
Brukernavn
Presentasjonsnotater
2021 – året for endring og omstilling



Bærum kommune i 2021-2024

 Årlige investeringer på 2,4-3,4 mrd

 Brutto driftsbudsjett på ca 10,4 mrd

 Ca 7.500 årsverk - 12.600 medarbeidere
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Vi er fortsatt landets 5. største kommune



Frie inntekter – reduserte 
skatteinntekter og 

usikkerhet rundt statlige 
overføringer

Store investeringer i 
perioden – gjeldsgraden 

øker

Statlige føringer og endring i 
kommunens oppgaver 
reduserer handlings-

rommet

Omstillingsbehov 
– minimum 500 mill. i 

perioden
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Utfordringsbildet vårt handler om - usikker inntektsside – hva skjer med rammeinntektene til kommunal sektor?- store investeringer gir økt gjeldsgrad - stadig nye oppgaver til kommunen påvirker handlingsrommet til å tenke nytt og endre driftenAlt dette genererer behov for endring og omstillingLDIP har vist oss at dette ligger I størrelsesorden 500 mill kr I kommende planperiode



Usikre inntekter 
Økte kostnader 
Økt gjeldsgrad

Omstilling av 
driften 

– 400 mill.kr

Reduksjon av 
investeringsnivå 

15 % 

Omstilling, prioritering og gjennomføring

Handlingsprogrammet 2021 - 2024
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HP 2021-2024 handler om å operasjonalisere omstilling, sikre prioritering og ikke minst; gjøre det! Målet er å omstille driften for 400 mill og redusere investeringsnivået – tilsammen omlag 500 mill. 



2021 2022 2023 2024 Måltall 

Netto driftsresultat 392 399 488 637

Resultatgrad 3,5 % 3,5 % 4,2 % 5,5 % 4% (min. 3 %)

Bufferfondet 273 105 89 123 100

Egenkapital-

finansiering  
50 % 50 % 50 % 50 %

50 % 

(min.40 %)

Nøkkeltall 2021–2024
+ Solid økonomi, men strammere år for år
+ God styring
+ Tydelige prioriteringer
+ Mer krevende 
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Nøkkeltallene – få men fremdeles gode – vi ser imidlertid at vi er så vidt under det ønskede måltallet for resultatgrad selv om vi er godt over minimumskravet på 3%Bufferfondet er et rent driftsfond. Egenkapitalandelen på 50% holde i perioden



Covid-19 kostnader

105 141 117

0
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Forutsetningene for 2020 er 
krevende- første år omstilling2024

Erfaringer pandemi:
• hurtig tilpasning og endring av 

tjenester og omfang
• merkostnader som følge av 

smittevern og bemanning
• usikre rammebetingelser for 

innbyggere og kommunen
• Helsetjenester prioriteres til de 

som trenger det mest
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Av de frie inntektene går 8 av 10 til Velferd: Barn og Unge og Bistand og Omsorg



Endringer som vil påvirke sektorene

• Omstillingsbehovet er beskrevet i langsiktig driftsanalyse og 
investeringsplan (LDIP)

• Årlig omstillingsbehov på om lag 100 millioner i driften
• Omstillingstiltak i tjenestene
• Rammekutt på 0,5 %  og standardisering av ansattgoder



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Denne figuren viser den økonomiske utviklingen fra i år til neste år for politikkområdene eller sektorene. Vi ser at politikkområdene beholder demografikompensasjonen (nedgang på 2 mill skyldes færre barnehagebarn), vi dekker inn merbehov som er meldt inn fra politikkområdene og kompenserer lønns- og prisvekst. Omstillingtiltakene på 209 mill gjør dette mulig og samtidig kan vi ta ned driftsutgiftene.
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Bildet til venstre viser gjeldsgraden vår.  Den regnes ut som Lånegjeld/ sum driftsinntekter.  I lånegjelder inngår ikke formiddlingslån!  Når vi trekker denne fremover i tid så ser vi at vi når en topp rundt 2024-25 og at gjeldsgraden deretter faller.  Det gjør at vi ikke er så bekymret for at vi går over 100%  Bildet til høyre viser tilsvarende hvor mye frie fond vi har (her er ikke forvaltningsfondet inkludert) som % av sum driftsinntekter.  Disponible fond/sum driftsinntekter.  Fond her inkluderer bufferfond/investeringsfond/skattereguleringsfond/premiefond. 



Samlet over 12 mrd. 2021-2024 
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Som dere ser har vi de høyeste investeringene i løpet av de nærmeste årene.



I 2021 kan vi åpne:

Asker og Bærum 
krisesenter

Svømmeanlegget på Rud

Bekkestua ungdomsskole

Jarenga Barnehage

Tilsammen 35 boliger til personer med 
psykisk utviklingshemming
- Eiksveien
- Tokes vei
- Elias Smiths plass
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I løpet av 2021 planlegger vi å ferdigstille: �- Bekkestua ungdomsskole – utvidelse til 10-parallell  - Jarenga barnehage - med 168 plasser  - Asker og Bærum krisesenter for både kvinner og menn - 35 nye boliger for personer med psykisk utviklingshemming  - Svømmeanlegget på Rud 50x25 meter 



Hovedtrekkene i HP 2021-2024
Veikart 2024 med de 6 satsningsområdene 
ligger til grunn for prioritering

