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Innovative anskaffelser
Kommunens innkjøp og investeringer
Tilrettelegge for lokalisering og samskaping
Digitalisering og transformasjon
Radikal innovasjon

AKTIVT NÆRINGSLIV

Forskning- og innovasjonsprosjekter 
Utvikle smarte bærekraftige løsninger 
Smart city- samarbeidet 
PHD-er og kompetanse i alle ledd
Universitets- og høyskoletilbud i kommunen 

NÆRING – AKADEMIA -

KOMMUNEN



Innovasjonsprosesser:



Identifiserte samarbeidsområder
1. Bygg/Eiendom/Mobilitet 

2. Bærekraft/Klimaendringer/Sirkulær økonomi
3. Digitalisering/Informasjonsteknologi

4. Innovasjonsprosesser («Klimaklok innovasjonsarena»)
5. Samfunnsvitenskap/Velferdstjenester

Aktuelle samarbeidsformer
1. PhD-prosjekter

2. Master- og bachelor-utdanning
3. Forskerprosjekter

4. Innovasjonsprosjekter
5. Partnerskap i Horizon-prosjekter
6. