløp i 1000 kr 

 

 
 

Driftsbudsjett 

Fordeling på enhet (tabell) 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Plan, miljø og kultur 199 966 195 733 194 233 194 233 
Miljøtekniske tjenester 145 423 116 050 85 287 65 054 

Sum 345 389 311 783 279 520 259 287 
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Plan, miljø og kultur 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Plan, miljø og kultur har ansvar for Kultur og fritid, Kirke og Plan- og bygningstjenesten. 

Kultur og fritid omfatter Kultursjef, Kultur og samarbeid, Bærum bibliotek og Bærum kulturhus med 
kulturnettverket Tanken med tilhørende musikkproduksjon. Kulturtjenesten har en viktig rolle i å 
tilpasse kommunens virkemiddelapparat for kunst- og kulturfeltet i en kommune i vekst, og skape et 
bredt kulturliv som gjenspeiler mangfoldet i Bærum.  

Kulturscener og bibliotek er grunnpilarer i kulturtilbudet til befolkningen. I tillegg samordner og utvikler 
kulturtjenesten en rekke store kulturarrangementer rettet mot innbyggerne, og bidrar til at kunst og 
kultur er en sentral kraft i utvikling av Sandvika. Kulturtjenesten har ansvar for å koordinere 
frivillighetsfeltet og samarbeider med organisasjoner, privat næringsliv og enkeltpersoner for å 
tilrettelegge for en mangfoldig frivillig sektor. Finansiering av kirkelige fellesråd administreres av 
kulturtjenesten. 

Plan- og bygningstjenesten er kommunens faginstans for kart-, plan- og byggesakstjenester. Oppgavene 
er sektorovergripende og skal samordne interesser på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Tjenesten skal 
bidra til helhetlig samfunnsutvikling og tilrettelegge for attraktive og urbane byer og tettsteder, høy 
kvalitet i arkitektur, gode bomiljøer, utearealer og offentlige rom, bevaring av kulturminner, grønne 
verdier og naturmangfold, og bidra til å gjøre det lett å leve klima- og miljøvennlig.  

Plan- og byggesaksbehandlingen skal være profesjonell og brukerorientert. En viktig rolle er veiledning 
og opplæring av brukerne, og å sikre en riktig balanse mellom rask behandling og forsvarlig kvalitet i 
henhold til plan- og bygningslovens og forvaltningslovens krav. 

Tjenester 

• Kommunalsjef stab m/kundesenter 

• By- og områdeutvikling 

• Regulering 

• Byggesak 

• Geodata 

• Kultursjef stab inkludert frivillighet  

• Bærum bibliotek 

• Bærum Kulturhus 

• Kultur og samarbeid 

 

 
 

 
Dette skal vi oppnå 
 
Plan, miljø og kultur skal i budsjett og økonomiplanperioden prioritere knutepunktutvikling, by- og 
stedsutvikling med kvalitet, innbyggerinvolvering, frivillighet og digitalisering av arbeidsprosesser og 
tjenester.  

Ny arealdel til kommuneplanen skal utarbeides og konkretisere føringer i vedtatt arealstrategi. Dette 
skal skje blant annet gjennom klimaklok lokalisering av boliger og næring ved kollektivknutepunkter og 
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prioriterte vekstområder med god kollektivdekning. Planleggingen må balanseres i henhold til 
vekstprognoser og imøtekomme behovet for variert boligtilbud. Ambisjoner om grønn mobilitet må 
omsettes i planer og tiltak.   

Plan, miljø og kultur skal legge til rette for at innbyggere kan involvere seg i samfunnet og 
lokaldemokratiet. Det skal tilrettelegges for et mangfold av frivillighet som gjør det enkelt for 
innbyggere å bidra. God innbyggerinvolvering gjennom digitale flater og -verktøy skal styrke arbeidet 
med åpenhet, dialog, engasjement og forankring av plan- og utviklingsprosesser.  

Sandvika skal videreutvikles som kultur- og regionby i Viken. Samarbeid og samskaping er en viktig 
strategi for å utvikle en attraktiv by for alle, med et bredt kunst- og kulturliv, kvalitet i arkitektur og 
offentlige rom. 

Tjenesteutvikling og digitalisering skal bidra til å sikre effektiv og målrettet ressursbruk. Det er igangsatt 
tiltak for å tilrettelegge for økt elektronisk tjenesteutvikling som oppdatering av plan- og 
byggesaksdialog, digitalisering av historisk byggesaksarkiv og opprydding i matrikkelen.  

 

Oppdrag 

 
    
Oppdrag Beskrivelse Frist Status 
Sandvika som 
attraktiv kultur- og 
regionby  

• Utarbeide og fastlegge overordnede rammer for byutvikling 
ved Sandvika sjøfront, basert på E18 i tunnel under 
Sandvika og bruk av eiendom som strategisk verktøy for å 
nå kommunens mål. 

• Fremme en arkitekturstrategi for urbane områder og 
utarbeide en eksempelsamling som konkretiserer og 
formidler gode løsninger.  

• Etablere en samarbeidsarena med private aktører for 
utvikling av felles forståelse og ansvar. 

• Videreføre og bidra til aktivt samarbeid og 
erfaringsutveksling mellom regionbyene rundt Oslo. 

• Avklare behovet for kulturtilbud for en voksende 
befolkning på Fornebu. 

• Utarbeide kulturoppfølgingsprogram for Sandvika, som gir 
anbefalinger og retningslinjer for videre utvikling av byen.  

• Utarbeide retningslinjer for kunst i offentlige rom i by og 
tettsted og forvalte og vedlikeholde kommunens 
kunstsamling.  

• Videreutvikle Tanken som en sentral møteplass på Hamang, 
der kulturnæringer og innbyggere kan møtes.  

 

31.12.2025 Iht. plan 

Sammen om 
Bærum - økt 
selvhjulpenhet og 
mestring 

• Utarbeide en frivillighetspolicy, koordinere 
frivillighetsarbeidet i kommunen og bidra til utvikling av en 
mangfoldig frivillig sektor. 

• Bidra til at Presterud gård blir ny møteplass for samskaping 
i lokalsamfunnet. 

• Planlegge og gjennomføre Frivillighetsåret 2022 som en ny 
giv for frivillighet, selvhjulpenhet og mestring. 

 

31.12.2025 Iht. plan 
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Effektiv og 
målrettet 
ressursbruk 
gjennom nye 
arbeidsformer og 
økt omstillingsevne 

• Utforske potensial i å konkurranseutsette tjenester med 
tanke på effektiv og målrettet ressursbruk.  

• Økt oppmerksomhet på samarbeid med næringsliv og 
organisasjoner og potensial for realisering av prosjekter 
gjennom tilskudd og støtte fra stat, fylke, EU m.fl.  

• Økt oppmerksomhet om gebyrnivå og potensial for 
inntekter av tjenester. 

• Samarbeide med Oslo Arkitekturtriennale 2022 for økt 
oppmerksomhet om nabolag og kvalitet på Fornebu.  

 

31.12.2025 Iht. plan 

Utvikle digitale 
tjenester for økt 
selvhjulpenhet og 
mestring  

• Utvikle brukervennlige selvbetjeningsløsninger og digitalt 
førstevalg som viktig del av dialog og tjenester. Herunder 
forbedret plan- og byggesaksdialog, videreutvikle 
arrangementsportalen, forenkle tilskuddsportalen og 
digitalt kundesenter.  

• Formidle og tilgjengeliggjøre arrangementer, kulturtilbud, 
kunstsamlinger m.m. digitalt 

• Gjennomføre prosjektet «Effektivisering av 
byggesaksprosessen» for å bidra til forenkling og 
selvhjulpenhet.  

• Utarbeide en geodatastrategi med handlingsplan for 
utvikling av geografisk informasjon og tilgjengeliggjøring av 
åpne data, som dekker viktige samfunnsbehov og har 
betydning for utvikling av tjenestetilbud, innovasjon, 
digitalisering og verdiskapning, også i privat sektor.  

 

31.12.2025 Iht. plan 

Effektiv og 
forutsigbar 
tjenesteproduksjon 
som følger opp 
vedtatt 
planstrategi og 
arealstrategi 

• Utarbeide ny arealdel til kommuneplanen. Fortette i 
utpekte områder, i knutepunkter og langs banetraseer. 
Blant annet gjelder dette Sandvika, Fornebu/Lysaker og de 
større stasjonene langs T-banenettet og Drammensbanen. 

• Føre en restriktiv utbyggingspolitikk i øvrige områder ved 
hjelp av tydelige rammer i en småhusstrategi. 

• Sikre fremdrift i planarbeidet for E18 og Lysaker stasjon. 

 

31.12.2025 Iht. plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
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- Brutto investeringer per år (graf) 

 

Beløp i 1000 kr 
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Driftsbudsjett 

 

Fordeling per ansvarsområde 

 
Beløp i 1000 kr 

 
 

 
 
Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter     
Lønn 162 006 160 431 160 431 160 431 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

55 360 53 952 53 952 53 952 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

0 0 0 0 

Overføringsutgifter 96 223 95 573 94 973 94 973 
Finansutgifter 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 313 589 309 956 309 356 309 356 

Driftsinntekter     
Salgsinntekter -84 433 -84 633 -84 833 -84 833 
Refusjoner -29 088 -29 488 -30 088 -30 088 
Overføringsinntekter -102 -102 -202 -202 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -113 623 -114 223 -115 123 -115 123 

Sum 199 966 195 733 194 233 194 233 

 
 
 
 



 

124 

 

 
Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 194 226 194 226 194 226 194 226 

Vedtatte endringer forrige periode     
Bygge systematisk kompetanse for 
planoppgaver 

-500 -500 -500 -500 

Dansekompani -850 -850 -850 -850 
Forenkle Småhusplan -400 -1 000 -1 000 -1 000 
Forlengelse av prosjekt for ulovlighetsoppf. 
byggesak, gitt for 2021 og 2022 

0 -2 000 -2 000 -2 000 

Gjennomføre basisanalyser av alle tjenestest. 
og analyser av omstillingspot. 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Redusere tilskuddet til Den norske kirke -700 -1 200 -1 800 -1 800 
Redusert styrking til Bærum kulturhus i 2021 
grunnet Covid-19 

500 500 500 500 

Styrket kapasitet innen by- og 
tettstedsutvikling, to stillinger 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Tilskudd til Bærum kunstforening, tilskudd gitt 
for 2021 

-300 -300 -300 -300 

Økt kommersialisering av karttjenester -200 -400 -500 -500 
Økt selvbetjening i nytt og samlet kundesenter 
i ny Kommunegård 

0 -700 -700 -700 

Andre tiltak/tekniske endringer -646 -1 880 -2 680 -2 680 
Sum Vedtatte endringer forrige periode -3 096 -8 330 -9 830 -9 830 

Budsjettendring i år     
Andre tiltak/tekniske endringer 3 188 3 188 3 188 3 188 
Sum Budsjettendring i år 3 188 3 188 3 188 3 188 
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer 1 148 1 148 1 148 1 148 

Konsekvensjusteringer 1 240 -3 994 -5 494 -5 494 

Konsekvensjustert ramme 195 466 190 233 188 733 188 733 

Kostnadsreduserende tiltak     
Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering 
fra 2021, reversering for spesifisering 

1 082 1 082 1 082 1 082 

Spesifisering av rammekutt på 0,5% -1 082 -1 082 -1 082 -1 082 
Sum Kostnadsreduserende tiltak 0 0 0 0 

Mer-/mindrebehov     
Bistand til planprosesser i kommunens 
vekstområder 

2 000 1 000 1 000 1 000 

Matrikkelfører 900 900 900 900 
Tilskudd til Bærum kirkelige fellesråd 1 600 1 600 1 600 1 600 
To stillinger for ulovlighetsoppfølging 0 2 000 2 000 2 000 
Sum Mer-/mindrebehov 4 500 5 500 5 500 5 500 

Nye tiltak og realendringer 4 500 5 500 5 500 5 500 

Ramme 2022-2025 199 966 195 733 194 233 194 233 

 

 
Vedtatte endringer forrige periode 
Tittelen på tiltakene er hentet fra opprinnelig vedtak, og sikrer effektiv datahåndtering og sporbarhet over flere 
budsjettår. Følgende gjelder, uavhengig av ordlyden som er benyttet i tiltakets opprinnelige tittel: negative tall er 
uttrykk for en reduksjon av budsjettrammen sammenlignet med foregående år. Det betyr for eksempel at 
tidsbegrensede styrkinger vil fremkomme med negative tall fra og med det året styrkingen avsluttes/trappes ned. 

Tallene viser endring fra budsjett 2021. 
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1. Bygge systematisk kompetanse for planoppgaver 
Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

2. Dansekompani 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2019-2022. 

3. Forenkle Småhusplan 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

4. Forlengelse av prosjekt for ulovlighetsoppf. byggesak, gitt for 2021 og 2022 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

5. Gjennomføre basisanalyser av alle tjenestest. og analyser av omstillingspot. 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

6. Redusere tilskuddet til Den norske kirke 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

7. Redusert styrking til Bærum kulturhus i 2021 grunnet Covid-19 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

8. Styrket kapasitet innen by- og tettstedsutvikling, to stillinger 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

9. Tilskudd til Bærum kunstforening, tilskudd gitt for 2021 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

10. Økt kommersialisering av karttjenester 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. Tallene viser endring fra budsjett 2021. 

11. Økt selvbetjening i nytt og samlet kundesenter i ny Kommunegård 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

 

Nye tiltak  
 

Nye tiltak - kostnadsreduserende tiltak 

1. Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering fra 2021, reversering for spesifisering 

Se eget tiltak for spesifisering av 0,5% kuttet. 

2. Spesifisering av rammekutt på 0,5% 

For Plan, miljø og kultur utgjør 0,5 % reduksjon i rammene 1,1 mill. Dette er fordelt relativt og rettferdig på 
tjenestene. Dette påvirker kulturaktiviteter og tilskudd til kulturformål, bibliotektilbud – bøker og medier, generell 
drift og vakanser og tilskuddet til Den norske kirke. 
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Nye tiltak - mer-/mindrebehov 

3. Bistand til planprosesser i kommunens vekstområder 

Knyttet til oppdrag om: Effektiv og forutsigbar tjenesteproduksjon som følger opp vedtatt planstrategi og 
arealstrategi. 

Store planprosjekter i kommunens vekstområder er komplekse og krevende, og de foregår over mange år. Det 
pågår også store infrastrukturprosjekter og interkommunale samarbeidsprosjekter, som krever tett oppfølging og 
innsats fra kommunen.  

Det er nødvendig med økt handlingsrom for å hente inn rett kompetanse og/eller kapasitet til rett tid, og på den 
måten sikre økt forutsigbarhet i planprosesser og leveranser. Det er ikke ønskelig eller mulig at kommunen besitter 
spisskompetanse innen alle fagdisipliner i by- og stedsutviklingen. Kommunen må derfor basere deler av 
produksjonen på bistand fra eksterne leverandører.  

Det foreslås at kommunalsjefområdet tilføres ytterligere 2 mill. i 2022 for å kunne hente inn ekstern bistand ved 
behov i by- og stedsutviklingen. Beløpet reduseres til 1 mill. fra 2023. 

4. Matrikkelfører 

Knyttet til oppdrag om: Utvikle effektive tjenester og innbyggerdialog gjennom økt digitalisering. 

Kommunen har ansvar for å føre matrikkelen. Dagens kapasitet er underdimensjonert i forhold til tilfanget av og 
kompleksiteten i sakene. Nye og større bygg med flerbruk, mange bruksenheter og eiere har oppskalert 
arbeidsbelastningen og kravet til detaljering i hver sak. Gjennomført ROS-analyse har synliggjort og påpekt 
kapasitetsutfordringer, aleneansvar og kompetansebehov. Det foreslås å styrke matrikkelområdet med én stilling 
permanent, totalt 0,9 mill. per år. 

Det er lagt opp til at tiltaket inngår i gebyrgrunnlaget og finansieres gjennom brukerbetaling 

5. Tilskudd til Bærum kirkelige fellesråd 

I henhold til ny samarbeidsavtale mellom Bærum kirkelige fellesråd og kommunen, overtok Kirkelig fellesråd 
ansvaret med forvaltning, drift og vedlikehold av kirker og menighetshus fra Eiendom. Under utarbeidelse av 
avtalen, var det en bevissthet om at Kirkelig fellesråd mistet stordriftsfordeler, som kommunen hadde. Erfaringstall 
understøtter et merbehov med 1,6 mill. Av beløpet skyldes 0,5 mill. utførte timeandeler hos Eiendom, hvor 
effekten ikke har latt seg realisere. 
Midlene inngår i driftstilskuddet, som administreres og utbetales fra Kultur. 

6. To stillinger for ulovlighetsoppfølging 

Det ble for 2019 vedtatt fire prosjektstillinger til Byggesak, for å fjerne restansebunken innen ulovlighetssaker. For 
2021 og 2022 ble to av stillingene videre vedtatt. Det foreslås at de to stillingene gjøres permanente fra 
2023. Dette skyldes at behov for bemanning på saksfeltet fremstår som permanent. Det har vist seg vanskelig å 
bygge ned gammel restanse helt, samtidig som nye forhold skal behandles. Bærum kommune mottar cirka 100 nye 
innmeldte ulovlighetsforhold hvert år. I tillegg kunne flere saker vært oppdaget dersom kommunen hadde inntatt 
en mer aktiv rolle i å avdekke ulovlige forhold. Videre bemerkes det at Bærum kommune har færre ulovlighets- og 
tilsynsmedarbeidere enn kommuner det er relevant for oss å sammenligne oss med. Tilstrekkelig permanent 
bemanning vil være i tråd med kommunens uttalte mål om å innføre null-toleranse for byggeulovligheter. 

Det er lagt opp til at tiltaket inngår i gebyrgrunnlaget og finansieres gjennom brukerbetaling. 
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Endringer i brukerbetalinger og gebyrer 

 
Gebyrendringer 
 Byggesak 

Følgende paragrafer er foreslått endret: §§ 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 og 25 

De foreslåtte endringene er primært motivert av et ønske om å oppdatere og rydde i dagens 
gebyrregulativ, både tekstlig og innholdsmessig. De fleste rettelsene er tekstlige presiseringer.  

Endringene er også foreslått for å tilpasse gebyrregulativet til varekoding for lettere å kunne analysere 
gebyrinntektene og for å kunne gi en mer spesifisert faktura til tiltakshaver.  

Videre tilstreber de foreslåtte endringer gebyrsatser som går opp i hel M. Dette for å hindre manuell 
utregning av gebyrer som angis som prosent av andre gebyrsatser, eller som ulike glidende skalaer. 
Dette er ment å eliminere en kilde til feil ved utregning av byggesaksgebyrer.  

De foreslåtte endringene er også motivert av fremtidig bruk av gebyrkalkulator for kommunen. Målet er 
at denne skal kunne benyttes både av kommunens saksbehandlere og av bygningstjenestens brukere. 

Plansaker 
§ 11. Endring av reguleringsplan 
For å harmonere dispensasjonssaker med endringsforslag foreslås det at gebyret for endring av 
eiendomsgrenser som innebærer ny eiendom ved politisk behandling, reduseres til 10 M fra 20 M. 
Erfaring viser at 20 M oppleves høyt sammenlignet med behandling av dispensasjonssaker. 

Kap. V. Delesaker og Kap. VI. Oppmålingsaker 
Endringer av gebyrregulativet etter siste oppdatering av matrikkelloven og eierseksjonsloven, samt 
oppdatering etter selvkostprinsippet 

Struktur på gebyrene er endret til mer faste gebyr basert på M og fast timepris der det er nødvendig. 

En del av tjenestene er tidligere blitt fakturert og beregnet etter medgått tid. Dette er endret til faste M, 
slik at gebyrene skal bli mest mulig like for innbyggere og utbyggere, samt uavhengig av saksbehandlere. 
Nivået på gebyrene er også blitt tilpasset tidsbruken, men ligger fortsatt under de nærmeste 
kommunene som det er naturlig å sammenligne seg med, som for eksempel Oslo, Asker og Drammen. 

Gebyrene er oppgradert med hensyn til en helthetlig vurdering av hva som inngår i selvkostprinsippet. 
Det er tidligere tatt lite hensyn til administrative kostnader til organisasjonen for administrasjon, sak og 
arkiv, samt økonomi. Det samme gjelder for lisenser på programvare, utgifter til oppmålingsutstyr, 
korreksjonstjenester, leasing av biler med løpende vedlikeholdsutgifter, samt serviceavtaler av alle disse 
elementene. Grensemerker, trepeler, spray, feltutstyr, ryddesag, bormaskin og arbeidsantrekk er andre 
faste kostnader som følger med. 

Prisendringer 

 Kulturanlegg 

Bærum Kulturhus 
Det foreslås økning for teknikertimer på alle scener hos Bærum Kulturhus, som tilsvarer kommunens 
lønnsvekst. Dette er i henhold til praksis fra tidligere år. 
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Når det gjelder basisleie av foajéscenen per time, er forslaget å sette ned prisen fra 1 915 kroner til 1 
500 kroner, som tilsvarer reduksjon med 415 kroner. Årsaken er at prisen har vært for høy i forhold til 
markedspris. Ved å sette ned prisen kan dette utløse økt volum.  

Øvrige priser hos Bærum Kulturpris er enten i henhold til prisstigningen eller de er uforandret. 

 Møtelokaler 

Bærum bibliotek 
Det foreslås prisøkning med 50 kroner på utleie inntil fire timer av foredragssal på Bekkestua bibliotek 
for foreninger, lag og organisasjoner. Endringen medfører en økning i forhold til prisstigningen, fordi 
prisen var uforandret i 2021 fra 2020. 

Det foreslås også en prisøkning med 50 kroner på utleie inntil 7 timer av foredragssal på Bekkestua 
bibliotek for kommersielle aktører. Endringen medfører en mindre økning i forhold til prisstigningen. 

På utleie av møterom på Bekkestua bibliotek og Sandvika bibliotek foreslås noen forsiktige løft i priser 
for hovedsakelig kommersielle aktører. Endringene medfører i disse tilfellene en økning i forhold til 
prisstigningen. 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
     
Indikatornavn Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 
Antall besøk hos Bærum bibliotek (hele tall) 464 622 398 419 449 360 307 528 

Antall byggesaker behandlet (hele tall) 0 1 063 1 371 1 449 

Antall gjennomførte arrangementer hos Bærum 
Kulturhus (hele tall) 

883 881 940 510 

Antall planer slutthandlet i kommunestyret (hele 
tall) 

0 12 15 11 

Antall utlån hos Bærum bibliotek (hele tall) 706 959 640 859 666 828 562 122 

Andel boliger bygget i vedtatte 
utbyggingsområder 

39,4 % 65,3 % 52,0 % 61,0 % 

Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 
(B) 

3,4 3,0 3,2 2,5 

Besøk i folkebibliotek per innbygger (B) 3,7 3,1 3,5 2,4 

 
 

 

Investeringer i perioden 
 
Kommunedirektøren foreslår å investere for netto 58 millioner kroner innenfor kommunalsjefsområdet 
Plan, miljø og kultur, som fordeler seg på prosjekter knyttet til: 

• IT-prosjekter, 3,5 mill. 

• Kultur og fritid, 25 mill. 

• Kirke og andre religiøse formål, 6 mill. 

• Fysisk planlegging, kultur, natur og nærmiljø, 9 mill. 

• Fornebu flerbrukshus, 14,5 mill. 
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Nye prosjekter (prosjekter som ikke er omtalt i tidligere budsjett- og økonomiplaner): 

• Tanken Studios 
 

Forslag til hovedgrep fra investeringsreduksjonsprosjektet med effekt i kommende budsjett- og 
økonomiplanperiode (BØP): 

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i mill. kr Samlede 

prosjekt-
beløp 

Økonomiplan Sum Inntekt Investerings-
fase 

Investeringsprosjekter    Godkj. 
vedtak 

2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-
25 

 

Ordinære investeringer 
u/Fornebu 

            

IT-prosjekter             

Digitalisering 
kultursektoren IA 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 

F2 –  
Planlegging 

Ett Bærum – ett 
bibliotek  0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Sum IT-prosjekter 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0  

             

Kultur og fritid             

Bærum Kulturhus (alle 
scener) verdibevaring  3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 12,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Kulturanleggsplanen 
 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 5,1 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Tanken Studios 
7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 

F2 –  
Planlegging 

Sum Kultur og fritid 7,7 10,7 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0 24,8 0,0  

             

Kirke og andre religiøse 
formål 

            

Orgel (fond) 
 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 6,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Sum Kirke og andre 
religiøse formål 

0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 6,0 0,0  

             

Fysisk planlegging, 
kultur, natur og 
nærmiljø 

            

By- og stedsutvikling 
 0,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 8,9 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Prosjekt Hovedgrep Endringsforslag 

Plan, miljø og kultur: 
samlebevilgninger 

Jevnlig gjennomgang av 
samlebevilgninger 

Det foreslås ingen endringer med effekt i BØP-perioden. 
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Sum Fysisk planlegging, 
kultur, natur og 
nærmiljø 

0,0 0,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 8,9 0,0  

             

Sum Ordinære 
investeringer u/Fornebu 

7,7 16,4 0,0 8,9 0,0 8,9 0,0 8,9 0,0 43,2 0,0  

             

Ordinære investeringer 
Fornebu 

            

Fornebu             

Fornebu flerbrukshus 
117,9 0,5 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 10,0 0,0 14,5 0,0 

F0 –  
Foranalyse 

Sum Fornebu 117,9 0,5 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 10,0 0,0 14,5 0,0  

             

Sum Ordinære 
investeringer Fornebu 

117,9 0,5 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 10,0 0,0 14,5 0,0  

             

Sum 
investeringsprosjekter 

125,6 16,9 0,0 10,9 0,0 10,9 0,0 18,9 0,0 57,7 0,0  

 

Digitalisering kultursektoren 

For 2022 er det satt av 3 mill. til utskifting av sorteringsanlegget for håndtering av bøker fra selvbetjent innlevering 
ved hovedbiblioteket på Bekkestua. Dagens sorteringsanlegg ble installert i 2008 og det nærmer seg slutten av 
anleggets levetid. Anlegget håndterer snaue 1 000 bøker og annet materiale daglig.  

Ett Bærum – ett bibliotek 

Nytt fagsystem for folkebibliotek og skolebibliotektjeneste i Bærum skal implementeres i 2022. Det er satt av 0,5 
mill. til prosjektet. 

Bærum Kulturhus (alle scener) verdibevaring 

Prosjektet har en løpende bevilgning på 3 mill. per år knyttet til oppgradering og videreutvikling av scene, sal og 
publikumsområder, hvor sceneteknisk utstyr utgjør en betydelig og nødvendig andel av bevilgningen.  
Bevilgningen dekker også oppgradering av teknisk utstyr og øvrige brukertilpasninger hos Tanken, Lille Scene og 
Sandvika Teater. Kommunedirektøren foreslår å opprettholde den årlige bevilgningen på 3 mill. 

Kulturanleggsplanen 

Kulturanleggsplanen er en del av Kulturmeldingen, med løpende bevilgning på 2 mill. per år, og støtter 
kulturproduksjon for et lokalt publikum/nærmiljø. Kommunedirektøren foreslår å opprettholde den årlige 
bevilgningen på 1,7 mill. Kulturanleggsplanen har i tillegg 0,3 mill. i driftsmidler. I 2022 omdisponeres 1,7 mill. til 
prosjektet Tanken studios. 

Tanken Studios 

Tanken er en avdeling i Bærum Kulturhus, lokalisert i den gamle papirfabrikken på Hamang. Tanken er et 
kompetansemiljø og har fasiliteter for ungt entreprenørskap og kulturnæring innen musikk, media, dans og kunst. 
Avdelingen tilbyr inkubatortjeneste, work-space, faglig rådgivning, erfaringsdeling, samarbeid, og deltagelse i et 
sosialt og faglig nettverk. Tanken integrerer en rekke ulike fagområder og arbeider for å fremme kulturell 
næringsvirksomhet. 
Kommunedirektøren mener det er relevant å vurdere saken om videre utvikling på Tanken og investering i studio 
som et element innen flere områder i tillegg til kultur: utvikling av Sandvika som attraktiv kultur- og regionby, 
utvikling av næringsliv og arbeidsplasser i Bærum, utprøving av nye samskapings-modeller og utvikling av en 
attraktiv bydel på Hamang.  
Prosjektet er et samarbeid mellom offentlige og private instanser (OPS). Investeringen, ombygging og tilpasning til 
studioer, som delvis bekostes av kommunen, er sikret gjennom langtidsleieavtaler mellom Andenæs Eiendom og 
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Bærum kommune i 10 år, med mulighet til å forlenge med 10 år x 3, jf. Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 
sak 062/21,10.6.2021. 

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 7,7 mill. til prosjektet hvor deler av beløpet dekkes ved omdisponering fra 
andre prosjekter: 1,7 mill. fra Kulturanleggsplanen og 2 mill. fra By- og stedsutvikling. 

Orgel (fond) 

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2018–2021 å opprette et fond med årlig avsetning på 1,5 mill. til 
fremtidige investeringer i kirkeorgler. Orgelfondet gir et forutsigbart grunnlag for kirkevergens og 
menighetsrådenes planlegging av orgelinvesteringer. Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningen på 
1,5 mill. 

By- og stedsutvikling 
Bevilgningen er en rammebevilgning på 2,7 mill. per år til by- og stedsutvikling, Sandvika spesielt, med tilhørende 
definerte delprosjekter. Egne bevilgninger gjøres til enkeltprosjekter og til konseptfase for utbyggingsavtaler. Det 
vil være mindre oppgaver som ikke dekkes av disse, men som i stedet kommer inn under by- og stedsutvikling. 

Kommunedirektøren foreslår at 2 mill. omdisponeres til Tanken Studios i 2022. 

Fornebu flerbrukshus 

Vedtak av KDP 3 Fornebu opprettholder at det på felt O 8.9 ved Fornebu S skal bygges et flerbrukshus med 
kirkerom og med livsyns åpne løsninger. Tidlig i budsjett- og økonomiplanperioden vil det gjennomføres en 
konseptanalyse for å kartlegge befolkningens behov for seremonirom og samlingsrom. Videre vil det utredes 
løsninger som åpner for fleksibel bruk uavhengig av trosretning, i tillegg til at sambruk og samlokalisering med 
blant annet kulturfunksjoner skal vurderes. Planlagt ferdigstillelse er 2028. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020304982&
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Miljøtekniske tjenester 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Miljøtekniske tjenester har ansvar for flere av de publikumsrettede anleggene slik som idrettsanlegg, 
bad, gravplasser og minneverdier. Området forvalter og utvikler det kommunale veinettet, og leverer 
interne transporttjenester. Vann, avløp og renovasjon leveres også av Miljøtekniske tjenester, og samlet 
sett har denne delen av virksomheten en sentral rolle både for kommunens egne, men også 
innbyggerrettede klimatiltak. 

Miljøtekniske tjenester forvalter og drifter idrettsanleggene, bærumsbadene, gravplassene og natur-, 
landbruks- og kulturminneverdiene. Det er høy utnyttelsesgrad på idrettsanlegg, noe som forutsetter 
god og stabil drift. Svømmehallene er tilsvarende attraktive med godt besøk. Natur-, landbruks- og 
kulturminneverdiene forvaltes og driftes slik at dagens og kommende bæringer kan leve i en kommune 
rik på opplevelser.  

I tillegg forvalter og drifter Miljøtekniske tjenester parkering, trafikksikkerhet og det kommunale 
veinettet. Trafikksikkerheten i Bærum er god, men forutsetter kontinuerlig innsats for å nå visjonen om 
null drepte og hardt skadde.  

Brann- og ulykkesvern skal sikre brannberedskap og forebygge branner og andre ulykker. Oppgavene 
ivaretas av Asker og Bærum Brann og Redning interkommunale selskap (ABBR).  

Transport og prosjekttjenester er organisert under Miljøtekniske tjenester. Transport skal bidra med å 
løse kommunens transportbehov, med et lavt klimafotavtrykk. Prosjektenheten skal utføre 
prosjekttjenester og forvalte kommunens ansvar som profesjonell byggherre ved gjennomføring av 
prosjekter innen anleggssektoren.  

Tjenester knyttet til vann, avløp og renovasjonstjenesten, er 100 prosent gebyrfinansiert og organisert 
under Miljøtekniske tjenester. Tjenestestedet Vann og avløp har som hovedoppgave å sørge for nok og 
sikkert drikkevann, samt tilfredsstillende borttransportering og rensing av avløpsvann.  

Tjenestestedet Avfall og gjenvinning har ansvaret for innsamling og videre håndtering av alt 
husholdningsavfall i Bærum. Tjenestestedet utforsker sirkulære forretningsmodeller med tanke på 
ressursutnyttelse og god avfallshåndtering i et klimaperspektiv. På Isi gjenvinningsstasjon kan 
husholdninger levere avfall som ikke inngår i henteordningen. Isi gjenvinningsstasjon er også åpent for 
mindre næringskunder. Avtale for henting av avfall fra kommunale formålsbygg er også organisert under 
Avfall og gjenvinning.   
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Tjenester 

• Natur-, idretts- og veidrift 
• Natur-, vei- og miljøforvaltning 
• Avfall og gjenvinning 
• Vann og avløp 
• Transport 
• Prosjektenheten 

 

 
 

Dette skal vi oppnå 
 
Miljøtekniske tjenester vil i kommende fireårsperiode prioritere å utvikle og iverksette miljøvennlige 
løsninger for å være en klimaklok kommune, sikre en effektiv innbyggerdialog, digitalisere 
arbeidsoppgaver og sikre effektiv og målrettet ressursbruk.  

I arbeidet med å nå målene om å være en klimaklok kommune vil Miljøtekniske tjenester fortsette 
arbeidet med å tilrettelegge for bruk av sykkel, tilrettelegge for mikromobilitet (el-sparkesykler og el-
sykler), anskaffe flere klimanøytrale kjøretøy og maskiner og videreutvikle bilpool for tjenestekjøring. 
Prosjektet «Kjørestopp» videreføres, hvor fokus er å legge til rette for nye løsninger for å redusere 
foreldrekjøring til fritidsaktiviteter. Vi fortsetter vårt arbeid for å forebygge utslipp til vassdrag, og 
etablere teknologisk og fremtidsrettet veibelysning. Arbeidet knyttet til klimaendringer i fireårsperioden 
er også viktig, spesielt håndtering av styrtnedbør og uønsket overvann. I vårt arbeid med veiforsterkning 
vil vi stille krav til dimensjonering av veigrøfter og til drenering. 

Arbeidet med å legge til rette for og oppgradere turveier, kyststier og smett, med vekt på å unngå tap av 
naturverdier, er viktig. Kartlegging av natur i Bærum er et kontinuerlig arbeid i en natur som er i endring. 
Miljøtekniske tjenester vil arbeide med et prosjektmandat for en strategi for naturmangfold. Målet er at 
strategien skal bli et nyttig verktøy for å stanse tapet av naturmangfold i Bærum. 

Bærum kommune arbeider for mer bærekraftig ressursbruk. Vi vil i forbindelse med vårt arbeid med 
gjenbruk og gjenvinning teste ut ulike løsninger for ombruk i et toårig prosjekt, arbeide for at det blir 
enklere for innbyggere å kvitte seg med produkter til ombruk, samt gjøre det enklere enn i dag å få tak i 
brukte produkter. 

Effektiv innbyggerdialog vil blant annet innebære å legge til rette for at innbyggere kan bli mer 
selvhjulpne gjennom å tilby selvbetjeningsløsninger.  

I vårt arbeid med å sikre effektiv og målrettet ressursbruk skal det gjøres en vurdering av nivå og omfang 
på tjenestene, blant annet knyttet til vintervedlikehold og drift av parkeringsplasser.  

Budsjett for vintervedlikehold av de offentlige veiene er i dag preget av stor usikkerhet, da kostnadene 
kan variere med flere millioner fra ett år til et annet. Det skal utredes om alternative driftsmodeller kan 
gi mer forutsigbare kostnader. 

Det er igangsatt et prosjekt som skal utrede hvordan det er mest fordelaktig å drifte kommunens 
parkeringsplasser, herunder å undersøke om hele eller deler av driften bør settes ut til private aktører.  
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Oppdrag 

 
    
Oppdrag Beskrivelse Frist Status 
Klima- og miljøvennlig 
kommunal transport 

Klima- og miljøvennlige transportmidler er et av målene i 
kommunen. Miljøtekniske tjenester skal derfor:  

• Følge utviklingen av klimavennlige kjøretøy og maskiner 
og være en pådriver til implementering av dette i 
kommunens drift. 

• Vektlegge miljø som et viktig kriterium ved anskaffelser 
av kjøretøy og maskiner. Miljøvennlige løsninger 
foretrekkes når dette er praktisk mulig. 

• Øke andelen utslippsfrie og klimanøytrale 5- og 7-seters 
personbiler og lette varebiler i tråd med målsettingen. 

• Gjøre kommunens større kjøretøy (biler) utslippsfrie 
eller klimanøytrale i 2030. 

 

31.12.2025 Iht. plan 

Styrtnedbør og overvann. 
Innovative metoder for 
rehabilitering/separering av 
felles avløpssystem 

Styrtnedbør og overvann er et økende problem, og Miljøtekniske 
tjenester skal arbeide for å utvikle en infrastruktur som er robust 
mot fremtidige klimaendringer. Dette innebærer:  

• Styrket satsing på vannforvaltningen ved 
omorganisering av tjenesten og økt samhandling. 

• Videre arbeid med anleggsprosjekter som skal sikre 
robuste løsninger for overvann og flomveier. Dette for å 
møte utfordringene knyttet til overvann.  

• Arbeide med innovasjonspartnerskap som skal skape 
nye og innovative løsninger. 

 

31.12.2025 Iht. plan 

Sykkelsatsing I forbindelse med kommunens sykkelsatsing er det en ambisjon at 
det skal være attraktivt å sykle for alle i Bærum. Det er et mål at 
tryggere løsninger skal få flere som i dag ikke sykler, til å sykle, 
samt redusere skader og ulykker. Handlingsplan sykkel 2021–2024 
ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 21.01.2021 
jf. sak 003/21. Handlingsplanen skal rulleres i 2022 og viser 
langsiktige prioriteringer, årlig prioritering for kommende år og 
rapportering på status for tiltak for året som har gått.  

Sykkelhandlingsplanen følger opp følgende satsingsområder: 

• Tryggere løsninger for syklister. Sykkelveinettet 
tilrettelegges slik at det oppleves trygt. 

• Få flere til å sykle deler av reisen. Dvs. at det oppleves 
trygt og effektivt å sykle, særlig frem mot 
kollektivknutepunkt. 

• Sikre helhetlige strekninger i område- og 
reguleringsplaner. 

• Øke antall syklister i sentrumsområdene. 

• Motivere potensielle syklister.  
  

 

 

31.05.2022 Iht. plan 
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Turveier, aktivitets- og 
nærmiljøanlegg 

Over flere tiår er det tilrettelagt for et omfattende turveinett i 
hele kommunen. Vi fortsetter arbeidet med å legge til rette for og 
oppgradere turveier, kyststier og smett, med vekt på å unngå tap 
av naturverdier. Arbeidet innebærer følgende:  

• Flere områder langs kysten skal bli tilgjengelige.  

• Bedre vintervedlikehold av turveier slik at disse kan 
benyttes i større grad gjennom hele vintersesongen. 

• Prioritere større aktivitetsområder og parker som er 
godt plassert i henhold til befolkningstall og demografi.  

• Prioritere de litt større aktivitetsområdene nær 
tett bebyggelse. Disse fungerer som sosiale møteplasser 
som tilfører stedsidentitet. Satsing på dette er viktig, da 
Bærum beveger seg mot å få flere små bysentre. 

• Frivilligheten, ved idrettslag og friluftsorganisasjoner, 
skal bidra og gjennomføre flere tiltak innen dette 
området. 

 

31.12.2025 Iht. plan 

Digitalisering av 
arbeidsoppgaver og verktøy 

Gjennomføre prosjektet Innbyggerdialog i Miljøtekniske tjenester 
med vekt på:  

• Innføring av digitale verktøy og forbedring av 
arbeidsprosesser. Dette skal gi gevinster i form av økt 
selvbetjening, redusert saksbehandlingstid, bedre 
samarbeid mellom enhetene i kommunene, samt økt 
tilgang til data og informasjon.  

• Å ta i bruk feilmelding og forvaltningssystem 
Meldenfeil/Driftweb på forvaltningsområdet parkdrift. 

 

31.12.2025 Iht. plan 

Fremtidig drift av 
parkeringsplasser 

Det er igangsatt et prosjekt som skal utrede hvordan det er mest 
fordelaktig å drifte kommunens parkeringsplasser, herunder å 
undersøke om hele eller deler av driften bør settes ut til private 
aktører. Utredningen skal belyse potensialet for gevinster, med 
risiko og konsekvenser, samt plan for gjennomføring. Arbeidet 
omfatter også parkeringsplasser som driftes av andre enheter i 
kommunen. 

 

31.12.2025 Iht. plan 

Prosjekt 
vinterberedskap/vinteranbud 
på vei 

Vinterdrift omfatter alle aktiviteter forbundet med vinterdrift av 
offentlige veier. Dette er i hovedsak brøyting, strøing, salting, 
høvling og bortkjøring av snø. Budsjett for vintervedlikehold av de 
offentlige veiene er i dag preget av stor usikkerhet, da kostnadene 
kan variere med flere millioner fra ett år til et annet. I 
fireårsperioden skal vi 

• Gjennomføre et prosjekt som skal utrede hvordan det 
er mest fordelaktig å drifte offentlige veier (jf. Vegloven 
§1) i vinterhalvåret.  

• Utrede om en annen driftsmodell kan gi mer 
forutsigbare kostnader. 

 

31.12.2025 Iht. plan 
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Kjørestopp -– nye løsninger 
for å redusere 
foreldrekjøring til 
fritidsaktiviteter 

De aller fleste barn i Norge blir kjørt når de skal delta på 
fritidsaktiviteter. I Bærum er bilandelen på følgereiser på 92 
prosent, og samkjøring (det vil si at foreldre også kjører andres 
barn) er ikke særlig utbredt. For å oppnå nullvekstmålet om at all 
vekst i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange, vil 
det være viktig å redusere bilbruken også på følgereiser. 

Sammen med de lokale idrettslagene i kommunen skal prosjektet 
teste ut ulike tiltak. Vi arbeider med å utvikle tiltakene, og de vil 
omfatte:  

• Kollektivtransport.  

• Flytte trening til nærmiljøet.  

• Kopiere en variant av «gågrupper», som vi allerede 
kjenner fra skolen. 

 

31.03.2023 Iht. plan 

Utskifting av vei- og gatelys 
til LED 

Det arbeides med utskifting av vei- og gatelys til LED. I den 
forbindelse arbeides det med en rammeavtale for armaturkjøp, 
samt en for anskaffelse av entreprenør. Det vurderes å bruke 
løsninger som er til minst mulig forstyrrelse for dyr, planter og 
insekter. Nye løsninger som tas i bruk, vurderes av både 
fagmiljøer og produsenter før bestilling, slik at vi hindrer at nye 
investeringer får negativ innvirkning på naturmiljø. Utrulling har 
begynt i 2021, hvor det skal monteres ca. 1000 LED-armaturer 
med styring på Fornebu. Videre utrulling i resten av Bærum skjer i 
perioden 2022–2025. 

 

31.12.2025 Iht. plan 

Naturmangfold Kartlegging av natur i Bærum er et kontinuerlig arbeid i en natur 
som er i endring. Det arbeides med å kartlegge områder med 
viktig natur som ikke er kartlagt tidligere, oppdatere kartlegging 
der vi har kunnskap om viktig natur fra eldre kartlegginger, og 
kartlegge områder som har stort utbyggingspress.  
 
Miljøtekniske tjenester vil arbeide med et prosjektmandat for en 
strategi for naturmangfold. Arbeidet skal gå parallelt med 
rullering av kommuneplanens arealdel, og det vil bli vurdert om 
strategien delvis skal integreres i kommuneplanen. I den 
sammenheng vil det også utarbeides forskjellige arbeidspakker og 
tiltak. Målet er at strategien skal bli et nyttig verktøy for å stanse 
tapet av naturmangfold i Bærum. 

 
 

31.12.2025 Iht. plan 
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Gjenbruk og gjenvinning Bærum kommune arbeider for mer bærekraftig ressursbruk i 
forbindelse med gjenbruk og gjenvinning. Det vil fremover 
arbeides med følgende:  

• Teste ut ulike løsninger for ombruk i et toårig prosjekt i 
samarbeid med næringsliv og frivillig. 

• Arbeide for at det blir enklere for innbyggere å kvitte 
seg med produkter til ombruk, samt lettere å få tak i 
brukte produkter.  

• Kommunen har invitert næringsaktører til å inngå avtale 
om tilgang til ombruksprodukter. Det skal også ses på 
muligheter for lagring av produktene, og det vil bli 
arbeidet med å skaffe egnede lokaler for de som ønsker 
å drive med ombruk.   

• Det planlegges en egen container for ombruk av mindre 
byggemateriell på Isi gjenvinningsstasjon.  

• Samarbeid med Arba opprettholdes.  

• Asker og Bærum kommune samarbeider i et forprosjekt 
om etablering av et felles bærekraftsenter. Senteret bør 
tilby ombruksbutikker, utleie av diverse utstyr, 
reparasjon og ulike tjenester.  

 

31.12.2025 Iht. plan 

Veiforsterking De kommunale veiene forfaller. I tillegg medfører flere 
innbyggere mer trafikk og økt slitasje på kommunale veier. 
Kommunen vil jobbe med å: 

• Utbedre veidekke med styrket bærelag, økt veibredde 
og utretting av kurver. 

• Håndtere konsekvenser av klimaendringer, dvs. stille 
krav til dimensjonering av veigrøfter, drenering og 
overvannsbehandling. 

• Gjennomføre kartlegging av tilstanden på de 
kommunale veiene ved hjelp av rapport fra Sweco og IT-
verktøyet Multimap, som er utviklet av Multiconsult. 
Tilsvarende som i 2019 og 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2025 Iht. plan 
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 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
 
 

 
 

 

 

- Brutto investeringer per år (graf) 

 
Beløp i 1000 kr 
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Driftsbudsjett 

 

Fordeling per ansvarsområde 

 
Beløp i 1000 kr 

 
 

 
 
 
Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter     
Lønn 242 987 241 721 242 969 244 256 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

235 852 234 983 232 539 232 539 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

179 465 187 564 193 118 195 117 

Overføringsutgifter 167 346 171 032 170 132 170 132 
Finansutgifter -3 320 -11 751 2 712 21 772 

Sum Driftsutgifter 822 331 823 550 841 471 863 817 

Driftsinntekter     
Salgsinntekter -623 010 -673 957 -719 706 -765 417 
Refusjoner -30 148 -30 148 -30 148 -30 148 
Overføringsinntekter -200 -200 -200 -200 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -23 550 -3 194 -6 129 -2 997 

Sum Driftsinntekter -676 908 -707 499 -756 183 -798 762 

Sum 145 423 116 050 85 287 65 054 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 200 202 200 202 200 202 200 202 

Vedtatte endringer forrige periode     
Avvikle Berger svømmehall som publikumsbad -600 -1 250 -1 250 -1 250 
Drift av kommunale p-anlegg 0 0 -1 000 -1 000 
Driftstilskudd kunstisbane Hosle 500 500 500 500 
Forskuttering av spillemidler til idrettslageide 
anlegg 

5 000 10 000 10 000 10 000 

Kartlegging, reg. og oppf. lovpålagte oppgaver 
– ivaretagelse av naturmangfold 

500 500 500 500 

Kunstgressbaner, tilskudd idrettslag 0 -500 -500 -500 
Legge bilpool-ordningen ut på anbud 0 0 -600 -600 
Ny svømmehall på Rud – drift 2 850 2 850 2 850 2 850 
Redusert bemanning på Transport 0 -700 -700 -700 
Reduserte overføringer til ABBR -900 -1 800 -2 700 -2 700 
Reduserte utgifter til parkdrift -400 -700 -700 -700 
Registrering og oppdatering av kulturminner, 
gitt for 2021 og 2022 

0 -1 000 -1 000 -1 000 

Tilskudd til el-lading i borettslag -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Vei og gatelys. Økte energikostnader 0 -1 000 -1 000 -1 000 
Videreutvikling organisatorisk og 
ressursmeggis – vei og trafikk 

0 -700 -700 -700 

Vintervedlikehold av veier 0 0 -1 000 -1 000 
Andre tiltak/tekniske endringer -41 236 -61 503 -79 014 -79 014 
Sum Vedtatte endringer forrige periode -36 286 -57 303 -78 314 -78 314 
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer 3 470 3 470 3 470 3 470 

Konsekvensjusteringer -32 815 -53 833 -74 844 -74 844 

Konsekvensjustert ramme 167 387 146 369 125 358 125 358 

Kostnadsreduserende tiltak     
Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering 
fra 2021, reversering for spesifisering 

1 748 1 748 1 748 1 748 

Spesifisering av rammekutt på 0,5% -1 748 -1 748 -1 748 -1 748 
Sum Kostnadsreduserende tiltak 0 0 0 0 

Mer-/mindrebehov     
Bekjempelse av fremmede arter, sikring av 
truede arter – egne midler 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Drift av nye arealer 600 600 600 600 
Feiing – endring bruk/avsetning  41 36 -17 113 
Feiing – inntektsendring 213 887 953 678 
Feiing – utgiftsendring  -255 -923 -936 -791 
Hundsund bad - økte åpningstider 1 000 1 000 1 000 1 000 
Renovasjon/avfall – endring bruk/avsetning  -8 196 -6 400 -3 650 2 595 
Renovasjon/avfall – inntektsendring -556 -1 283 -4 295 -17 574 
Renovasjon/avfall – utgiftsendring  7 187 5 604 3 778 7 263 
Vann og avløp – endring bruk/avsetning  -13 047 5 249 343 16 160 
Vann og avløp – inntektsendring -14 382 -38 478 -35 791 -67 948 
Vann og avløp – utgiftsendring  4 431 2 389 -3 056 -3 400 
Sum Mer-/mindrebehov -21 964 -30 319 -40 071 -60 304 

Nye tiltak og realendringer -21 964 -30 319 -40 071 -60 304 

Ramme 2022-2025 145 423 116 050 85 287 65 054 

 

 
Vedtatte endringer forrige periode 
Tittelen på tiltakene er hentet fra opprinnelig vedtak, og sikrer effektiv datahåndtering og sporbarhet over flere 
budsjettår. Følgende gjelder, uavhengig av ordlyden som er benyttet i tiltakets opprinnelige tittel: negative tall er 
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uttrykk for en reduksjon av budsjettrammen sammenlignet med foregående år. Det betyr for eksempel at 
tidsbegrensede styrkinger vil fremkomme med negative tall fra og med det året styrkingen avsluttes/trappes ned. 

Tallene viser endring fra budsjett 2021. 

1. Avvikle Berger svømmehall som publikumsbad 
Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

2. Drift av kommunale p-anlegg 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

3. Driftstilskudd kunstisbane Hosle 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

4. Forskuttering av spillemidler til idrettslageide anlegg 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2019-2022. 

5. Kartlegging, reg. og oppf. lovpålagte oppgaver – ivaretagelse av naturmangfold 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

6. Kunstgressbaner, tilskudd idrettslag 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2020-2023. 

7. Legge bilpool-ordningen ut på anbud 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

8. Ny svømmehall på Rud – drift 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2020-2023. 

9. Redusert bemanning på Transport 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

10. Reduserte overføringer til ABBR 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

11. Reduserte utgifter til parkdrift 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

12. Registrering og oppdatering av kulturminner, gitt for 2021 og 2022 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

13. Tilskudd til el-lading i borettslag 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

14. Vei og gatelys. Økte energikostnader 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2020-2023. 

15. Videreutvikling organisatorisk og ressursmeggis – vei og trafikk 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 
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16. Vintervedlikehold av veier 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 
 

Nye tiltak  

Nye tiltak - kostnadsreduserende tiltak 

1. Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering fra 2021, reversering for spesifisering 

Se eget tiltak for spesifisering av 0,5% kuttet. 

2. Spesifisering av rammekutt på 0,5% 

For Miljøtekniske tjenester utgjør en 0,5 prosent reduksjon i rammene 1,7 millioner kroner. 

Effektiviseringstiltaket er innarbeidet i budsjettene. Dette vil ikke ha konsekvenser for ansatte og tilbudet til 
brukerne blir i liten grad berørt. Oppgaver knyttet til utvikling og vedlikehold av anlegg og rekreasjonsområde vil i 
noen tilfeller gjennomføres over et lengre tidsperspektiv. Tiltak knyttet til Asker og Bærum brann og redning 
(ABBR) er varslet og er innarbeidet i overføringene av tilskuddet. Tiltaket medfører at ABBR effektiviserer driften i 
samme takt som Bærum kommune.  

 
Nye tiltak - mer-/mindrebehov 

3. Bekjempelse av fremmede arter, sikring av truede arter – egne midler 

Tiltaket er koblet mot oppdraget knyttet til Naturmangfold, herunder kartlegging av områder med viktig natur i 
Bærum.  

For å følge opp FNs bærekraftsmål og overordnede statlige forventninger og forpliktelser med å sikre truede 
naturtyper bør det foretas skjøtsel og dermed sikre disse områdene før de går tapt. Det foreslås en årlig pott som 
sørger for kontinuitet i arbeidet. Midlene medfører at Bærum kommune ivaretar sitt ansvar for å redusere tapet av 
biologisk mangfold som foregår grunnet arealendringer og klimaendringer, og at kommunen ivaretar sine 
forekomster av ansvarsarter. I tillegg til årlig pott, søkes det etter midler gjennom 
Statsforvalteren/Miljødirektoratet.  

Dersom vi ikke bekjemper fremmede uønskede arter som er i svært intensiv vekst, vil disse vokse inn i områder 
med truede naturtyper og overta disse områdene. Bærum kommune har mye av naturtypen åpen grunnlendt 
kalkmark som nylig er blitt en ansvarsart.  

4. Drift av nye arealer 

Tiltaket er koblet mot oppdraget knyttet til utvikling av kommunens turveier og aktivitet- og nærmiljøanlegg.  

Nye turveier, nærmiljøanlegg, torg og lekeplasser gir et bedret tilbud til innbyggerne i Bærum. Økte arealer 
og/eller nye arealer gir behov for økte midler til drift av anleggene. Dette gjelder følgende turveier, 
nærmiljøanlegg, torg og lekeplasser: Turveien Kristian Køllesvei - Borgenhaug, nyanlegg Gjønneshagen, 
nærmiljøanlegg/torg Elias Smiths vei (mellom Elias Smiths vei og undergang mot storsenteret), offentlig torg på 
Bekkestua (Bekkestua Nord) og Helseth lekeplass. 

5. Hundsund bad - økte åpningstider 

Det er behov for økte driftsmidler til drift av Hundsund Bad som ligger på Snarøya.  Bærum kommune er 
oppdragsgiver for Hundsund bad men driften av badet er lagt ut på anbud. Bassengdrift AS har driftet badet fra 
2008, og det er nå inngått ny kontrakt med de. Ny kontrakt vil gi økte åpningstider, og et bedre tilbud til bla. en 
økende befolkningen på Fornebu. 

Ny kontrakt medfører årlige merkostnader på 1 mill. 
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Endringer i brukerbetalinger og gebyrer 

 
En detaljert oversikt over alle forslag til endrede årsgebyr, og priser/gebyrer knyttet til andre 
tjenesteområder, vil fremgå av prislisten for 2022. 
 
Feiing/tilsyn, vann, avløp og husholdningsrenovasjon – årsgebyr 

Beregning av utgifter, inntekter og årsgebyr (selvkostberegninger) for områdene feiing/tilsyn, vann, 
avløp, husholdningsrenovasjon og septik er gjort ved hjelp av konsulentfirmaet Envidan og IT-systemet 
Momentum.  

 
Kommunedirektøren foreslår følgende gebyrer for feiing av et pipeløp, tilsyn av gassanlegg og 
behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri: 

Gebyr ekskl. MVA, 
kroner per år 

Piper* Tilsyn Maskinpiper 
og kanaler 

Gassanlegg  Handel med 
fyrverkeri 

Gebyr 2019 220 
 

110 152 2 500** 

Gebyr 2020 230 
 

115 155 2 700** 

Gebyr 2021 78 157 117 158 2 750** 

Gebyr 2022 78 157 120 160 2 833** 
 

* Feiing av pipeløp 6–9 tommer 
** Samsvarer med gebyr i Asker kommune. Ved avslag er det halvt gebyr. 

Fra 2021 er feiegebyr delt i henholdsvis gebyr og tilsyn. Dette gir en mer hensiktsmessig og rettferdig 
gebyrordning. Tidligere priser medførte til at eneboliger med flere pipeløp betalte vesentlig mer i gebyr 
enn for eksempel en boligblokk med få og mange boenheter. Prisene for piper og tilsyn foreslås uendret, 
mens de øvrige prisene foreslås økt med forventet prisvekst/deflator. 

 
Kommunedirektøren foreslår følgende gebyrer for områdene vann, avløp og husholdningsrenovasjon: 

Gebyr ekskl. MVA, kroner per år Vann * Avløp* 

  

Renovasjon** 

  

Gebyr 2019 2 070 2 880 2 750 

Gebyr 2020 2 250 2 970 3 187 

Gebyr 2021 2 318 3 029 3 278 

Gebyr 2022 2 631 3 251 3 367 
 

* Standardbolig på 120 m2 
** En todelt beholder 

Det foreslås et standard renovasjonsgebyr på 3 366,51 for en todelt beholder. Dette er en økning på 2,7 
% fra 2020. Forslag til økning baserer seg på oppdaterte selvkostberegninger. En mer detaljert oversikt 
over gebyrer for de ulike avfallsløsningene fremgår av prislisten for 2022. Mobilt mottak, et nytt tilbud 
og pris knyttet til dette vil fremgå av prislista. Vi foreslår et gebyr på 32 kroner ekskl. mva. for å benytte 
seg av dette tilbudet. 

Vann og avløp 
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Årsgebyret for vann og avløp samlet foreslås økt med 10 % (535 kroner) fra 5 347 kroner til 5 882 kroner 
for en standardbolig på 120 m2. Forslag til økninger baserer seg på oppdaterte selvkostberegninger. 
Hovedårsaken til økningen er endringer i renter og avskrivninger. Disse endringene skyldes en 
kombinasjon av at kalkulatorisk rente er økt med 0,6 prosentpoeng og realisering av investeringsplanen. 
De største prosjektene i investeringsplanen er satsingen på separering av avløpsledninger, fornying av 
vannledningsnettet, ny vannforsyning til Fornebu og vannforsyning Rykkinn-Skui.  

  

Endring i priser og gebyrer  

I dette avsnittet beskrives forslag til endringer i gebyrer og priser som foreslås økt utover lønns- og 
prisvekst. Kommunedirektøren foreslår følgende endringer: 

Felles gravminne (leie, beplantning, stell og vedlikehold) 

Det foreslås at prisene knyttet til felles gravminne, økes. Tidligere har denne prisen dekket utgifter til 
sommerstell. Nå inkluderes høstlyng og leie av minnesmerke i prisen.  

Festplassen/kadettangen – parkeringsavgift 

Festplassen/parkeringsplassen er en arrangementsplass, som skal brukes også til andre formål enn 
parkering. For å løse trafikkproblemene forslås det å innføre en egen parkeringsavgift. Endringen er at vi 
går fra gratis parkering de tre første timene til en avgift på fem kroner per time de tre første timene. 
Oslo kommune har løst tilsvarende trafikk-/parkeringsproblemer på Huk badeplass med å innføre avgift 
fra første time, men avgiften er høyere enn det som foreslås på Festplassen/Kadettangen. Inntekten vil 
bidra til å dekke kostnader til tilsyn på Kadettangen.   

Fellingsavgifter med mer 

Det foreslås at avgift for avliving og bortkjøring av dyr og leie av utstyr til fangst av levende vilt økes. 
Dette for at inntektene skal dekke utgiftene i henhold til prinsipper for selvkost. 

Gjestebryggen 

Gjestebryggen i Sandvika er populær. Det er behov for økt tilsyn. Det er derfor leid inn personell fra 
Securitas. Dette gir økte utgifter. Det foreslås derfor en økning i maksimumsprisen per døgn. 

Administrasjons- og kontrollgebyr for graving 

Avgiftene knyttet til administrasjons- og kontrollgebyr for graving er endret, ved at det foreslås en egen 
avgift knyttet til kontrollavgift – avgift per tillatelse. Dette medfører at denne avgiften deles i tre deler; 
gravetillatelse, arbeidstillatelse og kontrollavgift. Tredeling av avgiften medfører ingen samlet økning i 
avgiften, ut over forventet prisøkning. 

Parkeringsavgift 

Formålet med offentlig parkeringsavgift er å sørge for god sirkulasjon og trafikkflyt. Parkeringsavgiften 
på parkeringshus og parkeringsplasser foreslås økt fra 14 til 15 kroner per time, og avgiften for 
gateparkering fra 35 til 36 kroner per time. Prisene ble sist endret i 2014. Denne endringen i prisene er 
beregnet å utgjøre en inntektsøkning på 0,7 mill.   
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Aktivitet (Nøkkeltall) 

 
     
Indikatornavn Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 
Andel klimanøytrale 5-7- seters personbiler 0,0 % 0,0 % 48,0 % 57,0 % 

Andel veier som er på og/eller over akseptabel 
standard (TG1) 

0,0 % 70,9 % 0,0 % 0,0 % 

Antall timer tilgjengelig for fordeling til 
idrettslagene 

3,89 3,85 3,87 3,80 

Utsorteringsgrad matavfall 0,0 % 63,0 % 63,0 % 67,0 % 

Totalt vannproduksjon - liter per person og døgn 
ukene 36-48 

264 268 256 262 

 

 
 
Investeringer i perioden 
 
Kommunedirektøren foreslår å investere for 4,2 milliarder kroner innenfor kommunalsjefsområdet 
Miljøtekniske tjenester, som fordeler seg på prosjekter knyttet til: 

• Utbyggingsprosjekter, 0,6 mrd. 

• Kultur og fritid (eksklusive flerbrukshaller som ligger inne som en del av skolene), 0,6 mrd. – 
hvor foreløpig estimert ramme for Nadderud stadion er 0,5 mrd. 

• Kirke og andre religiøse formål, 63 mill. 

• Fysisk planlegging, kultur og nærmiljø, 0,2 mrd. – hvor det er en hovedvekt på 
samlebevilgninger. 

• Brannstasjoner, 13 mill. – som i hovedsak er til utredningskostnader. 

• Samferdsel, 0,4 mrd. – hvor det er en hovedvekt på samlebevilgninger. 

• Transport, 72 mill. 

• Fornebu, 0,3 mrd. 

• Vann, avløp og renovasjon (selvkost), 2 mrd. 

  

Nye prosjekter (prosjekter som ikke er omtalt i tidligere budsjett- og økonomiplaner): 

• Gjenåpning av bekker 

• Utbyggingsavtaler – Franzefossbyen 

• Utbyggingsavtaler – Bekkestua sør 

• Badene, oppgradering av utstyr og inventar 

• Naturforbedringer for å sikre og hindre tap av viktig natur i kommunale prosjekter 

• Naturskade – teknisk infrastruktur forårsaket av klimaendringer 

• Undergang ved Griniveien, v/Haug skole 

Forslag til hovedgrep fra investeringsreduksjonsprosjektet med effekt i kommende budsjett- og 
økonomiplanperiode (BØP): 
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Investeringsbudsjett 

 
Beløp i mill. kr Samlede 

prosjekt-
beløp 

Økonomiplan Sum Inntekt Investerings-
fase 

Investeringsprosjekter    Godkj. 
vedtak 

2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-
25 

 

Ordinære investeringer u/Fornebu             

Utbyggingsprosjekter             

Utbyggingsavtaler – Bekkestua nord 
52,4 15,9 -5,4 0,0 0,0 7,8 -19,3 19,5 -19,5 43,2 -44,2 

F0 –  
Foranalyse 

Utbyggingsavtaler – Bekkestua sør 
IA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 1,3 0,0 1,3 -14,0 

F0 –  
Foranalyse 

Utbyggingsavtaler – Bekkestua øst 
27,8 6,2 -57,8 60,4 0,0 46,5 0,0 9,5 -21,8 122,6 -79,6 

F1 –  
Konsept 

Utbyggingsavtaler – Franzefossbyen 
69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 

F0 –  
Foranalyse 

Utbyggingsavtaler – 
Hamang/Industriveien 

408,5 2,5 0,0 6,3 0,0 6,3 0,0 67,5 -71,3 82,5 -71,3 
F0 –  
Foranalyse 

Utbyggingsavtaler – Høvik 
36,8 1,1 0,0 2,5 0,0 3,8 0,0 6,3 0,0 13,6 0,0 

F0 –  
Foranalyse 

Utbyggingsavtaler – Lysaker 
55,0 2,5 0,0 5,0 0,0 7,5 0,0 31,3 -30,0 46,3 -30,0 

F0 –  
Foranalyse 

Utbyggingsavtaler – Oksenøyveien nord 
17,0 5,5 0,0 3,8 0,0 25,0 -22,7 25,0 -22,7 59,2 -45,4 

F0 –  
Foranalyse 

Utbyggingsavtaler – Sandvika  
sentrum øst 

50,4 12,9 -41,8 27,7 -22,0 22,7 -10,1 31,0 0,0 94,4 -73,9 
F2 –  
Planlegging 

Utbyggingsavtaler – Sandvika sentrum 
nord 

IA 9,4 0,0 18,8 -30,0 50,0 -15,0 37,5 0,0 115,6 -45,0 
F0 –  
Foranalyse 

Utbyggingsavtaler – Sandvika sjøfront 
(utbygging) 

67,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 25,0 0,0 37,5 0,0 
F0 –  
Foranalyse 

Utbyggingsavtaler – Stabekk vei og 
teknisk anlegg 

36,3 2,5 0,0 6,3 0,0 7,5 0,0 31,3 -20,0 47,5 -20,0 
F0 –  
Foranalyse 

Utbyggingsavtaler – Elias Smiths vei 
9,0 0,0 0,0 4,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 

F0 –  
Foranalyse 

Sum Utbyggingsprosjekter 829,7 58,5 -105,0 134,6 -52,0 196,8 -81,1 286,0 -185,3 675,9 -423,3  

             

Kultur og fritid             

Badene, drukningsalarmer og 
videoovervåkning 

3,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 
F0 –  
Foranalyse 

Badene, oppgradering av utstyr og 
inventar 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Bærum Idrettspark – rehabilitering 
diverse anlegg 

 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Friidrett – Rud 
140,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 4,0 -2,2 

F4 –  
Avslutning 

Kunstgressbane (Ballerud/Ramstad) 
5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 

F0 –  
Foranalyse 

Lysanlegg utendørs idrettsanlegg – 
rehabilitering 

 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Maskiner og utstyr utendørs 
idrettsanlegg 

 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Nadderud stadion 
515,0 42,0 0,0 173,0 0,0 220,0 0,0 40,0 0,0 475,0 0,0 

F1 –  
Konsept 

Prosjekter, anleggsplan, fysisk  
aktivitet 

 23,3 -2,8 16,3 -2,8 18,5 -2,0 19,5 -2,0 77,5 -9,5 
S – Samle-
bevilgning 

Svømmeanlegg – Rud 461,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,4 18,9 -14,4 F4 – Avslutning 
Utbedringer og utskifting av maskiner 
og utstyr i idrettshaller 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Prosjekt Hovedgrep Endringsforslag 

Miljøteknisk: 
samlebevilgninger 

Jevnlig gjennomgang av 
samlebevilgninger 

Er foreslått redusert i henhold til planlagt aktivitetsnivå. 
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Sum Kultur og fritid 1 125,0 88,1 -2,8 190,1 -2,8 247,7 -2,0 61,3 -18,6 587,2 -26,2  

             

Kirke og andre religiøse formål             

Gravlunder – investeringer av 
småmaskiner og utstyr 

 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 2,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Gravplasser – rehabilitering 
 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 12,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Nye tinestrømanlegg 
13,0 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 

F2 –  
Planlegging 

Nytt krematorium 
108,2 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 37,0 0,0 42,0 0,0 

F0 –  
Foranalyse 

Sum Kirke og andre religiøse formål 121,2 8,0 0,0 9,0 0,0 5,5 0,0 40,5 0,0 63,0 0,0  

             

Fysisk planlegging, kultur, natur og 
nærmiljø 

            

Badeplasser og lekeplasser – 
oppgradering 

 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 2,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Blågrønnstruktur Nadderud 
25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 

F1 –  
Konsept 

Gjenåpning av bekker 
 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Handlingsplan for overvannshåndtering 
med tiltaksplan 

 5,5 0,0 8,0 0,0 6,5 0,0 4,0 0,0 24,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Kildesortering i formålsbygg 
16,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 

F1 –  
Konsept 

Naturforbedringer for å sikre og hindre 
tap av viktig natur i kommunale 
prosjekter 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Naturskade – teknisk infrastruktur 
forårsaket av klimaendringer 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Oppgradering av 
verksted/områdestasjon tilhørende 
Park 

 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Oppgradering offentlige toaletter 
13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,5 0,0 5,9 0,0 

F1 –  
Konsept 

Parkdrift – maskiner og utstyr 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Rehabilitering vassdrag 
 4,5 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 10,5 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Rudområdet – arealer og  
byggtekniske tjenester – helhetlige 
løsninger 

292,5 1,0 0,0 1,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 
F1 –  
Konsept 

Sandvika sjøfront 
52,5 8,3 0,0 32,5 -17,5 43,8 -17,5 0,0 0,0 84,6 -35,0 

F1 –  
Konsept 

Turveier og innløsning friområder 
 9,0 0,0 8,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 29,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Turveier, Sopelimkroken– 
Fransekleiv 

20,0 17,0 -19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 -19,0 
F1 – 
 Konsept 

Undergang ved Griniveien, v/Haug skole 
8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 

F2 –  
Planlegging 

Vannforvaltning og vannmiljø 
 6,0 0,0 7,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Vannforvaltningsdirektivet 
 3,5 0,0 3,5 0,0 5,0 0,0 2,0 0,0 14,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Sum Fysisk planlegging, kultur, natur 
og nærmiljø 

428,8 63,8 -19,0 63,5 -17,5 83,1 -17,5 38,5 0,0 249,0 -54,0  

             

Brann og ulykkesvern             

Brannstasjon Rud/Gjettum 
196,7 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 9,0 0,0 

F0 –  
Foranalyse 

Brannstasjoner 
109,2 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 

F0 –  
Foranalyse 

Sum Brann og ulykkesvern 305,9 2,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 6,0 0,0 13,0 0,0  

             
Samferdsel             

Bekkestua – gatevarmeanlegget 
10,3 1,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 

F1 – 
 Konsept 

Bysykkel Sandvika 
4,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 

F3 – 
Gjennomføring 
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Forlengelse av veien Kadettangen 
5,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 

F2 –  
Planlegging 

Fremtidens lysanlegg 
114,3 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 80,0 0,0 

F1 –  
Konsept 

Gatevarme Vestfjordgata/Kinoveien 
5,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 

F3 – 
Gjennomføring 

Grunnerverv – samferdsel 
 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 2,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Handlingsplan sykkel 
 38,5 0,0 17,5 0,0 11,5 0,0 11,5 0,0 79,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Innfartsparkering, Jar stasjon 
1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

F2 –  
Planlegging 

Kirkebyveien bro 
22,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 

F2 –  
Planlegging 

Kollektivtrafikk 
 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 1,2 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

LED-belysning, utbedring/ 
oppgradering 

 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 8,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Opprustning/rehabilitering av broer 
 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 14,5 0,0 26,5 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Parkeringsanlegg 
 2,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 8,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Sanering/ombygging av Rigmor-bryggen 
10,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 

F2 –  
Planlegging 

Sikring av skrenter, steinsprangnett  
og fjellskjæringer 

 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Sluk, sandfang og kummer 
 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 16,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Trafikksikkerhetsprogram 
 8,1 -0,1 8,1 -0,1 8,1 -0,1 8,1 -0,1 32,3 -0,3 

S – Samle-
bevilgning 

Universell utforming 
 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 2,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Veiforsterking 
 24,0 0,0 24,0 0,0 24,0 0,0 24,0 0,0 96,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Sum Samferdsel 172,1 133,0 -0,1 94,2 -0,1 79,6 -0,1 87,4 -0,1 394,2 -0,3  

             

Transport             

Infrastruktur lading – tjenestebiler 
 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 2,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Transport – biler og maskiner 
 17,4 -2,5 17,4 -2,5 17,4 -2,5 17,4 -2,5 69,6 -10,0 

S – Samle-
bevilgning 

Sum Transport 0,0 17,9 -2,5 17,9 -2,5 17,9 -2,5 17,9 -2,5 71,6 -10,0  

             

Sum Ordinære investeringer 
u/Fornebu 

2 982,6 371,4 -129,3 511,2 -74,8 633,6 -103,1 537,5 -206,4 2 053,8 -513,8  

             

Ordinære investeringer Fornebu             

Fornebu             

Fornebu – kontemplasjonsbygg 
begravelse 17,4 0,5 0,0 1,5 0,0 8,0 0,0 5,0 0,0 15,0 0,0 

F0 – 
Foranalyse 

Sjøsport – diverse tiltak 
18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 9,5 0,0 18,5 0,0 

F0 –  
Foranalyse 

Utvidelse av Forneburingen 
41,2 20,0 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,2 0,0 

F1 –  
Konsept 

Sum Fornebu 77,1 20,5 0,0 18,7 0,0 17,0 0,0 14,5 0,0 70,7 0,0  

             

Sum Ordinære investeringer Fornebu 77,1 20,5 0,0 18,7 0,0 17,0 0,0 14,5 0,0 70,7 0,0  

             

Vann, avløp og renovasjon (selvfinans.)             

Renovasjon og avfall             

Avfallssug i Sandvika øst 
103,0 4,5 0,0 43,0 0,0 53,0 0,0 0,0 0,0 100,5 0,0 

F1 –  
Konsept 

Avfallssug i utbyggingsavtaler 
 0,0 0,0 10,0 -5,0 10,0 -5,0 15,0 -7,5 35,0 -17,5 

S – Samle-
bevilgning 

Avfallssug på Fornebu 
85,5 40,0 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 0,0 

F1 –  
Konsept 

Isi driftsbygning og miljøsenter 
152,3 58,8 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,7 0,0 

F3 – 
Gjennomføring 
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Ny renovasjonsordning 
41,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

F3 – 
Gjennomføring 

Renovasjon – diverse prosjekter 
 6,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 18,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Renovasjon – Isi gjenvinningsstasjon 
12,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 

F3 – 
Gjennomføring 

Renovasjon – Isi omlastestasjon 
6,0 2,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 

F2 –  
Planlegging 

Renovasjon – sigevannsanlegg 
21,1 13,0 0,0 13,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 28,0 0,0 

F3 – 
Gjennomføring 

Sum Renovasjon og avfall 421,0 126,4 0,0 115,5 -5,0 68,0 -5,0 20,0 -7,5 329,9 -17,5  

             
Vann og avløp             

Fornying og forsterking vannledning  
og avløpsnett 

 110,0 0,0 80,0 0,0 95,0 0,0 110,0 0,0 395,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Hovedvannforsyning til Fornebu 
150,0 93,3 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,3 0,0 

F3 – 
Gjennomføring 

Knutepunktsoppgradering for vann 
 15,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 30,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Nytt høydebasseng 
231,8 20,0 0,0 100,0 0,0 94,8 0,0 0,0 0,0 214,8 0,0 

F1 –  
Konsept 

Oppgradering av pumpestasjoner på 
Fornebu 51,5 10,0 0,0 20,0 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 

F1 –  
Konsept 

Pumpestasjoner for avløpsnett 
 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 20,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Rehabilitering av damanlegg 257,5 25,0 0,0 82,5 0,0 25,0 0,0 50,0 0,0 182,5 0,0 F1 – Konsept 

Separering av avløpsnett 
 155,0 0,0 65,0 0,0 70,0 0,0 100,0 0,0 390,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Sollihøgda – vann og avløp 
183,8 10,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 -10,0 

F3 – 
Gjennomføring 

Vann og avløp i utbygningsavtaler 
 29,5 -10,0 32,0 -4,0 40,6 -50,6 25,0 -16,7 127,1 -81,3 

S – Samle-
bevilgning 

Vann og avløp utløst av flytteplikt (vei- 
og baneutbygging) 

 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 100,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Vannproduksjon 
 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 8,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Sum Vann og avløp 874,6 499,8 -20,0 441,5 -4,0 381,9 -50,6 322,0 -16,7 1 645,2 -91,3  

             

Sum Vann, avløp og renovasjon 
(selvfinans.) 

1 295,6 626,2 -20,0 557,0 -9,0 449,9 -55,6 342,0 -24,2 1 975,1 -108,8  

             

Sum investeringsprosjekter 4 355,4 1 018,2 -149,3 1 086,9 -83,8 1 100,5 -158,7 894,0 -230,6 4 099,6 -622,6  

 

Utbyggingsavtaler – Bekkestua nord 

På Bekkestua nord skal det skapes et bytilpasset gatenett og torg med urbane kvaliteter og høy kvalitet. Teknisk 
infrastruktur samles i kulverter i gater og torg for å effektivisere driften og minimalisere fremtidige gravebehov. 
Utbyggingsavtalene er vedtatt i kommunestyresak 116/18, 28.11.2018, og totalrammen justert i Økonomimelding  
I 2019 kommunestyresak 091/19, 19.06.2019, og Handlingsprogram 2020–2023 kommunestyresak 149/19, 
11.12.2019. Prosjektet har en totalramme etter anleggsbidrag på 100,9 mill., hvorav 48,5 mill. finansieres av 
kommunale gebyrer. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2026. 

Det vises til foreslåtte budsjettjusteringer i Økonomimelding II 2021. I tillegg til foreslåtte budsjettjusteringer i 
Økonomimelding II 2021, vil det være behov for en tilleggsbevilgning på 3 mill. Dette skyldes økt omfang av 
prosjekteringskostnader i anleggsperioden samt tillegg for krav og endringer. Prosjektets økonomi er presset og 
reserve marginal. 

Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 3 mill.  

Utbyggingsavtaler – Bekkestua sør 

Bekkestua sentrum er under utvikling og på Bekkestua sør planlegges det for nye gater, byrom og oppgradering av 
teknisk anlegg. Tiltakene vil hovedsakelig finansieres av private utbyggere og til dels med kommunale gebyrer. 
Foreløpig kostnadsanslag inneholder mange usikkerheter. Finansiering fra kommunale gebyrer hensyntas gjennom 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2018027201&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019109685&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019206203&
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samlebevilgningen Vann og avløp i utbyggingsavtaler. I budsjett- og økonomiplanperioden vil arbeidet bestå av 
forberedende planarbeider og kvalitetssikring av omfang og kostnad. Estimert oppstart for utbygging er i 2028. 
Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne. 

Utbyggingsavtaler – Bekkestua øst 

Bekkestua sentrum er under utvikling og på Bekkestua øst planlegges det for nye gater, byrom og oppgradering av 
teknisk anlegg. Tiltakene vil hovedsakelig finansieres av private utbyggere og til dels med kommunale gebyrer og 
kommunale bidrag. Gjennom Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) og Veiledende plan for kabler og ledninger 
(VPKL) er det kartlagt infrastrukturtiltak med en anslått brutto totalkostnad på 194 mill. Det forutsettes at det 
inngås utbyggingsavtaler som dekker store deler av tiltakene. Kommunale bidrag er anslått til å utgjøre cirka 22 
mill. Tiltak i Vann og avløp forutsettes finansiert gjennom utbyggingsavtaler. I de første årene i budsjett- og 
økonomiplanperioden vil arbeidet bestå av forberedende forprosjekt og prosjektering. Estimert oppstart for 
utbygging er i 2023, men utbyggingen vil skje over tid. Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne. 

Utbyggingsavtaler – Franzefossbyen 

Området rundt Franzefoss har et betydelig potensial for utvikling av boliger og offentlige plasser. Det forutsettes at 
tiltakene i offentlig infrastruktur hovedsakelig finansieres av private utbyggere og til dels med kommunale gebyrer 
og kommunale bidrag. Foreløpige kostnadsanslag inneholder mange usikkerheter. Finansiering fra kommunale 
gebyrer hensyntas gjennom samlebevilgning Vann og avløp i utbyggingsavtaler. Kommunale bidrag vil være 
avhengig av endelig omfang og kostnad, samt forhandlinger i utbyggingsavtaler. Det er på nåværende tidspunkt 
lagt til grunn et kommunalt bidrag på cirka 30 mill., men dette er usikkert. I budsjett- og økonomiplanperioden vil 
arbeidet bestå av forberedende planarbeider og kvalitetssikring av omfang og kostnad. Anslått oppstart for 
utbyggingen er i 2028. Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne. 

Utbyggingsavtaler – Hamang/Industriveien 

Hamang/Industriveien utgjør et betydelig utviklingsområde i Sandvika. Det er utarbeidet Veiledende plan for 
offentlig rom (VPOR) og Veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL) for området, som vil danne grunnlag for 
inngåelse av utbyggingsavtaler med utbyggere. Det er på nåværende tidspunkt knyttet stor usikkerhet til 
kostnadsnivået for opparbeidelse av offentlig infrastruktur (gater, plasser, broer og teknisk anlegg). Foreløpige 
estimater anslår en totalkostnad på i overkant av 900 mill. 

Jordkabling av nåværende høyspent og fjerning av Oslofjord Varme sin spisslastsentral, er tiltak som setter føringer 
for utbygging og må gjennomføres før utnyttelse av arealet. De totale kostnadene for tiltak i infrastrukturen ser ut 
til å være av et slikt omfang at det ikke kan belastes utbyggere fullt ut, og kommunen må derfor belage seg på å 
finansiere en betydelig andel. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en egen politisk sak når kostnadene er 
kvalitetssikret. Anslått oppstart for utbygging er i 2025. Arbeidet i budsjett- og økonomiplanperioden vil være 
kartlegging og kvalitetssikring av kostnadselementer, forprosjekt samt forhandlinger om utbyggingsavtaler. 

Utbyggingsavtaler – Høvik 

Utbedringer på Høvik omfatter opparbeidelse av mer urban gatestruktur og bymessig lokalvei. Tiltakene vil 
hovedsakelig finansieres av private utbyggere, men også til dels med kommunale gebyrer og kommunale bidrag. 
Foreløpig estimat med mange usikkerheter viser en totalkostnad på 230 mill. Finansiering fra kommunale gebyrer 
er hensyntatt gjennom samlebevilgningen Vann og avløp i utbyggingsavtaler. Det forutsettes videre et kommunalt 
bidrag på 5 mill., men dette er usikkert og avhengig av endelig omfang og forhandlinger om utbyggingsavtaler. I de 
første årene i budsjett- og økonomiplanperioden vil arbeidet bestå av forberedende planarbeider og 
kvalitetssikring av omfang og kostnad. Estimert oppstart for utbygging er i 2026. Fremdriften er for en stor del styrt 
av utbyggerne. 

Utbyggingsavtaler – Lysaker 

Lysaker-området skal utvikles som lokalsenter og knutepunkt med bymessig bebyggelse og inngår i utviklingen av 
et bybånd mellom Oslo og Fornebu. Det er forutsatt at tiltakene hovedsakelig finansieres av private utbyggere, 
samt noe over kommunale gebyrer og kommunalt bidrag. Foreløpig estimat med mange usikkerheter viser en 
totalkostnad på 259 mill. Finansiering fra kommunale gebyrer er hensyntatt gjennom samlebevilgningen Vann og 
avløp i utbyggingsavtaler. Det forutsettes videre et kommunalt bidrag på 17,5 mill., men dette er usikkert og 
avhengig av endelig omfang og forhandlinger om utbyggingsavtaler. De første årene i budsjett- og 
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økonomiplanperioden vil arbeidet bestå av forberedende planarbeider og kvalitetssikring av omfang og kostnad. 
Estimert oppstart for utbygging er i 2025. Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne. 

Utbyggingsavtaler – Oksenøyveien nord 

Oksenøyveien nord er tilknyttet Lysaker-området og er forbindelsen mot Fornebu. Opparbeidelsen av offentlig 
infrastruktur (gater, plasser, broer og teknisk anlegg) vil hovedsakelig finansieres av private utbyggere og til dels 
med kommunale gebyrer. Foreløpig estimat for totalkostnad er usikkert.  Finansiering fra kommunale gebyrer er 
hensyntatt gjennom samlebevilgningen Vann og avløp i utbyggingsavtaler. I de første årene i budsjett- og 
økonomiplanperioden vil arbeidet bestå av forprosjekt og detaljprosjektering samt forhandling om 
utbyggingsavtaler. Estimert oppstart for utbygging er i 2024. Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne. 

Utbyggingsavtaler – Sandvika sentrum øst 

Sandvika sentrum øst er området fra Sandvika stasjon til Rådhuset. Dette inkluderer blant annet Andenæskvartalet 
(Andenæsgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Kredittkassegården), Tinghuskvartalet 
og Finstadkvartalet inkludert Otto Sverdrups plass, og Halvor Stenstadvolls plass. Det legges opp til at gater, torg, 
parker og plasser skal være attraktive for ferdsel, opphold og opplevelse. Bebyggelsen skal være bymessig og 
variert med et rikt utvalg av forretninger, bevertningssteder, offentlig og privat tjenesteyting, kulturopplevelser, 
kontorer og boliger. Tiltakene skal finansieres av utbyggere og kommunale gebyrer. Finansiering fra kommunale 
gebyrer er hensyntatt gjennom samlebevilgningen Vann og avløp i utbyggingsavtaler. Utbygging forventes 
igangsatt i 2022. Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne. 

Utbyggingsavtaler – Sandvika sentrum nord 

Utviklingen av Sandvika sentrum nord baseres på et helhetlig byplangrep som gir forutsigbarhet for alle, og som 
både sikrer eksisterende og tilfører nye kvaliteter til området. Planprogram for Sandvika sentrum nord med 
kollektivknutepunkt er fremlagt for politisk behandling i planutvalget sak 111/ 21, 20.05.2021. Det vil i de neste 
årene bli arbeidet med Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) og Veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL) 
for området. Gjennom dette arbeidet vil omfang og kostnader konkretiseres. Det er på nåværende tidspunkt gjort 
et grovt anslag for totalkostnader i infrastrukturtiltak og forskjønnelse av området som utgjør 185 mill. Det er 
forutsatt at tiltakene finansieres av utbyggere, kommunale gebyrer og kommunalt bidrag. Finansiering fra 
kommunale gebyrer er hensyntatt gjennom samlebevilgningen Vann og avløp i utbyggingsavtaler. Kommunalt 
bidrag antas å utgjøre en betydelig andel da flere av tiltakene ikke nødvendigvis kan knyttes til utbyggerne sine 
initiativ. Foreløpig er det lagt inn et kommunalt bidrag på 69 mill., men dette er usikkert. Kommunedirektøren vil 
komme tilbake med oppdatert totalkostnad når VPOR og VPKL foreligger. 

Utbyggingsavtaler – Sandvika sjøfront (utbygging) 

Nytt landareal langs Sandvika sjøfront vil ha et stort potensial for byutvikling, rekreasjon og offentlige møteplasser. 
Helhetlig plan for området skal politisk forankres, og utviklingen vil skje over tid. I slutten av budsjett- og 
økonomiplanperioden er det anslått oppstart av arbeider knyttet til rekreasjon/beplantning. 

Utbyggingsavtaler – Stabekk vei og teknisk anlegg 

Utbedringer av veinett og teknisk anlegg på Stabekk skal gjennomføres med bidrag fra utbyggere. Foreløpige 
beregninger, med mange usikkerheter, gir en antatt brutto totalkostnad på 240 mill. Det er forutsatt at tiltakene 
hovedsakelig finansieres av utbyggere og noe fra kommunale gebyrer. Finansiering fra kommunale gebyrer er 
hensyntatt gjennom samlebevilgningen Vann og avløp i utbyggingsavtaler. I budsjett- og økonomiplanperioden vil 
arbeidet bestå av forprosjekt og prosjektering samt forhandling om utbyggingsavtaler. Anslått oppstart for 
utbyggingen er i 2025. Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne. 

Utbyggingsavtaler – Elias Smiths vei 

Bygging av interne vei- og torgarealer i Elias Smiths vei gjennomføres med bidrag fra utbygger av Elias Smiths plass, 
og er også en del av sluttføringen av lokalveisystemet etter omleggingen av E16. Arbeider med torgarealene på 
Elias Smiths plass er sluttført. Torget har høy standard med et uttrykk som harmonerer med øvrige byrom i 
Sandvika. Lokalvei påbegynnes i slutten av budsjett- og økonomiplanperioden. Kommunalt bidrag utgjør 9 mill. til 
deler av torget og veiarbeider. Det er forutsatt at kommunale gebyrer i tillegg finansierer 2,6 mill. i vann og 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020316995&
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avløpsanlegg, som er hensyntatt i samlebevilgningen Vann og avløp i utbyggingsavtaler. Prosjektet forventes 
ferdigstilt i 2024. 

Badene, drukningsalarmer og videoovervåkning 
Det er behov for å etablere drukningsalarm og videoovervåkning i badene. Det er reservert en samlebevilgning til 
dette. Denne oppgraderingen vil bli gjennomført over en femårsperiode med forventet oppstart i 2023. 

Badene, oppgradering av utstyr og inventar 

Det er behov for utskifting av inventar og idrettsutstyr i svømmehallene. Det er etablert en samlebevilgning som 
skal dekke slik utskifting. Utskiftingen vil foregå over flere år, med oppstart i 2025. Kommunedirektøren foreslår å 
bevilge 0,8 mill. i 2025. 

Bærum Idrettspark – rehabilitering diverse anlegg 

Bærum idrettspark ble åpnet i 2013. Den består av friidrettshall, fotballhall, styrketreningsrom, fleridrettshall, 
tuftepark, cricketbane, baseball-/softballbane, sandvolleyballbaner, parkouranlegg, streetbasket og rulleskianlegg. 
Etter ti års bruk er det behov for rehabilitering av de ulike anleggene. I 2024 er det avsatt 1,5 mill. til rehabilitering 
av kunstgresset. 

Friidrett – Rud 

Nytt utendørs friidrettsanlegg på Rud er etablert med åtte løpebaner samt ti baner(sprintbaner) på den ene 
langsiden, jf. formannskapssak 057/20, 01.04.2020. Anlegget oppfyller krav fra Norges Friidrettsforbund (NFIF). 
Gressmatten innenfor løpebanen anlegges med naturgress. Det er anlagt tribuneanlegg for 1 000 tilskuere, hvorav 
500 er under tak. Sekretariatsbygget har nødvendige fasiliteter. Det er etablert et lysanlegg. For å dempe støy mot 
omgivelsene er det etablert en stor LED-skjerm til annonsering av aktiviteter og resultater. Løst friidrettsutstyr fra 
Nadderud stadion gjenbrukes. Cricketbanen er utvidet til 120 meter i diameter, slik at nasjonale konkurranser kan 
gjennomføres. Rulleskiløypen omlegges, og dagens lengde opprettholdes. Det forventes at prosjektet får 8,8 mill. i 
spillemidler fra Kulturdepartementet. Anleggsarbeidene ble igangsatt april 2020. Anlegget er noe presset på 
fremdrift, men anses å være klart til bruk som planlagt våren 2022. 

Kunstgressbane (Ballerud/Ramstad) 

Det planlegges for en ny kunstgressbane på Ramstad for å dekke opp behovet for utendørs spilleflater i området. 
Banen var opprinnelig planlagt realisert på Ballerud i forbindelse med etablering av Ballerud barneskole. Prosjektet 
ventes å få spillemiddeltilskudd.  

Lysanlegg utendørs idrettsanlegg – rehabilitering 

Det er behov for å skifte ut gamle og utdaterte lysanlegg med LED-lys ved utendørs idrettsanlegg. Det vil bli laget 
en plan for når utskiftingen/rehabiliteringen skal skje ved de ulike idrettsanleggene. Det er satt av 1 mill. til 
rehabilitering i 2024 og deretter foreslår kommunedirektøren å sette av 1 mill. hvert tredje år fremover. 

Maskiner og utstyr utendørs idrettsanlegg 

Utskifting av gamle og utdaterte maskiner og utstyr for utendørs idrettsanlegg må gjøres med jevne mellomrom. 
Prosjektet har en bevilgning på 1,4 mill. i 2024.  

Nadderud stadion 

I kommunestyresak 41/17 og kommunestyresak 42/17, 26.04.2017, ble det vedtatt at Nadderud stadion skal 
bygges med 8 000 tilskuerplasser – med tribuner på både kort- og langsidene – og lokalisert inntil Gamle 
Ringeriksvei. Basert på dette ble det i formannskapssak 9/18, 23.01.2018, besluttet igangsetting av planprogram 
for detaljregulering av Nadderud stadion. Planprogrammet ble fastsatt jf. Planutvalget i sak 097/19, 20.06.2019. I 
formannskapssak 171/19, 27.08.2019, ble stadion vedtatt plassert med langsiden mot Gamle Ringeriksvei, med 
integrerte næringsarealer. Formannskapet vedtok i sak 091/20, 29.04.2020, at næringsarealene i hovedtribunen 
skal selges til en tredjepart. Fastsettelse av konsept og igangsetting av planleggingsfase (BP2) for Nadderud stadion 
ble fremmet i Formannskapet og Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i hhv. FSK sak 044/21, 17.2.2021, og MIK 
sak 011/21, 11.02.2021, og alternativ 2C ble vedtatt. Ved behandling i Kommunestyret, KST sak 023/21, 
03.03.2021, ble det bestilt utredning av stadionanlegg på eksisterende lokasjon. Kommunestyrets vedtak medførte 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020045390&
https://www.friidrett.no/
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016215906&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016215906&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018005235&dokid=3855838&versjon=8&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019098777&dokid=4447060&versjon=11&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019176749&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019278283&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020271146&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020271146&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020271146&
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ny behandling av BP2. Endelig fastsettelse av konsept og beslutning om å igangsette planleggingsfase 
gjennomføres høsten 2021. Utsatt behandling av BP2 – fastsettelse av konsept, påvirker fremdriften. Kostnaden 
for alternative utredninger som har pågått over mange år utgjør per august 2021 cirka 18 mill. Estimert 
ferdigstillelsesår er 2025. 

Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet 

Bevilgningen er en rammebevilgning knyttet til løpende prosjekter i Anleggsplanen for fysisk aktivitet. Prosjekter 
som gjennomføres er bygging av anlegg, utvikling og rehabilitering av eksisterende anlegg. I temaplanen for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv vedtas det en plan for prosjekter som skal gjennomføres. Temaplanen har en årlig 
rullering og en revisjon hvert fjerde år. Siste vedtatte temaplan ble behandlet 10.06.2021, jf. Hovedutvalg for miljø, 
idrett og kultur sak 060/21. Kommunedirektøren foreslår en disponibel ramme for 2025 på 19,5 mill. (brutto). 

Svømmeanlegg – Rud 

Svømmeanlegget på Rud ble overtatt fra entreprenør til Bærum kommune for prøvedrift i perioden mars 2021 til 
mars 2022. Anlegget ble åpnet for testsvømmere i mars 2021 og påfølgende skoleundervisning i forbindelse med 
nedstengning av Berger svømmehall grunnet driftsstans. Svømmeanlegget åpnet for publikum august 2021.  

Den nye svømmehallen har blant annet to bassenger, et 50 x 25 meters treningsbasseng med fullverdig olympisk 
størrelse og et opplæringsbasseng på 12,5 x 9,5 meter, begge med heve- og senkemuligheter for en rekke ulike 
aktiviteter. I tillegg har 50–metersbassenget (stålbasseng) en brygge som deler av halve bassenget (i heve- og 
senke-del) for å lette oppgavene til de som skal undervise i svømmeopplæring. Et stålbasseng gir en meget god 
teknisk løsning som bidrar til mindre kjemikaliebruk og forenklet renhold.  

Bygget har fått energimerke A (Passivhus), og prosjektet har også oppnådd sertifisering Breeam Very Good for 
design stage som Norges første svømmeanlegg. Dette innebærer blant annet 30 prosent lavere energibruk 
sammenlignet med tilsvarende bygg, passivhus-standard og en gjenvinningsgrad på overskuddsmaterialer på over 
90 prosent. 

Det 6 800 kvadratmeter store svømmeanlegget er etablert i tilknytning til Bærum idrettspark (BIP). 
Kulturdepartementet har beregnet spillemiddeltilskudd til 57,7 mill.   

Utbedringer og utskifting av maskiner og utstyr i idrettshaller 

Utskifting av gammelt og utdatert idrettsutstyr og inventar i idrettshallene må gjøres med jevne mellomrom. Det 
blir laget en plan for når utskiftingen skal skje i de ulike idrettshallene. Neste bevilgning er budsjettert i 2024. 
Kommunedirektøren foreslår å bevilge 1 mill. til prosjektet i 2025. 

Gravlunder – investeringer av småmaskiner og utstyr 

Maskiner og utstyr må skiftes ut med jevne mellomrom og vil da bli tilpasset for en mer effektiv og miljøriktig drift. 
Maskiner med fossilt drivstoff skiftes ut med klimakloke løsninger som drives av fornybar energi. 
Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 0,5 mill. 

Gravplasser – rehabilitering 

I henhold til rehabiliteringsplanen gjennomføres det hvert år rehabiliteringsprosjekter på de eksisterende 
gravplassene. I 2022 vil det bli jobbet med prosjekter på Bryn kirkegård. Kommunedirektøren foreslår å videreføre 
den årlige bevilgningen på 3 mill. i 2025. 

Nye tinestrømanlegg 

Det er behov for utskifting av tinestrømanleggene på kirkegårdene og Steinskogen gravlund. Utskifting på Haslum 
kirkegård er igangsatt. I tillegg er det behov for å fornye anleggene på Bryn og Tanum kirkegård samt Steinsskogen 
gravlund. Det er reservert en ramme på 13 mill., slik at alle anleggene kan fornyes. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020372912&
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Nytt krematorium 

Haslum krematorium ble tatt i bruk i 1966 og er tidsmessig utdatert. Dagens kremasjonsovnkapasitet er ikke 
tilstrekkelig for å håndtere dagens og fremtidig behov. Asker og Hole kommune benytter krematoriumstjenester 
fra Bærum kommune, og en felles løsning for kommunene skal utredes. Dette innebærer også at en ny lokasjon for 
krematoriet skal vurderes. Det skal planlegges for et krematorium med to ovner, kjølelagerkapasitet og nye 
kremasjonslokaler som tilfredsstiller dagens krav for arbeidstakerne, og gravplasslovens krav med hensyn til at 
publikum skal kunne være til stede ved en kremasjon. Utredningen starter tidlig i budsjett- og 
økonomiplanperioden med sikte på ferdigstillelse i 2026. 

Badeplasser og lekeplasser – oppgradering 

Løpende årlig bevilgning til oppgradering og rehabilitering av lekeplasser og badeplasser. Prosjektene 
gjennomføres i henhold til en utarbeidet plan.  

Som følge av investeringsprosjektet, foreslår Kommunedirektøren å redusere samlebevilgningen med 0,2 mill. per 
år, fra 0,7 mill. til 0,5 mill.  

Blågrønnstruktur Nadderud 

Nadderud idrettspark har behov for oppgradering av blant annet turveier gjennom området og en bedre 
parkmessig opparbeidelse. I forbindelse med at friidrettsanlegget på Nadderud ble fastsatt flyttet til Rud i 2018, 
ble det også skilt ut 20 mill. til opparbeidelse av blå/grønn struktur på Nadderud. Dette må sees i sammenheng 
med ny Nadderud stadion og den øvrige utviklingen av Nadderud idrettspark, og vil konkretiseres ved rullering av 
neste budsjett- og økonomiplanperiode.  

Gjenåpning av bekker 

Som et klimatiltak er det behov for gjenåpning av bekker. Prosjektene gjennomføres som et fellesprosjekt i regi av 
Vann og avløp og Natur, vei og miljøforvaltning. Det planlegges for to til tre bekkeåpninger i perioden frem til 
2030. Disse er Stovibekken, Hoslebekken (gjennom Gjønnesparken) og delstrekninger av Eiksbekken.  

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 80 mill. til gjenåpning av bekker. 1 mill. stilles til disposisjon i 2022 til 
foranalyse knyttet til arbeidet med Stovibekken. Kommunedirektøren kommer tilbake med videre fremdrift og 
periodisering av kostnader i neste budsjett- og økonomiplan. 

Handlingsplan for overvannshåndtering med tiltaksplan 

Løpende bevilgning som benyttes til samarbeidsprosjekter knyttet til overvanns- og klimautfordringer som følge av 
et villere og våtere klima. 

Handlingsplan for overvann er en del av kommunens klimatilpasningsarbeid og en videreføring av kommunens 
overvannsstrategi. Formålet med planen er å videreføre hovedmålene fra strategidokumentet, konkretisere 
målene med tiltak og tiltaksfrister og fordele hovedansvar for videre oppfølging av de enkelte tiltaksforslagene. I 
tillegg skal den reflektere behovet for ressurser for å nå oppsatte mål. Handlingsplanen ble behandlet i 
kommunestyret sak 042/20, 20.05.2020. 

I 2022 vil det blant annet jobbes med prosjekter knyttet til å redusere overvannsulemper i området Hosle syd/øst. 

Som følge av Investeringsreduksjonsprosjektet, foreslår Kommunedirektøren å redusere samlebevilgningen med 1 
mill. per år. I perioden 2022-2024 reduseres bevilgingen totalt fra 23 mill. til 20 mill., og fra 2025 reduseres den 
årlige bevilgingen fra 5 mill. til 4 mill. 

Kildesortering i formålsbygg 

Det er inngått avtale om innhenting av avfall i kommunens formålsbygg (skoler, barnehager og bo- og 
behandlingssenter), og det arbeides med å innføre kildesortering i byggene. Dette medfører innkjøp av nye 
innsamlingsenheter (beholdere og nedgravde beholdere) til byggene som er kompatible med dagens løsning for 
innhenting av avfallet. Prosjektet ble startet opp i 2019 og forventes ferdigstilt i 2022.  

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019270589&
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I 2020 ble det jobbet med byggene til skoler og barnehager, og disse fikk da innført kildesortering. I 2021 og 2022 
jobbes det med innføring av kildesortering i byggene til bo- og behandlingssentrene. 

Naturforbedringer for å sikre og hindre tap av viktig natur i kommunale prosjekter 

Bærum kommune er en kommune med store naturverdier hvor naturmangfoldslovens intensjoner må ivaretas når 
prosjekter gjennomføres. Kommunedirektøren foreslår å stille til disposisjon en årlig løpende bevilgning til dette 
formålet. Som følge av Investeringsreduksjonsprosjektet foreslår Kommunedirektøren en årlig bevilgning på 2 mill. 
– 1 mill. lavere enn i opprinnelig plan. Prosjektene som gjennomføres vil bidra til reetablering og sikring av viktige 
naturtyper. Planlagt oppstart av disse prosjektene er 2025. 

Naturskade – teknisk infrastruktur forårsaket av klimaendringer 

Det er behov for å rehabilitere flere typer infrastruktur som ødelegges av klimaendringer. Dette er tiltak som 
rassikring av turveistrekninger, bygge om turveier og gang- og sykkelveier som vaskes bort av økte 
nedbørsmengder, og til å etablere mer robuste anlegg med tanke på klimaendringer. Kommunedirektøren foreslår 
å stille til disposisjon en årlig løpende bevilgning til dette formålet. Som følge av Investeringsreduksjonsprosjektet 
foreslår Kommunedirektøren en årlig bevilgning på 1,5 mill. – 0,5 mill. lavere enn i opprinnelig plan. 

Oppstart av disse prosjektene planlegges til 2025. 

Oppgradering av verksted/områdestasjon tilhørende Park 

Det er behov for å gjennomføre rehabilitering og oppgradering av områdestasjoner og verksteder tilhørende park. 
Det vil bli laget en plan for når rehabilitering skal skje på de ulike stedene. Kommunedirektøren foreslår å 
videreføre den årlige bevilgningen på 1 mill. 

Oppgradering offentlige toaletter 

Det er etablert elektronisk betaling som erstatning for myntbetaling på toalettene i Sandvika og på Bekkestua. Det 
er behov for å videreføre arbeidet med å oppgradere offentlige toaletter. Det er reservert en ramme på 13,5 mill. 
til oppgraderingen. 