 Fremtidens tjenester – behov og effekt
 Balansert samfunnsutvikling – gode 

bysamfunn
 Klimaklok kommune – handle lokalt
 Kunnskapskommunen – nye partnerskap
 Frivillighet og samarbeid
 Kommune for fremtiden – relevant og 

innovativ



1. Revisjon av Klimastrategi
2. Implementering av klimabudsjett 

og klimaledelse
3. Styrke klimakommunikasjon
4. Involvering og mobilisering av 

innbyggere
5. Samarbeid med næringslivet
6. Samordnet innsats for Fornebu 

2027
7. Styrket innsats for 

mobilitetsmålene
8. Styrket innsats for bærekraftig og 

sirkulær ressursbruk

Klimaklok 2021-2024

Fremskrivning av klimagassutslipp innenfor Bærum kommune

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for å nå våre klimamål.
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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 klima- og kostnadseffektivitet



Barn og unge 

• Sikre et lett tilgjengelig 
tjenestetilbud – med én dør inn

• Sikre tidlig innsats inn mot de 
yngste barna

• Mer innsats til barn og unge 
med størst behov



Samhandlingstrappen
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En av de store satsingene innenfor velferdsområdet: En dør inn barn- og ungetjenestene. Vi skal sikre et lett tilgjengelig tjenestetilbud (én dør inn) og tidlig innsats inn mot de yngste barna, samtidig som tjenestene SAMMEN i større grad må rette innsatsen inn mot de barna som har størst behov. Dette vil kreve en fremtidig dreining av ressurser innen oppvekst. Velferdsområdet gjennomgår og justerer mandater og roller i tjenestetilbudet til barn og unge i risiko, for bedre samordning av aktuelle tjenester – nettopp får å nå disse målene



Endringsforslag skole og barnehage
• Digitale læremidler 

• Lærernormen - underfinansiert
• Ekstra engelsktime avvikles 
• Nedtak av barnehageplasser –

rettighetsbarn og demografi
• Foreslår å avvikle Akutthjelpen
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Læremidler: Elever og lærere vil få tilgang til en rekke læreverk og applikasjoner med mål om økt tilpasset opplæring, variert undervisning og høyt læringsutbytte. En gradvis innføring skal bidra i videreutvikling av fremtidens læringsmiljø i bærumsskolen. �Lærernormen: Lærernormen ble innført i 2018, og statlig tilskudd dekket i hovedsak merkostnadene for ordningen i 2018 og 2019. Fra 2020 ble det øremerkede tilskuddet innlemmet i rammetilskudd, og i 2021 og 2022 er den statlige underfinansieringen på henholdsvis 26,2 og 39,4 millioner kroner. Vi foreslår i dette handlingsprogrammet å begrense lærernormen innenfor de rammer som er finansiert av staten. Ekstra engelsktimeNedtak av barnehageplasser: Tiltaket innebærer avvikling av 84 småbarnsplasser i kommunale barnehager. Kommunen vil fortsatt tilby barnehageplass til barn med rett til plass (rettighetsbarn), men andelen barn uten lovmessig rett vil bli betydelig mindre. Dette dreier seg om barn som fyller 1 år etter 1. desember, og barn som det ikke er søkt om barnehageplass for i hovedopptaket 1. mars.Vi foreslår også å avvikle Akutthjelpen



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som dere sikkert allerede har fått med dere foreslår vi en del radikale tiltak innenfor pleie og omsorg: La meg minne om: Dette må gjøre fordi det blir flere eldre, fordi det ikke blir nok personell og fordi det ikke er nok penger.



Endringsforslag
Omsorg og bistand

Dekningsgrad av plasser med heldøgns helse- og 
omsorgstjenester
• fra 23,3 % til 19,5 % i 2024 (tilsammen 187 plasser)
• Fortsatt satsning på hjemmebaserte tjenester - utvide 

tjenester i eget  hje

Omfang og vekst av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
• gir andre tjenester et like godt eller bedre tjenestetilbud?
• tjenester til brukere over 67 år
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Vi foreslår lavere dekningsgrad for plasser ned heldøgns helse- og omsorgstjenester og ned med 187 plasser. Det betyr at innbyggere må bo lenger hjemme. Selv med en dekningsgrad på 19,5 i 2024 vil vi ligge høyere enn vår nabokommune.Vi ønsker å se nærmere på BPA, en rettighet til praktisk bistand. Vi ønsker å vurdere om innbyggeren i noen tilfeller har mer nytte av helsebistand, f.eks. hjemmesykepleie, enn praktisk bistand. Det er behov for å se på tiltak for å kunne redusere omfanget samt begrense veksten av vedtakstimer. 
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Samtidig foreslås sterkere samarbeid mellom samlokaliserte boliger og dagtilbudet, og å slå sammen enkelte avdelinger. Dette vil kunne føre til redusert aktivitetstilbud for personer med psykisk utviklingshemming.CAN –  EN gjennomgang viser at 17 prosent av brukerne hadde behov for rehabilitering, mens oppholdet for de resterende 83 prosentene i hovedsak var av helsefremmende karakter. Vi mener vi kan yte tjenestene i Bærum.Samtidig ser vi at effektivisering kan ha god effekt – ved mindre tid på administrative oppgaver, kjøretid og dokumentasjon – økes tiden til beboerne.



HP 2021-2024 forutsetter
- nytenkning og innovasjon
- gjennomføring skritt for skritt  
Vi må få til "mer med mindre"
- redusere investeringsnivåer
- mer effektiv drift og lavere driftskostnader

Opprettholde innbyggernes tilfredshet
- tilbud tilpasset brukernes behov
- kvalitet i tjenestene

Krav og forventninger er tydelige 
- tiden er moden for nye løsninger 
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Nytenking og innovasjon blir viktige stikkord for denne handlingsprogramperioden. OG gjennomføring skritt for skritt.Da sier jeg som min forgjenger – snurr film!
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