Parkdrift – maskiner og utstyr 

Maskiner og utstyr må skiftes ut med jevne mellomrom, og vil da tilpasses for å sikre en mer effektiv og miljøriktig 
drift. Maskiner med fossilt drivstoff skiftes ut med klimakloke løsninger som drives av fornybar energi.  

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen, men som følge av 
Investeringsreduksjonsprosjektet foreslår Kommunedirektøren å redusere samlebevilgningen med 0,5 mill. årlig, 
fra 1,5 mill. til 1 mill. fra 2025. 

Rehabilitering vassdrag 

Løpende årlig bevilgning til rehabilitering av vassdrag. I 2022 vil det bli arbeidet med utbedring av bekkeløp 
(nedstrøms) og restaurering av vannspeil på Tjernsmyrtjern. I tillegg vil det bli arbeidet med biotopforbedrende 
tiltak og rehabilitering/skjøtsel av kantsoner.  

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen, men som følge av 
Investeringsreduksjonsprosjektet foreslår kommunedirektøren å redusere samlebevilgningen med 0,5 mill., fra 2,5 
mill. til 2 mill. per år fra 2022. 

Rudområdet – arealer og byggtekniske tjenester – helhetlige løsninger 

Kommunedirektøren utreder alternativer for fremtidig bruk av hele driftsområdet på Rud, herunder en mer 
effektiv driftstjeneste, muligheter for etablering av en felles løsning for energiutveksling på Rud samt økt 
samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner i området. Utviklingen av tomten må imidlertid sees i 
sammenheng med flere parallelle prosesser: Omstilling 2024, Kommunegårdsprosjektet og utvikling av 
utdannings- og næringslivet på Rud-området. Prosjektet vil også sees i sammenheng med utredning av 
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brannstasjon for sentrale Sandvika og lokalisering av ny hovedbrannstasjon på Rud, samt samlokalisering med ny 
driftsbase for Vann og avløp (VA). 

Sandvika sjøfront 

Prosjektet gjelder utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget, for opparbeidelse av verdifullt 
landareal. Det arbeides med avklaringer om samarbeid om overskuddsmasser fra større samferdselsprosjekter. 
Fremdriften for utfyllingen styres i stor grad av fremdriften til samferdselsprosjektene. 

Turveier og innløsning friområder 

Et av de viktigste tiltakene som Bærum kommune kan gjøre for å skape en mer klimaklok kommune, er å få flere av 
innbyggerne til å gå eller sykle fremfor å bruke bil. For å få til en positiv effekt der flere går eller sykler, er det viktig 
å legge opp til en god standard på turveiene. Midlene benyttes også til å trafikksikre kryssinger av veier med høy 
trafikkbelastning. Flere kyststistrekninger har forfalt, og det vil bli jobbet med oppgradering av disse. Det arbeides 
med følgende turveier i 2022: kyststi Solvik, turvei Isi, turvei Kjørbo–Bjørnsvika, turvei Bjerketun og Kongshavn 
kyststi. Kommunedirektøren foreslår å videreføre årlig bevilgning på 6 mill. i 2025. 

Turveier, Sopelimkroken–Fransekleiv 

Det ble i 2019 startet opp et arbeid med å etablere en turvei fra Sopelimkroken til Fransekleiv (langs 
Vestmarkveien). Estimert ramme for prosjektet er 20 mill. Prosjektet dekkes av tilskudd fra Viken fylkeskommune. 

Undergang ved Griniveien, v/Haug skole 

Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen og gjøres samtidig med etablering av gang/sykkelveien. 
Kommunedirektøren foreslår å bevilge 8 mill. som er et foreløpig estimat til undergang under Griniveien ved Haug 
skole. Oppstart er planlagt til 2025. 

Vannforvaltning og vannmiljø 

Gjeldende Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2017–2020 har styrket kommunens fokus på vannmiljø, og 
presiserer kommunens rolle for å nå målene om tilfredsstillende kvalitet for vannforekomster. For ytterligere å 
følge opp ambisjonen om å kunne jobbe på tvers av alle virksomhetene i kommunen, er det reservert en ramme til 
å gjennomføre tiltak innenfor tiltaksplanen og til andre tiltak som bidrar til oppfyllelse av målene. Eventuelle større 
tiltak vil bli fremmet som separate politiske saker. Tiltakene kommer i tillegg til det arbeidet Vann og avløp 
allerede gjennomfører for å bedre vannmiljøet innenfor gjeldende budsjettrammer. Prosjekter gjennomføres i 
henhold til utarbeidet plan, som i hovedsak er knyttet til gjennomføring av tiltak i vassdragene. 

Vannforvaltningsdirektivet 

Bevilgningen er knyttet til et samarbeidsprosjekt for kommuner som har nedslagsfelt for vann som renner til Indre 
Oslofjord Vest. Midlene brukes til en rekke oppgaver for å sikre og bedre miljøtilstanden i vannforekomstene i 
Bærum gjennom kartlegging og iverksetting av ulike tiltak frem til 2027. Prosjekter gjennomføres i henhold til en 
utarbeidet plan. I 2022 gjennomføres større samarbeidsprosjekter med Oslofjordens Friluftsråd om fremmede 
arter langs kysten og med Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid (Fagrådet) om forurensede 
sjøsedimenter.  

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen, men som følge av 
Investeringsreduksjonsprosjektet foreslår Kommunedirektøren å redusere samlebevilgningen med 0,5 mill. per år 
fra 2022. 

Brannstasjon Rud/Gjettum 

Se omtale under brannstasjoner i Bærum.  

Brannstasjoner 

I formannskapssak 233/17, 12.12.2017, ble intensjonsavtalen mellom Asker kommune og Bærum kommune om 
felles interkommunalt brannvesen videreført til nye Asker kommune. Ny selskapsavtale for Asker og Bærum brann 
og redning IKS (ABBR) ble inngått i 2019. Det pågår konseptutredning for å utrede det samlede kapasitetsbehovet 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017253225&dokid=3820112&versjon=8&variant=A&
https://abbr.no/wp-content/uploads/2019/12/Selskapsavtale-ABBR-IKS.pdf?newWindow=1
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til ABBR og konkretisere omfanget av investeringsbehovet på lokasjonene Fornebu, Rud og Grini. Utredningen skal 
gi anbefaling om løsning for brannstasjonene i Bærum på bakgrunn av økonomiske og samfunnsmessige 
vurderinger. Det vurderes etablert ny hovedbrannstasjon på Rud samlokalisert med ny driftsbase for Vann og 
avløp. Gjettum brannstasjon vil i så fall legges ned. Det vil også vurderes muligheter for samlokalisering av flere 
utrykningstjenester, som ambulansetjenester og sivilforsvaret, ved etablering av nye brannstasjoner. Ny 
hovedbrannstasjon på Rud planlegges ferdigstilt 2028.  

Bekkestua og Fornebu brannstasjon har behov for umiddelbar oppgradering for å sikre god drift, og tiltakene 
dekkes gjennom Formuesbevarende midler. Tidspunkt for realisering av nye stasjoner på Grini og på Fornebu 
avhenger blant annet av økt levetid på eksisterende brannstasjoner som følge av oppgradering, og resultatet av 
konseptutredningen for totalkapasiteten i Bærum.  

Bekkestua – gatevarmeanlegget 

Reservert ramme for prosjektet er på 10,3 mill. til finansiering av ny forsyning (kabelanlegg) fra trafo. I forprosjekt 
Bekkestua Nord ble kostnaden for ombygging av gatevarmesentralen beregnet. Denne omfatter utskifting av 
eksisterende el-kjele, men ingen tiltak for eksisterende oljekjeler, eller overføringsledninger mellom sentral og 
eksisterende kulvert. Utskiftingen forutsetter en vesentlig økt effekt sammenlignet med dagens installasjon (3,8 til 
6,0 MW). Hafslund Nett vil ikke øke effekten med mindre kommunen finansierer ny forsyning (kabelanlegg) fra 
trafo på Furubakken eller Ballerud. Det er reservert en ramme på 1 mill. i 2022 til foranalyser. 

Bysykkel Sandvika 

Det er etablert en mikromobilitetsordning i Bærum. Prosjektet er en del av vedtatt handlingsplan for sykkel. 
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Ruter, og det er inngått en intensjonsavtale og valgt leverandør for 
elsparkesykler (Tier). Elsparkesykler ble satt ut sommeren 2020, og supplert med elsykler våren 2021. Midlene i 
budsjett- og økonomiplanperioden vil bli benyttet til å følge opp inngått avtale med Tier.  

Forlengelse av veien Kadettangen 

I forbindelse med etablering av nye Kadettangen og Elvepromenaden er det behov for ombygg av veien ved Artista 
kafe på Kadettangen. Prosjektet ses sammen med prosjektet Sanering/ombygging av Rigmorbrygga. Prosjektet 
startet opp i 2020 og anslås ferdigstilt i løpet av 2021. Prosjektet er kostnadsberegnet til 5 mill.  

Fremtidens lysanlegg 

Reservert ramme for prosjektet er på 114,3 mill. Kommunikasjonsnett for utendørsbelysning er etablert i hele 
kommunen, og det er skiftet ut cirka 6 200 armaturer i perioden 2018–2020. Satsningen på vei- og gatelys ved å 
etablere energibesparende LED-lysanlegg i hele Bærum (cirka 14 000 armaturer), videreføres og integreres i 
styringssystemet. Etappe Fornebu utføres høst 2021– vår 2022. Forslag til en ny teknisk veilysnorm, samt nye 
feilsøkings- og driftsrutiner, er utarbeidet. 

Gatevarme Vestfjordgata/Kinoveien 

Vestfjordgata og Kinoveien vest for gangbrua avviker fra veinormalen, og det arbeides med at kjørebanen i disse 
gatene oppgraderes. Planleggingen av arbeidet er kommet i gang, men gjennomføringen har vært forsinket, da 
prosjektet har vært sett i sammenheng med arbeidet med Elvepromenaden og Norconsults oppussing av sitt bygg i 
Vestfjordgata. Framdriften i prosjektet må også sees i sammenheng med at det i 2020 ble gjennomført en pilot 
med endret kjøremønster i Claude Monets allé for å bedre forholdene for gående og syklende. Dette gjør at 
prosjektet er ytterligere forsinket. Estimert ramme for prosjektet er på 5 mill. 

Grunnerverv – samferdsel 

Løpende bevilgning hvor kommunen skaffer seg rettigheter til de arealene som blir beslaglagt i forbindelse med 
bygging eller utvidelse av en vei. Grunnervervet blir gjort på bakgrunn av vedtatt reguleringsplan. 
Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen, men som følge av 
Investeringsreduksjonsprosjektet foreslår Kommunedirektøren å redusere samlebevilgningen med 0,8 mill. per år, 
fra 1,3 mill. til 0,5 mill. 
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Handlingsplan sykkel 

Prosjektene følger opp vedtatt sykkelstrategi. De foreslåtte tiltakene har som mål å gjøre det mer attraktivt å sykle 
for alle i Bærum. Etablering av tryggere løsninger skal få flere som ikke sykler i dag til å sykle, samt redusere skader 
og ulykker. Sammenhengende sykkelruter har stor prioritet. Fokuset er på hvor kommunen har ansvaret og hvor 
kommunen må samarbeide med fylkeskommunen.  

Midlene prioriterer sykkeltiltak fordelt på: mindre tiltak, større prosjekt og tilrettelegging for planbank. 
Sykkelhandlingsplanens planbank har som mål å ha ferdig planlagte og regulerte prosjekt som kan igangsettes når 
finansiering er klar. Handlingsplan for sykkel 2021–2024 ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur sak 
003/21, 21.01.2021.  

Som følge av Investeringsreduksjonsprosjektet foreslår Kommunedirektøren å redusere samlebevilgningen med 2 
mill. per år fra 2024, fra 13,5 mill. til 11,5 mill. årlig. 

Innfartsparkering, Jar stasjon 

Det ble i Handlingsprogram 2018–2021 vedtatt å reservere en ramme til etablering av to femmerbaner i kunstgress 
ved Eikeli videregående skole og transformering av grusbanen ved Jar stasjon til innfartsparkeringsplass. Arbeidet 
med etablering av kunstgressbaner ble avsluttet i 2019. Foreløpige estimat viser at arbeidet med 
innfartsparkeringsplassen vil utgjøre 1,5 mill. Arbeidet var planlagt gjennomført i 2021, men er forsinket og er nå 
anslått ferdigstilt i 2022. 

Kirkebyveien bro 

Beregnet kostnadsramme for prosjektet er 22 mill. som finansieres ved å omfordele midler innenfor porteføljen. 
9,5 mill. dekkes av samlebevilgningen Opprustninging/rehabilitering av broer, og 12,5 mill. kommer fra 
vedlikeholdstilskuddet fra staten. Kirkebyveien bro må rehabiliteres, den har fått en sprekk/begynnende utglidning 
i det ene fundamentet. Det er vurdert reparasjoner av eksisterende bro, men anbefalingen er å bygge en ny bro. 
Det er inngått kontrakt med leverandør for gjennomføring av arbeidet. Oppstart vil være i 2021, og arbeidet vil 
innebære riving av eksisterende bro og etablering av midlertidig bro, i tillegg til pelearbeider, veiarbeider og kabel-
/ledningsarbeider. Forventet ferdigstillelse i løpet av 2022.  

Kollektivtrafikk 

Dette er en løpende bevilgning knyttet til prosjekt for kollektivtrafikk. Kommunedirektøren foreslår å videreføre 
den løpende bevilgningen med 0,3 mill. i 2025. 

LED-belysning, utbedring/oppgradering 

Løpende bevilgning til utbedringer av vei- og gatelys og oppgradering til LED-belysning. Dette innebærer 
oppgraderingsarbeider for å skifte ut tradisjonell veibelysning med LED-belysning. Kommunedirektøren foreslår å 
videreføre den årlige bevilgningen med 2 mill. i 2025. 

Opprustning/rehabilitering av broer 

Dette er en løpene bevilgning hvor det foreslås at det i budsjett- og økonomiplanperioden stilles til disposisjon en 
ramme på 26,5 mill. I tillegg er 9,5 mill. overført til Kirkebyveien bro. Det er utarbeidet en rapport som kartlegger 
status på broene i Bærum. Rapporten bygger sine analyser på data som er registret i systemet for broforvaltning. 
Det vil i 2022 foretas hovedinspeksjon på kjøre- og gangbroer i henhold til broforvaltningssystemet. I budsjett- og 
økonomiplanperioden er det planlagt rehabilitering/oppgradering av følgende broer: Gangbro Tjernsrud, Gangbro 
Evjebakken, Gangbro Haslum skole, Hamangskogen bro, Annikveien bro, Bro Halvorsens vei, Presteveien gangbro, i 
tillegg til utvalgte kulverter.   

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen, men som følge av 
Investeringsreduksjonsprosjektet foreslår Kommunedirektøren å redusere samlebevilgningen med 1 mill. per år fra 
2022. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020268384&
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Parkeringsanlegg 

Dette er en løpende bevilgning for utbedringer/oppgraderinger i parkeringsanlegg. I 2022 vil det bli arbeidet med 
oppgraderinger av P-anlegg, P-plasser og å etablere flere ANPR-anlegg (kameraanlegg med automatisk 
skiltgjenkjenning med utstyr for ANPR-funksjon). Dette vil frigjøre ressurser til kontroll av offentlige ferdselsårer, 
samt sikre betaling av parkeringsavgift, og redusere antall kontrollsanksjoner som blir ilagt.  

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen, men som følge av 
Investeringsreduksjonsprosjektet foreslår Kommunedirektøren å redusere samlebevilgningen med 1 mill. per år fra 
2022. 

Sanering/ombygging av Rigmor-bryggen 

Prosjektet dekker utgifter knyttet til sanering/ombygging av Rigmor-bryggen og inkluderer utgifter knyttet til 
rivning, ombygging av bryggen og tilhørende terrengarbeid. Prosjektet sees i sammenheng med prosjektet 
Forlengelse av veien – Kadettangen. Prosjektet startet i 2020 og i 2021 er det arbeidet med detaljprosjektering. 
Forventet ferdigstillelse av prosjektet er i løpet av 2022. Prosjektet er kostnadsberegnet til 10 mill.  

Sikring av skrenter, steinsprangnett og fjellskjæringer 

Løpende årlig bevilgning på 1 mill. til sikring av skrenter, steinsprang og fjellskjæringer. Som følge av 
klimaendringer med økt nedbør, er det behov for oppfølging og sikring av disse. Prosjektene er viktige tiltak for å 
etablere Bærum kommune som et klimarobust samfunn. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige 
bevilgningen på 1 mill. 

Sluk, sandfang og kummer 

Kommunens arbeid knyttet til klimaendringer er viktig – flere innbyggere medfører mer trafikk og økt slitasje på 
kommunale veier, som så medfører krav til sluk, sandfang og kummer. Viktige tiltak er å følge opp tømming av sluk 
og kummer, samt foreta oppgraderinger av disse. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige 
bevilgningen på 4 mill. 

Trafikksikkerhetsprogram 

Løpende bevilgning knyttet til prosjekter for trafikksikkerhet. Det gjennomføres prosjekter knyttet til å sikre trygge 
skoleveier, til nyetablering og standardheving av fortau, opphøyde gangfelt, etablering av fartshumper og 
prosjekter tilknyttet belysning.  

Kommunen har tidligere fått tilskudd fra Viken fylkeskommune på 3 mill., men dette bortfalt i 2021. Total 
bevilgningen reduseres dermed fra 13 mill. til 10 mill. 

Som følge av Investeringsreduksjonsprosjektet foreslår Kommunedirektøren i tillegg å redusere samlebevilgningen 
med 2 mill. per år, som gir en ny årlig bevilgning på 8 mill. per år. 

Universell utforming 

Løpende bevilgning for tiltak knyttet til universell utforming.  

Som følge av Investeringsreduksjonsprosjektet, foreslår Kommunedirektøren å redusere samlebevilgningen med 
0,2 mill., fra 0,7 mill. til 0,5 mill. per år. 

Veiforsterking 

Rammebevilgning knyttet til løpende prosjekter for rehabilitering av kommunale veier. Kommunale veier forfaller, 
og flere innbyggere medfører mer trafikk og økt slitasje på veiene. Dette innebærer økt behov for utbedring av 
veidekket i form av styrket bærelag, økt veibredde og utretting av kurver. Klimaendringer stiller krav til 
dimensjonering av veigrøfter, drenering og overvannsbehandling. Kommunedirektøren foreslår å videreføre 
bevilgningen med 24 mill. til og med 2025. 
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Infrastruktur lading – tjenestebiler 

Ved økt bruk av elbil i tjenestene er det behov for å etablere ladepunkter flere steder i kommunen. Som følge av 
Investeringsreduksjonsprosjektet, foreslår Kommunedirektøren å redusere samlebevilgningen med 0,5 mill. per år, 
fra 1 mill. til 0,5 mill. per år. 

Transport – biler og maskiner 

Dette er en løpende årlig bevilgning knyttet til kjøp av nye biler og maskiner til forsering/utskifting av den 
kommunale bil- og maskinparken til nullutslippsteknologi. Hvert år selges biler og maskiner, og salgsinntekten 
benyttes til nye kjøp. Kommunedirektøren foreslår at den årlige løpende bevilgningen på 17,4 mill. (brutto) 
videreføres til 2025. 

Fornebu – kontemplasjonsbygg begravelse 

Lilleøya gravlund ble ferdigstilt våren 2021. Det er behov for et kontemplasjonsbygg inne på området, som skal 
være et tilbud til pårørende. Bygget skal inkludere et publikumstoalett. Total ramme for prosjektet inkludert 
prisstigning er 17,4 mill., hvor 0,5 mill. stilles til disposisjon til foranalyse tidlig i budsjett- og 
økonomiplanperioden. Estimert ferdigstillelse er 2028. 

Sjøsport – diverse tiltak 

Kommunedirektøren foreslår å sette av midler til fremtidig seilsportsenter i Rolfsbukta. Det har vært en mangeårig 
prosess med grunneier om tiltredelse av området, og det arbeides med å finne en endelig løsning for 
seilsportsenteret. Foreløpig beregnet ramme for prosjektet er 18,5 mill., hvor 9 mill. stilles til disposisjon i 2024. 

Utvidelse av Forneburingen 

I forbindelse med behandlingen av KDP-3 for Fornebu ble det vedtatt å utrede en utvidelse av Forneburingen. 
Hensikten med utvidelsen er primært å kunne muliggjøre etablering av busstilbud der to busser kan møtes. I tillegg 
må nytt grensesnitt til fortau og/eller gang-/sykkelvei avklares. Oksenøya skole planlegges å tas i bruk høsten 2022, 
og det arbeides med regulering. Dette medfører at mesteparten av østre del av Forneburingen må bygges om i 
2022/2023. Det er igangsatt en omregulering av vestre del av Forneburingen, Eva Nansens vei og Dagny Bergers 
vei for å avklare omfang, løsning og kostnader. Reservert ramme for prosjektet er 41,2 mill.  

Avfallssug i Sandvika øst 

Reservert ramme for prosjektet er på 103 mill. Renovasjonsløsning for Sandvika øst ble behandlet i 
formannskapssak 078/20, 15.04.2020 og det ble vedtatt at løsningen skal være stasjonært avfallssug. Erfaringstall 
fra Fornebu viser at en sentral/terminal og et ledningsnett som dekker cirka 5 500 boliger samt noe næring, vil 
koste om lag 100 mill. Et avfallssug er en hensiktsmessig og miljøvennlig løsning, og vil håndtere avfallet på en 
trafikksikker, miljøriktig og arealeffektiv god måte. Det vil medføre mindre forurensing (miljø, hygiene, støy, 
visuelt) enn tradisjonelle løsninger. Arbeidet med forprosjektering startet opp i 2020, og det forventes 
ferdigstillelse i 2024. 

Avfallssug i utbyggingsavtaler 

Det vil påløpe utgifter til etablering av avfallssug i forbindelse med utbyggingsavtaler. Midlene vil bli benyttet i 
forbindelse med utbyggingsavtaler som styres av Bærum kommune. Det forventes oppstart i 2023. 

Avfallssug på Fornebu 

I henhold til KDP-3 for Fornebu skal sentral 2 flyttes, og det skal bygges en ny sentral 3. Utbygging av ny 
avfallssugsentral må gjennomføres før etablering av ny brannstasjon på Fornebu. Samtidig skal nye traseer sees i 
sammenheng med realisering av Flytårnet ungdomsskole. Prosjektet startet opp i 2020, og estimert ferdigstillelse 
er i 2023. Foreløpig vedtatt ramme for prosjektet er 85,5 mill. 

Isi driftsbygning og miljøsenter 

Nye Isi gjenvinningsstasjon åpnet i 2012 og har nå kapasitet til å motta over 140 000 kunder og cirka 55 000 tonn 
ulike avfallstyper hvert år. Isi avfallsanlegg omfatter gjenvinningsstasjon, omlastestasjon, deponi, 
administrasjonsbygg, garasjer, lager, gasshus og hageavfall. Etter åpningen har maskinpark og driftsutstyr økt 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020044245&
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betraktelig. Garasjeanlegget som står der i dag, er ikke oppgradert siden det ble bygget i forbindelse med at Isi ble 
en kommunal søppelfylling. Det planlegges en ny større driftsbygning som ivaretar alle dagens og fremtidens 
forskrifter, krav og regler. Driftsbygningen skal inneholde garasje, vaskehall, verksted, varmt og kaldt lager, samt 
egnet møterom for interne møter og besøkende. Det skal være mulighet for innredning av Isi miljøsenter for 
opplæringsvirksomhet.   

Miljøsenteret, som vil være viktig i samhandlingen med barnehager og skoler, vil kunne bli etablert som del av nytt 
garasjeanlegg og verksted på Isi. Aktuelle samarbeidspartnere, både interne og eksterne, vil bli involvert i 
utviklingen av senteret. Prosjektet startet opp i 2020, med anslått ferdigstillelse i ultimo 2022.   

Ny renovasjonsordning 

Investeringer knyttet til ny renovasjonsordning, for utsortering av matavfall og nye beholderløsninger. Det 
forventes utgifter i perioden 2020–2022 til supplering av ødelagte beholdere og til beholdere til nyinnflytting til 
Bærum.  

Renovasjon – diverse prosjekter 

Det bevilges løpende midler til diverse prosjekter innen renovasjon. De største prosjektene vil være utskifting av 
maskiner og utstyr, containere og kjøp av beholdere til de som velger beholdere til papp og papir. 
Kommunedirektøren foreslår at den årlige bevilgningen videreføres med 4 mill. i 2025. 

Renovasjon – Isi gjenvinningsstasjon 

Byggeprosessene knyttet til administrasjonsbygget, vekter, ramper og tak, er ferdige. Gjenstående midler vil bli 
benyttet til utbedring av driftsgården, utbedring av setningsproblem rundt Isi gjenvinningsstasjon, 
støyreduserende tiltak, endringer i farlig avfall-bygget og videreutvikling av rampen. Reservert ramme til dette 
prosjektet er på 12 mill.  

Renovasjon – Isi omlastestasjon 

Det er behov for å gjennomføre en videreutvikling av Isi omlastestasjon. Det kommer nye presser og 
styringssystem. Det er satt av 6 mill. til dette prosjektet og en oppgradering er startet. Det må på plass alternativ 
omlasting under oppgraderingen. 

Renovasjon – sigevannsanlegg 

Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) har pålagt Bærum kommune å utarbeide tiltaksplan for å redusere 
sigevannsavrenning fra de nedlagte deponiene (Isi 1 og 2). I forbindelse med dette gjennomføres utbedringstiltak 
for alle deponiene i kommunen (Isi 1 og 2, Skui og Øverland 1 og 2). Dette omfatter etablering av nytt toppdekke 
og rehabilitering av sigevann, grunnvann, spillvann, overflatevann samt vann- og gassledninger. I tillegg vil det bli 
arbeidet med å etablere et lokalt renseanlegg på deponiområdet. Det er innhentet anbud og det er foretatt 
beregninger på hva prosjektene vil koste. Tiltakene vil redusere sigevannsavrenning fra deponiene, og hindre at 
ytre miljø blir forurenset slik at helse og miljø kan ivaretas. Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen fra 
21,1 mill. til 65,5 mill. 

Fornying og forsterking vannledning og avløpsnett 

Dette er en årlig bevilgning knyttet til fornying og forsterking av vannledningene og avløpsnettet. 
Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen i 2022, 2024 og 2025 på til sammen 55 mill. Dette er knyttet til 
forventet økt aktivitet og naturlige prosjektsvingninger.  

Hovedvannforsyning til Fornebu 

Kommunedelplan 3 Fornebu legger til grunn økt bebyggelse på Fornebu. For å dekke fremtidig forsyningsbehov og 
styrke leveringssikkerheten for vannforsyning til Fornebu, planlegges det å legge en ny vannledning i sjøen fra 
Sandvika til Fornebu. Prosjektet startet i 2020, og forventet ferdigstillelse er i 2023. Sak ble behandlet i 
formannskapet 059/20, 01.04.2020. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 25 mill. fra 150 mill. til 175 
mill. i henhold til ny prognose. 

http://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019267935&
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Knutepunktsoppgradering for vann 

Bevilgningen benyttes blant annet til oppgradering av kummer ved knutepunkter for vann. Prosjektet startet i 
2019 med en reservert samlebevilgning, og i 2021 vil bevilgningen være brukt opp. Kommunedirektøren foreslår 
en fortsettelse av prosjektet med 15 mill. i 2022 og 5 mill. hvert år i perioden 2023 til og med 2025.   

Nytt høydebasseng 

Kommunens største høydebasseng har vært i drift i 60 år og må rehabiliteres eller erstattes for å sikre 
vannforsyningen for fremtiden. Foreløpig beregnet ramme for prosjektet er på 231,8 mill. Prosjekt er videreført fra 
konseptfasen til planleggingsfasen og saken ble behandlet i hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, 
061/21,10.06.2021. Planen er å gjennomføre prosjektet frem mot 2024. Kommunedirektøren foreslår å reservere 
231,8 mill. til nytt høydebasseng. 

Oppgradering av pumpestasjoner på Fornebu 

For å møte befolkningsveksten på Fornebu med utgangspunkt i Kommunedelplan 3 Fornebu (KDP-3) må flere 
avløpspumpestasjoner på Fornebu oppgraderes. Reservert kostnadsramme for prosjektet er 51,5 mill. Prosjektet 
er startet opp i 2021, og planlagt ferdigstillelse er 2024. 

Pumpestasjoner for avløpsnett 

Løpende bevilgning. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen med 5 mill. i 2025. 

Rehabilitering av damanlegg 

Som følge av innskjerpinger i damsikkerhetsforskriften er det behov for å gjennomføre oppgradering av damanlegg 
knyttet til vannforsyningen. I samsvar med krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og ytterligere 
detaljering av oppgraderingen, startet prosjektet opp i 2021. Foreløpige beregninger viser en kostnadsramme på 
257,5 mill.  

Separering av avløpsnett 

Dette er en løpende bevilgning knyttet til separering av avløpsnettet. Økt aktivitet og naturlige prosjektsykluser 
innebærer årlige variasjoner. Nå er flere delprosjekter i fase for gjennomføring, og dette medfører behov for 
forserte bevilgninger i budsjett- og økonomiplanperioden. Investeringsnivået følger vedtatt hovedplan for 
vannforsyning, avløp og vannmiljø. Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen med 195 mill. i budsjett- og 
økonomiplanperioden i henhold til dette, og det gir en samlet bevilgning på 390 mill. i perioden. 

Sollihøgda – vann og avløp 

Reservert nettoramme (brutto utgifter fratrukket bidrag fra samarbeidspartene) for prosjektet er på 183,8 mill. 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Bane NOR, Hafslund, Hole kommune og Bærum 
kommune. Beregnet bidrag fra samarbeidspartene er på 138,3 mill. Prosjektet er igangsatt for å sikre 
fremtidsrettede og bærekraftige vann- og avløpstjenester på strekningen Skui–Sollihøgda. Prosjektet ble startet 
opp i 2019 og forventes ferdigstilt i 2022. 

Vann og avløp i utbygningsavtaler 

Det vil påløpe utgifter som et bidrag til utbyggingsavtaler hvor utvikling av infrastruktur for vann og avløp er viktig. 
Det er vedtatt en samlebevilgning til dette og reservert ramme blir benyttet i forbindelse med utbyggingsavtaler i 
hele kommunen. I 2022 vil det bli jobbet med området Sandvika øst. 

Vann og avløp utløst av flytteplikt (vei- og baneutbygging) 

Dette er en samlebevilgning. Det vil påløpe kostnader for kommunen som følge av oppgraderingen av E16 og E18. 
Vann- og avløpsledninger som ligger i riks- og fylkesveier, ligger på «flyttevilkår». Dette medfører at kommunen må 
være med på å dekke deler av kostnaden knyttet til ledningsanlegget ved omlegging og oppgradering av 
veier. Prosjektet startet opp i 2020 med en reservert samlebevilgning på 100 mill. Det forventes at det vil påløpe 
utgifter frem til 2025, og Kommunedirektøren foreslår at rammen i 2025 økes fra 5 mill. til 25 mill., som medfører 
en totalramme for prosjektet på 120 mill. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020359397&
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Vannproduksjon 

Det er behov for årlig beløp til disposisjon knyttet til oppgradering av vannproduksjon, herunder oppgradering av 
Aurevannsanlegget. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 2 mill. i 2025. 
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Organisasjon, styring og utvikling 
 

Om området 

 
Formannskapet (FSK) har det politiske ansvaret for området Organisasjon, styring og utvikling (OSU) som 
består av kommunalsjefsområdene Organisasjon og interne tjenester, Styring og analyse, Utvikling og 
digitalisering, samt Eiendom. 

Bærum kommune yter tjenester til kommunens innbyggere og næringsliv, og har overordnet ansvar for 
langsiktig planlegging og utvikling av samfunnet. God kvalitet på tjenester, effektiv utnyttelse av 
ressurser, rett kompetanse på rett sted og ikke minst at kommunen fremstår som enhetlig og 
samordnet forutsetter gode, administrative tjenester. Organisasjon, styring og utvikling har ansvaret for 
de administrative funksjonene, virksomhets- og økonomistyring, samt overordnet ansvar for plan og 
prosessarbeid. I tillegg er strategisk utviklingsarbeid gjennom innovasjon og digitalisering og gjennom 
kommuneovergripende innsats, et viktig tjenesteområde for dette politikkområdet. Kritiske 
suksessfaktorer her er kompetanse og kapasitet for kommunens utviklingsarbeid, slik at det legges til 
rette for utvikling av fremtidens tjenester sammen med de innbyggerrettede tjenestene.  

Organisasjon, styring og utvikling omfatter kommunalsjefområdet Organisasjon og Interne tjenester, 
som ivaretar virksomhetsovergripende oppgaver slik som regnskap, lønn, medarbeider- og 
arbeidsgiveroppfølging, anskaffelser og drift av teknisk infrastruktur.  Kommunalsjefsområdet Styring og 
analyse støtter området kommunens ledelse med virksomhets- og økonomistyring, analyser og 
strategisk planlegging. I tillegg er kontrollerfunksjonen viktig innenfor dette området.  

Kommunens kompetansemiljø for innovasjon, utvikling og tjenestedesign jobber sammen med de 
innbyggerrettede tjenestene for å møte kommuneplanens målbilde, med et spesielt fokus inn mot 
innsatsområdene som beskrevet under Omstilling, endring og prioritering. En proaktiv porteføljestyring 
og satsning på virksomhetsarkitektur er viktige stikkord her. 

Eiendomsområder har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av de kommunale 
formålsbyggene. I tillegg ivaretar Eiendom ansvar for kommunale velferds- og omsorgsboliger, samt 
ansvar for kommunal grunneiendom. Eiendom har ansvar for utvikling og gjennomføring av alle 
investeringsprosjekter knyttet til sosial infrastruktur i kommunen.  

  

Omstilling og prioritering i Organisasjon, styring og utvikling 

Organisasjon, styring og utvikling (OSU) skal levere effektive tjenester for å understøtte daglig drift i 
organisasjonen, samtidig som prioritering av utviklingsressurser er avgjørende for at tjenestene skal 
settes i stand til å møte morgendagens forventninger.  

Bærum kommune må utvikle og omstille sine tjenester og møter med innbyggerne i takt med behov og 
endringer i samfunnet generelt. Kommunen skal tilrettelegge for tydelige, samordnede og effektive 
tilbud til innbyggerne og ansatte med fokus på kvalitet og bærekraft. Det forutsetter at tjenestene skal 
ha tydelige kvalitet og effektmål, og blant annet at tjenestene skal organiseres etter brukerperspektivet. 
Organisasjon, styring og utvikling skal være pådriver og ressurs i dette arbeidet, hvor innovasjon, 
teknologi og samarbeid mellom mennesker er helt sentralt. Samtidig skal området også utvikle sine egne 
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leveranser til resten av kommunen i tråd med målet om tydelige, samordnede og effektive tjenester 
organisert etter brukers behov. 

I planperioden skal utvikling av tjenestene fra Organisasjon, styring og utvikling ha et spesielt fokus på 
innsatsområdene effektiv og målrettet ressursbruk. Det vil også bli prioritert målrettet arbeid for å bidra 
til at nivå og omfang på tjenestene i hele kommunens organisasjon er rett dimensjonert. Videre er 
innsatsområdet som omhandler eiendom som strategisk verktøy styrende for eiendomsforvaltningen og 
utviklingen av nye formålsbygg og publikumsarealer.  

I planperioden vil Organisasjon, styring og analyse ha følgende fokus på utvikling av egne områder. 

• Pådriver for utvikling av kommunen gjennom digitalt førstevalg, innovasjon, 
fremtidsrettede bygg og mer effektiv drift. 

• Understøtte bærekraftige velferds- og samfunnstjenester. 

• Ett Bærum - digitalt førstevalg, hvor innbyggerne, bedrifter og ansatte skal få tilgang på enkle, 
brukervennlige og sikre digitale tjenester for dialog, selvhjelp, mestring, læring, involvering og 
medvirkning 

• Bidra til grønn konkurransekraft og smarte klimakloke løsninger 

• Bygge kompetanse og kapasitet for å bidra til å utvikle, forbedre eller endre kommunens 
tjenester til innbyggerne og ansatte på en bærekraftig måte med riktig kvalitet og i tråd med 
brukernes behov. 

 

 

 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
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- Brutto investeringer per år (graf) 

 

Beløp i 1000 kr 

 

 
 

Driftsbudsjett 

Fordeling på enhet (tabell) 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Organisasjon og interne tjenester 351 132 349 469 349 469 349 469 
Styring og analyse 45 508 45 497 45 497 45 497 
Utvikling og digitalisering 36 361 36 361 36 361 36 361 
Eiendom 691 846 691 421 695 231 702 031 

Sum 1 124 847 1 122 749 1 126 559 1 133 359 
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Organisasjon og interne tjenester 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Organisasjon og interne tjenester har ansvaret for å levere tjenester til hele organisasjonen innenfor 
regnskap, lønn, bedriftshelsetjenesten, HR, anskaffelse, brukerhenvendelser og IT-
tjenesteleveranser. Området skal selv levere tjenester av høy kvalitet som er tilpasset behovene 
innenfor de andre tjenestene i kommunen, men skal også bidra til effektiv og målrettet ressursbruk i 
hele organisasjonen. Med et spesielt ansvar for medarbeiderskap og organisasjonsutvikling i Bærum 
kommune skal rett kompetanse, gode hoder og riktige medarbeidere kobles med oppgavene vi har i 
dag, og de vi jobber med for morgendagen. 

Regnskapsmiljøet er ansvarlig for regnskapsføringen gjennom året, kontrollere etterlevelse av lover og 
regler, samt avlegge kommunens årsregnskap i henhold til god kommunal regnskapsskikk.  

Medarbeideransvaret hos Organisasjon og interne tjenester forutsetter helhetlig fokus på arbeidstagere 
og arbeidsgiver i hele kommunen. Kommunen som arbeidsgiver skal gi en god ansattreise fra oppstart til 
avslutning av arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten tilbyr bistand innen arbeidsmiljøområdet til ledere, 
ansatte, verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg i Bærum kommune. Ledere i Bærum Kommune 
skal være trygge i arbeidsgiver- og lederrollen og håndterer utfordringer knyttet til bl.a. tjenestekvalitet, 
arbeidsmiljø, rekruttering, omstilling og sykefravær.  

Bærum kommune kjøper tjenester og produkter, og har en sentral posisjon i det kommersielle markedet 
både lokalt og nasjonalt. Anskaffelsesenheten bistår for å sikre riktige og gode innkjøp, men samtidig at 
anskaffelsene bidrar til å levere på viktige strategiske ambisjoner innenfor områder slik som klima, 
innovasjon og leverandørutvikling.  

Tjenestestedet Brukerhenvendelser er med Servicesenteret (HR, Lønn, Regnskap og anskaffelse), IT-
brukerstøtte og Veiledningstorget en tverrfaglig serviceenhet, som via telefon, chat, 
saksbehandlingssystem og fysisk skranke, er første kontakt og support for innbyggere og medarbeidere.  

Tjenesteleveranse skal sørge for god, kostnadseffektiv, sikker og problemfri leveranse av digital 
infrastrukturdrift, god brukeropplevelse og tilgjengelighet til applikasjoner. Innbyggere, bedrifter og ikke 
minst Bærum kommunes ansatte har med dette tilgang på digitale løsninger og får tak i data når det er 
nødvendig. 

Tjenester 

• Regnskap 

• Lønn 

• Bedriftshelsetjenesten 

• HR 

• Anskaffelse 

• Brukerhenvendelser 

• IT-tjenesteleveranser 
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Dette skal vi oppnå 
 
Organisasjon og interne tjenester er et nytt kommunalsjefområde. Det vil i fireårsperioden jobbes 
kontinuerlig med å sørge for smidige, effektive og administrativt gode tjenester til våre ansatte og våre 
innbyggere, heretter kalt brukere. Tjenestene skal være brukertilpasset, åpne og digitale, med 
oversiktlige og effektive prosesser hvor det er enkel tilgang til data og informasjon for brukerne. 
Området jobber aktivt med å utvikle systemer som setter bruker i stand til å selv løse oppgaver, og 
avvikle mange manuelle prosesser som finnes i dag. Det vil være helt sentralt for Organisasjon og 
interne tjenester i de kommende årene å sikre at de administrative støttetjenestene har effektiv og 
målrettet ressursbruk, og tilpasset organisasjonens og brukernes behov, både nå, men også i fremtiden.  

Prosessene og tjenestene utvikles gjennom sprinter, prosjekter og bevegelse i drift. Det er en 
kontinuerlig prosess å levere gode nok, bærekraftige og målrettede tjenester til en lavest mulig kostnad, 
med riktig kvalitet og omfang.   

I planperioden skal det blant annet fokuseres på å settes brukerne i sentrum gjennom sømløse ende-til-
ende tjenester, øke antall standardiserte og, om mulig, automatiserte prosesser og sørge for at området 
som serviceleverandør leverer riktig første gang. Kommunalsjefområdet skal utvikle “en vei inn” 
gjennom ny portal for informasjon for alle interne brukere og sikre kjennskap og enkel tilgang til all 
kommunens systemer og rutiner. 

  

Oppdrag 

 
    
Oppdrag Beskrivelse Frist Status 
Arbeidsgiver- og 
rekrutteringspolitikk, 
samt lønnspolitikk  

Organisasjon og interne tjenester skal etablere en arbeidsgiver- og 
rekrutteringspolitikk som sikrer at Bærum kommune ansetter og 
beholder medarbeidere med riktig kompetanse. Kommunen skal 
være en: 

• mangfoldig og inkluderende arbeidsplass preget av 
åpenhet, tillit og respekt 

•  arbeidsplass hvor det er rom for å tenke nytt og å feile 

•  arbeidsplass med praksis - og lærlingplasser 

Det skal i tillegg være en arbeidsplass hvor det legges vekt på 
kompetanseutvikling, kunnskap og innovasjon og hvor det 
tilrettelegges for godt medarbeiderskap, lederskap og arbeidsmiljø. 
På denne måten vil Organisasjon og interne tjenester bidra til at 
kompetanse, hender, hoder og oppgaver kobles sammen på en 
måte som bidrar til bedre tjenester for alle våre brukere. 

  

 

31.12.2022 Ikke startet 



Budsjett og økonomiplan 2022–2025  Kommunedirektørens forslag 

169 
 

Digitale verktøy som 
bidrar til effektive og 
smarte administrative 
løsninger  

For å kunne støtte Bærum kommune som organisasjon, skal 
Organisasjon og interne tjenester utvikle og ta i bruk ny teknologi og 
digitale løsninger. I dette ligger blant annet kontinuerlig evaluering 
og behovsvurdering av kommunens ulike systemer, og anskaffelse 
og implementering av nye systemer. Kommunalsjefområdet vil ha et 
spesielt fokus på at nye løsninger for brukere skal ivareta målet om 
selvhjulpenhet og mestring. 

Organisasjon og interne tjenester skal foreta en helhetlig 
gjennomgang av de administrative systemene. Områder som 
finansiering, detaljanalyser, anskaffelsesmuligheter og 
implementering skal vies stor oppmerksomhet. 
  

 

31.10.2025 Ikke startet 

Utvikle et bærekraftig 
tjenestetilbud for å 
ivareta økonomisk 
handlingsrom til 
enhver tid  

Det skal i løpet av planperioden utvikles et bærekraftig 
tjenestetilbud gjennom å utvikle smarte administrative tjenester. På 
denne måten vil kommunalsjefområdet bidra til at kommunen får 
riktig nivå og omfang på kommunens tjenester og dermed sikre 
effektiv og målrettet ressursbruk. 

Dette skal gjøres gjennom nivå- og omfangsanalyse og 
benchmarking av de administrative tjenestene i kommunen. For å 
sikre effektiv og målrettet ressursbruk vil det også være nødvendig å 
utrede og eventuelt iverksette tjenesteutsetting av utvalgte 
administrative funksjoner. Utredningen vil i første omgang gjelde IT-
drift, men i løpet av fireårsperioden kan det også gjelde andre 
tjenester innenfor Organisasjon og interne tjenester. 

Organisasjon og interne tjenester vil benytte følgende 
milepælsmetode for å gjennomføre utredninger om eventuell 
tjenesteutsetting: 

• Milepæl 1: Mandat, organisering og oppstart av arbeidet 
gjennomført 

• Milepæl 2: Effektmål definert og godkjent 

• Milepæl 3: Initiell kartlegging av omfang og kompleksitet  

• Milepæl 4: Tjenester nominert og utredning påstartet 

• Milepæl 5: Rapport ferdigstilt og godkjent 

• Milepæl 6: Avslutning/overlevering/evaluering av arbeidet 
over  
  

 

31.12.2025 Ikke startet 
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Forankre og realisere 
anskaffelsesstrategien  

Formålseffektive anskaffelser skal bidra til riktige og gode produkter 
og tjenester til brukerne og virksomheten. 

• Anskaffelser skal ivareta det handlingsrommet som ligger 
innenfor regelverket når anskaffelser skal planlegges og 
gjennomføres.  

• Anskaffelser skal gjennomføres på bakgrunn av en grundig 
og bred behovsanalyse der aktuelle interessenter 
involveres, både interne og eksterne brukere.  

• Anskaffelser skal gjennomføres på bakgrunn av en grundig 
markedsanalyse som avdekker om markedet kan dekke 
behovene. 

Bærum kommunes anskaffelser skal bidra til å nå målene i 
klimastrategien gjennom å etterspørre miljøsertifiserte produkter og 
klimakloke løsninger som bidrar til redusert energibruk og 
klimagassutslipp (ref. Anskaffelsesstrategien).  

Miljøkonsekvenser av anskaffelser skal vurderes og dokumenteres, 
og relevante miljøkrav stilles når miljøkonsekvenser er 
dokumentert.  

Bedriftene som inngår kontrakter med kommunen, skal møte 
tydelige miljø- og klimakrav til bedriften generelt, herunder 
anskaffelser fra underleverandører og produksjon. For å sikre at 
miljømålsettinger nås, kan miljøkrav benyttes som kvalifikasjonskrav 
når dette er relevant. Kravene må være knyttet til det som skal 
leveres og de må stå i forhold til anskaffelsens art, omfang, verdi og 
kompleksitet (proporsjonalitetsprinsippet). Det kan for eksempel 
stilles krav om at leverandøren har et miljøledelsessystem. Det kan 
også være relevant å stille spesifikke krav til leverandørens tekniske 
og faglige kompetanse som miljøkompetanse, herunder at det 
kreves en spesifikk formell miljøutdanning eller konkret erfaring. 

  

 

30.11.2025 Ikke startet 

Utvikle administrative 
tjenester  

Organisasjon og interne tjenester vil i planperioden jobbe med å 
utvikle og effektivisere alle administrative tjenester. For å kunne 
gjøre dette må kunnskap og kompetanse være sikret i alle ledd. Vi 
skal koble kompetanser, hender, hoder og oppgaver på en best 
mulig måte. 

Innbygger- og brukerdialog må legges til grunn for utviklingen av 
tjenestene. Det er samtidig viktig å legge opp til tett dialog med 
brukerne slik at disse kan bruke tjenestene på en effektiv og 
hensiktsmessig måte. Organisasjon og interne tjenester skal legge 
innbyggerdialog til grunn for utvikling av kommunen og 
tjenestetilbudet. Det skal være brukervennlige løsninger og vi skal 
sikre at kommunen oppleves som både åpen og digital. 

En vei inn – ny portal for informasjon og helhetsbilde for ansatte i 
Bærum kommune skal videreutvikles og implementeres.   

  

 

31.10.2024 Ikke startet 
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Identifisere og 
realisere gevinster 
gjennom strategiske 
anskaffelser, 
optimalisere innkjøp 
og effektivisere 
kontraktsoppfølging  

Organisasjon og interne tjenesteer skal etablere og hente ut 
potensialet av kategoristrategier og oppfølgingsstrategi. I perioden 
skal kommunalsjefområdet også jobber for å skape en kultur for 
bruk av rammeavtaler og bestpris-produkter. 

Effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse og en profesjonell 
gjennomføring av anskaffelsesprosesser og kontraktsforvaltning 
bidrar til kostnadseffektivitet:  

• Anskaffelsesprosesser skal være så effektive som mulig for 
kommunen og for leverandørene (prosesseffektivitet). 

• Kommunen skal sikre seg et så gunstig forhold mellom pris 
og kvalitet som det er mulig i markedet (priseffektivitet). 

Kommunalsjefområdet vil på denne måten legge til rette for at 
kommunen forvalter felleskapets midler på best mulig måte. 

  

 

30.09.2025 Ikke startet 

Digitale verktøy skal 
være sikre og gi bedre 
tilgjengelighet, 
samhandling og 
tjenestekvalitet 

Bærum kommune er en stor offentlig organisasjon som vil være av 
interesse for mange. Kommunen skal være åpen og digital, samtidig 
som datasikkerhet må være i fokus til enhver tid. Erfaringer de siste 
år viser at utviklingen går fort og det stilles stadig nye krav til 
datasikkerhet. Organisasjon og interne tjenester skal sikre at vi til 
enhver tid har gode prosesser, rutiner og verktøy slik at Bærum 
kommune til enhver tid følger gjeldende krav og sikkerhets - og 
arkitekturprinsipper.     

  

 

31.12.2024 Ikke startet 

 

 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
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- Brutto investeringer per år (graf) 

 

Beløp i 1000 kr 

 

 
 

 

Driftsbudsjett 

 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter     
Lønn 237 562 234 562 234 562 234 562 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

143 676 145 013 145 013 145 013 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

0 0 0 0 

Overføringsutgifter 35 743 35 743 35 743 35 743 
Finansutgifter 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 416 981 415 317 415 317 415 317 

Driftsinntekter     
Salgsinntekter -14 199 -14 199 -14 199 -14 199 
Refusjoner -51 649 -51 649 -51 649 -51 649 
Overføringsinntekter 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -65 848 -65 848 -65 848 -65 848 

Sum 351 132 349 469 349 469 349 469 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 399 246 399 246 399 246 399 246 

Vedtatte endringer forrige periode     
Automatisering av innkjøp - til - betaling 
(Felles) 

-300 -300 -300 -300 

Automatisering av innkjøp - til - betaling 
(Internt) 

0 -700 -700 -700 

Avvikle WIFI Sandvika -300 -300 -300 -300 
Digitalt utstyr -33 900 -31 900 -31 900 -31 900 
Flytting arkiv ordning og katalogisering -2 000 -2 900 -2 900 -2 900 
Fremtidig Digital Infrastuktur (FDI) – 
Datasenter 

270 540 540 540 

Min side - ny tjeneste fra 2019 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 
Nye oppgaver og forventninger til HR -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Nytt lederutviklingsprogram -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Office 365 – ny tjeneste fra 2020 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 
Prosjekt med formål å øke antall lærlinger, ikt, 
adm, media 

350 350 350 350 

To årsverk fra kommunerevisjonen til 
Regnskap. Halvårseffekt. 

-1 900 -1 900 -1 900 -1 900 

Traineeordning – minoritetesspråklige med 
akademisk bakgrunn 

0 -2 300 -2 300 -2 300 

Andre tiltak/tekniske endringer -13 223 -13 256 -13 256 -13 256 
Sum Vedtatte endringer forrige periode -57 903 -59 566 -59 566 -59 566 

Budsjettendring i år     
Andre tiltak/tekniske endringer 206 206 206 206 
Sum Budsjettendring i år 206 206 206 206 
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer 1 827 1 827 1 827 1 827 

Konsekvensjusteringer -55 870 -57 533 -57 533 -57 533 

Konsekvensjustert ramme 343 376 341 713 341 713 341 713 

Kostnadsreduserende tiltak     
Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering 
fra 2021, reversering for spesifisering 

1 892 1 892 1 892 1 892 

Spesifisering av rammekutt på 0,5%  -1 892 -1 892 -1 892 -1 892 
Sum Kostnadsreduserende tiltak 0 0 0 0 

Mer-/mindrebehov     
Ansatte forsikringer 2 600 2 600 2 600 2 600 
Ny antivirusløsning – endepunktssikkerhet for 
PC-klienter 

3 400 3 400 3 400 3 400 

Ny antivirusløsning – endepunktssikkerhet for 
serverparken 

821 821 821 821 

Ny supportavtale – aksesspunkter for trådløs 
kommunikasjon 

805 805 805 805 

Ny supportavtale – overvåkingssenter av 
driftsstatus på nettverksutstyr 

130 130 130 130 

Sum Mer-/mindrebehov 7 756 7 756 7 756 7 756 

Nye tiltak og realendringer 7 756 7 756 7 756 7 756 

Ramme 2022-2025 351 132 349 469 349 469 349 469 

 
Vedtatte endringer forrige periode 
Tittelen på tiltakene er hentet fra opprinnelig vedtak, og sikrer effektiv datahåndtering og sporbarhet over flere 
budsjettår. Følgende gjelder, uavhengig av ordlyden som er benyttet i tiltakets opprinnelige tittel: negative tall er 
uttrykk for en reduksjon av budsjettrammen sammenlignet med foregående år. Det betyr for eksempel at 
tidsbegrensede styrkinger vil fremkomme med negative tall fra og med det året styrkingen avsluttes/trappes ned. 

Tallene viser endring fra budsjett 2021. 
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1. Automatisering av innkjøp - til - betaling (Felles) 
Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

2. Automatisering av innkjøp - til - betaling (Internt) 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

3. Avvikle WIFI Sandvika 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

4. Digitalt utstyr 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2020-2023. 

5. Flytting arkiv ordning og katalogisering 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2019-2022. 

6. Fremtidig Digital Infrastuktur (FDI) – Datasenter 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2020-2023. 

7. Min side - ny tjeneste fra 2019 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

8. Nye oppgaver og forventninger til HR 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

9. Nytt lederutviklingsprogram 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2019-2022. 

10. Office 365 – ny tjeneste fra 2020 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

11. Prosjekt med formål å øke antall lærlinger, ikt, adm, media 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

12. To årsverk fra kommunerevisjonen til Regnskap. Halvårseffekt. 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av Økonomimelding 1 2019. 

13. Traineeordning – minoritetesspråklige med akademisk bakgrunn 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2020-2023. 

 

Nye tiltak  

Nye tiltak - kostnadsreduserende tiltak 

1. Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering fra 2021, reversering for spesifisering 

Se eget tiltak for spesifisering av 0,5% kuttet. 

2. Spesifisering av rammekutt på 0,5%  

For Organisasjon og interne tjenester utgjør en 0,5 prosent reduksjon i rammene 1,9 millioner kroner. 
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Da Organisasjon og interne tjenester er et nyopprettet kommunalsjefsområde, har man ikke hatt mulighet til å ta 
ut gevinster av implementeringen av den nye organisasjonen. Det er en målsetting at omorganiseringen skal sikre 
tilstrekkelig ressursinnsats til områdets oppgaver, samtidig som man realiserer økonomiske gevinster av effektive 
og smidige prosesser. Det er for tidlig å konkretisere hvilke økonomiske konsekvenser dette arbeidet vil medføre, 
men områdene vil forholde seg til den reduserte rammen som følge av rammereduksjonen.  
 

Nye tiltak - mer-/mindrebehov 

3. Ansatte forsikringer 

Det meldes om et merbehov på ansatte forsikringer. Dette knytter seg til betydelig høyere pris for 
yrkesskadeforsikringen etter utvidelse av omfang for yrkessykdom med covid-19, og noe flere årsverk i 2021 enn 
2020. 

4. Ny antivirusløsning – endepunktssikkerhet for PC-klienter 

Det digitale trusselbildet er endret, og således kravene for å kunne sikre kommunens IT-løsninger og identiteter. 
Det digitale bildet er mer aggressivt og målrettet med tilnærminger mot økonomisk vinning ved å utnytte 
sårbarheter. Dette kan medføre utilgjengelige tjenester og personsensitive data på avveie. Utover dette har covid-
19 medført store endringer i måten ansatte arbeider på og krav til digitale tjenester, bl.a. i sky. 

I dagens trusselbilde er eksisterende antivirusprogram utdatert. Ved anskaffelse av en ny løsning (Microsoft 365 E5 
Security) vil man dekke dagens krav til IT-sikkerhet når det gjelder beskyttelse av både klienter, identiteter, Office 
365 og andre applikasjoner.  
Den nye antivirusløsningen integrerer godt i forhold til kommunens plattform og strategi, og vil sikre at 
tjenestestedet leverer på målbildet om smarte og effektive tjenester. 

5. Ny antivirusløsning – endepunktssikkerhet for serverparken 

Bærum kommune er helt avhengig av å ha en fungerende antivirusløsning som støtter de plattformene kommunen 
benytter. Det er også viktig at det finnes nok ressurser ute i markedet som har tilstrekkelig kompetanse på den 
løsningen kommunen benytter, slik at kommunen lett kan få tak i bistand ved kritiske akutte hendelser. For å 
dekke alle serverne i serverparken, ble lisenser fra Trend Software (antivirusprogram) anskaffet i slutten av 2020, 
med en årlig kostnad på 0,8 millioner. Frem til dette programmet ble anskaffet, brukte man en blanding av gratis 
produkter eller integrerte brannmurer. Drift og support av tidligere løsning viste seg også utfordrende, spesielt i de 
tilfellene kommunen har hatt akutte behov for bistand på grunn av manglende kompetanse. Ved innkjøp av ny 
løsning vil man sikre bedre sikkerhet på servere, beskyttelse av data og tilgjengelighet på digitale arbeidsverktøy, 
samt oppfyllelse av krav knyttet til GDPR. 

Ved inndekning av merutgiftene, vil kommunalsjefområdet sikre levering av smarte og effektive tjenester i hele 
kommunen.  

6. Ny supportavtale – aksesspunkter for trådløs kommunikasjon 

Bærum kommune har i dag rundt 5000 aksesspunkter for trådløs kommunikasjon. Dette er intelligente bokser med 
høy grad av industrikomponenter. Samtidig er de sårbare for misbruk og feiloppsett, og krever kontinuerlig tilsyn. 
Vår leverandør har verktøy og kompetanse som vi ikke får tilgang til uten utvidede supportavtaler. Denne avtalen 
gir IT drift direkte tilgang til høyt kvalifiserte teknikere og også tidligvarsling ved feil.  

Kommunen har hatt store problemer med stabilitet i nettverket som skyldes versjonshåndtering av 
aksesspunktene. Dette er en ny supportavtale som vil gi oss bistand der Bærum kommune ikke har tilstrekkelig 
kompetanse. 

Dette merbehovet kan knyttes direkte til oppdraget der kommunalsjefområdet skal levere digitale verktøy som 
bidrar til effektive og smarte administrative løsninger.  
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7. Ny supportavtale – overvåkingssenter av driftsstatus på nettverksutstyr 

Avdeling IT drift har et overvåkingssenter som sjekker status på nettverksutstyr og melder feil. Dette ble tidligere 
overvåket ved hjelp av Shareware-programvare, som er et kostnadsfritt program. Dette var et meget komplekst 
system, og personen som driftet det, har sluttet i kommunen. For å sikre videre drift har vi måttet gå til anskaffelse 
av et nytt system hvor vi kan få support ved behov.  

Ved inndekningen av merutgiftene knyttet til anskaffelse av nytt overvåkingssystem, vil tjenesteområdet sikre 
levering av smarte og effektive tjenester i hele kommunen.  

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 

 
     
Indikatornavn Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 
Andel anskaffelser med krav til leverandør om 
miljøledelesesystem (registreringen startet i 2018) 

0,0 % 22,0 % 20,0 % 42,0 % 

Andel anskaffelser totalt med miljø som 
tildelingskriterie 

8,0 % 14,0 % 10,0 % 30,0 % 

Andel elektroniske utsendelser (utg. fakturaer og 
inkassovarsler) (registreringen startet i 2019) 

0,0 % 0,0 % 79,0 % 90,8 % 

Andel match bestilling vs. faktura (registrering 
starter i 2021) 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Saker løst i Serviceportalen og per telefon, 
Servicesenteret og administrative støttetjenester 
(registreringen startet i 2018) 

0 96 500 89 055 91 472 

Saker løst i IT-saksbehandlingssystemet (POB) og 
per telefon, IT Brukerstøtte 

26 346 29 160 32 195 38 659 

Antall telefon- og chathenvendelser til 
veiledningstorget 

245 593 205 617 176 208 138 707 

Andel utgående dokumenter kvalitetssikret  og 
tilgjengeliggjort på kommunens postliste i løpet av 
24 timer 

99,0 % 86,0 % 100,0 % 95,0 % 

Antall nyansettelser (registreringen startet i 2018) 0 2 682 2 327 3 332 

Saker som omhandler lønn, meldt via 
Serviceportalen (registreringen startet i 2018) 

0 27 699 26 697 33 414 

 

 
 
Investeringer i perioden 
 
Nye prosjekter (prosjekter som ikke er omtalt i tidligere budsjett- og økonomiplaner): 

• ingen nye 
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Investeringsbudsjett 

 
Beløp i mill. kr Samlede 

prosjekt 
beløp 

Økonomiplan Sum Inntekt Investerings-
fase 

Investeringsprosjekter    Godkj. 
vedtak 

2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-
25 

 

Ordinære investeringer 
u/Fornebu 

            

IT-prosjekter             
Forvaltningsplan – 
infrastruktur 

 31,5 0,0 31,5 0,0 31,5 0,0 31,5 0,0 126,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Sum IT-prosjekter 0,0 31,5 0,0 31,5 0,0 31,5 0,0 31,5 0,0 126,0 0,0  

             

Sum Ordinære 
investeringer u/Fornebu 

0,0 31,5 0,0 31,5 0,0 31,5 0,0 31,5 0,0 126,0 0,0  

             

Sum 
investeringsprosjekter 

0,0 31,5 0,0 31,5 0,0 31,5 0,0 31,5 0,0 126,0 0,0 0,0 

 

 
Forvaltningsplan – infrastruktur 
Samleposten omfatter investeringer i kommunens sentraliserte IT-infrastruktur, som er nødvendig for å holde 
løpende drift for alle felles og lokale fagsystemer funksjonelt tilgjengelig for brukerne. Alle disse investeringene er 
administrert gjennom en felles forvaltningsplan som skal sørge for at sentral infrastruktur forvaltes, vedlikeholdes 
og driftes for å understøtte virksomhetenes gjeldende og fremtidige behov. Typiske investeringer er utvidelse og 
oppgradering av nettverk- og infrastruktur, sikkerhetsmiljø, servermiljø og systemstøtteapplikasjoner. 

Kommunedirektøren foreslår å redusere de årlige bevilgningene med 13,5 mill., fra 45 mill. til 31,5 mill. fra 2022, 
som en konsekvens av investeringsreduksjonsprosjektet. 
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Styring og analyse 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Styring og analyse har et spesielt ansvar for å ivareta og utvikle kommunens virksomhetsstyring og 
økonomistyring. God styring av kommunens virksomhet skal bidra til å levere gode og effektive tjenester 
til innbyggerne, og tilrettelegge for en kommune hvor det er godt å bo og drive næringsvirksomhet. 
Dette forutsetter tydelige sammenhenger mellom kommunens mål og den daglige tjenesteytingen. God 
økonomistyring og tydelige prioriteringer skal understøtte måloppnåelse og rett bruk av ressurser. 

Kommunalsjefsområdet består av tjenestestedene Økonomistyring, Statistikk og analyse og Strategi og 
budsjett.  Økonomistyring er en pådriver for bedre økonomi og virksomhetsstyring. Statistikk og 
analyseenheten finner, forvalter og formidler informasjon om kommunens virksomhet. Strategi- og 
budsjettenheten utarbeider og koordinerer kommunens overordnede styringsdokumenter, slik som 
kommuneplanens samfunnsdel, langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan, budsjett- og økonomiplan 
m.m. Enheten skal også følge opp klimastrategien gjennom klimabudsjett og klimaledelse.  

Tjenester 

• Økonomistyring 

• Statistikk og analyse 

• Strategi og budsjett 

 

 
 
 

Dette skal vi oppnå 
 
Styring og analyse skal i fireårsperioden bidra til god sammenheng mellom kommunens planer, sørge for 
enklere tilgang til og åpenhet rundt kommunens budsjetter og styringsdata, øke kvaliteten i den interne 
virksomhetsstyringen og videreutvikle arbeidet med personvern, informasjonssikkerhet og beredskap. 
God planlegging, analyser, sammenligninger med andre kommuner og høy kvalitet i 
virksomhetsstyringen skal bidra til effektiv og målrettet ressursbruk i kommunen. Videre skal Styring og 
analyse bistå tjenestene gjennom analyser og utredninger for å sette riktig nivå og omfang på 
tjenestene. Styring og analyse sin kompetanse skal også understøtte kommunens sentrale 
utviklingsoppgaver.  

Det skal utvikles tydelige sammenhenger mellom plan, budsjett og rapportering i kommunens 
styringssystem. Kommunens budsjetter skal være tydelig koblet med kommunens målbilde og vise 
hvordan ressurser påvirker resultater og gir effekter. Det skal være fokus på kommunens totale økonomi 
og kommunalsjefenes handlingsrom innenfor egne budsjetter. Dette skal gi et godt utgangspunkt for 
tverrfaglig samarbeid om tjenesteutvikling, slik at kommunens ressurser brukes målrettet og effektivt. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være kjent i kommunen og Bærumssamfunnet. Det overordnede 
målbildet er styrende for kommunen, og mål og strategier skal integreres i kommunens ulike planer og 
strategier. Det skal legges til rette for tydelige prioriteringer for utvikling og forbedring av kommunens 
tjenester. Her vil opprydning i kommunens plansystem, samt godt samarbeid mellom 
kommunalsjefsområdene for å få helhetlige og tverrsektorielle strategier for å møte innbyggernes 
behov, være sentralt.  
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I plan- og økonomiarbeidet skal det også arbeides med å systematisere og integrere arbeidet med klima 
og bærekraft i kommunens daglige virke. Utvikling av styringsverktøy slik som klimabudsjett og 
klimaledelse vil ha høyt fokus i perioden. Samarbeid om utvikling med eiendomsområdet er sentralt for 
å sikre måloppnåelse, og for å realisere ambisjonen om Bærum som en foregangskommune innenfor 
sirkulær økonomi. 

Organisasjonen skal forbedre sin evne til å styre virksomheten. Framsikt, et verktøy for analyse, 
planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring, innføres i planperioden. 
Kommuneplanen og kommunens mer operative planer for perioden vil være enkelt tilgjengelig digitalt 
for å sikre transparens og underbygge god dialog med innbyggere og næringsliv. Med enkel tilgang til 
styringsdata og nøkkeltall styrkes grunnlaget for god styring og utvikling av kommunens virksomhet. Det 
skal også tilrettelegges for økt og systematisk bruk av statistikk i kommunens interne styring. Enheten 
gjennomfører analyser og benchmarking  til bruk i kommunes styrings- og tjenesteutvikling. 

Bærum kommune skal være robust og fremtidsrettet, og ivareta befolkningens og ansattes krav til 
informasjonssikkerhet, personvern, beredskap og arbeidsmiljø. Det skal derfor jobbes systematisk med 
utvikling og forbedring, og fokuset på et trygt og godt lokalsamfunn skal adresseres som en integrert del 
av kommunens planarbeid. Videre skal kommunen ha gode beredskap- og kontinuitetsplaner som sikrer 
tilgjengelighet på de tjenester som kommunen leverer. Bærum kommune skal ha en solid, 
fremtidsrettet og kostnadseffektiv IT-arkitektur som ivaretar krav til informasjonssikkerhet og 
personvern. Innbyggernes tilgang til informasjon og rettigheter til kontroll over egne data skal ivaretas, 
og tilliten til kommunens arbeid forutsetter åpenhet og transparens.  

Oppdrag 

 
    
Oppdrag Beskrivelse Frist Status 
Innføre klimaledelse som 
styringsprinsipp og 
klimabudsjett som 
styringsverktøy i 
kommunens virksomhet 

Klimaledelse er en metodisk prosess for hvordan kommunen 
kontinuerlig leder og forbedrer klimaarbeidet for å nå 
klimamålene. For å sikre høy grad av måloppnåelse må 
klimaarbeidet være en integrert del av kommunens 
kjernevirksomhet og styringssystemer. 
Klimabudsjettet kan ses på som et prosessverktøy som sikrer at 
kommunen iverksetter og finansierer tiltak koblet til klimamålene. 
Klimabudsjettet skal gjøre det mulig å følge opp anslåtte 
utslippseffekter av tiltak, fordele ansvar og synliggjøre økonomiske 
konsekvenser. 

31.12.2022 Iht. plan 

Sikkerhet og beredskap Styring og analyse skal bidra til at kommunen styrker sitt arbeid 
med planer, strategier og struktur for sikkerheten til kommunen 
som organisasjon, eiendommer og for tjenestene kommunen 
leverer. Videre økt innsats for å planlegge, øve på og lede 
beredskapssituasjoner.  

Kommunenes koordineringssentral (KOSS) samordner de tre 
kommunene Oslo, Asker og Bærum, lokalisert på politiets 
operasjonssentral. Målet er at de tre nødetatene og kommunene 
skal være samlokalisert på politiets operasjonssentral. OPSAM 
(operasjonssenter for samvirke og beredskap) finansieres av Oslo 
kommune (2MNOK) og Asker og Bærum kr. 500 000 hver. 

 

31.12.2025 Iht. plan 
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Helhetlig risiko og 
sårbarhetsanalyse av hele 
kommunens virksomhet i 
2023 

Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) danner grunnlag for 
systematisk og helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap. 

Helhetlig ROS skal ha oversikt over risikoforhold og revideres hvert 
fjerde år i henhold til § 2 i Sivilbeskyttelsesloven: «Kommunen skal 
gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder 
kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede 
hendelser som kan inntreffe i kommunen, og hvordan disse kan 
påvirke kommunen». En revidering skal gjennomføres i 2023 og 
presenteres i kommunestyret mars 2024. 

 

31.12.2023 Iht. plan 

Etablere en offentlig 
tilgjengelig portal for 
statistikk om Bærum 

Med utgangspunkt i ny kommuneplans samfunnsdel (2021), skal 
det gjennomføres en helhetlig vurdering og justering av 
kommunens overordnede plansystem. Plantyper, antall planer og 
prosesskrav skal vurderes i prosessen, og det skal lages en 
helhetlig planoversikt. Oppdraget skal ses i sammenheng med 
innføringen av Framsikt og ligge til grunn for neste revisjon av 
kommunal planstrategi i 2023. 

 

31.12.2023 Ikke startet 

Forbedre 
virksomhetsstyringen i 
kommunen ved å 
implementere verktøyet 
Framsikt 

Kommunen er i ferd med å innføre verktøyet Framsikt som er et 
nytt, moderne verktøy for planlegging, styring og rapportering.  

Målsettingene knyttet til dette er å etablere en tydelig rød tråd fra 
overordnede planer inn i budsjett og økonomiplanen, deretter inn 
i virksomhetsplaner som det rapporteres på. Dette vil gi forbedret 
målstyring og rapportering. I løsningen produseres alle 
kommunens styringsdokumenter, og disse blir nettbaserte. Dette 
gir økt tilgjengelighet for politikere og allmennheten. 
Dokumentene har interaktive løsninger, gir nivådeling av 
informasjonen og er tilrettelagt for bruk på ulike plattformer. 
Ledere på alle nivåer i organisasjonen skal selv bruke løsningen. 
Bruk av løsningen vil styrke lederens evne til å styre sin 
virksomhet.  

Bruk av løsningen fases gradvis inn. Budsjett og økonomiplan 
2022–2025 og Årsrapport 2021 er de første styringsdokumentene 
som utarbeides i løsningen. Virksomhetsplaner vil etableres fra 
2022 og da vil det også bli prioritert et arbeid knyttet til 
videreutvikling av indikatorer.  

 

31.12.2022 Iht. plan 

Etablere en tydeligere 
sammenheng mellom plan, 
budsjett og rapportering 

Med utgangspunkt i ny kommuneplans samfunnsdel (2021) skal 
Styring og analyse sørge for at det blir gjennomført en helhetlig 
vurdering og justering av kommunens overordnede plansystem. 
Plantyper, antall planer og prosesskrav skal vurderes i prosessen, 
og det skal lages en helhetlig planoversikt. Oppdraget skal ses i 
sammenheng med innføringen av Framsikt og ligge til grunn for 
neste revisjon av kommunal planstrategi i 2023. 

31.12.2022 Ikke startet 
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Revisjon av planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest 
innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi (Jf. plan- og bygningsloven). Neste revisjon av 
planstrategien skal vedtas i etterkant av kommunevalget i 2023. 
Denne prosessen skal forberedes i løpet av 2022-2023, med 
utgangspunkt i helhetlig gjennomgang av kommunens plansystem. 
I forbindelse med planstrategien skal det utarbeides et 
grunnlagsdokument og en oversikt, samttidig som det skal foretas 
en vurdering av planbehov i perioden 2023–2027.  

I planstrategien vil det tas stilling til om kommuneplanen skal 
revideres helt eller delvis. 

31.12.2022 Iht. plan 

Budsjett og økonomiplan 
for å understøtte omstilling 
og realisere kommunens 
mål 

Kommuneplanens samfunnsdel definerer målet for samfunnet og 
kommunen som organisasjon. Arbeidet med budsjett og 
økonomiplan skal bidra til å realisere dette målbildet. Det skal skje 
ved at prosessen for budsjett- og økonomiplan legger til rette for 
gode samarbeid på tvers av tjenesteområder, tillitsvalgte og 
folkevalgte. Økt fokus på tjenestedesign og rammer for 
gevinstrealisering skal styrke innholdet i og kvaliteten på 
omstillingsarbeidet og synliggjøres i budsjett og økonomiplanen. 

 

31.12.2022 Iht. plan 

Tilrettelegge for økt og 
systematisk bruk av 
styringsinformasjon i 
kommunens interne 
styring 

Styring og analyse skal tilrettelegge for økt og systematisk bruk av 
styringsinformasjon i kommunens interne styring. Ved økt bruk av 
styringsinformasjon skal lederne forbedre sin evne til å styre 
virksomheten.   

 

31.12.2023 Ikke startet 

Utvikle 
analyseprodukter/tjenester 
i samarbeid med bestillere 
i kommunen 

Styring og analyse skal bidra til målrettet og systematisk 
gjennomføring av analyser i kommunen, som grunnlag for 
videreutvikling av kommunens tjenester. Kommunalsjefområdet 
skal definere og utvikle analyseprodukter tjenester i samarbeid 
med bestillere i kommunen. I dette ligger også å avklare 
ambisjonsnivå for bruk av analyser i kommunens utvikling, med 
tilhørende behov for kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. 

  

 

 

 

 

 

 

31.12.2022 Ikke startet 

 

 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
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- Brutto investeringer per år (graf) 

 

Beløp i 1000 kr 
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Driftsbudsjett 

 
 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter     
Lønn 34 784 34 784 34 784 34 784 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

10 448 10 448 10 448 10 448 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

0 0 0 0 

Overføringsutgifter 1 979 1 969 1 969 1 969 
Finansutgifter 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 47 211 47 201 47 201 47 201 

Driftsinntekter     
Salgsinntekter 0 0 0 0 
Refusjoner -1 704 -1 704 -1 704 -1 704 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -1 704 -1 704 -1 704 -1 704 

Sum 45 508 45 497 45 497 45 497 

 

 
 

 

 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 46 468 46 468 46 468 46 468 

Vedtatte endringer forrige periode     
Styrking av Klima- og miljøfondet – 
restbevilgning 

-20 -30 -30 -30 

Andre tiltak/tekniske endringer -2 842 -2 843 -2 843 -2 843 
Sum Vedtatte endringer forrige periode -2 862 -2 873 -2 873 -2 873 

Budsjettendring i år     
Andre tiltak/tekniske endringer 21 21 21 21 
Sum Budsjettendring i år 21 21 21 21 
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer 181 181 181 181 

Konsekvensjusteringer -2 661 -2 671 -2 671 -2 671 

Konsekvensjustert ramme 43 808 43 797 43 797 43 797 

Kostnadsreduserende tiltak     
Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering 
fra 2021, reversering for spesifisering 

218 218 218 218 

Spesifisering av rammekutt på 0,5% -218 -218 -218 -218 
Sum Kostnadsreduserende tiltak 0 0 0 0 

Mer-/mindrebehov     
Operasjonssenter for samvirke og beredskap 
(OPSAM) 

500 500 500 500 

Styrket innsats – sikkerhet og beredskap 1 200 1 200 1 200 1 200 
Sum Mer-/mindrebehov 1 700 1 700 1 700 1 700 

Nye tiltak og realendringer 1 700 1 700 1 700 1 700 

Ramme 2022-2025 45 508 45 497 45 497 45 497 
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Vedtatte endringer forrige periode 
Tittelen på tiltakene er hentet fra opprinnelig vedtak, og sikrer effektiv datahåndtering og sporbarhet over flere 
budsjettår. Følgende gjelder, uavhengig av ordlyden som er benyttet i tiltakets opprinnelige tittel: negative tall er 
uttrykk for en reduksjon av budsjettrammen sammenlignet med foregående år. Det betyr for eksempel at 
tidsbegrensede styrkinger vil fremkomme med negative tall fra og med det året styrkingen avsluttes/trappes ned. 

Tallene viser endring fra budsjett 2021. 

1. Styrking av Klima- og miljøfondet – restbevilgning 
Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2020-2023. 

 

Nye tiltak  

 

Nye tiltak - kostnadsreduserende tiltak 

1. Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering fra 2021, reversering for spesifisering 

Se eget tiltak for spesifisering av 0,5% kuttet. 

2. Spesifisering av rammekutt på 0,5% 

For Styring og analyse utgjør en 0,5 prosent reduksjon i rammene 0,2 millioner kroner. Nedtaket medfører 
reduksjon i noen driftsutgifter, og videre arbeid vil utføres innenfor ny ramme.  

 
Nye tiltak - mer-/mindrebehov 

3. Operasjonssenter for samvirke og beredskap (OPSAM) 

Operasjonssenter for samvirke og beredskap (OPSAM) ble initiert av politimesteren i Oslo, og det ble inngått avtale 
signert av ordfører i Asker og Bærum, byrådsleder i Oslo og direktør for Oslo universitetssykehus om å 
samlokalisere nødetatene og de tre kommunene på operasjonssentralen i Oslo. De tre kommunene ansatte tre 
personer i kommunenes koordineringssentral (KOSS), som er operative på operasjonssentralen til politiet. 
Prosjektperioden går ut 2021, og det er ønskelig at dette videreføres som permanente stillinger. Oslo har gått inn 
med 2 mill., mens Asker og Bærum går inn med 0,5 mill.   

4. Styrket innsats – sikkerhet og beredskap 

Beredskapsplanlegging sammen med andre sentrale samfunnsaktører er en viktig del av å ivareta en kommunes 
samfunnsansvar. Dette har vært særdeles tydelig under pandemien som har preget 2020 og 2021, og vil også være 
viktig i årene foran oss. Videre er kommunen gjennom sikkerhetsloven pålagt sikring av bl.a. trusselutsatte bygg, 
anlegg og eiendommer og dette er utgangspunktet for en styring av kapasitet på området. Dette underbygger 
målbildet i ny kommuneplan, spesielt med tanke på at Bærum skal være trygt og attraktivt. 
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Aktivitet (Nøkkeltall) 

 
     
Indikatornavn Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 
Andel kommunalsjefsområder med negativt 
budsjettavvik større enn 2,5 % 

8,3 % 16,7 % 25,0 % 0,0 % 

Andel oppdrag gjennomført i organisasjonen 
innen frist (nytt nøkkeltall blir tatt i bruk i 
forbindelse med innføringen av Framsikt) 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Andel sjekklistepunkter gjennomført i 
organisasjonen (nytt nøkkeltall blir tatt i bruk i 
forbindelse med innføringen av Framsikt) 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

 
 

Investeringer i perioden 
 
Nye prosjekter (prosjekter som ikke er omtalt i tidligere budsjett- og økonomiplaner): 

• ingen nye 

  

Investeringsbudsjett 

 
 
Beløp i mill. kr Samlede 

prosjekt-
beløp 

Økonomiplan Sum Inntekt Investerings-
fase 

Investeringsprosjekter    Godkj. 
vedtak 

2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-
25 

 

Ordinære investeringer 
u/Fornebu 

            

IT-prosjekter             
Digitale plan- og 
økonomiprosesser 

 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Sum IT-prosjekter 8,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0  

             

Sum Ordinære 
investeringer 
u/Fornebu 

8,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0  

             

Sum 
investeringsprosjekter 

8,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0  

 

 
 
Digitale plan- og økonomiprosesser 
Dette omfatter innføring av nytt system for i større grad å digitalisere og effektivisere de løpende plan- og 
økonomiprosessene. 
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Utvikling og digitalisering 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Utvikling og digitalisering er kommunens kompetansemiljø for innovasjon, teknologiledelse og utvikling. 
Kommuneplanen viser retningen for kommunens utvikling, og de viktige innsatsene for planperioden er 
beskrevet innledende under Tid for omstilling, endring og prioritering. Kommunen skal levere gode og 
moderne tjenester til innbyggere og næringsliv gjennom effektiv og målrettet ressursbruk. Utvikling og 
digitalisering skal bidra til at kommunen når sine strategiske mål hvor fokus er på helhetlig utvikling med 
gjennomføringskraft.  

Utvikling og digitalisering består av tjenestestedene Porteføljekontoret, Innovasjon, Utvikling 
og Teknologiledelse. 

Porteføljekontoret skal sikre riktige prioriteringer for utvikling og digitalisering opp mot kommunens 
strategiske mål. Porteføljekontoret følger opp prosjekter med hensyn på god metodisk styring, 
veiledning og status til ledelsen. I tillegg bistår Porteføljekontoret prosjektene med å finne riktig 
kompetansesammensetning og utøve effektiv ressursstyring. Avdelingen eier og har fagansvar for 
kommunens prosjektmetodikk basert på Prosjektveiviseren og Prosjektleder-skolen. Porteføljekontoret 
har kontinuerlig fokus på videreutvikling av beste praksiser.  

Innovasjon er kompetansemiljøet for innovasjon, tjenestedesign, forskning og samarbeid med 
akademia. Innovasjon jobber hovedsakelig i tidlig fase av utviklingsinitiativ med metodehjelp, og støtte 
til sektorene i utvikling av konseptforslag i tett samarbeid med interne krefter, innbyggere, næringsliv og 
akademia. Gjennom utforskning, eksperimentering og kunnskapsinnhenting utvikles konsepter for 
morgendagens tjenester. Tjenestestedet bistår med definering av prosjekter og utarbeidelse av 
konsepter som går til Porteføljekontoret for prioritering. Tjenestestedet skal sikre at de initiativer som 
anbefales som prosjekter, gjennomføres med rett metode. 

Utvikling skal lede og gjennomføre utvalgte prosjekter med fokus på økt samhandling, helhetlig 
tenkning, gjenbruk av løsninger samt bruk av beste praksiser. I alle prosjekter og oppdrag sikrer Utvikling 
en tydelig balanse mellom langsiktig utvikling opp mot kommunalsjefenes behov for kontinuerlig 
forbedring av eksisterende tjenester. Tjenestestedet har også ansvar for leder- og organisasjonsutvikling 
i kommunen for å bidra til god forvaltning og transformasjon av kommunens tjenester. For å 
gjennomføre oppdraget innehar Utvikling tung kompetanse innenfor endringsledelse hvor følgende 
kompetanseområder står sentralt: prosjektledelse, prosessfasilitering, tjenesteutvikling, digitalisering og 
ledelse- og organisasjonsutvikling. 

Teknologiledelse er ansvarlig for at kommunen kjenner til og tar i bruk teknologi for å gi gode og 
moderne tjenester til våre innbyggere. Gjennom god forståelse av brukernes behov, kommunens 
medarbeidere og fremtidens tjenester skal digitale løsninger vurderes, testes og tas i bruk der dette 
skaper verdier for innbyggerne og mer effektive og moderne tjenester i kommunen. 

Tjenester 

• Innovasjon 
• Utvikling 
• Teknologiledelse 

 

https://www.prosjektveiviseren.no/
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Dette skal vi oppnå 
 
Med utgangspunkt i kommunens overordnede mål skal Utvikling og digitalisering ta ansvar for å sikre 
gjennomføringskraft slik at Bærum kommune er handlekraftig og innovativ. Utvikling og digitalisering 
gjennomfører, sammen med de andre kommunalsjefsområdene, strategisk, balansert og helhetlig 
utvikling i takt med digitaliseringen i samfunnet. I dette ligger det også et ansvar for å sørge for bedre 
fremdrift og resultater. Utvikling og digitalisering skal tydeliggjøre hva som skal ledes, sørge for tilgang 
til ressurser og bidra til utvikling sentralt fra Organisasjon, styring og utvikling (OSU), og hva som utvikles 
ute i sektorene. Utvikling og digitalisering skal sørge for en tydelig prioritering av kommunens viktigste 
utviklingsaktiviteter gjennom helhetlig porteføljestyring, og slik også sikre gevinstrealisering.  

Bærum skal være en åpen og digital kommune. For å få til det, må det tydeliggjøres satsningsområder 
gjennom en oppdatert utvikling- og digitaliseringsstrategi. Ved målrettet digitalisering av utvalgte 
tjenester vil Bærum få økt effektivitet ved selvhjulpenhet, raskere tjenester og bedre brukertilfredshet. 
Den økte effektiviteten av kommunens ansatte vil da kunne brukes til å ytterligere forbedre tjenester. 
Nye digitale løsninger er også viktig for at vi skal være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver. 

Økt fokus på helhetlig porteføljestyring skal bidra til at Bærum starter de riktige prosjektene og 
gjennomfører disse på en effektiv måte. Dette gjøres ved å ha fokus på videreutvikling av gode 
konsepter fra innovasjon, innspill fra virksomhetene og tydelig prioritering av initiativer som støtter opp 
under kommunens målsettinger. Det er også et mål å oppnå bedre innsyn i utviklingsaktiviteter på tvers 
av kommunen, samt forbedre balanseringen av linje- og utviklingsaktiviteter. 

Bærum kommune må være i takt med endringene i samfunnet for øvrig, samtidig som det til enhver tid 
skal leveres gode tjenester til innbyggerne våre. For å møte dette må innovasjonskulturen kontinuerlig 
dyrkes og forbedres. Dette innebærer at  tjenestedesign må utvikles som metode, der innbyggernes 
behov alltid er førende for nye løsninger. Tjenestedesign innebærer også at kommunen i større grad 
tester og prototyper nye løsninger tidligere og hyppigere enn i tradisjonelle utviklingsløp.  

Utvikling og digitalisering skal også bidra til at Bærum kommune skal være synlige på den nasjonale 
arena gjennom en aktiv deltagelse i kommunale samarbeidsinitiativ, utvikling av nasjonale tjenester-
/løsninger og felleskomponenter. Dette skal gjennomføres i rammen av å være foregangskommune for 
større satsinger, gjennom dedikert forskningssamarbeid med anerkjente forskningsmiljø, som strategisk 
samarbeid med leverandører og gjennom målrettet rekruttering av tidsriktig kompetanse. 

Utvikling og digitalisering skal etablere kompetanse innen Virksomhetsarkitektur. Virksomhetsarkitektur 
vil bidra til å strukturere kommunens evner til å løse sine oppgaver opp mot målsetningene som er 
vedtatt. Dette handler i korte trekk om å se strukturert på sammenhengen mellom arbeidsprosesser, 
teknologi og folk, slik at vi kan videreutvikle kommunens muligheter til å til enhver tid kunne produsere 
de beste tjenestene for innbyggerne.  
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Oppdrag 

 
    
Oppdrag Beskrivelse Frist Status 
Ny utviklings-/  
digitaliseringsstrategi  

Ny digitaliseringsstrategi for utviklingsaktiviteter i tråd med 
kommuneplanens samfunnsdel skal utvikles og 
implementeres. Hensikten med en ny strategi er å tydeliggjøre 
hvordan vi skal utvikle tjenestene for å oppnå de vedtatte 
målsettingene for kommunen. Bærekraftige og ressurseffektive 
tjenester vil komme kommunens innbyggere til gode. 

 

31.12.2022 Ikke startet 

Videreutvikle 
DigiViken 

Fortsette å videreutvikle det regionale samarbeidet på 
digitaliseringsområdet mellom de 51 kommunene i Viken, og Viken 
fylkeskommune. Det skal skapes gjensidig nytte for de involverte 
ved å styrke kompetanse og gjennomføringskraft. 

 

31.12.2022 Ikke startet 

Forbedre prioritering 
og 
porteføljestyringen 
av kommunens 
utviklingsaktiviteter 

Det sikres at prioritering av utviklingsaktiviteter tar utgangspunkt i 
kommunens strategiske prioriteringer, og bidrar til forbedret 
balansering av utviklingsaktiviteter og linjeaktiviteter. Dette 
innebærer også at innbyggerne får forbedret innsyn i kommunens 
utviklingsaktiviteter. 

 

31.12.2022 Ikke startet 

Videreutvikle og øke 
kompetansen på 
fagområdet 
tjenestedesign 

Tjenestedesign innebærer at innbyggernes behov settes først, og at 
nye tjenester, prosesser eller produkter designes deretter. Økt bruk 
av tjenestedesign innebærer også at vi skal teste nye løsninger både 
tidligere og hyppigere enn i tradisjonelle prosjektløp. Metoden skal 
også legges til grunn i konkret samarbeid med næringsliv, 
innbyggere og offentlige virksomheter. Behov- løsning- test (BLT) er 
en av flere metoder innen tjenestedesign.  

For å øke kompetansen på tjenestedesign ute i organisasjonen, skal 
vi gi opplæring i metoder parallelt med bistand i konkrete oppdrag 
(hjelp til selvhjelp). 

 

31.12.2022 Ikke startet 

Etablere prinsipper 
for 
virksomhetsarkitektur 

Virksomhetsarkitektur dreier seg om hvordan en virksomhet er 
organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-
løsninger utnyttes. Det skal etableres prinsipper for 
virksomhetsarkitektur som forbedrer sammenhengen mellom 
arbeidsprosesser, teknologi og folk, slik at Bærum kommune 
utnytter ressursene på en best mulig måte.  

 

31.12.2022 Ikke startet 

Forbedre 
gevinstrealisering  

Bidra til at kommunens utviklingsprosjekter realiserer tiltenkte 
gevinster og effekter ved hjelp av strukturert oppfølging gjennom 
Porteføljekontoret og besluttende råd/styrer. 

  

 

31.12.2022 Ikke startet 
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 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
 
 

 
 

 

- Brutto investeringer per år (graf) 

 

Beløp i 1000 kr 
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Driftsbudsjett 
 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter     
Lønn 34 614 34 614 34 614 34 614 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

3 148 3 148 3 148 3 148 

Overføringsutgifter 704 704 704 704 
Finansutgifter 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 38 466 38 466 38 466 38 466 

Driftsinntekter     
Salgsinntekter 0 0 0 0 
Refusjoner -2 105 -2 105 -2 105 -2 105 

Sum Driftsinntekter -2 105 -2 105 -2 105 -2 105 

Sum 36 361 36 361 36 361 36 361 

 

 
 
Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 22 876 22 876 22 876 22 876 

Vedtatte endringer forrige periode     
Andre tiltak/tekniske endringer 13 017 13 017 13 017 13 017 
Sum Vedtatte endringer forrige periode 13 017 13 017 13 017 13 017 

Budsjettendring i år     
Andre tiltak/tekniske endringer 13 13 13 13 
Sum Budsjettendring i år 13 13 13 13 
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer 69 69 69 69 

Konsekvensjusteringer 13 099 13 099 13 099 13 099 

Konsekvensjustert ramme 35 974 35 974 35 974 35 974 

Kostnadsreduserende tiltak     
Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering 
fra 2021, reversering for spesifisering 

170 170 170 170 

Spesifisering av rammekutt på 0,5% -170 -170 -170 -170 
Sum Kostnadsreduserende tiltak 0 0 0 0 

Mer-/mindrebehov     
Medlemskontingent DigiViken  387 387 387 387 
Sum Mer-/mindrebehov 387 387 387 387 

Nye tiltak og realendringer 387 387 387 387 

Ramme 2022-2025 36 361 36 361 36 361 36 361 

 

 
Nye tiltak  
 
Nye tiltak - kostnadsreduserende tiltak 
 
1. Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering fra 2021, reversering for spesifisering 
Se eget tiltak for spesifisering av 0,5% kuttet. 

2. Spesifisering av rammekutt på 0,5% 

For Utvikling og digitalisering utgjør en 0,5 prosent reduksjon i rammene 0,2 millioner kroner per år i perioden. 
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Da Utvikling og digitalisering er et nyopprettet kommunalsjefsområde har man ikke hatt mulighet til å ta ut 
gevinster av implementeringen av den nye organisasjonen. Det er en målsetning at omorganiseringen skal sikre 
tilstrekkelig ressursinnsats til områdets oppgaver, samtidig som man realiserer økonomiske gevinster av effektive 
og smidige prosesser. Det er for tidlig å konkretisere hvilke økonomiske konsekvenser dette arbeidet vil medføre, 
men områdene vil forholde seg til den reduserte rammen som følge av rammereduksjonen.  
 

Nye tiltak - mer-/mindrebehov 

3. Medlemskontingent DigiViken  

DigiViken sitt formål er å etablere et regionalt samarbeid på digitaliseringsområdet mellom de 51 kommunene i 
Viken, og Viken fylkeskommune. Det skal skapes gjensidig nytte for de involverte ved å styrke kompetanse og 
gjennomføringskraft. Deltakerkommunene betaler en årlig innbyggerbasert medlemsavgift på 3 kroner. Det 
foreslås at rammen styrkes med kr. 387 000 for å dekke Bærums andel av kontingenten. 

 

Investeringer i perioden 

 
Kommunedirektørens foreslår å investere for netto 0,3 milliarder kroner innenfor 
kommunalsjefsområde Utvikling og digitalisering.  

 Nye prosjekter (prosjekter som ikke er omtalt i tidligere budsjett- og økonomiplaner): 

• ingen nye 
 

Forslag til hovedgrep fra investeringsreduksjonsprosjektet med effekt i kommende budsjett- og  

økonomiplanperiode (BØP): 

 

Investeringsbudsjett 

 
Gjennom digitalisering skal det legges til rette for økt verdiskapning og innovasjon i hele kommunen. 
Digitalisering handler ikke primært om anskaffelse av teknologi, men innebærer også endrede 
arbeidsprosesser, organisering og det å nyttiggjøre seg eksisterende løsninger på en ny måte. 
Utviklingen innenfor digitalisering går raskt med tanke på nasjonale løsninger og felleskomponenter, 
kommunale samarbeidsinitiativ og nye løsninger fra leverandører som kan gi gode digitale tjenester og 
styrke kommunens gjennomføringskraft. For å kunne tilpasse seg raskt er det utarbeidet et rammeverk 
og et felles digitaliseringsråd for å sikre en koordinert og samordnet bruk av midlene på dette området. 

Prosjekt Hovedgrep Endringsforslag 

Utvikling og digitalisering: 
samlebevilgninger 

Jevnlig gjennomgang av 
samlebevilgninger 

Er foreslått redusert i henhold til planlagt aktivitetsnivå. 
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Digitaliseringsrådet bevilger fortløpende midler til gjennomføring av digitaliseringsprosjekter. For 
kommende periode vil følgende områder bli prioritert: 

• selvhjulpne løsninger mot innbygger 

• bruk av samhandlingsløsninger og prosessforbedringer for ansatte 

• sikre felles rammeverk for digitale løsninger og bruk av data 

  

Beløp i mill. kr Samlede 
prosjekt-

beløp 

Økonomiplan Sum Inntekt Investerings-
fase 

Investeringsprosjekter    Godkj. 
vedtak 

2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-
25 

 

Ordinære investeringer 
u/Fornebu 

            

IT-prosjekter             
Digitaliseringsrådet – for 
tildeling 

 71,5 0,0 84,5 0,0 83,6 0,0 80,9 0,0 320,6 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Forvaltningsplan – 
fagsystemer 

 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Sum IT-prosjekter 0,0 72,5 0,0 84,5 0,0 83,6 0,0 80,9 0,0 321,6 0,0  

             

Sum Ordinære 
investeringer u/Fornebu 

0,0 72,5 0,0 84,5 0,0 83,6 0,0 80,9 0,0 321,6 0,0  

             

Sum 
investeringsprosjekter 

0,0 72,5 0,0 84,5 0,0 83,6 0,0 80,9 0,0 321,6   

 

 
Digitaliseringsrådet – for tildeling 
Alle digitaliseringsprosjekter følger kommunens prosjektmetodikk. Det betyr at alle idéer og behov skal gjennom 
en foranalyse før det vurderes om det skal opprettes et eget prosjekt eller om behovet kan sees i sammenheng 
med likeartede behov i andre sektorer. Etter at behovet er vurdert nærmere i en foranalyse, innstilles prosjektet 
for Digitaliseringsrådet for faseovergang til konseptutvikling og for å få bevilgning til prosjektet. Digitaliseringsrådet 
bevilger fortløpende penger til gjennomføring av digitaliseringsprosjekter som ligger innenfor 
Kommunedirektørens fullmakter. 

Digitalisering handler ikke primært om anskaffelse av teknologi, men innebærer også endrede arbeidsprosesser, 
organisering og det å nyttiggjøre seg eksisterende løsninger på en ny måte. For kommende periode vil følgende 
områder bli prioritert: 

• selvhjulpne løsninger mot innbygger 

• bruk av samhandlingsløsninger og prosessforbedringer for ansatte 

• sikre felles rammeverk for digitale løsninger og bruk av data 

Kommunedirektøren foreslår å redusere de årlige bevilgningene med 24,9 mill. som en konsekvens av 
investeringsreduksjonsprosjektet. 

Forvaltningsplan – fagsystemer 

Samlepotten omfatter implementering av flere ulike fagsystemer innenfor Organisasjon, Styring og Utvikling. 
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Eiendom 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Bærum kommune har en stor eiendomsmasse bestående av formålsbygg, kommunale boliger, 
administrasjonsbygg og næringseiendommer, samt grunneiendom (tomtegrunn). Eiendom i Bærum 
kommune har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av denne eiendomsmassen. 
Kommunens eiendomsmasse utgjør store verdier og skal forvaltes og utvikles i samsvar med 
kommunens målbilde. Eiendom er i dette bildet et strategisk verktøy for å nå kommunens mål. Sentralt i 
dette er utvikling og tilrettelegging av arealer for gode innbyggertjenester i kommunen - nå og i 
fremtiden. Videre er bærekraftige investeringer med effektiv og målrettet bruk av arealer og ressurser 
viktige bærebjelker i eiendomsutviklingen.  

De samlede bebygde arealene som forvaltes utgjør i dag mer enn 800.000 kvm. Forvaltning av 
eiendomsmasse i dette omfanget og med denne kompleksiteten krever profesjonalitet, riktig 
kompetanse, organisering og god virksomhetsstyring.  

Byggherre har byggherreansvar for kommunale investeringsprosjekter (nybygg og større 
rehabiliteringer) fra idéfase til ferdigstillelse, og overlevering til drift og forvaltning.  

Eiendomsforvaltning har ansvar for forvaltning, vedlikehold og porteføljestyring av formålsbyggene mv. 
Som del av de samlede forvaltningsoppgavene har Eiendom også ansvar for kjøp og salg, samt inn- og 
utleie av lokaler. 

Bolig har ansvar for forvaltning, vedlikehold og porteføljestyring av kommunale boliger. Bolig planlegges 
organisert som del av Forvaltning i løpet av 2021.  

Grunneiendom har ansvar for erverv og forvaltning av kommunale tomtearealer, herunder 
festeforhold.  

Byggkompetanse og utvikling har ansvar for byggeprogram, energi- og miljøkrav, byggteknisk rådgivning 
og utvikling samt dokumentasjon.  

Eiendomsdrift har ansvar for eiendomsdrift og forebyggende vedlikehold av eiendomsmassen. Facility 
Management (FM) fellestjenester planlegges i tillegg å bli organisert som del av tjenesteområdet 
Eiendomsdrift fra 2022. 

Renhold har ansvar for renhold i kommunale bygg (egne ansatte og eksterne renholdstjenester). 

Kunnskapssenteret i Sandvika har ansvar for operativ virksomhet i enheten Kunnskapssenteret. 

Tjenester 

• Byggherre 

• Eiendomsforvaltning 

• Bolig 

• Grunneiendom 

• Byggkompetanse og utvikling 

• Eiendomsdrift 

• Renhold 
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• Kunnskapssenteret 

• FM-tjenester 

 

 
 

Dette skal vi oppnå 
 
De viktigste fokusområdene i kommende fireårsperiode knyttet til eiendomsvirksomheten omfatter: 

Eiendom skal prioritere nødvendige oppgraderinger og nødvendig vedlikehold av kommunens 
eiendommer, realisere nye og optimalisere eksisterende formålsbygg, bidra til reduksjon i 
investeringsbudsjettet og jobbe for å redusere klimaavtrykket. 

Eiendom gjennomfører nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsinvesteringer i henhold til vedtatt 
rullerende femårsplan. Dette er en målrettet satsing for å tilbakestille dagens vedlikeholdsetterslep i 
kommunens eiendomsmasse. Arbeidet er langsiktig og systematisk med betydelige investeringer, og 
bygger på regelmessig tilstandskartlegging av byggene. 

Behovsanalyser viser kapasitetsøkning i fireårsperioden, og det er behov for å realisere nye og 
optimaliserte formålsbygg innen Oppvekst skole, Oppvekst barnehage og Pleie og omsorg, samt Helse 
og sosial. For å realisere behovet for økt kapasitet samtidig med endrede økonomiske rammebetingelser 
som krever innsparinger i investeringer og drift, er grep som implementering av standardisert 
byggeprogram, god samhandling med innbyggertjenestene i behovsanalyser og prosjektplanlegging 
viktige forutsetninger for å lykkes. 

Eiendom vil arbeide strategisk med å utvikle formålsbygg i samsvar med kommunens ambisjoner om 
attraktive og urbane byer og tettsteder. Høyt aktivitetsnivå med store og komplekse bygge- og 
rehabiliteringsprosjekter i kombinasjon med pågående områdeutviklingsprosjekter på Fornebu, 
Sandvika og Bekkestua stiller store krav til organisasjonens gjennomføringskraft i fireårsperioden.  

Eiendom vil jobbe målrettet for å nå kommunens mål innen klima i tråd med Klimastrategi 2030. Dette 
omfatter reduksjon av energi- og effektbehov, reduksjon av klimaavtrykkene i eiendomsforvaltning og 
drift, samt ved nybygg og rehabilitering. Fokus på arealeffektivisering ved nybygg, samlokalisering/ 
sambruk av arealer, og rehabilitering av eksisterende bygg fremfor nybygg der dette er mulig, bidrar til 
bygging og drift av færre «nye bygg»-kvadratmetere. Gjenbruk og ombruk av materialer og inventar 
bidrar til å redusere avfall og investeringskostnader. 

Det vil i planperioden innføres nye innovative og digitale løsninger. Eksempler på dette er nytt 
bookingsystem (innbyggernøkkel) som skal bidra til økt bruk av kommunale bygg. Videre skal «Smarte 
bygg» programmet ta i bruk teknologi på en målrettet, helhetlig og effektiv måte. Den raske 
teknologiske utviklingen vil gjennom «Smarte bygg» programmet ha stort fokus i fireårs perioden. 

Det er et mål å øke kommunens inntekter gjennom økte leieinntekter og realisering av planskapte 
verdier, samt redusere behovet for innleide arealer. Sentralisert forvaltning av leieforhold i kommunen 
og økt sambruk/samlokalisering vil effektivisere arealforvaltningen og frigjøre arealer.  
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Oppdrag 

 
    
Oppdrag Beskrivelse Frist Status 
Vurdere gjenbruk av 
eksisterende bygg 
fremfor nybygg, samt 
bygge fleksible 
arealer for endrede 
behov 

Gjenbruk/ombygging/påbygg av eksisterende bygg skal vurderes før 
igangsetting av nybygg. Dette gjelder for alle bestillinger hvor det vil 
være økning av kapasitet og nye behov. Muligheter for å dekke 
behov med tilgjengelige bygg i nærmiljø skal også vurderes.  

  

31.12.2025 Iht. plan 

Gjennomføre 
investeringsprosjekter 
i henhold til rammer 
og mandat 

Investeringsporteføljen skal styres i henhold til tid, kost og kvalitet, 
samt gevinster. Det er viktig i perioden å opprettholde 
gjennomføringskraft i organisasjonen. 

 

 

31.12.2025 Iht. plan 

Øke leieinntekter og 
redusere 
innleiekostnader 

I planperioden skal følgende gjøres: 

• Leieinntekter økes gjennom aktiv forvaltning av 
næringsarealer. Næringsarealer skal leies ut til 
markedsleie. All kommersiell næringseiendom skal 
overføres til BKE AS, jf. politisk beslutning. Subsidiert leie 
krever politiske vedtak. 

• Sambruk skal vurderes av alt innleid areal, og behovet må 
kartlegges. 

• Leiekostnader skal reduseres gjennom sentralisert 
kontraktsforvaltning for hele kommunen. 

• Sterkt fokus på innleide lokaler med element av 
«møteplass». 

31.12.2022 Ikke startet 

Drifte, vedlikeholde 
og oppgradere 
bygningsmassen for å 
maksimere 
bygningsmassens 
levetid, minimere 
klimagassutslippene 
og optimalisere 
livssykluskostnadene 
 

Forvaltning skal gjennomføre verdibevarende drift og vedlikehold og 
innhente vedlikeholdsetterslepet i henhold til langsiktige planer, 
fornyet tilstandskartlegging og revidert delstrategi for vedlikehold. 

  

 

31.12.2025 Iht. plan 

Kostnadseffektiv, 
enhetlig og 
samordnet 
produksjon av 
tjenester innen 
utendørsdrift, 
renhold og 
svømmeanlegg 

Følgende innsatser vil være viktige i planperioden: 

• Vurdere omfang/frekvens på renholds- og driftstjenester. 

• Vurdere samordning av utendørs driftstjenester 
(snømåking, grønt), renhold og svømmeanlegg, som alle 
utføres flere steder i kommunen. Gjøres i tett samarbeid 
med berørte Kommunalsjefsområder (Miljøtekniske 
tjenester og Pleie og omsorg). 

• Vurdere sourcingstrategi, tjenesteutsetting, for hvert 
område. 

  

 

31.12.2022 Iht. plan 
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Redusere energi- og 
effektforbruket 

Eiendom vil jobbe for å redusere energi og effektbruken ved å: 

• Tilrettelegge for lavt energibehov ved nybygg og 
rehabiliteringer. 

• Installere varmepumper og solenergianlegg. 

• Videreutvikle energioppfølging og styring og gjennomføre 
tiltak for å forbedre energiytelsen i drift. 

• Øke kompetansen og bevisstheten internt i Eiendom og 
blant brukerne. 

 

31.12.2022 Iht. plan 

Implementering av 
FM-tjenester 

FM-tjenester for flerbrukerbygg skal konkretiseres og etableres som 
en del av Eiendoms forvaltnings- og driftsansvar. Eksempelvis skal 
det innføres et felles bookingsystem og en felles bookingtjeneste for 
alle bygg og arealer som kan leies ut. 

  

 

30.06.2022 Iht. plan 
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 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
 
 

 
 

 

- Brutto investeringer per år (graf) 

 

Beløp i 1000 kr 
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Driftsbudsjett 

 

Fordeling per ansvarsområde 

 
Beløp i 1000 kr 

 
 

 
 
Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter     
Lønn 155 727 153 627 153 627 153 627 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

735 373 771 948 776 758 783 558 

Overføringsutgifter 272 069 240 669 240 669 240 669 
Finansutgifter 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 1 163 169 1 166 244 1 171 054 1 177 854 

Driftsinntekter     
Salgsinntekter -299 410 -302 910 -303 910 -303 910 
Refusjoner -171 913 -171 913 -171 913 -171 913 
Overføringsinntekter 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -471 323 -474 823 -475 823 -475 823 

Sum 691 846 691 421 695 231 702 031 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 635 894 635 894 635 894 635 894 

Vedtatte endringer forrige periode     
Manglende budsjett til Malmskriverveien 4 -2 700 -2 700 -2 700 -2 700 
Nye universitetsavtaler – Sandvika 
kunnskapssenter 

-500 -500 -500 -500 

Redusere driftskost. pga. belastning av leiet. 
for direkte bruksrelaterte kostn. 

-500 -2 000 -3 000 -3 000 

Redusere omfang/frekvens av renhold 0 -500 -500 -500 
Redusere stillinger i eiendomsdrift 0 -600 -600 -600 
Redusert effektforbruk vhja. kartlegging av 
effekttopper og målrettede tiltak 

-400 -400 -400 -400 

Redusert energiforbruk pga. bedre styring 0 -2 000 -2 000 -2 000 
Reduserte arealinnleiekostnader -500 -2 000 -3 000 -3 000 
Øke intern faktureringsgrad mot prosjekter 0 -1 000 -1 000 -1 000 
Økte inntekter Eiendom -1 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Andre tiltak/tekniske endringer 18 199 17 654 26 194 26 194 
Sum Vedtatte endringer forrige periode 12 599 2 954 9 494 9 494 

Budsjettendring i år     
Andre tiltak/tekniske endringer 37 000 0 0 0 
Sum Budsjettendring i år 37 000 0 0 0 
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer 8 870 8 870 8 870 8 870 

Konsekvensjusteringer 58 469 11 824 18 364 18 364 

Konsekvensjustert ramme 694 363 647 718 654 258 654 258 

Husleie og driftsutgifter lokaler     
Merbehov FDV -2 700 37 100 40 500 47 300 
Paviljong Hosle skole 1 473 1 473 1 473 1 473 
Sum Husleie og driftsutgifter lokaler -1 227 38 573 41 973 48 773 

Kostnadsreduserende tiltak     
Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering 
fra 2021, reversering for spesifisering 

3 134 3 134 3 134 3 134 

Spesifisering av rammekutt på 0,5%  -3 134 -3 134 -3 134 -3 134 
Sum Kostnadsreduserende tiltak 0 0 0 0 

Mer-/mindrebehov     
Mer-/mindrebehov Kommunegården -290 6 130 0 0 
Overføring av midler fra investering til drift 3 000 3 000 3 000 3 000 
Andre tiltak/tekniske endringer -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 
Sum Mer-/mindrebehov -1 290 5 130 -1 000 -1 000 

Nye tiltak og realendringer -2 517 43 703 40 973 47 773 

Ramme 2022-2025 691 846 691 421 695 231 702 031 

 

 
Vedtatte endringer forrige periode 
Tittelen på tiltakene er hentet fra opprinnelig vedtak, og sikrer effektiv datahåndtering og sporbarhet over flere 
budsjettår. Følgende gjelder, uavhengig av ordlyden som er benyttet i tiltakets opprinnelige tittel: negative tall er 
uttrykk for en reduksjon av budsjettrammen sammenlignet med foregående år. Det betyr for eksempel at 
tidsbegrensede styrkinger vil fremkomme med negative tall fra og med det året styrkingen avsluttes/trappes ned. 

Tallene viser endring fra budsjett 2021. 

1. Manglende budsjett til Malmskriverveien 4 
Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2020-2023. 

2. Nye universitetsavtaler – Sandvika kunnskapssenter 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2019-2022. 
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3. Redusere driftskost. pga. belastning av leiet. for direkte bruksrelaterte kostn. 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

4. Redusere omfang/frekvens av renhold 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

5. Redusere stillinger i eiendomsdrift 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

6. Redusert effektforbruk vhja. kartlegging av effekttopper og målrettede tiltak 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

7. Redusert energiforbruk pga. bedre styring 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

8. Reduserte arealinnleiekostnader 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

9. Øke intern faktureringsgrad mot prosjekter 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

10. Økte inntekter Eiendom 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 

 
Nye tiltak  
 
Nye tiltak - Husleie og driftsutgifter lokaler 

1. Merbehov FDV 

Det budsjetteres med kostnader til FDV basert på endringer i areal. Nybygg og tillbygg gir økte arealer, og 
bygninger som rives, vil gi reduserte arealer. Når nye arealer tas i bruk, bevilges det et beløp per kvadratmeter som 
tilsvarer bransjenormtallet (Holte-nøkkelen). Avvik i fremdrift for prosjekter (endret ferdigstillelse) og /eller nye 
bygg som ikke tidligere er lagt inn, gjør at FDV-budsjettet må endres. 

2. Paviljong Hosle skole 

Hosle skole består av A og B-blokk, bygget hhv. 1966 og 1992. Skolen er bygget som en 3-paralellskole med ett 4-
paralelltrinn. Skolen har utfordringer med kapasitet da det pt. kun er 2 grupperom til 9 klasser, hvorav ett av 
grupperommene benyttes til funksjonshemmet elev. Skolen har derfor behov for flere lærerarbeidsplasser, 
grupperom og garderober til SFO. Skolens behov er en paviljong med 3 klasserom med plass til 28 elever i hvert 
rom, garderober til 84 elever, 4 toaletter inkl. HC-toalett, et fellesareal/grupperom som rommer 15 elever, et 
lagerrom og et lite tekjøkken. På denne måten frigis areal i B-bygget som videre kan benyttes til 
lærerarbeidsplasser, garderobe til SFO samt grupperom.          

Nye tiltak - kostnadsreduserende tiltak 

3. Spesifisering av rammekutt på 0,5%  

For Eiendom utgjør en 0,5 prosent reduksjon i rammene 3,1 millioner kroner. 

Rammereduksjonen dekkes ved omorganisering av eiendomsdriften og redusert aktivitetsnivå hos 
Kunnskapssenteret. Eiendomsdrift er ansvarlig for daglig drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Per i 
dag er enhetene organisert i avdelinger som har ansvar for bygningsmassen i et gitt geografisk område. Fra og med 
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mai 2021 skal Eiendomsdrift omorganisere driften, og de ulike avdelingene skal nå spesialiseres på byggkategorier 
og ha ansvar for like bygg. Dette vil effektivisere driften, og Eiendomsdrift kan drifte større arealer per ansatt i 
årene som kommer. Dette tilsvarer en gevinst tilsvarende 2,9 mill. Resterende beløp er innarbeidet i 
Kunnskapssenterets budsjett som vil tilpasse sitt aktivitetsnivå tilsvarende rammereduksjonen.  

 
Nye tiltak - mer-/mindrebehov 

4. Mer-/mindrebehov Kommunegården 

Lavere byggeaktivitet på ny Kommunegården i 2021 fører til at byggelånsrente tilsvarende 37 mill. periodiseres fra 
2021 til 2022. Budsjettrammen er derfor redusert i Økonomimelding I 2021, og tilsvarende økning foreslås i 2022. 

Tilbakeflytting til Kommunegården er forsinket, og ny innflyttingsdato er januar 2023. Forsinkelsen medfører 
merbehov for husleie til midlertidige lokaler på 22,7 mill. i 2022 og 6,1 mill. i 2023. Videre medfører forsinkelsen at 
man ikke har behov for husleieøkningen for nye Kommunegården på 60 mill. i 2022. 

5. Overføring av midler fra investering til drift 

I henhold til kommuneloven § 46 nr 5 framgår det hvilke utgifter som skal føres i henholdsvis drifts- og 
investeringsregnskapet. Utgifter til kranselag ved åpning av bygg samt til prosjektering av bygg i tidligfase er i ifølge 
loven en driftsutgift. Eiendom har tidligere år budsjettert og ført disse utgiftene i investeringsregnskapet. For å 
sikre  regnskapsføring i henhold til loven flyttes disse midlene fra investerings- til driftsregnskapet.         
  

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
     
Indikatornavn Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 
Brutto investeringsutgift Formålsbygg, kommune 
Beløp (1000 kr) 

510 640 897 332 1 421 254 1 365 218 

Eid areal Formålsbygg, kommune Areal (m2) 507 493 511 059 525 625 546 996 

Leid areal Formålsbygg, kommune Areal (m2) 48 435,0 55 721,0 51 258,0 49 355,0 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 4,43 4,47 4,52 4,65 

Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per 
barn i kommunal barnehage (B) 

10,0 11,4 10,8 11,7 

Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per 
elev (B) 

18,1 18,2 18,2 18,9 

Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter 
per beboer i institusjon (B) 

85,0 88,0 86,0 101,0 

Gjennomsnittlig ledighetsgrad kommunal 
boligmasse 

0,0 % 3,6 % 2,8 % 3,8 % 

Eiendomsforvaltning, kommune 
nettodriftsutgifterandel av totale utgifter 
(prosent) 

9,8 % 10,1 % 10,5 % 10,2 % 

Energiforbruk per kvm (temperaturkorrigert) 197 187 186 179 

Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2) 551,0 573,0 645,0 637,0 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 92 120 148 113 

Korrigerte brutto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde Eiendomsforvaltning, 
kommune Beløp (1000 kr) 

681 922 721 069 822 164 866 898 
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Investeringer i perioden 
 
Kommunedirektøren foreslår å investere for netto 2,5 milliarder kroner innenfor 
kommunalsjefsområdet Eiendom. De høye investeringene skyldes at de store områdeutbyggingene på 
Fornebu som Oksenøya senter, Tårnet og Holtekilen fremkommer på dette kommunalsjefsområde i 
Framsikt. I tillegg fremkommer bevilgningene til formuesbevaring og tomtekjøp på dette 
kommunalsjefsområde. 

  

Nye prosjekter (prosjekter som ikke er omtalt i tidligere budsjett- og økonomiplaner): 

• ingen nye 

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i mill. kr Samlede 

prosjekt 
beløp 

Økonomiplan Sum Inntekt Investerings-
fase 

Investeringsprosjekter    Godkj. 
vedtak 

2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-
25 

 

Ordinære investeringer 
u/Fornebu 

            

Formuesbevaring             
Formuesbevaring 

 150,0 0,0 145,0 0,0 160,0 0,0 160,0 0,0 615,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Formuesbevaring – 
kulturhistoriske 
bygninger 

 10,0 0,0 10,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 50,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Formuesbevaring, 
sykehjem – LØFT 
prosjektet 

 25,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Miljøprofil – eiendom 
 35,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 95,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Smarte bygg 
IA 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 40,0 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Sum Formuesbevaring 0,0 230,0 0,0 215,0 0,0 205,0 0,0 205,0 0,0 855,0 0,0  

             
Bolig- og 
næringseiendom 

            

Leietakertilpasninger 
for næringseiendom 

 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 20,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Rehabilitering av 
Kommunegården 

84,5 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 0,0 
F3 – 
Gjennomføring 

Tomter 
 235,0 -35,7 5,0 -10,0 5,0 -10,0 5,0 -10,0 250,0 -65,7 

S – Samle-
bevilgning 

Universell utforming – 
eiendom 

 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 16,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Sum Bolig- og 
næringseiendom 

84,5 276,9 -35,7 14,0 -10,0 14,0 -10,0 14,0 -10,0 318,9 -65,7  

             
Kultur og fritid             
Idrett – Nadderud 
stadion – nødvendige 
forbedringer 

 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Wøyen gård 
120,0 30,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0 

F2 –  
Planlegging 

Sum Kultur og fritid 120,0 31,3 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 111,3 0,0  

             
Transport             
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Biler – eiendom 
IA 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 

S – Samle-
bevilgning 

Sum Transport 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0  

             

Sum Ordinære 
investeringer 
u/Fornebu 

204,5 540,4 -35,7 269,0 -10,0 259,0 -10,0 219,0 -10,0 1 287,4 -65,7  

             
Ordinære investeringer 
Fornebu 

            

Fornebu             
Fornebu – midlertidig 
kapasitet 

 15,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Fornebu – Tårnet 
1 331,8 12,5 0,0 10,0 0,0 85,5 0,0 266,5 0,0 374,5 0,0 

F1 –  
Konsept 

Fornebu/Holtekilen 
983,7 24,0 -0,5 9,0 0,0 11,0 0,0 11,0 0,0 55,0 -0,5 

F0 –  
Foranalyse 

Fornebu/Oksenøya 
1 880,0 449,0 0,0 26,4 -339,5 151,4 0,0 0,0 0,0 626,8 -339,5 

F3 – 
Gjennomføring 

Sosial boligprofil – 
rimelige boliger på 
Fornebu 

 40,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Sum Fornebu 4 195,4 540,5 -0,5 103,9 -339,5 247,9 0,0 277,5 0,0 1 169,8 -340,0  

             

Sum Ordinære 
investeringer Fornebu 

4 195,4 540,5 -50,5 103,9 -389,5 247,9 -107,0 277,5 -120,0 1 169,8 -667,0  

             
Omsorgs- og 
velferdsboliger 
(selvfinans.) 

            

Botilbud felles             

Verdibevarende tiltak 
for kommunale boliger 

 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 60,0 0,0 
S – Samle-
bevilgning 

Sum Botilbud felles 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 60,0 0,0  

             
Omsorgsboliger 
utviklingshemmede 

            

Sum Omsorgsboliger 
utviklingshemmede 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

             

Sum Omsorgs- og 
velferdsboliger 
(selvfinans.) 

81,0 15,0 -20,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 60,0 -20,0  

             

Sum 
investeringsprosjekter 

4 480,9 1 095,9 -106,2 387,9 -399,5 521,9 -117,0 511,5 -130,0 2 517,2 -752,7  

 

Formuesbevaring 

Samlebevilgningen til formuesbevaring finansierer et stort antall prosjekter som befinner seg i ulike faser, der 
hensikten er å øke kvaliteten på eksisterende bygningsmasse i tråd med eiendomsstrategien. Det 
arbeides kontinuerlig med strategier, utvikling og vedlikeholdsplaner for eiendomsmassen. Vedlikeholdsarbeidet 
gjennomføres i henhold til femårige rullerende vedlikeholdsplaner som hovedsakelig baserer seg på 
tilstandsanalyser som ble ferdigstilt i 2018. Nye tilstandsanalyser vil bli gjennomført i 2022–2023. Disse analysene, 
sammen med tidligere registrerte behov, eiendomsforvalteres kunnskap, fagekspertise og innspill fra brukere, 
danner grunnlag for prioritering av tiltak fremover som skal redusere vedlikeholdsetterslepet på alle bygg (skoler, 
barnehager, kulturbygg, administrasjonslokaler, omsorgsbygg, idrettsbygg, kommunale kontorbygg og 
spesialbygg). Intern strukturering og planlagt styrking av intern kapasitet gjør at det forventes en økning av antall 
gjennomførte prosjekter i budsjett- og økonomiplanperioden. 

Av denne bevilgningen går det i tillegg midler til utvikling av og investeringer i produksjonssystemer, 
kontrollsystemer og tekniske systemer. 
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Det er totalt avsatt 655 mill. for ulike tiltak i budsjett- og økonomiplanperioden. Av dette foreslår 
Kommunedirektøren å overføre 40 mill. fordelt på 10 mill. per år i budsjett- og økonomiplanperioden til 
nyopprettet bevilgning til Smarte bygg som er et program med Eiendom som programeier og med aktører på tvers 
av kommunen som deltagere i programstyret og i prosjekter i programmet. Oppdraget til Smarte bygg er å finne 
frem til løsninger for hvordan Bærum kommune skal utnytte teknologi og data for reduserte driftskostnader, bedre 
tjenester og smartere arealbruk for kommunens eiendommer. 

Ny total bevilgning i budsjett- og økonomiplanperioden vil da bli 615 mill. 

Formuesbevaring – kulturhistoriske bygninger 

Bevilgningen er til vedlikeholdsprosjekter for verneverdige og kulturhistoriske bygg. I budsjett- og 
økonomiplanperioden skal blant annet Folkets Hus Høvik, Bjørnegårdssvingen og Stabekk kino total rehabiliteres. 
Kommunedirektøren foreslår å bevilge 15 mill. til prosjektet i 2025. Totalbevilgning for hele fireårsperioden utgjør 
50 mill. 

Formuesbevaring, sykehjem – LØFT prosjektet 

Det er planlagt rehabilitering av noen av de gjenstående sykehjemmene samt mindre ombyggingsprosjekter for å 
møte endret driftsform. Det er avsatt totalt 55 mill. for ulike tiltak i budsjett- og økonomiplanperioden. 

Miljøprofil – eiendom 

Bevilgning til energi- og miljørettet utvikling av kommunale bygg. Midlene skal brukes til å gjennomføre 
utviklingsprosjekter som egne tiltak og i samarbeid med andre kommuner og forskningsinstitusjoner innen energi 
og sirkulær økonomi. Det vil i første del av perioden bli lagt vekt på utvikling av energieffektiv drift og smarte 
byggløsninger. Dette oppnås gjennom økt ytelse og nye installasjoner av energiproduserende og energibesparende 
anlegg som styringssystemer, solcellepanel og varmepumper. Gradvis vil en større andel (hovedvekten) av midlene 
bli benyttet til gjenbruk og sirkulær økonomi ved å bygge med gjenbrukte og gjenbrukbare materialer. 

Smarte bygg 

Smarte bygg er organisert som et program med Eiendom som programeier og med aktører på tvers av kommunen 
som deltagere i programstyret og i prosjekter i programmet. 

Oppdraget til Smarte bygg er å finne frem til løsninger for hvordan Bærum kommune skal utnytte teknologi og 
data for reduserte driftskostnader, bedre tjenester og smartere arealbruk for kommunens eiendommer. 

Arbeidsmetodikken for Smarte bygg-programmet er å gjennomføre prosjekter med raske leveranser basert på 
behov (smidig tilnærming). 

Programmet har tre effektmål: 

• gode brukeropplevelser 

• lærende bygg og organisasjon 

• riktig ressursbruk og lavere miljøbelastning 

Smarte bygg-programmet benytter en gjennomføringsmetode med pilotering med små testprosjekter og fokus på 
måling av effektmål, sikkerhet og skalerbarhet, for å sikre at storskala utrulling er mulig. Det opprettes team på 
tvers av alle utviklingsområder og interessenter for å arbeide smidig og for å sikre informasjonsflyt på tvers av 
fagfelt og ansvarsområder. 

Smarte bygg har definerte grensesnitt inn mot blant annet Omstilling 2024, Smart City og grunndataprosjekt. 
Prosjekter under gjennomføring er blant annet innbyggernøkkelen, smart måling av kjøl og frys, vaskerobot på 
Lindelia, behovsstyrt renhold på Stabekk gamle skole samt prosjekter i tilknytning til Oksenøya senter, ny 
kommunegård og Rud svømmehall. 
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Kommunedirektøren foreslår å omdisponere midler fra Formuesbevaring uspesifisert med 10 mill. årlig, totalt 40 
mill. i budsjett- og økonomiplanperioden. 

Leietakertilpasninger for næringseiendom 

Årlig bevilgning på 5 mill. øremerket brukertilpasning, hovedsakelig innenfor næring, lokaler som leies ut til private 
aktører (eksterne leietakere). Deler av utgiftene vil over tid dekkes inn av leieinntektene. Kommunedirektøren 
foreslår å videreføre den årlige bevilgningen. 

Rehabilitering av Kommunegården 

Det vises til formannskapets behandling av konseptvalg for Kommunegården i formannskapssak 079/18, 
24.04.2018. Kommunen leier Kommunegården i Sandvika av Bærum kommunale pensjonskasse gjennom en bare-
house-avtale, der kommunen har fullt ansvar for vedlikehold og oppgradering. Det er nødvendig med teknisk og 
funksjonell oppgradering av Kommunegården og en modernisering av kommunens kontorarbeidsplasser, slik at de 
understøtter fremtidens mer digitale og tverrfaglige arbeidsform. I tillegg er det behov for en optimalisering av 
arealene i møte med både innbyggere og næringsliv. Samtidig blir det mulig å oppnå vesentlig arealeffektivisering 
og potensial for besparelser knyttet til å si opp eksterne leiekontrakter etter ombyggingen. 

Det planlegges for teknisk kapasitet på cirka 1 300 arbeidsplasser i bygget. Det skal velges planløsninger og 
tekniske løsninger som gir kommunen et attraktivt arbeidsmiljø og et fleksibelt, arealeffektivt, tilpasningsdyktig og 
driftsvennlig bygg i leieperioden. Deler av første etasje skal utvikles til en arena for samskaping og innovasjon 
mellom kommunen, innbyggere og næringsliv. 

En ny og rehabilitert kommunegård finansieres gjennom husleie til Bærum kommunale pensjonskasse. 

I tillegg er det behov for tilpassede løsninger knyttet til møbler og inventar til ny kommunegård, 
prosjektgjennomføring av midlertidig flytting til Eivind Lyches vei 10, samt avvikling og flyttekostnader tilbake og 
kostnader for planlegging og oppfølging av prosjektgjennomføring for Kommunegården. Dette er, ut fra dagens 
kjennskap til behov/løsninger, sjablongmessig estimert til totalt 76,5 mill. 

I forbindelse med rehabilitering av Kommunegården er det behov for en plan for utsmykning der man ser på 
hvordan kunst kan understøtte målet om en ny kommunegård og hvordan eksisterende kunstverk kan plasseres på 
en helhetlig måte. Den kunstneriske utsmykningen skal bygge opp under målene om en kommunegård som et sted 
der det er rom for å møtes, skape, tenke og dele, jf. formannskapssak 047/19, 05.03.2019. Totalt 8 mill. er estimert 
til kunstnerisk utsmykning. 

Tomter 

I kommende fireårs-periode er det avsatt 250 mill. til eventuelle tomtekjøp til fremtidige bolig- og formålsbygg. 
Det er lagt inn antatt salgsinntekt på noen eiendommer som vurderes uegnet til kommunens behov. 
Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen. 

Universell utforming – eiendom 

Rammen er erfaringsmessig et tilstrekkelig nivå til å dekke de ordinære behovene som kommer opp i forbindelse 
med at brukere har særlige behov for tilrettelegging.   

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 4 mill. 

Det vil bli gjennomført en tilstandsanalyse av universell utforming (UU) på alle publikumsrettede bygg i løpet av 
2022. Dette vil mest sannsynlig avdekke behov for økt innsats innen UU-området. 

Idrett – Nadderud stadion – nødvendige forbedringer 

Hovedmålet er å imøtekomme Norges Fotballforbunds krav til infrastruktur for å kunne spille tippeligakamper på 
Nadderud stadion. Nytt stadion er under planlegging. Det er totalt avsatt 4,2 mill. for å opprettholde 
tilfredsstillende fasiliteter og sikring av eksisterende stadion frem til nytt stadion er på plass. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018085445&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019043379&
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Wøyen gård 

Wøyen gård ble kjøpt i 1972. De seks bygningene på Wøyen gård er vedtaksfredet 23.04.1927 etter 
Kulturminneloven, med Viken fylkeskommune som godkjenningsorgan. Bygningene blir i dag brukt som 
selskapslokaler og av Bærum arbeidssenter. I tillegg leies lokalene ut til ulike organisasjoner og aktiviteter. Det er 
totalt avsatt 120 mill. til oppgradering av bygningene. 

Arbeider som omfatter etablering av ny drenering og utvendige fasadearbeider for Vinkelgården, Hurum, Libanon 
og Husfliden har en total ramme på 10 mill. Disse arbeidene ferdigstilles i 2021. 

Neste fase av prosjektet som har en ramme på 50 mill. omfatter Vinkelgården, Wøyen skole, Hurum og Libanon. 
Arbeidene gjelder utskifting av tekniske anlegg, med tilhørende bygningsmessige arbeider og overflatebehandling 
av vegger og tak. Branntekniske installasjoner og rømningsveier oppgraderes i henhold til brannkonsept for å 
tilfredsstille dagens bruk. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i løpet av 2024. 

Biler – eiendom 
Eiendomsmassen har økt betraktelig de siste årene. For å drifte bygningsmassen er det behov for å utvide 
bilparken med ytterligere seks biler. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2,2 mill. til innkjøp av seks biler i 2022. 

Fornebu – midlertidig kapasitet 

Det er avsatt midler til midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov på skole i budsjett- og 
økonomiplanperioden, totalt 23,5 mill. i BØP perioden. 

Fornebu – Tårnet 

Planområdet rundt Flytårnet vil utvikles som et attraktivt bysenter på Fornebu. Det planlegges å samle flere 
offentlige funksjoner, blant annet en ti-parallell ungdomsskole med flerbrukshallkapasitet og tilhørende uteareal, 
bibliotek, kulturfunksjoner, helsestasjon, nærmiljøsenter og fritidstilbud for ungdom. Det stilles krav til felles 
planlegging for sosial infrastruktur, boliger, næring og sentrumstilbud med sikte på byliv og etablering av Flytårnet 
som et attraktivt knutepunkt. Ulike løsninger for ti-parallell ungdomsskole vurderes. Sambruk, samlokalisering og 
arealeffektivisering vil være viktige faktorer i utviklingen av området. Det skal jobbes bevisst med å lage aktive 
byrom med aktivitetstilbud, opplevelsesverdier og estetisk kvalitet mellom husene. Den sosiale infrastrukturen på 
Flytårnet vil sammen utgjøre et senter for nærmiljøet på Fornebu. Eksempelvis vil skolens arealer fungere som del 
av tilbudet til bruk av nærmiljøet etter skoletid og i helgene. Skolen på Flytårnet skal i de første driftsårene fungere 
som en kombinert barne- og ungdomsskole, for blant annet å sikre god arealutnyttelse i takt med utbyggingen på 
Fornebu. Området rundt Flytårnet skal utvikles som et FutureBuilt område. 

Kommunedirektøren vurderer kjøp av flerbrukshall-/gymsalkapasitet i Telenor Arena/Nye Fornebu Arena. Dersom 
kjøp av arealer i Telenor Arena ikke gjennomføres, vil flerbrukshall etableres på skoletomten. 

Nytt bibliotek på Fornebu planlegges samlokalisert med skolen på Flytårnet. Funksjonen som folkebibliotek skal 
ivaretas. Folkebiblioteket skal være tilgjengelig, åpent og inkluderende – en møteplass for alle. Det skal utvikles 
som et moderne bibliotek, og ha en synlig og sentral plassering på Flytårn-området. 

Det arbeides videre med utredning av kulturfunksjonsbehovet i et helhetlig perspektiv på Fornebu. Behovet for 
kulturfunksjoner sees i sammenheng med utvikling av eksisterende bebyggelse på Flytårn-området og nye 
kulturfunksjoner som planlegges etablert på Fornebu sør. Kulturfunksjonene skal i likhet med folkebiblioteket være 
åpne og inkluderende med variasjon i møteplasser og forsamlingsmuligheter. 

Det er behov for arealer til egenorganiserte aktiviteter til ungdom, som understøtter opplevelsen av et avbrekk 
etter skoletid. I tillegg til dedikerte arealer til ungdomsklubb, vil tilbudet kunne styrkes ved å legge til rette for 
sambruk med øvrige funksjoner på Flytårn-området. Ungdomstilbudet vil være en naturlig del av skolen og 
biblioteket, men kan også sees i sammenheng med kulturtilbud i eksisterende Flytårnbebyggelse. Fritidstilbud til 
ungdom på Fornebu vil bli utredet i et helhetlig perspektiv i sammenheng med kulturfunksjonene. 



Budsjett og økonomiplan 2022–2025  Kommunedirektørens forslag 

207 
 

Helsestasjonen skal ivareta behov blant ungdom, gravide og barn (0–5 år) og deres familier. Helsestasjonen skal ha 
en tilgjengelig adkomst og sees i sammenheng med skolehelsetjenesten. Lokaliseringen skal også ivareta 
tilstrekkelig skjerming.  

Kommunedirektøren vil fremme en sak om fastsettelse av konsept tidlig i budsjett- og økonomiplanperioden. For å 
sikre tilstrekkelig tid til planlegging og tilhørende reguleringsarbeid, anbefaler kommunedirektøren å skyve 
ferdigstillelse av Tårnet ungdomsskole til skolestart 2027. 

Fornebu/Holtekilen 

Holtekilen er det siste området kommunen disponerer for etablering av sosial infrastruktur på Fornebu. Det er 
utfordrende grunnforhold i området, og sammen med Statens Vegvesen vil det i budsjett- og 
økonomiplanperioden bli gjennomført tiltak for å sikre grunnen blant annet mot masseutglidning samt minimere 
setningsskader etter utbygging. I samarbeid med private utbyggere skal det realiseres et grøntdrag mellom 
skoletomten og barnehagetomten. Kommunedirektøren anbefaler at Bærum kommune overtar eierskapet når 
grøntdraget er opparbeidet. Realisering av tiltakene knyttet til sosial infrastruktur er foreløpig planlagt ferdigstilt 
henholdsvis i 2032 og 2034. 

Fornebu/Oksenøya 

Oksenøya senter er det første og største prosjektet til Bærum kommune der formålsbygg for unge og eldre 
samlokaliseres på samme tomt. Prosjektet er unikt i Norge og er kommunens første steg mot å skape et 
nullutslippsamfunn på Fornebu. Det skal skapes en fantastisk arena der både unge og gamle kan møtes, utveksle 
erfaringer, ha det gøy og trives. Samtidig vil Oksenøya senter bli et innovativt, energivennlig, miljøriktig og 
klimaklokt prosjekt. Prosjektet oppfyller alle krav som et pilotprosjekt for FutureBuilt. 

Oksenøya senter vil underbygge Bærum kommunes klimastrategi som et eksepsjonelt, fremtidsrettet prosjekt med 
hensyn til miljø, energi og klima. Prosjektet vil fremstå som et eksempel på hva som er mulig å oppnå med dagens 
kunnskap og teknologi. Som et av pilotprosjektene for Bærum kommunes samarbeidspartner The Research Centre 
on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN), blir Oksenøya senter en innovasjonsarena og et 
utprøvingsområde med smart arealbruk, innovative energiløsninger og bygningsmaterialer med lavt 
karbonavtrykk. Prosjektets utforming vektlegger grønn mobilitet med lav P-dekning, og fotgjengere og syklister blir 
prioritert. 

Skole (1 050 elever), barnehage (300 barnehageplasser), flerbrukshall med turndel og tilhørende uteområder og 
nier-kunstgressbane ferdigstilles i mai 2022 og skal stå klart til skolestart 2022. 

Bo- og behandlingssenteret ferdigstilles i slutten av 2022 og er klar til innflytting i begynnelsen av 2023. 
Gjennomføringen av prosjektet (BP3) ble vedtatt i formannskapssak 31/19, 26.02.2019. Arbeidet på tomten startet 
i januar 2020. Kostnadsrammen er fastsatt til 1 760 mill., samt grunneierkompensasjon på 105 mill. og 
velferdsteknologi på 15 mill., totalt 1 880 mill. 

Sosial boligprofil – rimelige boliger på Fornebu 

Avtale om sosial boligprofil fra 2005 videreføres. I henhold til avtalen settes det av midler til å anskaffe rimelige 
utleieboliger til førstegangsetablerere under 35 år på Fornebu. Kommunedirektøren foreslår en samlet 
bevilgning på 90 mill. i budsjett- og økonomiplanperioden. 

Verdibevarende tiltak for kommunale boliger 

Det er avsatt midler til rehabilitering/verdibevaring av eksisterende boligmasse for å bedre tilstanden på boligene 
og tilpasse dem etter dagens behov. I 2017 ble det gjennomført en tilstandsvurdering av de største heleide 
boligprosjektene i kommunens boligmasse for å prioritere bruken av midlene. Verdibevarende tiltak vil 
gjennomføres i henhold til tilstandsvurderingen. Kommunedirektøren foreslår at Verdibevarende tiltak for 
kommunale boliger fortsetter som et eget prosjekt i hele budsjett- og økonomiplanperioden. En årlig bevilgning på 
15 mill. er skilt ut fra bevilgningen til Formuesbevaring. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019038796&
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Overordnet ledelse 
 

Om området 

 
Området omfatter Bærum kommunens øverste administrative ledelse med tilhørende støttefunksjoner, 
samt politisk ansvar, politisk sekretariat og rådhusforvaltningen. Overordnet ledelse har ansvar for at 
kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser.   

Kommunedirektøren og strategisk ledelse er ansvarlige for forsvarlig utredning og fremleggelse av 
politiske saker til kommunestyret, formannskapet og de ulike politiske utvalgene. I tillegg ivaretar 
området intern kontroll og saksbehandler klager for klagenemnda, utarbeider svarforslag på 
interpellasjoner samt utarbeider skriftlige svar som politisk nivå stiller i kommunestyret, formannskapet 
og i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

Kommunedirektøren og strategisk ledelse har også ansvar for iverksettelse av politiske vedtak. Dette 
innebærer forsvarlig drift av kommunens tjenesteområder, utvikling av fag og virksomhetsstyring, 
implementering av vedtatte ledelses- og arbeidsgiverstrategier, god samhandling med vernetjeneste og 
fagforeningene samt en forsvarlig bruk og forvaltning av kommunens økonomiske midler. 

Politisk ansvar omfatter virksomheten til kommunestyret og de øvrige folkevalgte styringsorganene i 
kommunen. Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan og har ansvaret for kommunens 
samlede virksomhet. Politisk sekretariat dekker sekretariatsfunksjonene for alle kommunens folkevalgte 
organer, og utgjør et bindeledd mellom kommunens administrasjon og de folkevalgte. Politisk 
sekretariat har ansvar for gjennomføringen av stortings-, sametings-, kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

 

 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
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- Brutto investeringer per år (graf) 

 

Beløp i 1000 kr 

 

 
 

 

Driftsbudsjett 

Fordeling på enhet (tabell) 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Kommunedirektøren 63 046 58 046 54 446 54 446 
Politisk virksomhet og revisjon 59 891 67 623 59 892 67 623 

Sum 122 937 125 669 114 338 122 069 
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Kommunedirektøren 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon. Kommunedirektøren skal sørge 
for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 
gjenstand for betryggende kontroll. 

Kommunedirektøren skal også påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet, og at vedtak blir iverksatt. 

Tjenesteområdet omfatter Kommunedirektøren og kommunaldirektørene for velferd, samfunnsutvikling 
og organisasjon, styring og utvikling, som utgjør Kommunedirektørens ledergruppe. Disse skal bidra til 
en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen. I tillegg har tjenesteområdet medarbeidere 
som skal bidra med strategisk og operativ kapasitet til Kommunedirektørens ledergruppe. 

Kommunedirektøren har ansvaret for et mindre antall strategiske programmer, områder og samarbeid 
hvor det er viktig å samordne en rekke enkeltprosjekter for å nå overordnede, politiske mål. By- og 
stedsutvikling blant annet på Fornebu, Sandvika, Bekkestua, Lysaker og Høvik tilrettelegges gjennom 
utbyggingsavtaler med private utbyggere for å sikre gode byrom, godt tilrettelagt infrastruktur og 
veinett tilpasset dagens og fremtidens stedsutvikling. 

Kommunedirektøren har også oppfølging mot blant annet Bærum Næringsråd, Vårt Sandvika 
samfunnsutvikling på Fornebu, Energy Valley med flere. 

 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 

 
 

 
 

 
 

 

 



Budsjett og økonomiplan 2022–2025  Kommunedirektørens forslag 

211 
 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling per ansvarsområde 

 
Beløp i 1000 kr 

 
 

 
 
Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter     
Lønn 51 698 49 698 46 698 46 698 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

18 411 18 411 18 411 18 411 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

0 0 0 0 

Overføringsutgifter 8 118 5 118 4 518 4 518 
Finansutgifter 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 78 226 73 226 69 626 69 626 

Driftsinntekter     
Salgsinntekter -3 811 -3 811 -3 811 -3 811 
Refusjoner -11 369 -11 369 -11 369 -11 369 
Overføringsinntekter 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -15 180 -15 180 -15 180 -15 180 

Sum 63 046 58 046 54 446 54 446 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 56 269 56 269 56 269 56 269 

Vedtatte endringer forrige periode     
Administrativ effektivisering, redusert krav fra 
2022 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Konkurranseutsetting av administrative 
tjenester 

-3 000 -5 000 -8 000 -8 000 

Partnerskapsavtaler Energy Valley og Bærum 
Næringsråd 

0 -1 500 -1 500 -1 500 

Andre tiltak/tekniske endringer 2 301 2 301 2 301 2 301 
Sum Vedtatte endringer forrige periode 4 301 801 -2 199 -2 199 
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer 376 376 376 376 

Konsekvensjusteringer 4 677 1 177 -1 823 -1 823 

Konsekvensjustert ramme 60 946 57 446 54 446 54 446 

Kostnadsreduserende tiltak     
Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering 
fra 2021, reversering for spesifisering 

287 287 287 287 

Spesifisering av rammekutt på 0,5%  -287 -287 -287 -287 
Sum Kostnadsreduserende tiltak 0 0 0 0 

Mer-/mindrebehov     
Frivillighetens år  1 500 0 0 0 
Partnerskapsavtale Vårt Sandvika 600 600 0 0 
Sum Mer-/mindrebehov 2 100 600 0 0 

Nye tiltak og realendringer 2 100 600 0 0 

Ramme 2022-2025 63 046 58 046 54 446 54 446 

 

 
Vedtatte endringer forrige periode 
Tittelen på tiltakene er hentet fra opprinnelig vedtak, og sikrer effektiv datahåndtering og sporbarhet over flere 
budsjettår. Følgende gjelder, uavhengig av ordlyden som er benyttet i tiltakets opprinnelige tittel: negative tall er 
uttrykk for en reduksjon av budsjettrammen sammenlignet med foregående år. Det betyr for eksempel at 
tidsbegrensede styrkinger vil fremkomme med negative tall fra og med det året styrkingen avsluttes/trappes ned. 

Tallene viser endring fra budsjett 2021. 

1. Administrativ effektivisering, redusert krav fra 2022 
Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

2. Konkurranseutsetting av administrative tjenester 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2021-2024. 

3. Partnerskapsavtaler Energy Valley og Bærum Næringsråd 

Kommunestyrets vedtak ved behandling av handlingsprogram 2021-2024. 
 

Nye tiltak   

Nye tiltak - kostnadsreduserende tiltak 

1. Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering fra 2021, reversering for spesifisering 

Se eget tiltak for spesifisering av 0,5% kuttet. 
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2. Spesifisering av rammekutt på 0,5%  

For Kommunedirektøren utgjør en 0,5 prosent reduksjon i rammene 0,3 millioner kroner. Denne reduksjonen er 
innarbeidet i rammene og vil medføre noe reduksjon i ulike driftsutgifter.  
 

Nye tiltak - mer-/mindrebehov 

3. Frivillighetens år  

I forbindelse med Frivillighetsåret 2022 foreslås en styrking av innsatsen med 1,5 mnok. Midlene skal i hovedsak gå 
til tiltak i regi av frivilligheten som f.eks. arrangementer, informasjons- og mobiliseringstiltak. Dette kommer i 
tillegg til øvrige støtteordninger for lag og organisasjoner. 

4. Partnerskapsavtale Vårt Sandvika 

Det foreslås at Bærum kommune inngår en partnerskapsavtale med Vårt Sandvika for 2022 og 2023, med 
utbetaling på 0,6 mill. i året. Dette i henhold til vedtaket i FSK 16.6.2021. 
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Politisk virksomhet og revisjon 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Området omfatter ansvarsområdene politisk ansvar, politisk sekretariat og rådhusforvaltningen. 

Politisk ansvar omfatter virksomheten til kommunestyret og de øvrige folkevalgte styringsorganene i 
kommunen. Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan og har ansvaret for kommunens 
samlede virksomhet. Kommunestyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert 
til andre kommunale organer. Med hjemmel i kommuneloven er Kommunedirektøren gitt myndighet til 
å treffe vedtak i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning. Politisk ansvar inkluderer godtgjørelsen 
som utbetales til kommunens folkevalgte og partiene i kommunestyret, samt løpende utgifter til drift av 
de heltidsfolkevalgtes kontorarbeidsplasser. Ansvaret omfatter formannskapets og de politiske 
utvalgenes disposisjonsposter. Politisk ansvar inkluderer videre kommunens utgifter til 
revisjonsvirksomhet, herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.  

Politisk sekretariat dekker sekretariatsfunksjonene for alle kommunens folkevalgte organer, og utgjør et 
bindeledd mellom kommunens administrasjon og de folkevalgte. Politisk sekretariat har ansvar for 
gjennomføringen av stortings-, sametings-, kommunestyre- og fylkestingsvalg. Rådhusforvaltningen har 
ansvaret for daglig drift og oppfølgingen av rådhuset i Sandvika.  

 

 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter (drift) 
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Driftsbudsjett 

 

Fordeling per ansvarsområde 

 
Beløp i 1000 kr 

 
 

 
 
Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter     
Lønn 41 695 49 369 41 638 49 369 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

8 747 8 805 8 805 8 805 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

4 936 4 936 4 936 4 936 

Overføringsutgifter 5 872 5 872 5 872 5 872 
Finansutgifter 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 61 251 68 982 61 251 68 982 

Driftsinntekter     
Salgsinntekter -41 -41 -41 -41 
Refusjoner -1 319 -1 319 -1 319 -1 319 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -1 359 -1 359 -1 359 -1 359 

Sum 59 891 67 623 59 892 67 623 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 66 449 66 449 66 449 66 449 

Vedtatte endringer forrige periode     
Andre tiltak/tekniske endringer -6 879 252 -6 879 -6 879 
Sum Vedtatte endringer forrige periode -6 879 252 -6 879 -6 879 
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer 322 322 322 322 

Konsekvensjusteringer -6 558 574 -6 557 -6 557 

Konsekvensjustert ramme 59 891 67 023 59 892 59 892 

Kostnadsreduserende tiltak     
Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering 
fra 2021, reversering for spesifisering 

301 301 301 301 

Spesifisering av rammekutt på 0,5% -301 -301 -301 -301 
Sum Kostnadsreduserende tiltak 0 0 0 0 

Mer-/mindrebehov     
Valgår 2025 0 0 0 7 131 
Økt tilgjengelighet for stemmegivning ved valg 0 600 0 600 
Sum Mer-/mindrebehov 0 600 0 7 731 

Nye tiltak og realendringer 0 600 0 7 731 

Ramme 2022-2025 59 891 67 623 59 892 67 623 

 

 
Nye tiltak  
 
Nye tiltak -kostnadsreduserende tiltak 
 
1. Opprinnelig rammekutt på 0,5% effektivisering fra 2021, reversering for spesifisering 
Se eget tiltak for spesifisering av 0,5% kuttet. 

2. Spesifisering av rammekutt på 0,5% 

For Politisk virksomhet og revisjon utgjør en 0,5 prosent reduksjon i rammene 0,3 millioner kroner. Denne 
reduksjonen er innarbeidet i rammene og vil medføre noe reduksjon i ulike driftsutgifter.  

 Nye tiltak - mer-/mindrebehov 

3. Valgår 2025 

Budsjettmidler til gjennomføring av valg 2025. 

4. Økt tilgjengelighet for stemmegivning ved valg 

Valgstyret vedtok 24.03.2021 at antall forhåndsstemmemottak skulle økes med to nye mottak for valgåret 2021, 
og er meldt som merbehov i ØM I 2021. Dette nivået vil også være gjeldende for fremtidige valgår. Flere 
forhåndstemmemottak øker tilgjengeligheten og valgmulighetene til innbyggerne for avgi stemme, generelt og for 
enkelte spesielt.  
Merbehov vil gå til lønnsutgifter/godtgjørelser og forbruksmateriell/utstyr. 
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Vedlegg 
 
Obligatoriske økonomiske oversikter for drift og investering, samt økonomiske nøkkeltall. Vedlegg over 
kommunens foretak og selskaper, disponeringen av klima- og miljøfondet samt beskrivelse av 
prosjektmodell og fasebeskrivelser.  

 

§5-4 Bevilgningsoversikt – drift (1A) 

 
Beløp i mill. kr        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan  
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Øk.plan  
2025 

Rammetilskudd -1 994,0 -1 608,0 -1 662,2 -1 533,2 -1 493,1 -1 462,9 -1 444,3 
Inntekts- og formuesskatt -6 525,6 -7 028,2 -7 281,2 -7 524,2 -7 616,9 -7 729,0 -7 822,9 
Eiendomsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Andre generelle driftsinntekter -207,8 -192,0 -172,8 -164,8 -168,9 -168,9 -173,5 

Sum generelle driftsinntekter -8 727,4 -8 828,1 -9 116,1 -9 222,2 -9 278,9 -9 360,8 -9 440,7 

        

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

7 737,1 7 911,6 8 151,7 8 105,3 8 124,1 8 001,0 8 061,6 

        
Avskrivinger 592,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
        

Sum netto driftsutgifter 8 329,8 7 911,6 8 151,7 8 105,3 8 124,1 8 001,0 8 061,6 

Brutto driftsresultat -397,6 -916,5 -964,5 -1 116,9 -1 154,8 -1 359,8 -1 379,1 

        
Renteinntekter -87,5 -55,8 -55,8 -91,2 -114,8 -120,6 -125,7 
Utbytter -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-179,6 -54,7 -54,7 -66,8 -67,0 -67,0 -67,0 

Renteutgifter 197,9 171,6 171,6 239,9 317,4 335,9 352,7 
Avdrag på lån 390,2 442,3 442,3 451,1 498,4 509,7 526,5 

Netto finansutgifter 310,9 503,4 503,4 533,0 634,1 657,9 686,6 

        
Motpost avskrivninger -592,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
        

Netto driftsresultat  -679,4 -413,1 -461,1 -583,9 -520,8 -701,9 -692,5 

        
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

       

Overføring til investering 752,9 756,1 770,1 628,5 510,4 557,1 664,2 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

109,7 1,9 -181,5 -26,9 -14,9 -3,4 18,8 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-183,1 -344,9 -127,5 -17,8 25,3 148,2 9,6 

Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

679,4 413,1 461,1 583,9 520,8 701,9 692,5 

        

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
 
Beløp i mill. kr        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Oppvekst skole 1 490,5 1 449,8 1 447,6 1 425,0 1 432,9 1 433,0 1 425,0 
Oppvekst barnehager 1 620,6 1 561,4 1 569,3 1 607,9 1 586,5 1 573,3 1 568,4 
Pleie og omsorg 2 144,6 2 097,0 2 164,3 2 152,6 2 171,6 2 182,8 2 244,1 
Helse og sosial 1 033,0 955,4 993,9 975,8 972,1 967,6 967,6 
Plan, miljø og kultur 230,2 194,2 204,8 200,0 195,7 194,2 194,2 
Miljøtekniske tjenester 203,7 200,2 231,5 145,4 116,1 85,3 65,1 
Organisasjon og interne tjenester 420,2 399,2 402,4 351,1 349,5 349,5 349,5 
Styring og analyse 62,6 46,5 40,6 45,5 45,5 45,5 45,5 
Utvikling og digitalisering 51,5 23,5 36,5 36,4 36,4 36,4 36,4 
Eiendom 504,4 635,9 595,0 691,8 691,4 695,2 702,0 
Kommunedirektøren 72,8 56,3 60,7 63,0 58,0 54,4 54,4 
Politisk virksomhet og revisjon 51,3 66,4 67,0 59,9 67,6 59,9 67,6 
Lønns og pensjonsreserve, 
premieavvik og andre fellesposter 

-54,8 227,7 227,7 323,9 385,9 320,5 360,6 

Sentrale inntekter og finans -1,2 0,0 -153,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum bevilgninger drift, netto 7 829,3 7 913,5 7 887,6 8 078,4 8 109,1 7 997,6 8 080,4 

        
Herav:        
Avskrivinger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Netto renteutgifter og -inntekter 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

108,9 1,9 -162,2 -26,9 -14,9 -3,4 18,8 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-16,9 0,0 -101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

7 737,1 7 911,6 8 151,7 8 105,3 8 124,1 8 001,0 8 061,6 
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§5-5 Bevilgningsoversikt – investering (2A) 
 
Beløp i mill. kr        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Investeringer i varige driftsmidler 2 637,0 3 293,1 2 993,8 3 210,6 2 442,7 2 485,7 2 699,7 
Tilskudd til andres investeringer 1,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 

156,0 44,0 49,6 62,0 54,0 47,0 50,0 

Utlån av egne midler 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Avdrag på lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringsutgifter 2 794,8 3 337,1 3 043,8 3 272,6 2 496,7 2 532,7 2 749,7 

        
Kompensasjon for merverdiavgift -335,4 -502,3 -435,6 -422,6 -339,4 -435,9 -410,7 
Tilskudd fra andre -796,7 -618,6 -240,2 -247,3 -574,0 -270,0 -365,9 
Salg av varige driftsmidler -29,5 -87,5 -136,1 -228,2 -42,5 -42,5 -42,5 
Salg av finansielle anleggsmidler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mottatte avdrag på utlån av egne 
midler 

-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bruk av lån -1 159,9 -1 322,5 -1 498,3 -1 706,0 -980,5 -1 227,1 -1 266,4 

Sum investeringsinntekter -2 322,9 -2 531,0 -2 310,1 -2 604,1 -1 936,3 -1 975,6 -2 085,6 

        
Videreutlån 330,9 400,0 496,3 500,0 500,0 500,0 500,0 
Bruk av lån til videreutlån 0,0 -400,0 -496,3 -500,0 -500,0 -500,0 -500,0 
Avdrag på lån til videreutlån 90,9 80,0 123,7 133,0 150,0 167,0 184,0 
Mottatte avdrag på videreutlån -119,4 -80,0 -80,0 -133,0 -150,0 -167,0 -184,0 

Netto utgifter videreutlån 302,3 0,0 43,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

        
Overføring fra drift -752,9 -756,1 -672,0 -628,5 -510,4 -557,1 -664,2 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne investeringsfond 

40,4 0,0 -55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
ubundet investeringsfond 

-61,7 -50,0 -50,0 -40,0 -50,0 0,0 0,0 

Dekning av tidligere års udekket 
beløp 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 

-774,2 -806,1 -777,4 -668,5 -560,4 -557,1 -664,2 

        

Fremført til inndekning i senere år 
(udekket) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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§5-5 Bevilgningsoversikt – investering (2B) 
 

1. Investeringer i varige driftsmidler 
 
Beløp i mill. kr         
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Oppvekst skole 199,7 445,1 260,2 360,6 557,6 419,5 432,8 1 770,5 
Oppvekst barnehager 96,8 98,2 94,0 84,6 84,0 134,0 182,1 484,7 
Pleie og omsorg 482,5 197,0 186,9 380,6 124,8 109,2 473,4 1 088,1 
Helse og sosial 52,1 125,4 146,1 149,0 74,5 74,5 74,5 372,5 
Plan, miljø og kultur 17,7 17,0 34,8 16,9 10,9 10,9 18,9 57,7 
Miljøtekniske tjenester 922,8 1 061,6 976,8 1 018,2 1 086,9 1 100,5 894,0 4 099,6 
Organisasjon og interne tjenester 15,6 45,0 29,0 31,5 31,5 31,5 31,5 126,0 
Styring og analyse 1,2 0,0 6,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 
Utvikling og digitalisering 54,7 107,7 69,5 72,5 84,5 83,6 80,9 321,6 
Eiendom 790,1 1 196,2 1 188,1 1 095,9 387,9 521,9 511,5 2 517,2 
Kommunedirektøren 2,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sentrale inntekter og finans 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringer i varige driftsmidler  2 637,0 3 293,1 2 993,8 3 210,6 2 442,7 2 485,7 2 699,7 10 838,7 
 

2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i mill. kr         
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Kirke - Tanum menighet, nytt 
kirkesenter 

0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5A Kirke - Tanum menighet, nytt 
kirkesenter 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3A Vann og avløp, diverse 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4G Lindhaugsvingen – 
rehabilitering VL 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bjerkesvingen separering 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5B Fornebu sermonibygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tilskudd til andres investeringer  1,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i mill. kr         
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

9Z Andre finansposter, 
investeringer 

117,6 44,0 49,6 62,0 54,0 47,0 50,0 213,0 

9Z Finansiering IKKE rentabel 
unntatt Fornebu, INV 

38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper  

156,0 44,0 49,6 62,0 54,0 47,0 50,0 213,0 
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4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i mill. kr         
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

2K Diverse prosjekter idrett 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utlån av egne midler 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

Sum del 1-4 2 794,8 3 337,1 3 043,8 3 272,6 2 496,7 2 532,7 2 749,7 11 038,7 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

222 

 

 
 
§5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift (3) 
 
Beløp i mill. kr        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Rammetilskudd -1 994,0 -1 608,0 -1 662,2 -1 533,2 -1 493,1 -1 462,9 -1 444,3 
Inntekts- og formuesskatt -6 525,6 -7 028,2 -7 281,2 -7 524,2 -7 616,9 -7 729,0 -7 822,9 
Eiendomsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Andre skatteinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Andre overføringer og tilskudd fra 
staten 

-245,6 -207,3 -188,0 -173,6 -177,8 -177,8 -182,4 

Overføringer og tilskudd fra andre -1 225,8 -923,2 -953,0 -940,0 -940,4 -941,1 -941,1 
Brukerbetalinger -451,3 -497,7 -487,8 -521,6 -529,0 -529,0 -529,0 
Salgs- og leieinntekter -988,2 -1 041,6 -1 006,1 -1 074,2 -1 121,5 -1 168,4 -1 214,1 

Sum driftsinntekter -11 430,5 -11 305,9 -11 578,4 -11 766,8 -11 878,6 -12 008,1 -12 133,7 

        
Lønnsutgifter 5 037,6 4 989,8 5 047,9 5 225,3 5 277,7 5 244,9 5 307,2 
Sosiale utgifter 1 279,6 1 494,9 1 405,0 1 337,5 1 393,9 1 444,1 1 484,2 
Kjøp av varer og tjenester 3 229,0 3 052,4 3 186,4 3 172,7 3 169,2 3 078,4 3 082,3 
Overføringer og tilskudd til andre 894,0 852,3 974,6 914,4 883,0 880,9 880,9 
Avskrivninger 592,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum driftsutgifter 11 032,9 10 389,5 10 613,9 10 649,9 10 723,7 10 648,3 10 754,6 

        

Brutto driftsresultat -397,6 -916,5 -964,5 -1 116,9 -1 154,8 -1 359,8 -1 379,1 

        
Renteinntekter -87,5 -55,8 -55,8 -91,2 -114,8 -120,6 -125,7 
Utbytter -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-179,6 -54,7 -54,7 -66,8 -67,0 -67,0 -67,0 

Renteutgifter 197,9 171,6 171,6 239,9 317,4 335,9 352,7 
Avdrag på lån 390,2 442,3 442,3 451,1 498,4 509,7 526,5 

Netto finansutgifter 310,9 503,4 503,4 533,0 634,1 657,9 686,6 

        
Motpost avskrivninger -592,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
        

Netto driftsresultat -679,4 -413,1 -461,1 -583,9 -520,8 -701,9 -692,5 

        
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

       

Overføring til investering 752,9 756,1 770,1 628,5 510,4 557,1 664,2 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

109,7 1,9 -181,5 -26,9 -14,9 -3,4 18,8 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-183,1 -344,9 -127,5 -17,8 25,3 148,2 9,6 

Dekning av tidligere års merforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

679,4 413,1 461,1 583,9 520,8 701,9 692,5 

        

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Økonomiske nøkkeltall 
 

Mill. 2022-kr R-
2016 

R-
2017 

R-
2018 

R-
2019 

R-
2020 

B-
2021 

B-
2022 

B-
2023 

B-
2024 

B-
2025 

Gjennom-
snitt 

Måltall 

Resultatgrad 8,6 
% 

9,4 
% 

5,3 
% 

7,3 
% 

6,5 
% 

4,3 
% 

5,0 
% 

4,4 
% 

5,8 
% 

5,7 
% 

5,2 % 4 % (min. 3 %) 

Bufferfondet 488 510 491 523 576 305 312 310 273 181 269 Min. 100 mill. 
siste år 

Egenkapitalfinansiering 49 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % (min. 
40%) 

Likviditetsreserve 1 
347 

1 
859 

2 
056 

1 
869 

1 
440 

1 
188 

1 
130 

1 
106 

1 
254 

1 
264 

1 188 Min. 300 mill. 

 

  

Rentebane 

  B-2021 B-2022 B-2023 B-2024 B-2025 

Rentebane 1,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

Margin flytende rente 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 

Sum 2,1 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 
 

  

Drift 

Mill. 2022-kr R-
2015 

R-
2016 

R-
2017 

R-
2018 

R-
2019 

R-
2020 

B-
2021 

B-
2022 

B-
2023 

B-
2024 

B-
2025 

Sum samlede driftsinntekter 10 
693 

11 
168 

11 
445 

11 
542 

11 
919 

12 
073 

11 
584 

11 
767 

11 
879 

12 
008 

12 
134 

Driftsutgifter sektorene 9 626 9 777 10 
096 

10 
332 

10 
842 

10 
958 

10 
576 

10 
650 

10 
724 

10 
648 

10 
755 

Brutto driftsresultat 1 066 1 391 1 349 1 210 1 076 1 115 1 008 1 117 1 155 1 360 1 379 

Netto driftsresultat 500 963 1 078 606 870 789 495 584 521 702 693 

Skatteinntekter 5 891 6 612 6 898 6 893 7 256 6 907 7 216 7 524 7 617 7 729 7 823 

Rammetilskudd 1 976 1 632 1 547 1 617 1 534 2 111 1 651 1 533 1 493 1 463 1 444 

Frie inntekter 7 867 8 244 8 445 8 510 8 790 9 018 8 866 9 057 9 110 9 192 9 267 
 

  

Resultatgrad R-
2015 

R-
2016 

R-
2017 

R-
2018 

R-
2019 

R-
2020 

B-
2021 

B-
2022 

B-
2023 

B-
2024 

B-
2025 

Resultatgrad 4,7 % 8,6 % 9,4 % 5,3 % 7,3 % 6,5 % 4,3 % 5,0 % 4,4 % 5,8 % 5,7 % 

Resultatgrad (korr. for MVA-
komp. og BKFF) 

4,5 % 7,4 % 7,3 % 5,9 % 4,8 % 4,8 % 3,8 % 4,4 % 3,8 % 5,3 % 5,2 % 

 

  

Finansutgifter, mill. 2022-kr  R-
2015 

R-
2016 

R-
2017 

R-
2018 

R-
2019 

R-
2020 

B-
2021 

B-
2022 

B-
2023 

B-
2024 

B-
2025 

Netto finansutgifter 566 428 271 604 206 326 512 533 634 658 687 

Netto finansutgifter, korr. for 
BKFF 

585 578 530 526 519 550 568 600 701 725 754 
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Forvaltningsfondet 

Løpende 
kroner 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
Regnskap Budsjett 

(revidert beh.) 

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

 
Utbytte Utbytte Utbytte Utbytte Utbytte Utbytte Utbytte Utbytte Utbytte Utbytte Utbytte Utbytte 

 
% Mill kr % Mill kr % Mill kr % Mill kr % Mill kr % Mill kr 

Beholdning  
per 1.1 i året 

 
2 681 

 
2 849 

 
2 906 

 
2 964 

 
3 023 

 
3 083 

Aksjer, 40% 11,9 % 154 5,0 % 57 5,8 % 67 5,8 % 68 5,8 % 70 5,8 % 71 

Obligasjoner,  
60% 

3,7 % 57 2,3 % 39 2,0 % 35 2,0 % 36 2,0 % 36 2,0 % 37 

Avkastning i 
alt 

8,1 % 211 3,4 % 96 3,5 % 102 3,5 % 104 3,5 % 106 3,5 % 108 

- Drifts-
kostnader 1) 

 
-3 -0,2 % -4 -0,2 % -4 -0,2 % -4 -0,2 % -4 -0,2 % -4 

- Inflasjons-
justering 2) 

  
-2,0 % -57 -2,0 % -58 -2,0 % -59 -2,0 % -60 -2,0 % -62 

Netto 
avkastning 3) 

 
42 1,2 % 35 1,3 % 40 1,3 % 40 1,3 % 41 1,3 % 42 

1) Driftskostnader inkluderer også forvaltningshonorarer og depotkostnader.  
2) Inflasjonsjusteringen er budsjettert styrking av bufferkapitalen for å opprettholde fondets realverdi. 
 Regnskapskolonnen inkluderer utbytte/avkastning utover den budsjetterte netto avkastningen. 
3) Årlig uttak til bruk i budsjettåret. 

Mill. 2022-kr B-2022 B-2023 B-2024 B-2025 

Avkastning i alt 101,7 101,7 101,7 101,7 

Driftskostnader fondet -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 

Avkastning BKFF etter driftskostnader 97,7 97,7 97,7 97,7 

Årlig uttak til bruk i budsjettåret 39,6 39,6 39,6 39,6 
 

  

Investering 

 
R-

2015 
R-

2016 
R-

2017 
R-

2018 
R-

2019 
R-

2020 
B-

2021 
B-

2022 
B-

2023 
B-

2024 
B-

2025 

Brutto investeringsutgifter 
(mill. 2022-kr) 

1 138 1 210 1 432 1 902 2 366 2 769 3 048 3 211 2 443 2 486 2 700 

Egenkapitalfinansiering ikke-
rentable investeringer 

52 % 49 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

 

  

Balansen 

Fond, mill. 2022-kr  R-
2015 

R-
2016 

R-
2017 

R-
2018 

R-
2019 

R-
2020 

B-
2021 

B-
2022 

B-
2023 

B-
2024 

B-
2025 

Bufferfondet 350 488 510 491 523 576 305 312 310 273 181 

Forvaltningsfondet (BKFF) 
(31.12) 

2 672 2 681 2 843 2 643 2 849 2 990 2 955 2 906 2 906 2 906 2 906 

Sum disposisjonsfond 
u/bufferkapital BKFF 

1 468 2 095 2 650 2 809 2 693 2 292 2 031 1 670 1 637 1 727 1 679 
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Lånegjeld, mill. 2022-kr  R-
2015 

R-
2016 

R-
2017 

R-
2018 

R-
2019 

R-
2020 

B-
2021 

B-
2022 

B-
2023 

B-
2024 

B-
2025 

Totalt 8 370 8 238 8 459 8 924 9 678 10 
731 

11 
272 

12 
737 

13 
584 

14 
572 

15 
574 

Ikke rentable investeringer 4 673 4 835 4 875 5 254 5 797 5 996 6 119 6 649 6 742 7 117 7 444 

Rentable investeringer 3 697 3 623 3 792 3 863 4 061 4 905 5 309 6 235 6 980 7 586 8 252 
 

  

Lånegjeld per innbygger R-
2015 

R-
2016 

R-
2017 

R-
2018 

R-
2019 

R-
2020 

B-
2021 

B-
2022 

B-
2023 

B-
2024 

B-
2025 

Totalt 68 
411 

66 
430 

67 
431 

70 
358 

75 
765 

83 
685 

87 
285 

97 
913 

103 
547 

110 
225 

116 
659 

Ikke rentable investeringer 38 
193 

35 
444 

35 
554 

38 
378 

42 
556 

44 
107 

44 
955 

48 
861 

49 
286 

51 
858 

53 
925 

Rentable investeringer 30 
218 

29 
213 

30 
226 

30 
458 

31 
796 

38 
254 

41 
116 

47 
929 

53 
207 

57 
381 

61 
815 

 

  

Likviditetsreserve per 31.12., 
mill. 2022-kr 

R-
2015 

R-
2016 

R-
2017 

R-
2018 

R-
2019 

R-
2020 

B-
2021 

B-
2022 

B-
2023 

B-
2024 

B-
2025 

Likviditetsreserve 827 1 347 1 859 2 056 1 869 1 440 1 188 1 130 1 106 1 254 1 264 
 

  

Andel av samlede driftsinntekter 

 
R-

2015 
R-

2016 
R-

2017 
R-

2018 
R-

2019 
R-

2020 
B-

2021 
B-

2022 
B-

2023 
B-

2024 
B-

2025 

Andel netto finansutgifter 5,3 % 3,8 % 2,4 % 5,2 % 1,7 % 2,7 % 4,4 % 4,5 % 5,3 % 5,5 % 5,7 % 

Brutto investeringer 11 % 11 % 13 % 16 % 20 % 23 % 26 % 27 % 21 % 21 % 22 % 

Netto lånegjeld, gjeldsgrad 66 % 64 % 64 % 67 % 69 % 71 % 81 % 90 % 93 % 97 % 102 % 

Lånegjeld totalt 78 % 74 % 74 % 77 % 81 % 89 % 97 % 108 % 114 % 121 % 128 % 

Lånegjeld ikke-rentable 44 % 39 % 39 % 42 % 46 % 47 % 50 % 54 % 54 % 57 % 59 % 

Lånegjeld rentable 35 % 32 % 33 % 33 % 34 % 41 % 46 % 53 % 59 % 63 % 68 % 
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Foretak og selskaper 

 
I møtet den 03.03.2021 vedtok kommunestyret en ny eierskapsmelding for Bærum kommune. 
Eierskapsmeldingen er todelt hvor del 1 trekker opp rammene for eierstyring se lenke Eierskapsmelding 
del 1 , og del 2 viser kommunens eierposisjoner gjennom selskapsomtale og måformulering, se lenke 
Eierskapsmelding del 2. Sentralt i kommunens utøvelse av eierstyring, er oppnevning av 
styremedlemmer til de aktuelle selskapene. Gjennom styrekandidatregisteret har kommunen etablert 
en løsning for kandidater som tilbyr seg til styreverv, se lenke Eierstyring og styrekandidatregisteret.  

  

I budsjett- og økonomiplanperioden 2022–2025 vil det blant annet legges vekt på:  

• Rullering av og utarbeidelse av nye selskapsvise eierstrategier. 

• Centro Asistancial Noruego SLU, fremtidig organisasjons- og driftsløsninger. 

• VEAS med endret selskapsorganisering sannsynligvis fra 01.01.2022 og utarbeidelse av 
eierstrategi i samarbeid med Oslo kommune og Asker kommune. 

• Kalk Eiendom AS (navnendring fra tidligere BKE AS), tilrettelegge for en mer aktiv utvikling av 
selskapet, samt tilpasse eiendomsmassen i samsvar med eierstrategien.  

• Gjennomføringen av de selskapsvise dialog-/og eiermøter. 

• Rekruttering av styrekandidater til aktuelle styreverv. 

• Tilrettelegge for etablering av kommunalt eide selskaper der dette er hensiktsmessig.  
  

  

Bærum kommune har følgende eierposisjoner/-interesser per 30. juni 2021:  

Aksjeselskap Eierandel Eierstrategi 

Kalk Eiendom AS (endret navn fra BKE AS den 
11.06.2021) 

100 % Vedtatt KST 008/18 

ARBA AS 100 % Vedtatt KST 32/19 

Flytårnet Fornebu AS 100 % Vedtatt FSK 130/20 

Steinverdi AS (stiftet 30. juni 2021) 100 % Vedtatt KST 081/21 

Vårt Sandvika  AS  20 % 
 

Simula School of Resarch and Innovation AS          
    

9,24 % 
 

Filmparken AS – Jar 0,17 % 
 

Centro Asistencial Noruego SLU  (CAN) 100 % Vedtatt KST 009/18 

Interkommunalt selskap (IKS) 
  

Asker og Bærum Brann og Redning IKS* 57,5 % 
 

Asker og Bærum Vannverk IKS 50 % Vedtatt KST 47/17 

Kommunelovens § 27 samarbeid 
  

VEAS (Vestfjorden avløpsselskap, under 
omdanning til AS) 

21,5 % 
 

Øvrige selskaper/eierformer 
  

KLP gjensidig selskap/andel vedrørende 
  

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/vedtatt-eierskapsmelding-2021---2025-del-1-den--3-3-2021-1.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/vedtatt-eierskapsmelding-2021---2025-del-1-den--3-3-2021-1.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/vedtatt-eierskapsmelding-2021---2025-del-2-den-3-3-2021-1.pdf
https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/barum-kommune--ordningen-med-styrekandidatregister/
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pensjonsmidler til sykepleiere 

Bærum kommunale pensjonskasse. BKP er en 
selveiende institusjon 

  

Stiftelser 
  

• Stiftelsen Sonja Henies og Niels Onstads 
Stiftelse 

• Stiftelsen – Lommedalsbanen 

• Stiftelsen Polhøgda – rådet 

• Stiftelsen Utleieboliger i Bærum 
kommune 

• Snarøya Sanitetsforenings Stiftelse 

  

 

* Eierandelen i ABBR IKS justeres hvert andre år, første gang basert på folketallet per 01.01.2020. 
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Disponering av klima- og miljøfondet for 2022 

 
Fra 2022 inkluderes disponering av klima- og miljøfondet i budsjett- og økonomiplanen. Årsaken er at 
det er hensiktsmessig å vedta finansiering av klimatiltak sammen med klimabudsjettet som er en del av 
budsjett- og økonomiplanen. 

Disponeringer av klima- og miljøfondet skal være i tråd med vurderingskriteriene vedtatt av 
Formannskapet 13.01.2021 (J.post ID: 22/22270):   

• Tiltaket/prosjektet skal være relatert til ett eller flere mål i Klimastrategi 2030 innenfor definerte 
innsatsområder eller være relatert til ett eller flere mål knyttet til Forurensning og miljø. 

• Tiltaket eller prosjektet skal være forankret i linjen på kommunalsjefsnivå. 

• Spredningsmulighet/skalerbarhet i eller utenfor kommunen vektlegges. 

• Gevinstpotensialet (effekt utover selve måloppnåelsen i Klimastrategi 2030) 

• Midlene kan ikke brukes til vanlig drift. 

• Eksterne aktører kan ikke søke om midler fra klima- og miljøfondet, men fondet kan disponeres 
til samarbeidsprosjekter som kommunen er involvert i. 

I vedtatte retningslinjer for klima- og miljøfondet skal 10 prosent av fondet avsettes til ulike formål som 
kan disponeres utover året for å gi handlingsrom og økt forutsigbarhet i klima- og miljøarbeidet. Forslag 
til disponering av disse midlene skal fremmes som sak i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.  

Disponeringer av klima- og miljøfondet er delt inn i tre ulike kategorier; 

1. Klimatiltak som støtter opp om mål og satsingsområder i Klimastrategi 2030. 
2. Miljøtiltak som er relatert til ett eller flere mål knyttet til Forurensning og miljø. 
3. Klimakloke satsinger som består av flere tiltak og aktiviteter som bidrar til realisering av 

Klimastrategi 2030. 

 

Matrisen under viser en oversikt over den økonomiske rammen for klima- og miljøfondet i 2022: 

Økonomisk ramme for Klima- og miljøfond 2022 (vedtatt i Handlingsprogram 2021–2024) 17 800 000 

Overførte midler fra klima- og miljøfondet 2021 (vedtatt av Formannskapet 25.08.2021) 5 568 000 

Totalramme for Klima- og miljøfondet 2022 23 368 000 
  

Samlet disponering fra klima- og miljøfondet til klimatiltak i klimabudsjettet 13 690 000 

Samlet disponering fra klima- og miljøfondet til klimakloke satsinger 5 923 000 

Samlet disponering fra klima- og miljøfondet til miljøtiltak 1 100 000 

Totalt disponerte midler fra klima- og miljøfondet 2022  20 713 000 
  

Udisponerte midler i klima- og miljøfondet 2022 2 655 000 
(11 %) 

 

Tabellene under viser detaljert oversikt over kommunedirektørens forslag til hvilke klimatiltak, 
klimakloke satsinger og miljøtiltak som får midler fra klima- og miljøfondet i 2022. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020022270&
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Kommunedirektørens forslag til disponering av klima- og miljøfondet til klimatiltak i 2022 er i tillegg 
oppgitt i egen kolonne i klimabudsjettet. 
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Klimatiltak Beskrivelse Beløp Ansvar 

Redusere bruk av bioolje i 
spisslast 

Kartlegge potensialet for å redusere behov for spisslast i 
bygg der bioolje er spisslastkilde til oppvarming. 

200 000 Eiendom 

Gradvis utslipssfri maskinbruk 
på byggeplass 

Det skal etterspørres utslippsfri maskinbruk i alle bygge-
prosjekter som opsjon og tilstrebes å utløse opsjonen. 

2 000 000 Eiendom 

Bemannet varemottak på 
Oksenøya 

Det diskuteres muligheter for bemannet varemottak, 
eventuelt kombinert med bruk av autonome kjøretøy. Det er 
også nødvendig med samarbeid om varebestilling og en 
optimalisering av varelogistikken inne på området. 

700 000 Kommunaldirektør 
samfunn 

Helelektrisk og klimavennlig 
mobilitet Fornebu – piloter 

Gjennomføre piloter med utgangspunkt i konsept-
utredningen Helelektrisk og klimavennlig mobilitet Fornebu 
som er gjennomført i regi av Smartcity Bærum og Bærum 
kommune i samarbeid med Asplan Viak. 

100 000 Kommunaldirektør 
samfunn 

HUB i Sandvika – samleterminal 
for varer 

Gjennom forprosjektet er det kartlagt mulige lokaliseringer 
for en HUB i Sandvika. HUBen kan betjene kommunen, 
næringsliv og privatpersoner, inkludere returvarer og 
fungere som et lokalt lager. HUBen kan fungere i interaksjon 
med hentepunkter. 

350 000 Kommunaldirektør 
samfunn 

HUB på Fornebu – 
samleterminal for varer 

Mulige lokaliseringer for en samleterminal (HUB) vurderes. 
På terminalen samlastes varer fra ulike leverandører og 
transporteres videre til mottaker med byvennlige, 
utslippsfrie kjøretøy og/eller lastesykler.  

190 000 Kommunaldirektør 
samfunn 

Klimaklok dashboard Digitale skjermer og hjemmeside som viser Klimaklok- 
aktivitetsdata for ett geografisk område. Aktuelle data er 
sykkel- og fotgjengertellinger, bysykkel, kollektivtrafikk, 
kollektivreisende, elbil-ladere, produksjon av fjernvarme fra 
VEAS, og luftforurensing mm. Både Sandvika og Fornebu er 
aktuelle områder.  

600 000 Kommunaldirektør 
samfunn 

Pilot – byggeprosjekt med krav 
om 30 prosent gjenbrukte 
materialer 

Ett spesifikt byggeprosjekt blant BKs formålsbygg 
spesifiseres med høye krav til prosentvis gjenbruk av 
materialer. Er et pilotprosjekt for erfaringsinnsamling og 
senere nyttiggjøring i andre kommunale prosjekter. 

400 000  Kommunaldirektør 
samfunn 

Pilot – dronelevering på 
Fornebu 

Pilotprosjekt i samarbeid med Schenker som ønsker å teste 
pakkelevering med drone fra Filipstad til Fornebu. 

150 000 Kommunaldirektør 
samfunn 

Utslippsfritt forvaltningsområde 
for masser og 
byggevareressurser i Bærum 

Utvikling og etablering av et samlet mottaks- og 
forvaltningssenter (ressursbank) på Avtjerna. Vil bli et 
sentralt anlegg for mottak, håndtering og gjenbruk av 
masser og byggavfall. 

350 000 Kommunaldirektør 
samfunn 

Verktøykasse for klimaklokt 
næringsliv 

Samarbeidsprosjekt mellom næringslivet og kommunen. 
Prosjektet skal utvikle en verktøykasse for å nå 
målsettingene for et bærekraftig næringsliv. Etablere 
samarbeid med enkelte store aktører innen kantine eller 
dagligvare for å finne gode metoder og eksempler på 
hvordan redusere matsvinn og samtidig bidra til grønn 
næringsutvikling.  

100 000 Kommunaldirektør 
samfunn 

Gratis energirådgivning og 
tilskudd til energieffektivisering 
– husholdningene 

Gratis energirådgivning, nettbasert og hjemmebesøk, skal 
veilede og stimulere boligeiere til å gjennomføre 
energieffektivisering i egen bolig og investere i fornybar 
energiproduksjon. En tilskuddsordning for energi-
effektivisering og investering i fornybar energi som solceller 
er etablert. Rådgivningen utgjør grunnlag for å kunne søke 
om tilskudd til å gjennomføre tiltak i boligen.  

2 300 000 Kommunaldirektør 
samfunn 

Grønne busser som reduserer 
behov for privatbil 

Tilbud om Grønne busser søkes utviklet i samarbeid med 
Ruter. Fremtidig løsning for Stabækpiloten, bussing av barn 
til og fra fotballtrening etter skoletid, vil vurderes innenfor 
Grønne busser. Oppfølging av Kommunestyrets styrking i HP 
2020–2023. 

2 000 000 Miljøtekniske 
tjenester 

Kartlegging av CO2-
lagringspotensiale i Bærum 

Det skal gjennomføres en kartlegging som kvantifiserer og 
stedfester CO2-fangst og CO2-lagrig i naturområder og 
grønstruktur i Bærum. Målet er å synliggjøre områdenes 
verdi og ta kunnskapen i bruk i forbindelse med plan- og 
byggesaker for å redusere nedbygging av natur og 
grøntstrukturområder med stort CO2-lagringspotensiale. 

300 000 Miljøtekniske 
tjenester 

Kjørestopp – nye løsninger for å 
redusere foreldrekjøring til 
fritidsaktiviteter 

Utvidet samarbeid mellom skole og nærliggende idrettslag. 
Utrede muligheter for felles bruk av aktivitetsområder og 
treningsfasiliteter (for eksempel skole dagtid og idrettslag 

200 000 Miljøtekniske 
tjenester 
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kveldstid/ettermiddag) . 

Renovasjonstjenester med økt 
fokus på ombruk og 
materialgjenvinning 

Det lages en plan for helhetlig arbeid med tiltak som kan 
bidra til økt kildesortering, mer ombruk og 
materialgjenvinning. 

250 000 Miljøtekniske 
tjenester 

Samkjøring til fritidsaktiviteter – 
skibuss 

Prosjektet skal teste ut skibuss til trening for de utøverne 
som driver med langrenn og skiskyting, og skal gjennomføres 
sammen med idretten, Ruter og Skiforeningen. 

300 000 Miljøtekniske 
tjenester 

Smartbike Bærum (Elsykkel 
låneordning) 

Elsykkel låneordning til innbyggere, bedrifter og egne 
ansatte til "hjemlån" for uttesting over en periode på 14 
dager. 

1 000 000 Miljøtekniske 
tjenester 

Tilskudd til sykkelparkering i 
borettslag og sameier 

Tilskuddet er for borettslag og sameier som ønsker å bygge 
en trygg og tørr sykkelparkering. Tilskuddet dekker 20 
prosent av utgiftene ved bygging, maksimalt 100.000 kroner 
per borettslag eller sameie. 

650 000 Miljøtekniske 
tjenester 

Vintersykkelkampanje Vintersykkelkampanje der 200 vinterpakker blir  
delt ut (etter søknad). Pakken består av halv pris på 
piggdekk, gratis omlegging til piggdekk, lys som monteres på 
sykkelen, refleksvest og service. 

300 000 Miljøtekniske 
tjenester 

Hjertesoner og droppstopp Det tegnes en sone (hjertesone) rundt skolen som defineres 
som bilfri. Skolens lokalmiljø kartlegges med tanke på 
droppstopp hvor foreldre, som kjører elevene på skolevei, 
setter av barna slik at de går siste del av skoleveien. To 
skoler deltar i prosjektet.  

1 000 000  Oppvekst skole 

Innovasjonscamp Alle kommunens ungdomsskoler deltar i årlig 
innovasjonscamp som er en treningsleir i kreativitet og 
nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert 
problemstilling som de skal presentere en løsning på innen 
et avgrenset tidsrom. Tema omhandler klima og bærekraft, 
med fokus på fornybar energi, ny teknologi og 
sirkulærøkonomi. 

100 000  Oppvekst skole 

Matsvinn og matvinn Et undervisningsforløp med teori og praksis knyttet til å 
utnytte alle matrester samt klimavennlig mat i 
husholdningen hvor alle kommunens ungdomsskoler deltar.  

100 000 Oppvekst skole 

Anskaffelse – kompetanseløft Anskaffelse skal understøtte mål i klimastrategien som 
handler om å redusere eget forbruk og øke innkjøp av miljø- 
og klimatilpassede produkter og tjenester. Midlene skal 
benyttes til kompetanseheving og bistand, og til konkret 
bistand ved anskaffelser med miljøutfordringer. 

50 000  Organisasjon og 
interne tjenester 

 

 

 

 

Miljøtiltak Beskrivelse Beløp Ansvar 

Opprydding og restaurering av 
vassdrag 

Oppfølging av Kommunestyrets styrking i HP 2020–2023. 500 000 Miljøtekniske 
tjenester 

Strandryddedagen Strandryddedagen gjennomføres årlig i samarbeid mellom 
kommunen, innbyggere og næringsliv for felles dugnad. 
Oppfølging av Kommunestyrets styrking i HP 2020–2023. 

300 000 Miljøtekniske 
tjenester 

Tilskudd til dykkerklubber Tiltaket ses i sammenheng med strandrydderdagen. 
Oppfølging av Kommunestyrets styrking i HP 2020–2023. 

300 000 Miljøtekniske 
tjenester 

 

 

 

Klimakloke satsinger Beskrivelse Beløp Ansvar 

Prosjekt Fornebu 2027  Satsing for å gjennomføre prosjekter knyttet til Fornebu 2027, 
klimastrategien og SmartCity Bærum sitt arbeid. Midlene skal 
styrke gjennomføringen av allerede eksisterende prosjekter og 
initiere nye pilotprosjekter/ demonstrasjonsprosjekter knyttet 
til Fornebu. Bidra til økt synlighet/kommunikasjon om 
innsatsen på Fornebu og samarbeidet med næringsliv og 
innbyggere. 

3 000 000 Kommunaldirektør 
samfunn 
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Klimakommunikasjon og 
innbyggerinvolvering 

Midlene skal støtte opp om aktiviteter knyttet til to av de 
styrende prinsippene i Klimastrategi 2030: 

• Involvering og mobilisering av innbyggere 

• Motivere til handling gjennom god og målrettet 
klimakommunikasjon 

500 000 Styring og analyse 

Klimakoordinator for nettverk- 
og innbyggersamarbeid 50 
prosent stilling 3 år 

Stillingen skal styrke innbyggersamarbeidet for et klimaklokt 
Bærum, og utvikle klimasamarbeidet mellom kommuner i 
partnerskap med Viken fylkeskommune. Satsingen er i tråd 
med to av de styrende prinsippene i Klimastrategi 2030: 

• Involvering og mobilisering av innbyggere 

• Regional, nasjonal og internasjonal synlighet og 
samarbeid 

600 000 Styring og analyse 

Nettverkssamarbeid Medlemskostnader knyttet til nettverk og partnerskap som 
kommunen deltar i for å styrke gjennomføring av 
klimastrategien. I 2022 inkluderer det: 

• Partnerskap med Resarch Centre on Zero Emission 
Neighbourhoods (ZEN) – 500.000 kroner 

• Klima Viken – 173.000 kroner 

• ZEROs nytteforum for varetransport – 50.000 
kroner 

723 000 Styring og analyse 

Utvikling av klimabudsjett, 
klimaregnskap og klimaledelse 

Midlene skal støtte opp om prosjekter og analyser knyttet til 
to av de styrende prinsippene i Klimastrategi 2030: 

• Utøve tydelig klimaledelse og praktisere god 
klimastyring 

• Utløse klimagevinster ved digitalisering 

1 000 000 Styring og analyse 

Klima- og miljøprisen Årlig pris som tildeles innbyggere, foreninger, organisasjoner 
eller bedrifter i Bærum som bidrar positivt til kommunens 
arbeid med å nå sine klima- og miljømål.  

100 000 Styring og analyse 
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Prosjektmodell, fasebeskrivelse og budsjettforutsetninger for investeringer 

 
Felles prosjektmetodikk skal brukes på alle investeringsprosjekter samt større/komplekse 
driftsprosjekter i Bærum kommune.  

Figur: Prosjektmodellen 

 

Prosjektveiviseren har en faseinndeling med tilhørende beslutningspunkter (BP). Det skal ikke 
igangsettes en ny fase før beslutning er gjort på grunnlag av dokumentasjon og aktiviteter i fasen forut 
for beslutningspunktet. Innføring av felles prosjektmetodikk er et viktig element i den samlede 
virksomhetsstyringen innenfor fastsatte økonomiske rammer. 

Fase 0 (F0) – foranalyse – frem til beslutningspunkt 1 

Behov/idé foreligger (for eksempel fra behovsanalyse eller strategidokumenter), men konseptvurdering 
er ikke startet. Tidsbruk og kostnader for gjennomføringen er enten ikke vurdert, eller anslagene er 
høyst foreløpige. Det er ikke avgjort om prosjektet skal gjennomføres. Foranalysen avsluttes med 
mandat for prosjektet til beslutningspunkt 1 (BP1): igangsetting av konseptvurdering, som er første 
reelle prosjektfase. Prosjekter i fase 0 har ikke endelig definert omfang, og det er derfor knyttet stor 
usikkerhet til totalrammen. Usikkerheten kan for eksempel gjelde grunnforhold, eiendomsforhold og 
planmessige begrensninger med videre som også kan påvirke fremdriften. 

Fase 1 (F1) – konsept – frem til beslutningspunkt 2 

Konseptvurdering av løsningsvalg der estimering av tidsbruk og kostnader er påbegynt, men ikke 
avsluttet. Tidsbruk og kostnader for gjennomføring av prosjektet er å betrakte som høyst foreløpige 
estimater. Det er ikke avgjort om prosjektet skal gjennomføres. Avsluttes med prosjektforslag til 
beslutningspunkt 2 (BP2): valg av konsept og igangsetting av planleggingsfase. Prosjekter i fase 1 har 
ikke endelig definert omfang, og det er derfor knyttet stor usikkerhet til totalrammen. Usikkerheten kan 
for eksempel gjelde grunnforhold, eiendomsforhold og planmessige begrensninger med videre som også 
kan påvirke fremdriften. 

Fase 2 (F2) – planlegging – frem til beslutningspunkt 3 

Konseptvurdering er behandlet i henhold til kommunens investeringsreglement, konsept er valgt og det 
er avgjort at planleggingsfasen skal igangsettes. Estimater for tid og kostnader er svært usikre frem til 
gjennomført konkurranse og innhentet tilbud fra markedet. Avsluttes med beslutningspunkt 3 (BP3): 
fastsetting av kostnads- og fremdriftsrammer. Beslutning om gjennomføring er tatt i det enkelte 
porteføljestyret. 
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Fase 3 (F3) – gjennomføring – frem til beslutningspunkt 4 

Prosjektet er under gjennomføring i henhold til vedtatt kostnadsramme og ferdigstillelse ved BP3 (etter 
endt planleggingsfase og anskaffelse). Kostnadsrammen er i henhold til sikkerhet P85[1] og avsluttes 
med sluttrapport til beslutningspunkt 4 (BP4): avslutning og overlevering til driftsfase. 

Fase 4 (F4) – avslutning  

Prosjektet er levert og tatt i bruk. Godkjennings-/garantiperiode. Gevinstrealisering. Prosjektet tas ut av 
investeringsoversikten når det er avsluttet i regnskapet og sluttrapport er levert.  

Samlebevilgning (S) 
Samlet pottbevilgning for flere tiltak/prosjekter/anskaffelser. Dette kan for eksempel være løpende 
årlige bevilgninger til gitte formål (eksempelvis turveier, veiforsterkning, forvaltningsplan IT), samlepott 
for mindre prosjekter av lik karakter (eksempelvis prosjekter innen vann og avløp) eller samlepott til 
fremskaffelse av boliger.  

Enkelte samlebevilgninger dreier seg om større utviklingsløp med mange delprosjekter, men som 
overordnet sett går gjennom de samme fasene som et enkeltprosjekt. Noen ganger vil slike 
delprosjekter bli så omfattende at de utvikler seg til egne prosjekter.  

 

Prisregulering 

Kommunedirektørens foreløpige estimater i F0 og F1 prisjusteres årlig i henhold til Prognosesenterets 
prognose for prisvekst i bygg- og anleggsbransjen. I dette handlingsprogrammet er ovennevnte 
prosjekter prisjustert til 2022-kroner. Prosjekter i F2 har et definert kostnadsestimat i prosjektforslaget 
som gjelder inntil kostnadsrammen oppdateres og vedtas i BP3-behandling. For å sikre sporbarhet, 
prisreguleres ikke disse kostnadsestimatene løpende. Prisreguleringen innarbeides i oppdateringen av 
kostnadsrammen. Prosjekter med vedtatte kostnadsrammer (F3–F4) prisreguleres ikke, da dette er 
ivaretatt i kostnadsrammen. Samlebevilgninger prisreguleres ikke. Dersom det er behov for mer midler, 
grunnet markedsutvikling eller økte behov, må det bes om økt bevilgning.  

  

Reklamasjonsavsetninger 

Fristilte midler fra prosjekter som er ferdigstilt, tatt i bruk og er i avslutningsfasen, vil ved behov 
omdisponeres til reklamasjonsavsetningen. Midlene vil være en buffer for uforutsette forhold i 
reklamasjonsperioden. Fordelen med denne samleavsetningen er at reklamasjonsavsetningen i hvert 
enkelt prosjekt kan reduseres, fordi det ikke er sannsynlig at behovet vil forekomme i alle prosjekter. I 
tillegg kan prosjektene avsluttes og tas ut av investeringsoversikten ved ferdigstillelse og før garanti- og 
reklamasjonsperioden er utløpt. 
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Priser og gebyrsatser 2022 
 
 

Barnehage 
Barnehage – foreldrebetaling:  

Kr per måned 2020 2021 2022 Fra dato 

Foreldrebetaling for oppholdstid 0–8 timer per 
uke* 830 860 860 01.01.2022 

Foreldrebetaling for oppholdstid 9–16 timer per 
uke* 1 360 1 400 1 400 01.01.2022 

Foreldrebetaling for oppholdstid 17–24 timer per 
uke* 1 880 1 940 1 940 01.01.2022 

Foreldrebetaling for oppholdstid 25–32 timer per 
uke* 2 410 2 480 2 480 01.01.2022 

Foreldrebetaling for oppholdstid 33–40 timer per 
uke* 2 950 3 040 3 040 01.01.2022 

Foreldrebetaling for oppholdstid over 41 timer 
per uke* 3 135 3 230 3 230 01.01.2022 

Søskenmoderasjon for 2. barn* 30 % 30 % 30% 01.01.2022 

Søskenmoderasjon for 3. eller flere barn* 50 % 50 % 50% 01.01.2022 
 

* Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. 

  

Redusert foreldrebetaling etter søknad:  

Kr per år 2020 2021 2022 Fra dato 

Redusert foreldrebetaling ved maksimal inntekt i 
husholdningen* 574 750 592 167 592 167 01.01.2022 

– Foreldrebetaling tilsvarer 6 prosent av 
husholdningens inntekt      

Gratis kjernetid for barn 2–5 år ved maksimal 
inntekt i husholdningen* 566 100 583 650 583 600 01.01.2022 

 

* Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. 

  

Tilskuddssatser til private barnehager:   

Kr per år 2020 2021 2022 Fra dato 

Ordinære barnehager**      

Drift, små barn 221 885 224 172 224 172 01.01.2022 

Drift, store barn 106 740 107 423 107 423 01.01.2022 

Kapitaltilskudd per barn*      

Byggeår til og med 2011 9 300 9 300 9 300 01.01.2022 
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Byggeår 2012–2014 16 400 16 400 16 400 01.01.2022 

Byggeår 2015–2017 20 200 20 200 20 200 01.01.2022 

Byggeår 2018–2021 23 900 23 900 23 900 01.01.2022 

Familiebarnehager*      

Familiebarnehager, små barn 172 000 177 500 177 500 01.01.2022 

Familiebarnehager, store barn 130 700 134 900 134 900 01.01.2022 

Kapitaltilskudd per barn 13 600 13 600 13 600 01.01.2022 
 

 * Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. 

** Tilskuddssatser for 2022 vil bli fastsatt innen 31.10.21. 

 

Skolefritidsordning (SFO) 

 
Skolefritidsordningen – foreldrebetaling 

Kr. per måned 2020 2021 2022 Fra dato 

Foreldrebetaling 5 dager per uke 3 220 3 220 3 220 01.01.2022 

Foreldrebetaling 4 dager per uke 2 560 2 560 2 560 01.01.2022 

Foreldrebetaling 3 dager per uke 1 910 1 910 1 910 01.01.2022 

Foreldrebetaling 2 dager per uke 1 460 1 460 1 460 01.01.2022 

Betaling for en dag, ved behov – kun ved enkelte 
skoler 

310 310 310 01.01.2022 

 

  

Redusert foreldrebetaling etter søknad:  

 2020 2021 2022 Fra dato 

50 % redusert foreldrebetaling: 4,5 G 4,5 G 4,5 G 01.01.2022 

– Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt 
kr 449 

361 
kr 456 

080 
kr 478 

796 
01.01.2022 

75 % redusert foreldrebetaling: 2,8 G 2,8 G 2,8 G 01.01.2022 

– Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt 
kr 279 

602 
kr 283 

783 
kr 297 

917 
01.01.2022 

 

(G=kr. 106.399 per 1. mai 2021. Justeres hvert år 1. mai.) På Haug skole kreves ikke foreldrebetaling for 
elever i SFO fra 5 klasse. 
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Kulturskolen  

 
Musikk og kulturskolen – elevavgift 

Kr. per år 2020 2021 2022 Fra dato 

Elevavgift individuell opplæring 5 600 5 600 5 600 01.01.2022 

Elevavgift opplæring i grupper 4 190 4 190 4 190 01.01.2022 

Musikk fra livets begynnelse 1 440 1 440 1 440 01.01.2022 
 

  

Skjenke-/salgsbevilgningsgebyr 

 
Skjenke-/salgsbevillinger med tilhørende prøver 

Prisene følger av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk, forskrift om etablererprøve for 
serveringssted og tobakksalgsforskriften. Forskriftene justeres jevnlig ved indeksregulering*. 

Kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Ambulerende skjenkebevillinger 360 390 390 Iht. forskrift 

Skjenkebevilling for enkeltanledning ** 5 100 5 400 5 400 Iht. forskrift 

Fast skjenkebevilling *** 5 100 5 400 5 400 Iht. forskrift 

Fast salgsbevilling *** 1 630 1 740 1 740 Iht. forskrift 

Kunnskapsprøve 400 400 400 Iht. forskrift 

Etablererprøve 400 400 400 Iht. forskrift 

Avgift for salg av tobakksvarer 4 500 4 800 4 800 Iht. forskrift 

Tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer 4 500 4 800 4 800 Iht. forskrift 

Tilsynsavgift for midlertidige salgssteder for 
tobakksvarer 

1 200 1 280 1 280 Iht. forskrift 

 

* Umiddelbar prisjustering v/forskriftsendring. Nye priser kommer 01.01.2022.  

** Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. Gebyret for små 
lokale kulturarrangementer skal sammenfall med gebyret for ambulerende skjenkebevilling, jamfør 
politisk vedtak.  

*** Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. 
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Helse- og omsorgstjenester 

 
Behovsprøvd tilbud etter skole- og arbeidstid 

Ettermiddagstilbud fra skole- og arbeidstidsslutt og til kl. 16.30. Tilbud for utviklingshemmede som går 
på videregående skole/eventuelt arbeider, bor hjemme hos yrkesaktive foreldre, og derfor har behov for 
tilbud til foreldrene kommer fra jobb.  

Kr. pr. måned 2020 2021 2022 Fra dato 

Egenandel 5 dager per uke 947 969 995 01.01.2022 

Egenandel 4 dager per uke 762 780 801 01.01.2022 

Egenandel 3 dager per uke 569 583 599 01.01.2022 

Egenandel 2 dager per uke 383 392 402 01.01.2022 

Egenandel 1 dag per uke 203 208 214 01.01.2022 

Egenandel ekstra dager i skolens ferie (etter 
søknad) 

52 53 54 01.01.2022 

 

  

Fritidstilbud for funksjonhemmede 

Kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Mandagsklubben, semesteravgift 590 600 620 01.01.2022 
 

  

Transport til aktivitets-/arbeidssenter og til andre ikke lovpålagte tjenester 

Gjelder egenandel for transport til aktivitets-/arbeidssenter og andre ikke lovpålagte tilbud. Alle brukere 
av kommunens ikke lovpålagte tjenestetilbud skal likebehandles med hensyn til betaling for transport til 
ikke lovpålagte tilbud. 

Kr. per måned 2020 2021 2022 Fra dato 

Transport – en dag i uka 0 0 0 01.01.2022 

Transport – inntil 3 dager i uka 332 340 349 01.01.2022 

Transport – over 3 dager i uka 654 669 687 01.01.2022 
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Institusjonsopphold 

Kr.  2020 2021 2022 Fra dato 

Korttidsopphold/døgn forskriftenes maks. pris for 
tiden* 

160 175 175 Iht. forskrift 

Korttidsopphold/døgn rehabilitering forskriftenes 
maks. pris for tiden* 

160 175 175 Iht. forskrift 

Dagsentertilbud per dag inkl. transport, 
forskriftenes maks. pris for tiden* 

80 95 95 Iht. forskrift 

Langtidsopphold i institusjon, iht. forskriftenes 
maks. pris* 

Ja Ja Ja Iht. forskrift 

Opphold på Trygghetsavdeling/døgn 198 202 202 01.01.2022 

Mestringsplasser, bo-opphold/døgn KAD 156 159 159 01.01.2022 
 

*Umiddelbar endring v/forskriftsendring. Maksimalpris for langtidsopphold på institusjon er for 2021 
beregnet til 846 578 kroner per plass.  

  

Opphold Altea 

For opphold i Altea på CAN tilsvarer egenbetalingen forskriftenes pris for korttidsopphold. I tillegg 
betaler bruker for obligatorisk reiseforsikring og flybilletter beregnes etter selvkost. 

  

Treningstilbud 

Kr. per kurs 2020 2021 2022 Fra dato 

For deltagere med inntekt over 4 G:     

Treningsgrupper for styrke, balanse og kondisjon, 
12 ukers kurs 

1 110 1 130 1 160 01.01.2022 

Treningsgrupper for styrke, balanse og kondisjon, 
16 ukers kurs 

1 475 1 500 1 540 01.01.2022 

Treningsgrupper i basseng en gang per uke, 16 
ukers kurs 

1 220 1 245 1 278 01.01.2022 

Treningsgrupper i basseng en gang per uke, 20 
ukers kurs 

1 525 1 555 1 595 01.01.2022 

Treningsgrupper i basseng to gang per uke, 16 1 830 1 865 1 915 01.01.2022 



 

240 

 

ukers kurs 

Treningsgrupper i basseng to gang per uke, 20 
ukers kurs 

2 290 2 335 2 395 01.01.2022 

Sterk og Stødig – fallforebyggende trening 310 315 320 01.01.2022 
 

  

Behovsprøvde tjenester 

Kr. per måned 2020 2021 2022 Fra dato 

Trygghetspakken "Tryggere hverdag" (selvkost) 417 687 456 01.01.2022 

Trygghetspakken "Tryggere hverdag" under 
2,5G* 

 0 0 01.01.2022 

GPS (selvkost) 240 244 251 01.01.2022 
 

 *Utregnet G beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag (G=106 399 kroner per 
1. mai 2021. Justeres hvert år 1. mai). 

  

Behovsprøvd praktisk bistand 

Kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Under 2,5 G 0  0 01.01.2022 

2,5–3 G det betales maksimalt for 1 time per 
måned 

463 471 484 01.01.2022 

3–4 G det betales maksimalt for 2,5 timer per 
måned 

463 471 484 01.01.2022 

4–5 G det betales maksimalt for 4 timer per 
måned 

463 471 484 01.01.2022 

5–6 G det betales maksimalt for 6 timer per 
måned 

463 471 484 01.01.2022 

Over 6 G det betales maksimalt for 8 timer per 
måned 

463 471 484 01.01.2022 

 

Det som skal betales per måned er: antall timer tjeneste per måned x timepris inntil maksimalt antall 
timer per måned. 

Utregnet G-beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag (G=106 399 kroner per 1. 
mai 2021. Justeres hvert år 1. mai). 
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Hjelpemiddelutlån/-leie 

Et hjelpemiddel (gjenstand/tiltak) bidrar til å redusere brukerens praktiske problemer ved å bedre 
funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten og/eller lette pleien. Staten har ansvaret for trygdefinansierte 
hjelpemidler ved varige behov, mens kommunen har ansvaret for hjelpemidler ved midlertidig behov 
(mindre enn to år).  

Kommunen plikter kostnadsfritt å utlevere/innhente trygdefinansierte hjelpemidler hos bruker. 
(Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001/765) § 11 «Hjelpemidler og ergonomiske tiltak» 
pålegger kommunen å: «…… sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler …..»). Kommunen har 
ansvar for å holde et lager av tekniske hjelpemidler for kortvarig behov (normalt inntil tre måneder). 

Egenandel for hjelpemiddelutlån/-leie 2020 2021 2022 Fra dato 

Egenandel for leie av kommunale hjelpemidler 
per hjelpemiddel, kr. 

124 126 129 01.01.2022 

Utkjøring og innhenting av kommunale 
hjelpemidler per gang, kr. 

238 242 248 01.01.2022 

Salg av hjelpemidler – påslag for administrative 
kostnader 

20 % 20 % 20 % 01.01.2022 

 

Oversikt over tilbud og priser er lagt ut på Bærum kommune sine internettsider. 

  

Reisevaksinering 

Prisene på vaksiner er regulert i henhold til legemiddelloven, § 17 annet ledd, hvor kommentarer sier at 
enhver form for fortjeneste på legemidler som brukes under behandling av pasient, utelukkes. Det er 
kun adgang til å kreve utlegg dekket relatert til anskaffelsen av det aktuelle legemiddelet. 
Vaksinasjonskontoret i Bærum tar et påslag på omlag fem prosent på de oppgitte prisene, for å dekke 
utgifter til sprøyter, spisser med mer i tillegg til konsultasjonsgebyret.   

Oversikt over priser på de ulike vaksiner er lagt ut under Folkehelsekontoret på Bærum kommune sine 
internettsider:  

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/vaksiner-og-smittevern/ 

  

Tjenester uten egenbetaling 

Praktisk bistand; opplæring daglige gjøremål (boveiledningstjeneste), avlastning (utenfor institusjon 
/privat avlastning) og i institusjon, omsorgslønn, pleie og omsorg utenfor institusjon (hjemmesykepleie 
og psykisk helsetjeneste), individuell plan. 

 
 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/vaksiner-og-smittevern/
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Matabonnement i omsorgsbolig 

Kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Pris per middagsporsjon 66 68 70 01.01.2022 
 

  

Daggrupper Seniorsentrene 

kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Daggruppetilbud 225 275 275 01.01.2022 
 

 

Bibliotek  

 
Bærum bibliotek – purregebyr 

Kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

1. varsel – Voksne 40 35 35 01.01.2022 

– Barn 20 0 0 01.01.2022 

2. varsel – Voksne 85 70 70 01.01.2022 

– Barn 50 50 50 01.01.2022 

3. varsel – Voksne 125 105 105 01.01.2022 

– Barn 75 75 75 01.01.2022 

Gebyr for utskriving av tapt lånekort 20 50 50 01.01.2022 
 

Purregebyrene øker med ovennevnte satser for hvert varsel, til maksimum 105 kroner etter 3. og siste 
varsel. Deretter går saken til inkasso og erstatningskrav 

 

 

 

 

  



Budsjett og økonomiplan 2022–2025  Kommunedirektørens forslag 

243 
 

Gravminne, kremasjon og begravelse 

 
Gravminne med mer  

Prisene gjelder for kommunalt tilbud, det finnes andre leverandører av tjenestene. 

Kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Gravminne      

Gravminne i stein ferdig montert 6 985 7 120 7 250 01.01.2022 

Flytting av gravminne 1 035 1 060 1 090 01.01.2022 

Navnet minnelund – 20 års leie av plass på, og 
vedlikehold av felles minnesmerke 

2 295 2 352 2 415 01.01.2022 

Salg av gammelt gravminne ferdig oppusset 6 550 Utgår  01.01.2022 

Navneplate og inskripsjon     

Navneplate i 20 år* 1 765 1 800 1 848 01.01.2022 

Inskripsjon på navneplate per navn* 1 625 1 655 1 685 01.01.2022 

Inskripsjon på fellesminnesmerke i stein (40 år) 6 760 6 888 7 010 01.01.2022 

Forsendelse av urne til annen 
gravplassforvaltning 

645 660 680 01.01.2022 

 

*Prissetting på navneplate er forenklet slik at det bare er EN pris for navneplate i 20 år, enten den er 
enkel eller dobbel (sum beregnet ut fra selvkostpris og administrasjonsgebyr, bestilling og montering). 

  

Gravstell med mer (presisert innhold) 

Gravstell (kroner) 2020 2021 2022 Fra dato 

Gravstell – stell, luking, vanning mai/juni – 
september 

855 875 900 01.01.2022 

Sommerblomster 335 340 346 01.01.2022 

Fellesgravminne – forhåndsbetalt andel av 
fellesutgifter – (leie, beplantning, stell og 
vedlikehold) 20 år 

23 800 24 300 30 775 01.01.2022 

Høstlyng per stykk 165 168 172 01.01.2022 

Krans til allehelgensdag eller jul 270 275 282 01.01.2022 
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Utleie av undervanningskasse 585 595 610 01.01.2022 
 

  

Avgifter for bruk av kremasjon, begravelse, leie av seremonilokaler 

Bærum kommune har i henhold til avtale med Fellesrådet fra 1. januar 2008 overtatt ansvaret for 
forvaltningen av gravplassene, inkludert ansvaret for å foreslå priser for tjenesten. (Gravferdsloven § 
21). 

  

Kremasjon 

Priser, ikke mva-pliktig 2020 2021 2022 Fra dato 

Kremasjonsavgift* avdød bosatt i Bærum 
kommune 

2 630 2 700 2 770 01.01.2022 

– Kremasjonsavgift kister under 1 meter 1 315 1 350 1 385 01.01.2022 

Kremasjonsavgift – avdød fra andre 
kommuner/utlandet 

5 910 6 060 6 225 01.01.2022 

– Kremasjonsavgift kister under 1 meter 2 955 3 030 3 113 01.01.2022 
 

*Kremasjonsavgiften refunderes av Nav frem til fylte 18 år. 

  

Feste av grav 

Priser, ikke mva-pliktig 2020 2021 2022 Fra dato 

Festeavgift – grav per år 360 367 374 01.01.2022 

Mva-pliktig, priser inklusiv mva, kr. 2020 2021 2022 Fra   dato 

Salg av urne 470 480 485 01.01.2022 

Overføring av aske til godkjent urne 650 665 685 01.01.2022 
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Leie av seremonilokaler – avdøde fra Bærum kommune 

Priser, ikke mva-pliktig, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser  750 770 01.01.2022 

Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser  1 500 1 540 01.01.2022 
 

  

Leie av seremonilokaler – avdøde fra andre kommuner 

Priser, ikke mva-pliktig, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser 1 315 1 800 1 850 01.01.2022 

Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser 2 595 3 600 3 700 01.01.2022 
 

  

Avgifter – avdøde fra andre kommuner 

Bærum kommune krever i henhold til Gravferdsloven § 6 andre ledd dekning av kostnadene for 
gravlegging og tildeling av ny grav til avdøde fra andre kommuner. 

 2020 2021 2022 Fra dato 

Mva-pliktig, priser inklusiv mva, kr.     

Urnegravlegging 1 665 1 710 1 763 01.01.2022 

Kistegravlegging 6 230 6 385 6 583 01.01.2022 

Avgift som ved feste av grav , ikke mva-pliktig, 
kr. 

    

Ordinær urnegrav – 4 plasser 7 200 7 340 7 480 01.01.2022 

Dobbel urnegrav – 2 plasser, navnet minnelund 3 600 3 670 3 740 01.01.2022 

Enkel urnegrav – 1 plass, minnelund 1 800 1 835 1 870 01.01.2022 

Ordinær kistegrav – 1 plass 7 200 7 340 7 480 01.01.2022 

Liten kistegrav – kiste under 1 meter, minnelund 3 600 3 670 3 740 01.01.2022 

Tilrettelagt kistegrav for avdød fra kommune som 
ikke har tilbud 

21 320 21 810 22 392 01.01.2022 
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Felling 

 
Felling/skade på tre 

Priser eksklusiv mva*, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Felling eller påføring av skade på gatetre eller 
parktre, per tre 

Pris 
avgjøres 
gjennom 

taksering, 
minimum 

40 000 
kr. 

Pris 
avgjøres 
gjennom 

taksering, 
minimum 

40 000 
kr. 

Pris 
avgjøres 
gjennom 

taksering, 
minimum 

40 000 
kr. 

01.01.2022 

Felling eller påføring av skade på øvrige trær 
per tre** 

15 800 16 000 
Etter 
takst 

01.01.2022 

 

* Avgiftspliktige faktureres med merverdiavgift. 

** Taksten gjelder også for ulovlig felling av trær innenfor kommunale park- og naturområder. Bruk av 
takseringsmetoden VAT 19. 

  

Fellingsavgifter med mer 

Priser inkl. mva, kr.  2020 2021 2022 Fra dato 

Fellingsavgift på voksen elg* 545 565 580 01.01.2022 

Fellingsavgift på elgkalv* 320 335 340 01.01.2022 

Fellingsavgift på voksen hjort*  435 450 01.01.2022 

Fellingsavgift på hjort, kalv*  265 270 01.01.2022 

Avliving og bortkjøring av dyr 1 055 1 065 1 500 01.01.2022 

Leie av utstyr til fangst av levende vilt 1 550 1 600 2 500 01.01.2022 
 

* Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. Prisene blir vedtatt 01.05. hvert 
år og gjelder fra 01.05–30.04 
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Innsamling fra næring, beholderrenovasjon  

 
Innsamling fra næring, beholderrenovasjon 1) 

Priser eksklusiv mva, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Restavfall (kr./liter) 15,4 16,0 16,4 01.01.2022 

Matavfall (kr./liter) 10,3 10,7 11,0 01.01.2022 

Papp, papir og drikkekartong (kr./liter) 6,2 6,4 6,6 01.01.2022 

Plastemballasje (kr./liter) 6,2 6,4 6,6 01.01.2022 

Glass/metallemballasje (kr./liter) 10,3 10,7 11,0 01.01.2022 

Innsamling fra næring, nedgravde beholdere 1)     

Restavfall (kr./liter) 10 12,0 12,3 01.01.2022 

Matavfall (kr./liter) 6,7 8,0 8,2 01.01.2022 

PPD (kr./liter) 4 4,8 4,9 01.01.2022 

Plastemballasje (kr./liter) 4 4,8 4,9 01.01.2022 

Glass/metallemballasje (kr./liter) 6,7 8,0 8,2 01.01.2022 

Innsamling fra næring, øyrenovasjon 1)     

Restavfall (kr./liter) 9,5 9,9 10,1 01.01.2022 

Matavfall (kr./liter) 6,3 6,6 6,7 01.01.2022 

Papp, papir og drikkekartong (kr./liter) 3,8 4,0 4,1 01.01.2022 

Plastemballasje (kr./liter) 3,8 4,0 4,1 01.01.2022 

Glass/metallemballasje (kr./liter) 6,3 6,6 6,7 01.01.2022 

     

Ekstra tømming per 2-hjulsbeholder næring 620,0 644,8 662,0 01.01.2022 

Ekstra tømming 4-hjulsbeholder næring 1 245,9 1 295,7 1 330,3 01.01.2022 

Ekstra tømming nedgravde container næring 1 871,7 1 946,5 1 998,5 01.01.2022 

Ekstra tømming kombicontainer næring 3 123,3 3 248,2 3 334,9 01.01.2022 
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Avfall fra næringskunder levert på Isi miljøstasjon 
i henhold til anbud og statlige forskrifter 

Iht. 
anbud 

Iht. 
anbud 

Iht.anbud 01.01.2022 

 

 

1) Hentefrekvens: Mat- og restavfall ukentlig, papp/papir og plastemballasje hver andre uke, glass og 
metallemballasje hver fjerde uke. 

 

Fyrverkeri 

 
Gebyr for saksbehandling og kontroll av salg og oppbevaring av fyrverkeri 

Gebyrene er mva-pliktige. Satsene oppgis ekskl. 
mva. 

2020 2021 2022 Fra dato 

Saksbehandling og kontroll av salg og 
oppbevaring av fyrverkeri, per søknad, kr. 

2 700 2 750 2 833 01.01.2022 

 

 

Gjestebrygge 

 
Overnatting gjestebrygge 

Kr. per døgn, pris inklusiv mva 2020 2021 2022 Fra dato 

Overnatting gjestebrygge, maks liggetid 2 døgn 150 152 160 01.01.2022 
 

* Maks liggetid 2 døgn 

** Behov for ekstra bistand, arbeid, beredskaps- og vaktordning ved gjestebryggen 

  

Gjestebrygge 

Kr. per time*, pris inklusiv mva 2020 2021 2022 Fra dato 

To første timene 20 20 20 01.01.2022 

For de neste timene 90 91 91 01.01.2022 

Maks sats per døgn 150 152 160 02.01.2020 

Timepris ** (kr./time) 570 580 590 01.01.2022 
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Leie av  hele gjestebryggen per døgn 3 000 3 057 3 149 02.01.2020 
 

* Maks liggetid 2 døgn 

** Behov for ekstra bistand, arbeid, beredskaps- og vaktordning ved gjestebryggen 

 

Parkering 

 
Parkeringsgebyr 

Gebyrene er ikke mva-pliktige, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Parkeringsgebyr 900 900 900 Forskrift* 

Kontrollsanksjon lav sats* 300 300 300 Forskrift* 

Kontrollsanksjon middels sats* 600 600 600 Forskrift* 

Kontrollsanksjon høy stas* 900 900 900 Forskrift* 
 

* Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. Tilleggsavgift erstattes iht ny 
forskrift for vilkårsparkering av kontrollsanksjon med 3 forskjellige satser. 

Parkeringsavgifter 

Det er ulikt lovverk som gjelder for innkreving av parkeringsavgifter i private parkeringshus, kommunale 
parkeringshus og langs offentlig/kommunal vei.  

• Når det gjelder parkering i parkeringshus og parkeringsplasser innenfor avgrensede områder, 
opererer kommunen i et konkurranseutsatt marked og må ta hensyn til markedspriser og 
konkurrenter. Generelt ligger imidlertid kommunen lavere i pris enn private aktører, og har 
større begrensning på avgiftstidens lengde. 

• For parkering langs offentlig vei, såkalt gateparkering/kantsteinparkering, har kommunen 
håndhevingsmyndighet. Prisfastsetting er fattet med hensyn til sirkulasjon og andre 
parkeringsrelaterte forhold. 

  

Parkeringsavgifter – detaljer 

Priser inklusiv mva, kr.  2020 2021 2022 Fra dato 

Parkeringshus per time     

BI P-hus U. etasje* 14 14 15 01.01.2022 

BI P-hus 1. etasje* 14 14 15 01.01.2022 
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BI P-hus 2.–4. etasje* 14 14 15 01.01.2022 

P-hus Kinoveien 13 14 14 15 01.01.2022 

Kommunegården U1–U2 14 14 15 01.01.2022 

Brodtkorbsgate 14 14 15 01.01.2022 

Sandvika P-hus 14 14 15 01.01.2022 

Sandvika P-hus Trygdegården 14 14 15 01.01.2022 

P-hus Sandvika, per time – maks P-tid 3 timer     

Helgerudgården, 1 time gratis, deretter 14 14 15 01.01.2022 

Kreditkassetaket, 1 time gratis, deretter 14 14 15 01.01.2022 
 

* Kommunen vil disponere noen plasser til bilpool 

 

Priser inklusiv mva, kr.  2020 2021 2022 Fra dato 

Parkeringsplasser per time     

Løkketangen 14 14 15 01.01.2022 

Sandvika v/Kaffebrenneriet 14 14 15 01.01.2022 

Bekkestua v/biblioteket 14 14 15 01.01.2022 

Stabekk sentrum 14 14 15 01.01.2022 

Stabekk v/Storengveien 90 14 14 15 01.01.2022 

Høvik v/O.H. Bangs vei 11 14 14 15 01.01.2022 

Høvik v/Sandviksveien 14 14 14 15 01.01.2022 

Sandvika bak Rådhuset 14 14 15 01.01.2022 

J. Kanitz gate 14 14 15 01.01.2022 

Kadettangen under E18 14 14 15 01.01.2022 

Kadettangen, 3 timer gratis, deretter 14 14 15 01.01.2022 

Høvikodden, 3 timer gratis, deretter 14 14 15 01.01.2022 
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Lomviveien, 6 kroner første time, deretter 12 
kroner timen de neste timene, maks sats 70 
kroner per døgn. Avgift 8–17 alle dager. 

Varierende Varierende Varierende 01.01.2022 

 

  

Priser inklusiv mva, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Gateparkering, per time – maks. P-tid 1 time, kr.     

Kinoveien 13 35 35 36 01.01.2022 

Claude Monets allé 35 35 36 01.01.2022 

Vestfjordgaten 35 35 36 01.01.2022 

Rådhustorget 35 35 36 01.01.2022 

Anton Walles vei 35 35 36 01.01.2022 

Willy Greiners vei 35 35 36 01.01.2022 

Randersgården 35 35 36 01.01.2022 

Bekkestua sentrum 35 35 36 01.01.2022 

Utleieplasser kr. per måned     

P-hus Elias Smiths vei (BI) 2.–4. etasje 820 835 850 01.01.2022 

Sandvika P-hus 820 835 850 01.01.2022 

Sandvika P-hus Trygdegården 1 080 1 100 1 120 01.01.2022 
 

  

Festplassen/Kadettangen – parkeringsavgift 

Priser eksklusiv mva*, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

De 3 første timene 0 0 5 01.01.2022 

Påfølgende timer, maksimum 7 timer   15 02.01.2022 
 

*  Gjelder hele døgnet og alle dager. Gjelder også for elbil. 
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Samferdsel 

 
Administrasjon- og kontrollgebyr for graving – vei/samferdsel 

Avgiftene er ikke mva-pliktige, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Gravetillatelse – avgift per søknad* 4 500 4 585 3 922 01.01.2022 

Arbeidstillatelse – avgift per søknad* 3 000 3 057 3 115 01.01.2022 

Kontrollavgift – avgift per tillatelse**   750 01.01.2022 
 

* I henhold til Ledningsforskriften er det ikke lov til å kreve behandling og forringelsesgebyr, dette 
erstattes av ett adm. og kontrollgebyr 

"§ 18.Dekning av kostnader for søknadsbehandling mv.: 

• Vegmyndigheten kan i den enkelte sak kreve å få dekket kostnadene til saksbehandling av 
søknad om tillatelse og utført kontroll i anleggsperioden, i samsvar med selvkostprinsippet. 

• Kostnader for andre oppgaver enn nevnt i første ledd som utføres av vegmyndigheten for 
ledningseier, dekkes etter avtale mellom partene." 

  Gebyrregulativ basert på gjennomsnittsbetraktninger 

** Tillatelser, avgift per tillatelse medgått tid kr/t omfang og kompleksitet 

  

Kjøring på kommunale skogsveier 

Gebyrene er ikke mva-pliktige, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Kjøring på kommunale skogsveier, per gang* 135 137 140 01.01.2022 

Årsavgift kjøring kommunale skogsveier 640 650 660 01.01.2022 
 

* Gratis etter søknad for skoleklasser/tilsvarende i forbindelse med (klasse-)turer hvor mange ferdes i 
skogen og hvor det er viktig å ivareta deltagernes sikkerhet. Tjenestestedet fastsetter selv depositum for 
nøkkel. 
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Billettpriser 

 
Emma Sansehus 

Billettpriser – kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Enkeltbillett voksne 110 110 110 01.01.2022 

Enkeltbillett barn, pensjonister, 
funksjonshemmede 

80 80 80 01.01.2022 

Familiebillett 2 voksne og 3 barn 370 370 370 01.01.2022 
 

Barnehage/skole: 60 kr. per person per time 

  

Bad og svømmehaller 

Emma Friskhus 

Billettpriser – kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Barn, funksjonshemmede, honnør (voksne 
ledsagere gratis) 

50 50 50 01.01.2022 

 

  

Nadderud, Berger, Hundsund og Rud 

Billettpriser – kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Nadderud     

Voksne 100 110 115 01.01.2022 

Student/honnør 75 80 85 01.01.2022 

Barn 50 55 55 01.01.2022 

Familie (2+2)(2+1)(1+3) 225 270 275 01.01.2022 

Klippekort voksne (12 klipp) 1 000 1 100 1 150 01.01.2022 

Klipekort student/honnør (12klipp) 750 800 850 01.01.2022 

Klippekort barn (12 klipp) 500 550 550 01.01.2022 

Hel sesong voksne* 3 500 3 850 3 950 01.01.2022 
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Student/honnør hel sesong* 2 625 2 800 2 875 01.01.2022 

Hel sesong barn* 1 750 1 930 1 980 01.01.2022 

Voksne vårsesong* 2 100 2 310 2 370 01.01.2022 

Voksne høstsesong* 1 800 1 980 2 030 01.01.2022 

Student/honnør vårsesong* 1 575 1 680 1 725 01.01.2022 

Student/honnør høstsesong* 1 350 1 440 1 475 02.01.2021 

Barn vårsesong* 1 050 1 160 1 190 01.01.2022 

Barn høstsesong* 900 990 1 015 01.01.2022 

Trening i Mosjonsrom voksen (fra 18 år) 60 65 70 01.01.2022 

Trening i Mosjonsrom honnør 45 50 55 01.01.2022 

Tren/svøm voksen (fra 18 år) 125 135 140 01.01.2022 

Tren/svøm student/honnør 70 100 105 01.01.2022 

Obligatorisk bleieavgift for barn under 3 år 30 30 30 01.01.2022 

Berger     

Voksne 100 100 105 01.01.2022 

Student/honnør 75 75 75 01.01.2022 

Barn 50 50 50 01.01.2022 

Familie (2+2)(2+1)(1+3) 225 225 230 01.01.2022 

Klippekort voksne (12 klipp) 1 000 1 000 1 020 01.01.2022 

Klipekort student/honnør (12klipp) 750 750 765 01.01.2022 

Klippekort barn (12 klipp) 500 500 510 01.01.2022 

Hel sesong voksne* 3 380 3 380 3 445 01.01.2022 

Student/honnør hel sesong* 2 535 2 535 2 580 01.01.2022 

Hel sesong barn* 1 695 1 695 1 730 01.01.2022 

Voksne vårsesong* 2 050 2 050 2 090 01.01.2022 

Voksne høstsesong* 1 700 1 700 1 730 01.01.2022 
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Student/honnør vårsesong* 1 540 1 540 1 570 01.01.2022 

Student/honnør høstsesong* 1 275 1 275 1 300 01.01.2022 

Barn vårsesong* 1 025 1 025 1 045 01.01.2022 

Barn høstsesong* 850 850 865 01.01.2022 

Voksne rabattert ved stille periode i badet 80 80 80 01.01.2022 

Barn/honnør rabattert ved stille periode i badet 40 40 40 01.01.2022 

Obligatorisk bleieavgift for barn under 3 år 30 30 30 01.01.2022 

Hundsund og Bærum idrettspark    

Voksne 100 105 110 01.01.2022 

Student/Honnør 75 80 80 01.01.2022 

Barn 50 53 55 01.01.2022 

Familie (2+2)(2+1)(1+3) 225 250 260 01.01.2022 

Klippekort voksne (12 klipp) 1 000 1 050 1 100 01.01.2022 

Student/honnør (12klipp) 750 775 800 01.01.2022 

Klippekort barn (12 klipp) 500 530 550 01.01.2022 

Hel sesong voksne* 3 500 3 700 3 800 01.01.2022 

Student/honnør hel sesong* 2 625 2 710 2 780 01.01.2022 

Hel sesong barn* 1 750 1 850 1 895 01.01.2022 

Voksne vårsesong* 2 100 2 220 2 275 01.01.2022 

Voksne høstsesong* 1 800 1 900 1 950 01.01.2022 

Student/honnør vårsesong* 1 575 1 630 1 670 01.01.2022 

Student/honnør høstsesong* 1 350 1 400 1 435 01.01.2022 

Barn vårsesong* 1 050 1 110 1 140 01.01.2022 

Barn høstsesong* 900 950 975 01.01.2022 

Obligatorisk bleieavgift for barn under 3 år 30 30 30 01.01.2022 
 

* Hel sesong går fra 1/1–31/12, Vårsesong fra 1/1–1/7, Høstsesong fra 1/8–31/12 
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Utleie kommunale lokaler og anlegg  

 
Prinsipper for korttidsutlån/-leie av kommunale lokaler og anlegg 

Erstatning av skader  

Reelle skader på utleieobjektet er leie/låntagers ansvar. 

Utlån/-leie av fritidssentre, skoler og barnehager  

Fritidssentrene, skoler og barnehager lånes ut gratis til rusfrie arrangementer, fortrinnsvis arrangement 
for barn og ungdom og brukere fra nærmiljø/nærmiljøarrangement. Tjenestestedets aktivitet prioriteres 
før utleie. Leietaker må avtale med utleier hvordan tilsynet skal gjennomføres, om nødvendig betales for 
tilsynsvakt.  

Barn med barnehageplass og elever på skolene kan låne «sin» barnehage/skole gratis til fødselsdags-
feiring, forutsatt at voksne (og for skolen; tilsynsvakt) er tilstede. Fritidssenter lånes gratis ut til 
samarbeidspartnere mot gjenytelser og samarbeidsaktiviteter. Arrangementer i regi av FAU i skolens 
lokaler skal det ikke kreves betaling for, dette gjelder blant annet FAUs 17. mai arrangementer. 
Kommunale tjenestesteder kan låne kommunale lokaler til møtevirksomhet og lignende. Tjenesteleder 
har frihet til å fastsette evt. leie, dersom utlånet medfører ekstraarbeid.  

Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg 

Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg er gratis for idrettslag 
i Bærum. Her gjelder faste årlige søknads- og tildelingstider. Svømming i regi av kommunale barne- og 
ungdomsskoler er gratis for elevene (lovpålagt svømming). 

Sekretariatsvogn (campingvogn), seierspall, bord, benker og sperregjerder (til skiarrangement) lånes 
kostnadsfritt ut til idrettslag av Ambulerende rode tlf. 995 67 371.  

 

Fordeling av eventuell ledig tid på skolene 

Eventuell ledig tid på skolene fordeles av den enkelte skole etter følgende prioritering: 

1. Skolens eget behov. 
2. Aktiviteter med tilskudd etter Lov om Voksenopplæring. 
3. Aktiviteter i regi av skoleidretten, lag og foreninger (korps, kor, orkester, ansatte og 

elveforeninger med mer) 
4. Barne- og ungdomsarbeid i regi av frivillige lag og foreninger i Bærum. 
5. Andre fritidsaktiviteter i regi av frivillige foreninger og lag i Bærum. 
6. Kommersielle interesser og privatpersoner. 

Frivillighet 

Humanitære/sosiale organisasjoner/frivillige får låne møtelokaler gratis/redusert pris. Følgende lokaler 
prioriteres til slik bruk når disse ikke er i bruk av primærformålet eller er tildelt andre brukere: Alle 
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seniorsentre, skoler, barnehager, ungdomssenter, Arena Bekkestua, Møterom i Eivind Lyches vei, 
Løkkeåsveien 2, Bekkestua bibliotek foredragssal og møterom.  

Lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag/foreninger  

Utleie av kommunale lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag, særkretser, tjenestesteder i 
Bærum kommune, samt private og fylkeskommunale skoler skjer etter prisliste kommunale tjenester. 
For utleie utenom utleieobjektets normale åpningstid påløper ekstrakostnader i henhold til særskilt 
avtale.  

Lokaler og anlegg til private leietakere  

Utleie av kommunale lokaler og anlegg til ikke kommersielle private leietakere skjer etter prislisten som 
følger på de neste sidene. For utleie utenom utleieobjektets normale åpningstid påløper 
ekstrakostnader i henhold til særskilt avtale.  

Kommersielle leietakere  

Kommersielle leietakere skal betale markedspris for leie av lokaler/anlegg og tilleggstjenester, i henhold 
til prislisten. Utlån av kommunale lokaler til fortjenestebasert bruk / kommersielle interesser er å regne 
som kommersiell virksomhet og leietaker skal for dette betale markedspris. For utleie utenom 
utleieobjektets normale åpningstid påløper ekstrakostnader i henhold til særskilt avtale. 

Tjenesteleder har ved behov mandat til å inngå særskilte avtaler med kommersielle leietakere forutsatt 
at avtalen er godkjent av ansvarlig kommunalsjef.  

Leie av Solknatten hytte i Vestmarka* 

Kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Helg, uten sluttrengjøring 1 570 1 600 1 630 01.01.2022 

Midtukedøgn, uten sluttrengjøring 730 740 750 01.01.2022 
 

* Fortrinnsrett funksjonshemmede 

  

Utleie av friområder 

Priser eksklusiv mva*, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Utleie til riggområde midlertidig deponi og 
lignende per måned, i kroner per m2 

27 28 28 01.01.2022 

Utleie av friområde til kommersiell virksomhet 
per dag 

5 150 5 250 5 350 01.01.2022 
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Utleie av friområde til kommersiell virksomhet, 
halv dag 

 2 625 2 675 01.01.2022 

Dagbot for overtredelse av frist ved skriftlig 
pålegg om å fjerne private installasjoner på 
kommunale friområder, per dag 

520 530 540 01.01.2022 

Utleie av friområde til sommerleir for barn til 
kommersiell virksomhet, per uke** 

 10 000 10 000 01.01.2022 

 

* Avgiftspliktige leietakere faktureres med merverdiavgift. 

** Gratis bruk til kommunale virksomheter og ideelle organisasjoner. Ved en feiltagelse ble prisen for 
2021 feil. Ukesprisen for utleie til kommersiell virksomhet skal være kr 10 000,- 

  

Utleie av festplassen/Kadettangen 

Priser eksklusiv mva*, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Lokale foreninger/kulturaktører som tar 
billettinntekter, per arrangementsdag, gratis 
riggdager 

2 575 2 650 2 700 01.01.2022 

Annen kommersiell virksomhet per 
arrangementsdag per delområde 

5 150 5 300 5 400 01.01.2022 

Halv dagsleie for riggdager 2 575 2 650 2 700 01.01.2022 
 

* Avgiftspliktige leietakere faktureres med merverdiavgift. 

Gratis til lokale foreninger/kulturaktører ved åpne arrangementer. Forbruket av strøm leses av på måler 
og belastes alle leietakere. Ved leie av flere delområder betales angitte beløp per delområde. Ved leie av 
hele anlegget betales det for 5 stk. delområder. Avtale om leie av et større område med et stort antall 
publikum må inngås spesielt. 

  

Utleie til uteservering, torg og salgs- og standplass 

Torghandel er i tillegg underlagt forskrifter om torghandel i Bærum.  

Gebyrene er ikke mva-pliktige, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Utleie av kommunal veigrunn til uteservering, rigg, containere, utstyr ol.* 

Leie per m2 per måned 140 142 145 01.01.2022 



Budsjett og økonomiplan 2022–2025  Kommunedirektørens forslag 

259 
 

Utleie av torg, salgs- og standplass** 

– Torgplass per dag*** 85 86 88 01.01.2022 

– Torgplass avhengig av plassering per måned 3 000 3 057 3 110 01.01.2022 
 

 Ved bruk av areal i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggings- og gjennomføringsavtale 

** Ideelle organisasjoner betaler ikke leie. 

*** Dette gjelder ikke under Byfesten i Sandvika 

 
Lokaler primært til fysisk aktivitet – leiepriser 

Kommunale gymnastikksaler 

Gymnastikksaler 2020 2021 2022 Fra dato 

Tjenestestedets ansvar – kr. per time 
(klokketime) 

    

– hverdager 295 300 305 01.01.2022 

– helger 520 530 540 01.01.2022 
 

  

Kommunale basseng, svømmehaller og sansehus 

Leiepriser svømmebasseng per time 2020 2021 2022 Fra dato 

Basseng Haug, Ramstad skole, Emma Friskhus    

Kommunale skoler (Bærum) utenom lovpålagt 
svømmeopplæring 

210 215 220 01.01.2022 

Annen kommunal virksomhet 360 365 370 01.01.2022 

Annen offentlig virksomhet 480 490 500 01.01.2022 

Private brukere (fødselsdager m.m.) 640 650 660 01.01.2022 

Kommersielle brukere 640 650 660 01.01.2022 
 

  

Leiepriser svømmehaller per time, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Skoler + inngangbillett 233 237 243 01.01.2022 
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Kommunale etater / IL i Bærum / særkretser 295 301 309 01.01.2022 

IL andre kommuner/forbund 455 464 476 01.01.2022 

Firmaer/private/kursvirksomhet + 
inngangsbilletter 

1 152 1 174 1 205 01.01.2022 

Alle leietakere varmtvannsbasseng (1/2 basseng) 
+ inngangsbilletter 

367 374 384 01.01.2022 

Baneleie skoler, komm.etater / IL i Bærum / 
særkretser + inngangsbilletter 

89 91 93 01.01.2022 

Baneleie IL / andre kommuner / forbund + 
inngangsbilletter 

129 131 134 01.01.2022 

Baneleie firmaer/private/kursvirksomhet + 
inngangsbilletter 

337 343 352 01.01.2022 

 

  

Leiepriser Bærum idrettpark sv.hall per time, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

50m Skoler + inngangbillett   486 01.01.2022 

50m Kommunale etater/IL i Bærum/særkretser   618 01.01.2022 

50m IL andre kommuner/forbund   952 01.01.2022 

50m Firmaer/private/kursvirksomhet + 
inngangsbilletter 

  2 410 01.01.2022 

Alle leietakere varmtvannsbasseng (1/2 basseng) 
+ inngangsbilletter 

  384 01.01.2022 

Baneleie 25m skoler, komm.etater/IL i 
Bærum/særkretser + inngangsbilletter 

  93 01.01.2022 

Baneleie 25m IL/andre kommuner/forbund + 
inngangsbilletter 

  134 01.01.2022 

Baneleie  25m firmaer/private/kursvirksomhet + 
inngangsbilletter 

  352 01.01.2022 

Baneleie 50m skoler, komm.etater/IL i 
Bærum/særkretser + inngangsbilletter 

  186 01.01.2022 

Baneleie 50m IL/andre kommuner/forbund + 
inngangsbilletter 

  268 01.01.2022 
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Baneleie  50m firmaer/private/kursvirksomhet + 
inngangsbilletter 

  704 01.01.2022 

 

  

Leiepriser Emma Sansehus*, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Barneselskaper og andre grupper under 20 
personer, hverdager 2,5 timer 

1 400 1 400 1 400 01.01.2022 

Barneselskaper og andre grupper under 20 
personer, lørdager 2,5 timer 

1 600 1 600 1 600 01.01.2022 

Emma kafe prisavhengig av arrangement* 
Etter 

avtale 
  01.01.2022 

 

* For utleie kontakt: e-mail: sansehuset@baerum.kommune.no, tlf: 67 15 31 30 

  

Idrettsanlegg, idrettshaller og uteanlegg  

Avgiftspliktige leietakere skal faktureres med merverdiavgift. 

Leiepriser per time, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Idrettshaller     

Skoler 233 237 243 01.01.2022 

Klisterrenhold – håndballag. Gjelder trening og 
kamper 

Etter 
avtale 

Etter 
avtale 

Etter 
avtale 

 

Kommunale etater / IL i Bærum / særkretser / 
mosjonsgrupper / private 

295 301 309 01.01.2022 

IL andre kommuner / forbund / elitekamper 455 464 476 01.01.2022 

Bedrifter / kommersielle leietakere* 1 152 1 174 1 205 01.01.2022 

1/3 idrettshall     

Skoler 114 116 119 01.01.2022 

Kommunale etater / IL i Bærum / særkretser / 
mosjonsgrupper / private 

129 131 134 01.01.2022 

IL andre kommuner / forbund 186 189 194 01.01.2022 

Bedrifter / kommersielle leietakere* 434 442 454 01.01.2022 
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Møterom – idrettshaller     

Skoler / Kommunale etater / IL i Bærum / 
særkretser / mosjonsgrupper / private 

176 179 184 01.01.2022 

IL andre kommuner / forbund 274 279 286 01.01.2022 

Bedrifter / kommersielle leietakere* 382 389 399 01.01.2022 

Sommertrening idrettshall     

Kommunale etater / IL i Bærum / særkretser / 
mosjonsgrupper / private 

171 174 179 01.01.2022 

Timepris tilsynsvakter i idrettshaller     

Idrettslag i Bærum 109 111 114 01.01.2022 

Nadderud stadion – friidrett     

Skoler – private/videregående fra 1.10 – Merk 
per time 

134 137 141 01.01.2022 

Kommunale etater / IL i Bærum / særkretser / 
mosjonsgrupper / private 

4 640 4 730 4 856 01.01.2022 

IL andre kommuner / forbund / bedrifter / 
kommersielle leietakere* – eller etter avtale: 

14 033 14 300 14 682 01.01.2022 

Nadderud stadion – fotball u/undervarme**     

Skoler – private/videregående fra 1.10 
Etter 

avtale 
Etter 

avtale 
Etter 

avtale 
 

Kommunale etater / IL i Bærum / særkretser / 
mosjonsgrupper / private 

4 640 4 730 4 856 01.01.2022 

IL andre kommuner / forbund / bedrifter / 
kommersielle leietakere* – eller etter avtale: 

7 015 7 150 7 341 01.01.2022 

Grus-/gress-/kunstgressbaner – 
Arrangementsavgift 

    

Aldersbestemt seriespill/sesong 738 752 772 01.01.2022 

Seniorlag i seriespill/sesong* 1 478 1 505 1 545 01.01.2022 

Grus-/gressbane IL andre kommuner / forbund / 
private* 

Etter 
avtale 

Etter 
avtale 

Etter 
avtale 

 

Baneleie Hundsund kunstgress – oppvarmet     
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Hel bane – idrettslag 1 768 1 800 1 848 01.01.2022 

Baneleie kunstgress – sommer     

Kommunale tjenestesteder/IL i Bærum 149 152 156 01.01.2022 

IL andre kommuner / særkrets / forbund / 
mosjonsgruppe – etter avtale 

357 364 374 01.01.2022 

Kommersiell bruk* 589 600 616 01.01.2022 
 

* Avgiftspliktige leietakere faktureres med merverdiavgift. 

** Kostnad til undervarme og/eller bruk av stadionlys skal etter avtale dekkes av leietaker. 

  

Bærum Idrettspark – kunstis  

Kunstis – leiepriser per time, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Kunstisanlegg  – 01.01–31.12     

Hel bane 784 799 820 01.01.2022 

1/2 bane 406 413 424 01.01.2022 

1/3 bane 307 313 321 01.01.2022 
 

  

Bærum Idrettspark 

Utleie til IL i Bærum gjelder arrangementer og i helger – trening er gratis på hverdager. Grunnskoler og 
barnehager i Bærum har gratis bruk på dagtid.  

Bærum idrettspark (timepris), kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Friidrettshall     

Arrangementer Idrettslag / krets / skoler (v.g. og 
andre kom.) / mosjonsgrupper / private 

790 805 826 01.01.2022 

Arrangementer andre IL og forbund 1 266 1 290 1 324 01.01.2022 

Arrangementer bedrifter / kommersielle 
leietakere* 

Etter 
avtale 

Etter 
avtale 

Etter 
avtale 

 

Delanlegg friidrettshall*     
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Idrettslag / krets / skoler (v.g. og andre kom.) / 
mosjonsgrupper / private 

160 163 167 01.01.2022 

IL andre kommuner og forbund 264 269 276 01.01.2022 

Bedrifter / kommersielle leietakere* 362 369 379 01.01.2022 

Kafeteria – alle leietakere (per dag) 
Etter 

avtale 
Etter 

avtale 
Etter 

avtale 
 

Sosialt rom – hele     

Skoler / kommunale etater / IL i Bærum / 
særkretser / mosjonsgrupper / private 

171 174 179 01.01.2022 

IL andre kommuner / forbund 264 269 276 01.01.2022 

Bedrifter* 362 369 379 01.01.2022 

Møterom/delt sosialt rom     

Skoler / kommunale etater / IL i Bærum / 
særkretser / mosjonsgrupper / private 

109 111 114 01.01.2022 

IL andre kommuner / forbund 166 169 174 01.01.2022 

Bedrifter / kommersielle leietakere* 269 274 281 01.01.2022 

Styrketreningsrom     

Skoler 222 226 232 01.01.2022 

Kommunale etater / IL i Bærum / særkretser / 
mosjonsgrupper / private 

284 289 297 01.01.2022 

IL andre kommuner / forbund 439 447 459 01.01.2022 

Bedrifter / kommersielle leietakere* 1 095 1 116 1 146 01.01.2022 

Idrettshall     

Skoler 233 237 243 01.01.2022 

Kommunale etater / IL i Bærum / særkretser / 
mosjonsgrupper / private 

295 301 309 01.01.2022 

IL andre kommuner / forbund / elitekamper 455 464 476 01.01.2022 

Bedrifter / kommersielle leietakere* 1 152 1 174 1 205 01.01.2022 

Bærum Idrettspark Fotballhall      
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Skoler / kommunale etater / IL i Bærum / 
særkretser / mosjonsgrupper / private 

527 537 551 01.01.2022 

IL andre kommuner / forbund 842 858 881 01.01.2022 

Bedrifter / kommersielle leietakere* 1 570 1 600 1 643 01.01.2022 

Bærum Idrettspark cricket/baseball     

IL andre kommuner/forbund 356 363 373 01.01.2022 

Bedrifter/kommersielle leietakere* 661 673 691 01.01.2022 

Bærum idrettspark – Friidrettshall     

Sesongkort barn og ungdom (under 18 år) kl 
08.00–17.00** 

  750 01.01.2022 

Sesongkort voksne (over 18 år) kl 08.00–17.00**   2 000 01.01.2022 

Sesongkort barn og ungdom (under 18 år) for 
IL/Forbund 

1 083 1 105 1 135 01.01.2022 

Sesongkort voksne (over 18 år) for IL/Forbund 2 481 2 525 2 592 01.01.2022 
 

* Avgiftspliktige leietakere faktureres med merverdiavgift. Hvert delanlegg prises enkeltvis ved leie: 
Rundbane 200m,  sprint 60m, sprint 100m/spyd, kast – kule, kast – slegge, kast – diskos, høyde, stav, 
lengde/tresteg og tramplineområdet. 

** Tid må bookes i anlegget før bruk 

  

Utendørs baner – arbeid etter avtale 

Arbeider utendørsbaner, kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Løsgjøring og slådding grusbane 6 624 6 790 7 000 01.01.2022 

Slådding grusbane 1 811 1 856 1 914 01.01.2022 

Dyprensing kunstgressbane 7 814 8 010 8 258 01.01.2022 
 

  

Lokaler primært til kulturarrangement – Leiepriser 

Kulturanlegg – lokale kulturaktører 

Prisene oppgis eksklusiv mva. 
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Priser per klokketime, minimumsleie 4 timer / 1 
dag 

2020 2021 2022 Fra dato 

Bærum Kulturhus*     

Basisleie: forestillinger – Store Sal – 521 seter 
(per time) 

1 360 1 385 1 410 01.01.2022 

Basisleie: prøver – Store Sal – 521 seter (per time) 1 080 1 100 1 120 01.01.2022 

Basisleie forestillinger: Underhuset – 60–120 
seter (per time) 

700 715 730 01.01.2022 

Basisleie: prøver – Underhuset – 60–120 seter 
(per time) 

420 430 440 01.01.2022 

Basisleie foajéscenen – 50–140 sitteplasser (per 
time) 

580 590 600 01.01.2022 

Sandvika Teater – 358 seter*     

Basisleie: forestillinger (per time) 860 880 895 01.01.2022 

Basisleie: prøver (per time) 560 570 580 01.01.2022 

Lille Scene – 70 seter*     

Basisleie: forestillingsdag 1 800 1 830 1 865 01.01.2022 

Basisleie: prøvedag 800 815 830 01.01.2022 

Alle scener      

Teknikertimer ordinære (inntil 7 timer) 515 525 540 01.01.2022 

Teknikertimer overtid (per time)** 810 830 855 01.01.2022 

Seteavgift arrangør (per billett) 15 15 15 01.01.2022 

Serviceavgift publikum (per billett)  (pålydende 
beløp): 

    

Billettpris: 0–99 15 20 20 01.01.2022 

Billettpris: 100–249 20 25 25 01.01.2022 

Billettpris: 250–449 25 30 30 01.01.2022 

Billettpris: 450–699 30 35 35 01.01.2022 

Billettpris f.o.m. 700, 30 kr. + 5 kr. per 250 kr. 35 40 40 01.01.2022 
 

* Avgiftspliktige faktureres med merverdiavgift. 
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** Etter 7 timer faktureres overtid. Mellom kl. 01.00 og 08.00 beregnes overtid med et tillegg på 100% 
av ordinær timepris. På offentlige helligdager ("Røde dager") er timeprisen 133% av ordinær timepris. 

 

Kulturanlegg – andre kulturaktører 

Prisene oppgis eksklusiv mva. 

Priser per klokketime, minimumsleie 5 timer / 1 
dag 

2020 2021 2022 Fra dato 

Bærum Kulturhus*     

Basisleie: forestillinger – Store Sal – 521 seter 
(per time) 

3 700 3 770 3 840 01.01.2022 

Basisleie forestillinger: Underhuset – 60–120 
seter (per time) 

2 160 2 200 2 240 01.01.2022 

Basisleie foajéscenen – 50–140 sitteplasser (per 
time) 

1 880 1 915 1 500 01.01.2022 

Sandvika Teater – 358 seter*     

Basisleie: Prøver, forestillinger/konferanse (per 
time) 

2 380 2 425 2 470 01.01.2022 

Lille Scene – 70 seter*     

Basisleie: per dag 3 600 3 670 3 740 01.01.2022 

Priser per klokketime, minimumsleie 5 timer / 1 
dag 

2020 2021  Fra   dato 

Alle scener      

Teknikertimer ordinære (inntil 7 timer) 910 920 920 01.01.2022 

Teknikertimer overtid (per time)** 1 280 1 300 1 300 01.01.2022 

Seteavgift arrangør (per billett) 20 20 20 01.01.2022 

Serviceavgift publikum (per billett) (pålydende 
beløp): 

    

Billettpris: 0–99: 15 20 20 01.01.2022 

Billettpris: 100–249: 20 25 25 01.01.2022 

Billettpris: 250–449: 25 30 30 01.01.2022 
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Billettpris: 450–699: 30 35 35 01.01.2022 

Billettpris f.o.m. 700, 30 kr. + 5 kr. per 250 kr. 35 40 40 01.01.2022 
 

* Avgiftspliktige faktureres med merverdiavgift. 

** Etter 7 timer faktureres overtid. Mellom kl. 01.00 og 08.00 beregnes overtid med et tillegg på 100% 
av ordinær timepris. På offentlige helligdager ("Røde dager") er timeprisen 133% av ordinær timepris. 

  

Kulturanlegg – øvrige leietakere 

Pris etter avtale 

For utleie se www.baerumkulturhus.no 

  

Lokaler til møter/kurs – Leiepriser 

Eivind Lychesvei 10 

Leie per dag/kveld (maks romkapasitet) 2020 2021 2022 Fra dato 

Kantinen som møterom hverdager* (maks 150 
personer) 

definerte grupper gis redusert pris** 

915 930 945 01.01.2022 

 

Personalkantinen: 

Kantinen som møterom leies ut fra kl. 15.00–22.00 på hverdager. Lokalene kan leies ut gratis til 
kommunens tjenestesteder, seniorbasen tilhørende Kommunegården, Bærum Kommunale 
Pensjonistforening og Rådhuset med politikere.  

* uten tilgang til kjøkken 

** Følgende kan leie lokalene i samme tidspunkt til redusert pris: Forbund, foreninger og 
frivillighetsorganiserte.  

Lån av lokalene gjøres ved å kontakte kantineansvarlig på e-post: 
personalkantine@baerum.kommune.no eller på telefon 947 94 723/ 953 66 256 (kl. 8.00–14.30) 

Det skal lages en leieavtale for leieperioden. Leie av lokalene etter kl. 21 medfører utgifter til ekstra 
vakttjeneste. 

  

 

file:///C:/Users/hifr/Downloads/www.baerumkulturhus.no
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Bekkestua og Sandvika bibliotek – foredragssal og møterom 

Avgiftspliktige leietakere faktureres med mva. 

Kr. per økt  2020 2021 2022 Fra dato 

Foredragssal (kun Bekkestua) inntil 125 pers     

Inntil 4 timer     

– Foreninger, lag, organisasjoner* 1 300 1 300 1 350 01.01.2022 

– Kommersiell virksomhet 1 900 1 950 1 950 01.01.2022 

Inntil 7 timer     

– Foreninger, lag, organisasjoner* 1 850 1 850 1 850 01.01.2022 

– Kommersiell virksomhet 2 400 2 450 2 500 01.01.2022 

Møterom 1, 2, 3, 4**      

Inntil 4 timer     

– Foreninger, lag, organisasjoner* 400 400 400 01.01.2022 

– Kommersiell virksomhet 650 680 680 01.01.2022 

– To møterom samlet, ikke kommersiell* 550 550 600 01.01.2022 

– To møterom samlet, kommersiell 900 930 950 01.01.2022 

Inntil 7 timer     

– Foreninger, lag, organisasjoner* 550 570 600 01.01.2022 

– Kommersiell virksomhet 800 830 850 01.01.2022 

– To møterom samlet, ikke kommersiell* 700 720 720 01.01.2022 

– To møterom samlet, kommersiell 1 100 1 120 1 150 01.01.2022 
 

* Pensjonister/funksjonshemmedes foreninger betaler halv pris.  

** Sandvikas to møterom leies ut kun i åpningstiden.  
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Fritidssenter, skoler og barnehager – møte/kurs/arrangement  

Kr. per økt inntil 4 timer. For over 4 timer dobles 
prisen 

2020 2021 2022 Fra dato 

Små rom/små fasiliteter (for eksempel klasserom) 325 330 335 01.01.2022 

Store rom med gode fasiliteter (forsamlings-
/festsal) 

640 650 660 01.01.2022 

Bærumungdommens motorsenter, Løxavn 2, 
Verksted 

1 305 1 325 1 350 01.01.2022 

Arena Bekkestua     

– Foreninger, lag, organisasjoner 1 090 1 110 1 130 01.01.2022 

– Kommersiell virksomhet (pris per time), MVA-
pliktig 

2 285 2 320 2 360 01.01.2022 

– Bursdag (inntil 3 timer etter avtale) 580 590 600 01.01.2022 
 

Ta kontakt med den enkelte skole, barnehage eller fritidssenter; Helset Fritidssenter 941 39 526, 
Rykkinn Fritidshus 941 39 078, Marie Plathe 67 50 89 16, Tanken aktivitetssenter 951 63 387 eller 
Bærumungdommens motorsenter 941 51 226 og Arena Bekkestua 941 38 322, Hundsund grendesenter 
941 46 000. 

 

Kunnskapssenteret , Otto Sverdrups plass 4 og Malmskriverveien 4 i Sandvika. 

Kommunen leier lokaler til Kunnskapssenteret av Entra.  

Kunnskapssenteret leier ut til møter, undervisning, arrangementer, forestillinger og selskapelighet.  

Kunnskapssenteret 

Kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Halv dag (4 timer )      

Helt auditorium, 220 seter 8 000 8 000 8 210 01.01.2022 

Delt auditorium 90 seter eller 130 seter 4 900 4 900 5 030 01.01.2022 

Kantine som undervisningsrom 200 seter 5 300 5 300 5 440 01.01.2022 

Kantine tilstelninger (kun lørdag eller søndag) 6 300 6 300 6 470 01.01.2022 
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Videokonferanse/fjernundervisning 10 personer 
(7 stk.) 

5 000 5 000 5 130 01.01.2022 

Videokonferanse/fjernundervisning 14–20 
personer (1 stk.) 

6 500 6 500 6 670 01.01.2022 

Stort undervisningsrom inntil 80 plasser 4 300 4 300 4 410 01.01.2022 

Middels undervisningsrom inntil 40 plasser 4 900 4 900 5 030 01.01.2022 

Datarom, 15–24 plasser 3 100 3 100 3 180 01.01.2022 

Lite undervisnings-/grupperom 14–20 plasser 2 300 2 300 2 360 01.01.2022 

Møterom 8–10 personer 1 600 1 600 1 640 01.01.2022 

Musikksal – Kammersal 90 stoler 4 300 4 300 4 410 01.01.2022 

Musikksal – Studio 50 stoler 4 000 4 000 4 110 01.01.2022 

Deretter per time     

Helt auditorium, 220 seter 1 800 1 800 1 850 01.01.2022 

Delt auditorium, 90 seter eller 130 seter 1 200 1 200 1 230 01.01.2022 

Kantine som undervisningsrom 200 seter 1 300 1 300 1 330 01.01.2022 

Kantine tilstelninger (kun lørdag eller søndag) 1 500 1 500 1 540 01.01.2022 

Videokonferanse/ fjernundervisning 10 personer 
(7 stk.) 

1 200 1 200 1 230 01.01.2022 

Videokonferanse/ fjernundervisning 14–20 
personer (1 stk.) 

1 500 1 500 1 540 01.01.2022 

Stort undervisningsrom inntil 80 plasser 1 200 1 200 1 230 01.01.2022 

Middels undervisningsrom inntil 40 plasser 700 700 720 01.01.2022 

Datarom, 15–24 plasser 700 700 720 01.01.2022 

Lite undervisnings-/grupperom 14–20 plasser 600 600 620 01.01.2022 

Møterom 8–10 personer 400 400 410 01.01.2022 

Musikksal – Kammersal 90 stoler 1 200 1 200 1 230 01.01.2022 

Musikksal – Studio 50 stoler 900 900 920 01.01.2022 
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Oppstartskostnad for arrangementer med flere 
enn 10 personer: 

500 500 510 01.01.2022 

 

Eksterne leietakere kan gå inn på Kunnskapssenterets nettsider,www.ksis.no,  for informasjon, 
utleiebetingelser, priser og booking. 

  

Lokaler primært til høytidelige arrangementer og møterom – Leiepriser 

Rådhusets vielsesrom 

Det er gratis å gifte seg i rådhusets vielsesrom i kontortiden. For eventuelle vielser utenom kontortid vil 
det påløpe utgifter som paret selv må dekke. 

Kontakt på mail: vigsler@baerum.kommune.no 

Ytterligere informasjon: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/gifte-seg-i-radhuset/ 

 

Seniorsentrene 

Avgiftspliktige leietakere faktureres med mva. 

Kr.  2020 2021 2022 Fra dato 

Kafeteria inkludert kjøkken     

Ukedager etter kl. 17.00 mandag–torsdag     

Enkelt anledninger 1 556 1 585 1 627 01.01.2022 

Faste leietakere (møterom og kjøkken) 1 114 1 135 1 165 01.01.2022 

Kafeteria uten kjøkken 778 795 816 01.01.2022 

Helg: Fredag/lørdag/søndag (per arr.) 3 727 3 795 3 895 01.01.2022 

Pensjonister 2 446 2 490 2 555 01.01.2022 

Storsal/Underetasje     

Storsalen Henie Onstad 1 780 1 815 1 863 01.01.2022 

Underetasje Rykkinn 1 500 1 530 1 570 01.01.2022 
 

* Hvert seniorsenter må kontaktes:  

• Ringhøyden (tlf. 67 50 63 33) 

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/kunnskapssenteret-i-sandvika/
mailto:vigsler@baerum.kommune.no
https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/gifte-seg-i-radhuset/
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• Haslum (tlf. 67 11 25 80) 

• Stabekk og Jar (tlf. 67 51 89 60) 

• Østerås (tlf. 67 16 22 40) 

• Henie-Onstad (tlf. 67 50 82 00) 

• Kolsås (tlf. 950 35 303) 

• Rykkinn (tlf. 67 50 91 90) 

• Tanum og Jong (tlf. 67 50 83 70) 

• Lommedalen og Bærums Verk (tlf. 481 34 612) 

• Ekeberg (tlf. 67 53 28 66) 

• Skui (tlf: 67 13 66 60) er en del av  Skui grendehus og det vises til deres priser. 

• Snarøya seniorsenter (tlf: 67 12 37 61) er privat og fastsetter sine utleiepriser selv. 

  

Skui grendehus 

Sal: 240 kvm. Opphøyd scene. 14 lyskastere mot scene. 2 mikrofoner med 3 forsterkere. Fastmontert 
lerret. Flygel.  

Foldedør mellom sal og stue. Selskaper: cirka 140 plasser. Arrangementer/møter: cirka 180 plasser. 18 
bord og 14 ekstraplater med målene 120 x 80 cm. 

Stue: 55 kvm. Sofagruppe til 7 personer. Selskaper: cirka 30 plasser. 5 bord med målene 140 x 80 cm. 
Fullt utstyrt anretningskjøkken. Servise, bestikk og glass til cirka 140 personer.  

Møterom: 20 kvm., cirka 16 plasser. 10 kvm., cirka 8 plasser. Te-kjøkken i tilknytning til møterommene.  

  

Avgiftspliktige leietakere faktureres med mva. 

Kr. per økt  2020 2021 2022 Fra dato 

Møterom 20 kvm**     

Hverdager, dag 530 540 550 01.01.2022 

Hverdager, kveld 275 280 285 01.01.2022 

Sal m/kjøkken* Bordoppsett inntil 200 personer    

Hverdager, dag 1 340 1 365 1 390 01.01.2022 

Hverdager, kveld 1 340 1 365 1 390 01.01.2022 

Fredag/lørdag 3 820 3 880 3 950 01.01.2022 

Søndag 3 285 3 350 3 410 01.01.2022 

Stue m/kjøkken* Bordoppsett 25 personer    
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Hverdager, dag 785 800 815 01.01.2022 

Hverdager, kveld 785 800 815 01.01.2022 

Fredag /lørdag 2 050 2 085 2 120 01.01.2022 

Søndag 2 050 2 085 2 120 01.01.2022 

Sal og stue m/kjøkken*      

Fredag /lørdag 4 610 4 690 4 775 01.01.2022 

Søndag 3 830 3 900 3 970 01.01.2022 
 

* Storhusholdningskjøkken. Dekketøy til 150 personer. Ikke inkl. rydding/oppvask, inkl. vask av gulv. 
Lokalet skal være ryddet og leietaker ute til kl. 02.00.  
 ** Møterom 10 kvm ½ pris.  Egne priser for 3 dager (fredag kl. 12.00 – søndag kl. 12.00) . 

 

Wøyen gård – Bærums kulturelle storstue 

Mva-pliktige leietakere, samt utleie med servering faktureres med et tillegg for 25 % mva i forhold til 
prisene i prislisten. 

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift. 

Wøyen gård selskapslokaler  

Kr. 2020 2021 2022 Fra dato 

Storsalen med blått rom*, 50 personer     

Hverdager, kl. 8–16 2 761 2 815 2 890 01.01.2022 

Helger og hverdager utover kl. 16     

– kl. 10–02 9 184 9 355 9 605 01.01.2022 

– kl. 13–02 7 653 7 800 8 008 01.01.2022 

– kl. 16–02 6 921 7 050 7 238 01.01.2022 

Konfirmasjon 5 675 5 785 5 939 01.01.2022 

Begravelseskaffe 3 646 3 715 3 814 01.01.2022 

Grupperom og Rosa rom, 20 personer 1 048 1 065 1 093 01.01.2022 

Leie til veldedige organisasjoner og foreninger, 
kveldsleie ukedagene 

773 785 806 01.01.2022 
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* Inkl. overhead/flipp/videokanon, dekketøy til 56 personer.  

Kontakt Bærum kommunale arbeidssenter, Vinkelgården mobil 468 27 494 / 948 40 824 eller 
vinkelgarden@baerum.kommune.no  

Løkkeåsveien 2 

Avgiftspliktige leietakere faktureres med mva. 

Kr.  2020 2021 2022 Fra dato 

Mandag–torsdag (seminar/møte) 2 110 2 150 2 190 01.01.2022 

Fredag/lørdag/søndag (per arr.) 4 370 4 450 4 530 01.01.2022 

Parkeringsplass Løkkåsveien (per mnd) 820 840 860 01.01.2022 
 

Løkkåsveien 2, plass til 50–80 personer. Kontakttelefon: Fritid og Avlastning 67 50 43 85  

 Emma Kafe 

For pris og utleie kontakt: e-mail: sansehuset@baerum.kommune.no Tlf: 67 15 31 30 
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Liste over priser for selvkosttjenester 

 
Liste over priser for selvkosttjenester 

Selvkost defineres som «den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller 
tjeneste», en beregningsmetode som ofte er fastsatt i lov og i stor grad finansieres av brukernes 
betaling, sammen med eventuelle statstilskudd. Tjenesteområdene må følge retningslinjer utarbeidet av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester), samt lovverket for den enkelte tjeneste. 

 

Vann, avløp, renovasjon og feiing 

 
Vann- og avløpstjenester 

Årsgebyret for vann og avløp fastsettes i henhold til selvkostberegninger. 

Gebyrene er mva-pliktige. Satsene oppgis 
eksklusiv mva. 

2020 2021 2022 Fra dato 

Vann      

Årsavgift (kr./m3) 12,50 12,88 14,62 01.01.2022 

Tilknytningsavgift (kr./m2) 112,50 112,50 112,50 01.01.2022 

Tilknytningsavgift, Sollihøgda (kr./m2) 250,00 250,00 250,00 01.01.2022 

Tilleggsgebyr tilknytning Fornebu (kr./m2) 42,00 42,80 43,94 01.01.2022 

Avløp     

Årsavgift (kr./m3) 16,50 16,83 18,06 01.01.2022 

Tilknytningsavgift (kr./m2) 112,50 112,50 112,50 01.01.2022 

Tilknytningsavgift, Sollihøgda (kr./m2) 250,00 250,00 250,00 01.01.2022 

Tilleggsgebyr tilknytning Fornebu (kr./m2) 50,95 51,92 53,31 01.01.2022 

Septikavgift     

Septikavgift for tanker inntil 3 m3 
1 

470,00 
1 

611,12 
1654,14 01.01.2022 

Tillegg per m3 over 3 m3 325,00 331,18 340,02 01.01.2022 

Avgift for levering til septikmottak (kr./m3) 111,78 156,50 160,68 01.01.2022 
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Vannmålere     

Vannmålere (1/2" – 1") kr./år* 163,00 166,00 170,43 01.01.2022 

Vannmålere (1" – 2") kr./år* 750,00 764,00 784,40 01.01.2022 

Vannmålere (50 mm – 150 mm) kr./år* 
1 

530,00 
1 

559,00 
1600,63 01.01.2022 

 

* Vannmålerleie gjelder kun næringseiendommer 

  

Samlet vann- og avløpsgebyr for husholdninger, eksempel 120 m2 standardbolig (Std.bolig) 

Gebyrene er mva-pliktige. Satsene 
oppgis eksklusiv mva. 

2020 2021 2022 

 Årsgebyr 
Pris for 
std.bolig 

Årsgebyr 
Pris for 
std.bolig 

Årsgebyr 
Pris for 
std.bolig 

Vann 12,50 2 250 12,88 2 318 14,62 2 632 

Avløp 16,50 2 970 16,83 3 029 18,06 3 251 

Samlet  4 950  5 348  5 882 
 

  

Renovasjon husholdninger og næring 

Husholdningsrenovasjon 

Gebyrene er mva-pliktige. Satsene oppgis 
eksklusiv mva. Kroner  

2020 2021 2022 Fra dato 

1A – Standard renovasjonsgebyr 
3 

187,00 
3 

278,00 
3 

366,51 
01.01.2022 

1C – Ekstra standard renovasjonsgebyr 
3 

187,00 
3 

278,00 
3 

366,51 
01.01.2022 

1D – Blåsekk (ekstra sekk til restavfall) 68,00 70,00 71,89 01.01.2022 

2A – To naboer deler en to-delt beholder 
2 

230,90 
2 

295,00 
2 

356,97 
01.01.2022 

2B – To til seks naboer deler separate 
2 

708,95 
2 

786,00 
2 

861,22 
01.01.2022 
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3A – Blokk og fellesløsninger – hentefrekvens 1** 
2 

868,30 
3 

278,00 
3 

366,51 
01.01.2022 

3B – Blokk og fellesløsninger – hentefrekvens 
2*** 

2 
549,60 

2 
950,00 

3 
029,65 

01.01.2022 

3C – Blokk og fellesløsninger – standard 
hentefrekvens* 

2 
390,25 

2 
459,00 

2 
525,39 

01.01.2022 

4A – Blokk og felles med kombicontainer – 
hentefrekvens 1** 

2 
708,95 

3 
278,00 

3 
366,51 

01.01.2022 

4B – Blokk og felles med kombicontainer – 
hentefrekvens 2*** 

2 
454,00 

2 
950,00 

3 
029,65 

01.01.2022 

4C – Blokk og felles med kombicontainer – 
standard hentefrekvens* 

2 
326,50 

2 
459,00 

2 
525,39 

01.01.2022 

5A – Blokk og fellesløsning nedgravde – 
hentefrekvens 2*** 

2 
071,55 

2 
459,00 

2 
525,39 

01.01.2022 

5B – Blokk og fellesløsning nedgravde – standard 
hentefrekvens* 

1 
752,85 

1 
901,00 

1 
952,33 

01.01.2022 

5C – Avvikende hentefrekvens 13t (nedgravde)  7 
800,00 

8 
010,60 

01.01.2022 

5D – Avvikende hentefrekvens 26t (nedgravde)  15 
600,00 

16 
021,20 

01.01.2022 

7   – Øyrenovasjon 
2 

100,00 
2 

459,00 
2 

525,39 
01.01.2022 

8A – Hjemmekompostering reduksjon standard 
gebyr 

-796,75 -820,00 -842,14 01.01.2022 

8A – Hjemmekompostering reduksjon 
øyrenovasjon 

-525,00 -615,00 -631,61 01.01.2022 

8B – Tilskudd nyetableringer nedgravde 
beholdere, per beholder 

-20 
000,00 

-20 
000,00 

-20 
000,00 

01.01.2022 

8C – Økt volumkapasitet – for 1A 
4 

780,00 
4 

917,00 
5 

049,76 
01.01.2022 

8D – Ekstra tømming per 2-hjulsbeholder**** 620,00 637,73 654,95 01.01.2022 

8D – Ekstra tømming 4-hjulsbeholder**** 
1 

245,85 
1 

281,48 
1 

316,08 
01.01.2022 
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8D – Ekstra tømming nedgravde container 
1 

871,65 
1 

925,18 
1 

977,16 
01.01.2022 

8D – Ekstra tømming kombicontainer 
3 

123,25 
3 

212,57 
3 

299,31 
01.01.2022 

Timepris tjenester  1 
150,00 

1 
181,05 

01.01.2022 

8E – Trilletillegg 2-hjulsbeholder <10–15m> 498,35 512,60 526,44 01.01.2022 

8E – Trilletillegg 2-hjulsbeholder <15–20 m> 996,65 
1 

025,15 
1 

052,83 
01.01.2022 

8E – Trilletillegg 4-hjulsbeholder <5–10 m> 498,35 512,60 526,44 01.01.2022 

8E – Trilletillegg 4-hjulsbeholder <10–15 m> 996,65 
1 

025,15 
1 

052,83 
01.01.2022 

8E – Trilletillegg 4-hjulsbeholder <15–20 m> 
1 

495,00 
1 

537,76 
1 

579,28 
01.01.2022 

8F – Ut-/innlevering 2-hjulsbeholder 350,00 360,01 369,73 01.01.2022 

8F – Ut-/innlevering 4-hjulsbeholder 500,00 514,30 528,19 01.01.2022 

Renovasjon Fornebu 
avfallssug (Kommunedelplan 2) 

    

6A – Husholdningsrenovasjon per husstand/år 
3 

187,00 
3 

605,80 
3 

703,16 
01.01.2022 

6B – Renovasjon næringslokaler og offentlige 
bygg (kr./m2) 

31,90 36,06 37,03 01.01.2022 

6C – Tilknytningsavgift avfallssuganlegg (kr./m2) 231,80 238,43 244,87 01.01.2022 

 

* Standard hentefrekvens: Mat- og restavfall annenhver uke, papp/papir og plastemballasje hver fjerde 
uke. 

** Hentefrekvens 1: Mat- og restavfall henting to ganger per uke, papp/papir og plastemballasje hver 
uke. 

*** Hentefrekvens 2: Mat- og restavfall hver uke, papp/papir og plastemballasje annenhver uke. 

**** I henhold til tilbud pris fra leverandør 
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Avgifter for levering av avfall til Isi miljøstasjonen fra private 

Gebyrene er mva-pliktige. Satsene oppgis 
eksklusiv mva. Kroner 

2020 2021 2022 Fra dato 

Sortert avfall 0–100 kg (minstepris) 52,00 52,00 56,00 01.01.2022 

Mobilt mottak 0,00 0,00 32,00  

Sortert avfall, inntil 1 000 kg (kr./tonn) 680,00 696,00 717,00 01.01.2022 

Rent lass med hageavfall fra private* Gratis Gratis Gratis  

Rent lass med elektro-/hvitevarer og data*** Gratis Gratis Gratis  

Rent lass med farlig avfall fra private** Gratis Gratis Gratis  

Leveranser til forbrenning / leveranser mer enn 1 
000 kg 

1 
420,00 

1 
452,70 

1 
496,20 

01.01.2022 

– minstepris 92,00 96,00 98,90 01.01.2022 
 

* Med hageavfall menes kvist (maks diameter 15 cm), løv og gress. 

** Renovasjonsforskrift for Bærum kommune – avfall på Fornebu. 

*** Leveres hageavfall, farlig avfall, elektrovarer, hvitevarer, data eller rene masser sammen med annet 
avfall, veies hele lasset og avgift blir iht. sortert avfall. 

  

Feieavgifter 

Gebyrene er mva-pliktige. Satsene oppgis 
eksklusiv mva, kroner 

2020 2021 2022 Fra dato 

Tilsyn  157 157 01.01.2022 

6"–9" loddpiper (kr./pipeløp) 230 78 78 01.01.2022 

Maskinpiper og kanaler (kr./meter) 115 117 120 01.01.2022 

Tilsyn gassanlegg 155 158 160 01.01.2022 
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Bærum sjøområde 

 
Bærum sjøområde 

Havnen er selvfinansierende (Havnelovens § 23) og avgiftene økes i henhold til selvkostberegninger. Ut 
fra fartøyets ytre mål beregnes avgiftsgrunnlag G etter følgende formel:   

G = (L+B) x D, hvor L er fartøyets største lengde i meter, B er fartøyets største bredde i meter og D er 
fartøyets største dypt-gående i meter (sommerdyptgående). Deretter beregnes avgiftene ved at det 
fastsettes ulike satser etter størrelse i antall G.  

Avgifter ikke mva-pliktige, kroner 2020 2021 2022 Fra dato 

Kaiavgift. I henhold til Forskrift om kommunal innkreving av kaiavgift m.m. §3 og Vederlag 
havnetjenester (Havnelov § 29) 

G-gruppering     

De første      150 G 3,10 3,15 3,21 01.01.2022 

De neste       150 G 3,50 3,56 3,62 01.01.2022 

De neste       200 G 3,80 3,87 3,94 01.01.2022 

De neste       200 G 4,10 4,17 4,25 01.01.2022 

De neste       200 G 4,70 4,78 4,87 01.01.2022 

De neste       300 G 5,00 5,09 5,18 01.01.2022 

De neste       300 G 5,00 5,09 5,18 01.01.2022 

De neste       500 G 5,00 5,09 5,18 01.01.2022 

For alle over 2500 G 5,00 5,09 5,18 01.01.2022 

Minste avgift 270 275 279,95 01.01.2022 

Vareavgift (kr./tonn) Forskrift om kommunal innkreving av kaiavgift m.m. §4 

Innenriks 13 13,2 13,4376 01.01.2022 

Leie av kai 

Leie av kai (kr./døgn) 2 000 2 038 2 075 01.01.2022 

Timepris* (kr./time) 600 611 622 01.01.2022 

Charterbåter Bærum sjøområde**  1 600 1 629 01.01.2022 

Kranløft fra kai, (kr/time)  300 305 02.01.2021 
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* Behov for ekstra bistand, arbeid, beredskaps- og vaktordning ved anløp 

** Årspris for charterbåter, som benytter sporadisk anløpsplasser og ikke har fast kaiplass i Bærum 
sjøområde 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budsjett og økonomiplan 2022–2025  Kommunedirektørens forslag 

283 
 

Gebyrregulativ for 2022 

 
Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringsaker og oppdrag 
fra Geodata. 

KAP. I ALMINNELIGE BESTEMMELSER  

§ 1. Gebyrsatser  

1. Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr, jf. plan- og bygningslovens § 
33-1, matrikkelloven § 32, matrikkelforskriften § 16 og eierseksjonsloven §15. Minstegebyret 
angis i dette reglement ved bokstaven M. For behandling av søknader og saksforhold som ikke 
er spesielt nevnt i dette reglement betales M. Gebyret skal ikke settes lavere enn M.  
M = 3 250 kroner. 

2. Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater, som for eksempel tinglysningsgebyr og 
dokumentavgift for saker etter dette regulativ, skjer utskriving og innkreving av statlige og 
kommunale gebyrer samlet. 

3. Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller kontrolloppgaver. Til 
dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. 

4. Gebyr etter medgått tid er 1 400 kroner per time. Det skal føres timeregnskap. Dersom slikt 
gebyr skal benyttes må det:  
a. for plansaker være inngått avtale om dette i oppstartmøte 
b. for enkeltsøknader bestemmes skriftlig av kommunen når søknaden mottas 

5. Tilsynsvirksomheten finansieres av byggesaksgebyret. Av de samlede inntektene fra byggesaker 
brukes 10 prosent til tilsynsvirksomhet. 

  

§ 2. Beregningstidspunkt, betalingsplikt  

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- 
eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger. Gebyrkravet rettes til den som har 
underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.  

  

§ 3. Betalingstidspunkt  

1. Gebyret faktureres når vedtak fattes eller tjenesten er levert og forfaller til betaling 14 dager 
etter fakturadato. Gebyret kan likevel deles opp slik at en del faktureres når søknaden 
registreres. 

2. For øvrig gjelder følgende særregler:  
a) Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven 
    Gebyr for oppmålingssaken blir fakturert etter at saken er gjennomført.  
b) Planforslag 
     Gebyret faktureres etter oppstartmøte og etter vedtak om planprogram og for planens 
behandling når kommunen finner at det tilsendte materialet er komplett slik at  
     fristen for å behandle planforslaget begynner å løpe. 
c) Felles plansak og byggesak 
    50 prosent av byggesaksgebyret faktureres samtidig med plangebyret og resten ved 
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rammetillatelsen.  
d) Seksjoneringssaker 
    Gebyr for seksjoneringssaken blir fakturert etter at saken er gjennomført. 

  

§ 4 Beregning av tiltakets størrelse  

Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse skal det benyttes bruksareal for 
bygningen(e), jf. NS 3940.  

  

§ 5. Avbrutt arbeid, trukket sak  

Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid med bygge-, dele-, plan- eller 
oppmålingssak blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side, eller ved å trekke 
saken, skal det betales 50 prosent av normalt gebyr. For plansak som er ferdig forberedt for politisk 
behandling beregnes likevel fullt gebyr. For bygge-, dele- og oppmålingssaker er slikt gebyr begrenset 
oppad til 5M. For saker etter eierseksjonsloven betales det for medgått timer.  

  

§ 6. Urimelig gebyr – fritak for gebyr  

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, 
kan kommunen av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved 
rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for 
behandling av sammenlignbare saker.  

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak. Gebyr kan ettergis i henhold til reglene i 
innfordringsreglementet.  

Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister nedsettes (eventuelt tilbakebetales) gebyret i henhold til 
regler i plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven.  

  

§ 7. Klageadgang  

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av regulativet. Når det 
etter avtale fastsettes gebyr etter medgått tid, kan gebyret ikke påklages.  

Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig, kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens 
klagefrist. Anmodning om nedsettelse av gebyr etter § 6 må fremsettes innen klagefristen dersom 
klagemuligheten skal kunne benyttes. Forvaltningslovens regler om fristberegning og oppreisning 
gjelder i slike tilfeller.  
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KAP. II PRIVATE FORSLAG TIL DETALJREGULERING  

§ 8 Beregning av gebyr.  

1. Den forberedende behandling.   
Gebyr for oppstartmøte etter plan- og bygningslovens § 12-8: 5M  
Gebyr for oppstartmøte etter plan- og bygningslovens §12-14: 5M  
Gebyr for detaljregulering og endring av reguleringsplan etter forenklet prosess, etter §12-14: 
2M Gebyr for underveismøter ved detaljregulering og endring av reguleringsplan etter ordinær 
prosess: 3M  
Gebyr for fastsettelse av planprogram etter plan- og bygningslovens § 12-9: 10M Sak for politisk 
utvalg om å gi råd i en reguleringssak etter § 12-8 og §12-14: 15 M. 
  

2. Behandlingsgebyr   
For detaljreguleringsplan beregnes gebyr etter planområdets grunnareal og ny og eldre 
bebyggelses bruksareal etter tabellene i § 9 a og b.  
 
Som grunnareal medregnes byggeområder, land og sjøområder hvor det skal gjennomføres 
andre byggetiltak, tilhørende fellesarealer og interne veier. Arealer som tas med for helhetens 
skyld medregnes ikke.  
 
I bruksarealet regnes ikke med eksisterende bebyggelse i sone med særlig hensyn til kulturmiljø 
og heller ikke bruksareal for utendørs parkering. Underjordisk bruksareal beregnes for seg etter 
50 prosent av satsene i § 9 b uansett om høyeste sats er nådd for bruksarealet over bakken. Der 
det reguleres eget formål for konstruksjoner og anlegg som ikke har bruksareal, er gebyret 15M 
i tillegg til gebyr for eventuell bebyggelses bruksareal.  
 
Det er arealstørrelsene når planforslaget fremmes til politisk behandling som er grunnlaget for 
beregningen. Endringer i arealstørrelsene som gjøres ved den politiske behandlingen endrer ikke 
beregningsgrunnlaget. Et planforslag regnes som fremmet når det er satt på sakskartet til 
planutvalget og innstillingen er avgitt. 

  

§ 9. Gebyrsatser  

a) Gebyrsatser for grunnareal er:  

Grunnareal Gebyr 

Til og med 1 999 m2  25M  

2 000 m2 – 4 999 m2  50M  

5 000 m2 – 9 999 m2  70M  

10 000 m2 – 19 999 m2  85M  

20 000 m2 – 29 999 m2  100M  

30 000 m2 – 49 999 m2  115M  

50 000 m2 – 69 999 m2  130M  

Fra og med 70 000 m2  140M  
 

b) Gebyrsatser for tillatt bruksareal er:    
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Tillatt bruksareal Gebyr 

Til og med 999 m2  15M  

1 000 m2 – 2 999 m2  30M  

3 000 m2 – 4 999 m2  45M  

5 000 m2 – 9 999 m2  60M  

10 000 m2 – 19 999 m2  75M  

20 000 m2 – 29 999 m2  90M  

30 000 m2 – 39 999 m2  105M  

40 000 m2 – 49 999 m2  120M  

50 000 m2 – 59 999 m2  135M  

60 000 m2 – 69 999 m2  150M  

Fra og med 70 000 m2  165M  
 

  

c) Tilleggsgebyr.  

Detaljregulering som ikke samsvarer med arealbruk fastsatt i overordnet plan gis et tillegg på 10M.    

  

§ 10. Gebyr for fornyet behandling av planforslag  

a) Endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling eventuelt med ny 
begrenset høring og ny fremleggelse for planutvalget: Tilleggsgebyr utgjør 15 prosent av opprinnelig 
gebyr.  

b) Omfattende endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling med ny 
varsling og høring og fremleggelse i planutvalget: Tilleggsgebyr på 50 prosent av opprinnelig gebyr.    

  

§ 11. Endring av reguleringsplan  

Ved forslag til endring av reguleringsplan eller av bebyggelsesplan etter tidligere lov betales gebyr etter 
følgende satser:  

 

 

 

 

 

 



Budsjett og økonomiplan 2022–2025  Kommunedirektørens forslag 

287 
 

Gebyr for reguleringsendringer:  

Endringstype   Gebyr   

For hver endring som godkjennes administrativt forutsatt at 
sektormyndighet ikke berøres  6M  

Endringer som godkjennes ved politisk behandling og/eller der 
sektormyndighet berøres  20M  

For endring av eiendomsgrenser som medfører opprettelse av ny 
eiendom som godkjennes administrativt forutsatt at sektormyndighet 
ikke berøres  6M per ny eiendom  

For endring av eiendomsgrenser som medfører opprettelse av ny 
eiendom som godkjennes ved politisk behandling og/eller der 
sektormyndighet berøres 10M per ny eiendom 

Hver endring av eiendomsgrenser som godkjennes administrativ 
forutsatt at sektormyndighet ikke berøres  3M  

Hver endring av eiendomsgrenser som godkjennes ved politisk 
behandling og/eller der sektormyndighet berøres  6M  

 

For endringsforslag som ikke fremmes, betales 50 prosent av ovennevnte satser.    

  

KAP III. BYGGESAKER  

§ 12 Forhåndskonferanse byggesak  

Gebyr etter tabellen her gjelder alle forhåndskonferanser i forbindelse med byggesak.   

Forhåndskonferanse   Gebyr  

Forhåndskonferanse besvart skriftlig  Ikke gebyr  

Forhåndskonferanse med møte  2M  
 

  

§ 13 Tiltak uten krav om ansvarlig foretak  

Gebyr etter tabellen her gjelder både nybygg, tilbygg, terrasser og endringsarbeider og midlertidige og 
flyttbare bygg, konstruksjoner, kiosker, brakker, telt og lignende. For midlertidige konstruksjoner og 
bygninger som skal stå i lengre tid enn to år, beregnes gebyret som for permanente tiltak og § 16.  

Tiltak  Gebyr  

Midlertidige konstruksjoner, telt og lignende  M  

Bygningsmessig tiltak uten bruksareal  M  

Tilbygg inntil 50 m2 2M 

Bygningsmessige tiltak på inntil 50 m2  2M  

Bygningsmessige tiltak mellom 50 m2 og 70 m2  3M  

Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel i bolig omsøkt før 1.7.2011. 2M 

Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel i bolig omsøkt etter 1.7.2011. 4M 
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Midlertidig bygning under 70 m2 som ikke skal stå lengre enn 2 år. 3M  

Midlertidig bygning fra og med 70 m2 som ikke skal stå lengre enn 2 
år. 6M 

Avkjøringstillatelse - gjelder ny og endret avkjøringspunkt 3M 
 

  

§ 14 Boligbygg og garasjer  

Denne bestemmelsen gjelder boliger og garasjer for bolig. Boligbygg for felles boformer, institusjoner, 
kollektiv, hybelbygg beregnes etter § 15.  

Type søknad  Gebyr  

Enebolig/fritidsbolig bruksareal under 200 m2  13M  

Enebolig/fritidsbolig bruksareal fra og med 200 m2  16M  

Tillegg for sekundærleilighet (hybelleilighet) 2M 

Tomannsbolig   26M  

Boligblokk/rekkehus   

  

De fem første boenheter, per enhet,  

70 m2 eller mindre 

over 70 m2  

  

De neste 6–10 boenheter, per enhet,  

70 m2 eller mindre 

over 70 m2  

  

Fra og med 11 boenheter, per enhet,  

70 m2 eller mindre  

Over 70 m2  

  

  

  

7M  

9M  

  

  

6M  

8M  

  

  

5M  

7M  

  

Frittliggende garasje/uthus over 70 m2 4M  

Felles garasjeanlegg per blokk eller andre boligbygg, som anlegget skal 
betjene.  3M  
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§ 15 Næringsbygg, idrettsbygg, publikumsbygg, stasjonsbygg og liknende bygg/anlegg, boligbygg for 
felles boformer, institusjoner, kollektiv, hybelbygg. 

Denne bestemmelsen gjelder nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg eller hovedombygging som ikke 
faktureres etter § 13 eller § 14. For bygg med flere bruksformål beregnes boligdelen etter § 14. Gebyret 
beregnes etter bruksarealet i henhold til denne tabell.  

Arealintervaller   Gebyr  

For de første 200 m2 12M 

Areal 201–2 000 m2 per påbegynt 200 m2 7M 

Areal 2 001 m2 – 10 000 m2 per påbegynt 200 m2 3M 

Areal over 10 000 m2, per påbegynt 200 m2 1M 

Innendørs parkeringsareal per påbegynt 200 m2 3M 

Parkeringsareal på tak per påbegynt 200 m2 3M 
 

  

§ 16 Spesielle bygg og skilt  

Type tiltak   Gebyr  

Bensinstasjon, ladestasjon (anlegg) o.l. 15M 

Utendørs idrettsanlegg/stadionanlegg, (næringsarealer i anlegget 
kommer i tillegg, jfr. § 15).  30M 

Skilt og reklame. Flere skilt med areal inntil 35 m2 per fasade, regnes 
som ett skilt.  3M 

Midlertidig Bolig-/ brakkerigg med varighet over 2 år per påbegynt  

500 m2  6 M 

Driftsbygninger i landbruket  6 M 
 

  

§ 17 Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer  

Ved kombinerte søknader se også § 28. 

Type tiltak Gebyr 

Bruksendring av bolig/leilighet til annet formål per leilighet 6M 

Bruksendring til familiebarnehage 4M 

Oppdeling av bolig/leilighet per ny leilighet 2M 

Sammenslåing av leiligheter 2M 

Ominnredning/ny planløsning per etasje ved endringssøknader,  

jf. § 22 3M 

Arbeider med våtrom og pipe 2M 

Trappeheis, stolheis eller tilsvarende løfteinnretning 1M 
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Bruksendring av tiltak etter § 15 som medfører søknadspliktige 
ombyggingsarbeider: 

For de første 200 m2 

Areal 201–2 000 m2, per påbegynt 200 m2 

Areal 2 001 m2 – 10 000 m2 per påbegynt 200 m2 

  

6M 

4M 

2M 

Areal over 10 000 m2 per påbegynt 200 m2 

Innendørs parkeringsareal per påbegynt 200 m2 

0,5M 

2M 

Bruksendring av tiltak etter §1514 som medfører søknadspliktige 
ombyggingsarbeider. 

Boligblokk/rekkehus  

  

De fem første boenheter, per enhet,  

70 m2 eller mindre 

over 70 m2 

  

De neste 6–10 boenheter, per enhet,  

70 m2 eller mindre 

over 70 m2 

  

Fra og med 11 boenheter, per enhet,  

70 m2 eller mindre 

over 70 m2 

  

  

  

  

4M 

5M 

  

  

3M 

4M 

  

  

2M 

3M 

Bruksendring av tiltak etter § 15 uten søknadspliktige 
ombyggingsarbeider  

  

For de første 200 m2 

Areal mellom 201–2 000 m2 per påbegynt 200 m2 

Areal mellom 2 000 m2 og 10 000m2 per påbegynt 200 m2 

  

  

4M 

2M 

1M 

0,5M 

1M 
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Areal over 10 000 m2 per påbegynt 200 m2 

Innendørs parkeringsareal per påbegynt 200 m2 

Bruksendring av kort varighet (inntil 6 mnd.) 1M 

Endring i bærende konstruksjon eller brannskille i bolig 1M 

Endring i bærende konstruksjon eller brannskille i næringsbygg  2M + 1M pr. etasje 

Fasadeendring for småhusbebyggelse pr. fasade (maks 3M) 1M 

Fasadeendring for større bygg pr. fasade (maks 6M) 2M 

Ny etasjeplan i bygning 

For de første 200m2 

Areal 201–2 000 m2 per påbegynt 200 m2 

Areal 2 000 m2 – 10 000 m2 per påbegynt 200 m2 

Areal over 10 000 m2 per påbegynt 200 m2 

Innendørs parkeringsareal per påbegynt 200 m2 

6M 

4M 

2 M 

0,5 M 

2 M 

Vesentlig endring og vesentlig reparasjon av tiltak etter §§ 14, 15, 16 
og 18 50% av satsene 

Tilbygg/påbygg/underbygg til bolig med ny boenhet inntil  

55 m2 8M 

Tilbygg/påbygg/underbygg til bolig med ny boenhet over 55 m2 13M 

Tilbygg/påbygg/underbygg til bolig uten ny boenhet 6M 

Ark, parapet, takoppløft, per takflate 2M 
 

  

§ 18 Større konstruksjoner og anlegg  

Det betales gebyr på 6M for følgende tiltak:  

Masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid som berører fra 2 til 10 daa areal 
og med en økning på 1M for hvert 10 daa som berøres 

Tribuner og idrettsbaner/anlegg som ikke går inn under § 16. Dersom tribuneanlegget har rom for 
næringsvirksomhet, betales gebyr etter § 15 i tillegg.  

Tunneler per påbegynt 250 meter lengde og underjordiske haller for teknisk anlegg 

Lokk- og konstruksjoner over/under vei, vann eller bane 

Utendørs anlegg og lager, produksjonsvirksomhet 

Broer over 20 meter  

Plattform for bane  

Støttemur og støyskjerm over 30 meter 
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§ 19 Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse  

Det betales gebyr på 3M for følgende tiltak:  

Utendørs svømmebasseng  

Lagertanker, nedgravde avfallscontainere  

Broer under 20 meter  

Veianlegg per påbegynt 250 meter lengde  

Rørledninger for vann, avløpsvann, overvann, og rørledning for avfall per påbegynt 250 meter lengde 

Permanent kai, molo, brygge og flytebrygger over 10 meter lengde   

Støttemur og støyskjerm over 10 meter lengde med tilhørende terrengendring 

Utendørs anlegg og lager, produksjonsvirksomhet  

Utendørs anlegg for idrett og lek  

Anlegg for energiforsyning, pipe, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heis, rulletrapp og rullebånd, 
herunder de bygningsmessige endringer som er en direkte følge av installasjonen 

Midlertidig deponering av masse inntil 2 daa 

Master  

Parkeringsplass per påbegynt 200 m2 (dog ikke over 12M) 

Andre konstruksjoner på næringseiendom som ikke kan betegnes som bygning 
 

  

§ 20 Mindre konstruksjoner og anlegg  

Det betales gebyr på 2M for:  

Utomhusplan/landskapsplan    

Anlegg, flytting, utvidelse av vei eller parkeringsplass  

Endring av terreng som ikke går inn under §§ 18 og 19  

Støttemur og støyskjerm under 10 meter lengde med tilhørende terrengendring 

Permanent kai, molo, brygge og flytebrygger under 10 meter lengde   
 

  

§ 21 Rivning. Pålegg om retting/rivning  

Type tiltak   Gebyr  

Pålegg etter plan- og bygningslovens kapittel 28, § 29-6 og § 
29-9 og pålegg om opphør av midlertidige tillatelser   1M  

Rivning av bygning under 200 m2 bruksareal  1M  

Rivning av bygning over 200 m2 bruksareal  2M  

Rivning/fjerning av tiltak nevnt i § 18, 19 og 20  1M  
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KAP IV TILLEGGSGEBYR, AVSLAG, SÆRLIGE BEREGNINGSREGLER  

§ 22 Revidert søknad  

Med revidert søknad menes endringer det søkes om etter at rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse er 
gitt, men før bygget eller tiltaket er tatt i bruk. Slikt gebyr beregnes likevel ikke dersom endringen er 
fremmet for å imøtekomme naboprotest eller naboklage. Etter at tiltaket er tatt i bruk betales fullt 
gebyr for søknad om endring.  

Type tiltak   Gebyr  

Endring av tiltak etter § 13 i reglementet  1M  

Endring av tiltak etter §§ 14 og 15  Gebyr etter § 17  

Endring av tiltak etter §§ 14 og 15 som ikke omfattes av § 
17  2M  

Endring av tiltak etter §§ 18, 19 og 20  1M  

Endring av vedtak og vilkår, opphevelse av vilkår utenom 
klagesak  1M  

Endringer av tiltak etter § 17 2M 
 

  

§ 23 Avslag og avvisning  

Dersom en søknad avslås eller avvises, betales fullt gebyr iberegnet tilleggsgebyr og dispensasjonsgebyr. 
Ved avvisning innregnes ikke tilleggsgebyr og dispensasjonsgebyr. Dersom en søknad utløser midlertidig 
bygge- og deleforbud betales gebyr som ved avvisning og ved den endelige behandlingen av slike 
søknader betales ikke gebyr.  

Dersom samme tiltakshaver innen ett år etter at avslaget eller avvisningen er meddelt, søker om 
revidert tiltak, betales 50 prosent av fullt gebyr, ved godkjenning. Dersom den reviderte søknaden avslås 
betales 2M.  

  

§ 24 Tilleggsgebyr – flere igangsettingstillatelser  

a)        Igangsetting uten tillatelse.  

Dersom et arbeid påbegynnes eller utføres uten kommunens tillatelse eller før kommunens frist til å 
behandle søknaden er gått ut, ilegges følgende tilleggsgebyr til det ordinære gebyr:  

• 50 prosent tillegg regnet av det samlede gebyr dersom tiltaket blir godkjent. 

• gebyr etter § 23 med tillegg av 50 prosent dersom tiltaket blir avslått 

b)          Flere igangsettingstillatelser.  

Ved oppdelt igangsettingssøknad betales tilleggsgebyr på 2M for den andre igangsettings-tillatelsen og 
for hver igangsettingstillatelse etter denne. 



 

294 

 

c)           Ferdigattest/brukstillatelse for tiltak som er tatt i bruk.  

Dersom et tiltak er tatt i bruk uten at det er søkt om brukstillatelse betales 2M for etterskuddsvis 
behandling av slik søknad. Det samme gjelder behandling av ferdigattest når det har gått fem år eller 
mer fra tiltaket ble tatt i bruk.  

  

§ 25 Dispensasjoner fra arealplan og plan- og bygningslovgivningen og fravik fra tekniske krav  

Dispensasjonsforhold   Gebyr  

For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan- og 
bygningslovgivningen og fra arealplaner med mindre annet 
er fastsatt i denne tabellen.  3M  

Dispensasjon knyttet til §§ 19 og 20 og andre mindre tiltak 
som ellers er fritatt for saksbehandling forutsatt at 
sektormyndighet ikke berøres  1M  

Dispensasjon som behandles politisk 20M 

Dispensasjon fra plankrav (bebyggelsesplan og 
detaljregulering) fastsatt i reguleringsplan  10M  

Fra hvert forhold som krever fravik fra tekniske krav i 
medhold av 

 pbl § 31-2  2M  
 

Dersom det ved kombinerte søknader etter § 28 oppstår de samme dispensasjonsforhold for alle tiltak 
som det søkes om samtidig, skal dispensasjonsgebyret beregnes som om det var én søknad.  

  

§ 27 Ansvarsrett  

  Gebyr  

Selvbygger etter byggesaksforskriftens SAK10 § 6-8  2M  

Lokal godkjenning når foretaket mangler formell 
kompetanse (tiltaksklasse1) SAK10 § 11-4 sjette ledd 2M  

 

  

§ 28 Kombinerte søknader, seriesaker og felles behandling  

1. Som seriesak regnes flere søknader om samme type tiltak eller oppføring av samme art 
bebyggelse når søknadene fremmes under ett av samme tiltakshaver og ansvarlig søker. 

2. Ved søknader nevnt under nr. 1 skal gebyret for hver likeartet bygning eller tiltak legges 
sammen. 

Det må være minst fem hus for å få rabatt. Rabatten er to prosent per hus. (Eksempel: fem hus = 5 x 2 % 
=10 % rabatt av totalgebyret for de fem husene). Største oppnåelige fradrag er 40 prosent (for 20 hus 
eller flere)  
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1. Ved søknad om flere utendørstiltak etter §§ 18 og 19 skal gebyrene legges sammen, men 
summen skal ikke overstige 12M. 

2. Ved reparasjon av tekniske installasjoner i flere leiligheter eller bruksenheter i samme bygning 
beregnes gebyr som for ett slikt tiltak med tillegg av 2M. 

3. Ved søknader som omhandler påbygg og/eller tilbygg til småhusbebyggelse, samt evt. 
fasadeendring og planendring på eks. bolig, skal gebyret rimelighetsvurderes i forhold til gebyr 
for ny bolig, jf. § 14. 

  

KAP V. DELESAKER  

  

§ 29 Opprettelse av ny eiendom (delesak) og arealoverføring etter plan- og bygningsloven, jfr. Pbl. § 
20-1 m  

Type deling    Gebyr   

Forhåndskonferanse deling eller arealoverføring  2M  

Deling av eiendom i to tomter, bebygde eller ubebygde  7M  

Tillegg for flere tomter  3M*  

Arealoverføring mellom eiendommer under 200 m2  3M  

Arealoverføring mellom eiendommer over 200 m2  6M  
 

* Per tomt - ikke over 30 M 

  

Det beregnes 50 prosent av gebyr etter tabellen over i følgende tilfeller: 

• Ved deling eller arealoverføring som er i samsvar med grenser eller tomteinndelingen fastsatt i 
vedtatt plan. 

• Ved deling av eksisterende tomannsboligtomt eller rekkehustomt eller annen sammenhengende 
bebyggelse når delelinjen legges mellom boenhetene. 

Ved avslag på søknad om deling betales gebyr etter § 23. Det betales ikke gebyr for utskilling av felles 
arealer for overføring av areal fra private til det offentlige. Gebyr for oppmåling og delingsforretning 
kommer i tillegg, jamfør kapitel VI. 

  

§ 30 Utgår  
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KAP VI. OPPMÅLINGSSAKER 

For alle oppmålingsarbeider etter matrikkelloven faktureres gebyr i henhold til gjeldene 
gebyrregulativ, etter matrikkelloven § 32, matrikkelforskriften § 16. Gjennomføring av 
oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker fastsatt i matrikkelforskriften § 18, første avsnitt. 

Type saksbehandling  Gebyr 

For saksbehandling av komplette søknader i §§ 31–36 

Angis ved bokstaven M.  

1M utgjør kr 3 250 

Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull 
eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid, inntil saken 
er komplett kr 1 400 per time 

Gebyr for saker etter KAP VI. som beregnes etter medgått tid kr 1 400 per time 

Gebyr for matrikkelføring, beregnes etter medgått tid kr 1 400 per time 

Tilleggsgebyr for befaring av eiendom i forbindelse med 
oppmålingsforretning  2M 

 

I tillegg til gebyr beregnet etter bestemmelsene påløper gebyrer for matrikkelbrev, tinglysingsavgift og 
eventuelt dokumentavgift for dokumenter som skal tinglyses ved opprettelse av nye matrikkelenheter, 
grensejustering, arealoverføring. og reseksjonering. 

  

§ 31 Oppretting av matrikkelenhet  

1. Oppretting av grunneiendom og festeeiendom  

Areal Gebyr 

0–2 000 m2 8M 

Over 2 000 m2 
Gebyret økes med 2M per 

påbegynt dekar 
 

Ved samtidig oppretting av flere nye matrikkelenheter fra én hovedeiendom, gis følgende i gebyr:  

Antall enheter 
Gebyrreduksjon pr 

grunneiendom  

6–10 15%   

11–25 25%   

26 og flere 40%   
 

For oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne 
friluftsformål og lignende, samt ferdig regulerte områder som senere ytterligere skal fradeles, reduseres 
gebyret med 50 %.  

  

2. Oppmåling av uteareal på eierseksjon  

Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon  
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Areal Gebyr 

0–2 000 m2  5M 

Over 2 000 m2 
Gebyret økes med 2M per 

påbegynt dekar 
 

  

Ved samtidig oppretting av flere nye uteareal fra samme grunneiendom, gis følgende i gebyret  

Antall enheter Gebyrreduksjon pr uteareal 

6–10 35 % 

11–25 50 % 

26 og flere 60 % 
 

  

Dersom partene ønsker det kan oppmålingsforretningen gjennomføres uten oppmøte i marka, der 
uteareal til eierseksjon er entydig fastsatt med koordinater, jfr. Matrikkelforskriften § 40 1. ledd a).  

Ved kontorforretning over uteareal forutsettes det at rekvirent har levert koordinatgrunnlag i henhold 
til kravspesifikasjon for nye grenser og gebyret reduseres med 60 %. 

  

3. Oppretting av anleggseiendom  

Volum Gebyr 

0–2 000 m3 8M 

Over 2 000 m3 
Gebyret økes med 2M per 

påbegynt 1 000 m3 
 

  

4. Oppretting av grunneiendom til atkomstvei/fellesareal i forbindelse med seksjonering og 
reseksjonering 

Areal Gebyr 

Areal fra 0–500 m2: 3M 

Areal fra 501 m2–2 000 m2: 5M 

Over 2 000 m2 per daa     
Gebyret økes med 2M per 

påbegynt dekar 
 

         

For grensejustering og arealoverføring til offentlig veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

  

5Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF) 

Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning er 2M 

I tillegg kommer gebyr for utføring av oppmålingsforretning, jfr. § 31 pkt. 1–3.  
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Gebyrene innkreves samlet. 

  

§ 32 Grensejustering  

Ved gebyr for grensejustering kan vi justere arealet for de involverte eiendommene med inntil 5 % av 
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan ikke avgi areal som i sum 
overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. Gebyret er 3M 

  

§ 33 Arealoverføring  

Ved arealoverføring skal man gjennomføre oppmålingsforretning og tinglysing. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift.  

Areal Gebyr 

Areal fra 0–2 000 m2: 7M 

Over 2 000 m2 
Gebyret økes med 2M per 

påbegynt dekar 
 

  

§ 34 Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning  

Grensepunkt  Gebyr 

For inntil 2 punkter  2M 

Deretter betales et tillegg på per punkt ½ M 
 

Tilleggstjeneste for ekstra retningsgivende trepeler på rett linje betales ½ M per trepel. 

  

§ 35 Klarlegging av eksisterende grense, der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning  

Grensepunkt   Gebyr 

For inntil 2 punkter  3M 

Deretter betales et tillegg på per punkt 1 M 
 

Tilleggstjeneste for ekstra retningsgivende trepeler på rett linje betales ½ M per trepel. 

  

§ 36 Retting av matrikkelen  

Gebyr i saker om retting i matrikkelen beregnes etter medgått tid for saksbehandling og matrikkelføring. 

§ 37 Bestemmelse om vinterforskrift  
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Hensikten med reglene er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på 
vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid. 

I henhold til matrikkellovens forskrift § 18 gjelder bestemmelse om vinterforskrift fra 1. desember til 1. 
mars. Saksbehandlingstiden for oppmålingssaker løper ikke i denne perioden.  

  

§ 38 Utstedelse av matrikkelbrev  

Gebyr jfr. matrikkelforskriften § 16, pkt. 4 

Matrikkelbrev inntil 10 sider       175 kroner  

Matrikkelbrev over 10 sider        350 kroner  

  

§ 39 Tinglysingsgebyr 

Gebyr jfr. tinglysingsloven § 12 b  

For brev med vedlegg for eksempel seksjonering og arealoverføring      kr 585  

For elektronisk tinglysning                                                                                kr 540  

Endring av tinglysingsgebyrene reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen (Vedtas 
i statsbudsjettet). 

  

§ 40 Dokumentavgift 

Tinglysingsmyndigheten utsteder dokumentavgift ved arealoverføring og grensejustering og 
reseksjonering etter Dokumentavgiftsloven. 

Dokumentavgiftsloven § 7 første ledd hjemler at dokumentavgift skal betales av salgsverdien av 
eiendommen. Gjennom rettspraksis er det fastslått at det er eiendommens markedsverdi på 
tinglysingstidspunktet som skal legges til grunn, HR-2008-1588-A. 

  

§ 41. Sammenslåing  

Sammenslåing av matrikkelenheter og utferdigelse av matrikkelbrev etter sammenslåingen er ikke 
gebyrlagt. 
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KAP VII. SEKSJONERINGSSAKER  

For alle saker etter eierseksjoneringsloven faktureres gebyr i henhold til gjeldene gebyrregulativ, etter 
eierseksjonsloven § 15. 

Type saksbehandling Gebyr 

For saksbehandling av komplette søknader  

Angis ved bokstaven M 

1M utgjør kr 3 250 

Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull 
eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid, inntil saken 
er komplett kr 1 400 pr. time 

Gebyr for saker etter KAP VII. som beregnes etter medgått tid kr 1 400 pr. time 

Gebyr for matrikkelføring, beregnes etter medgått tid kr 1 400 pr. time 

For bistand/konsultasjon ut over det som følger av kommunens 
alminnelige veiledningsplikt i 

henhold til forvaltningsloven § 11, beregnes etter medgått tid kr 1 400 pr. time 
 

  

§ 38 Gebyr for saksbehandling etter eierseksjonsloven  

Type tiltak Gebyr 

Seksjonering av 2–10 seksjoner 3M 

Seksjonering av 11–40 seksjoner 5M 

Reseksjonering og seksjonering av eksisterende bebyggelse av 1–10 
seksjoner 4M 

Reseksjonering og seksjonering av eksisterende bebyggelse av 11–40 
seksjoner 6M 

Seksjonering/reseksjonering over 41 seksjoner 8M 

Sletting av seksjonering 1M 

Tilleggsgebyr for befaring av eiendom 2M 

Rettelser ved inkurie    2M 
 

I tillegg til punkt 1–8, kommer gebyrer for tinglysing og dokumentavgift. Tinglysingsgebyr er for tiden er 
kr 585. 

Oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev i forbindelse med seksjonering av uteareal som 
tilleggsdeler, gebyrlegges etter i regulativets kapittel VI, jf. eierseksjonsloven § 15 annet ledd.  

Dersom begjæringen trekkes før tillatelse er gitt fra kommunen, eller begjæringen avslås, skal hele 
tinglysingsgebyret tilbakebetales, jf. eierseksjonsloven § 15 annet ledd. Saksbehandlingsgebyr innkreves 
etter medgått tid, jf. § 4-1 a og c. 

  

KAP VIII. OPPDRAG FRA GEODATA  

Ved behandling av innkomne oppdrag beregnes et gebyr etter medgått tid med kr 1 400 pr. time. 
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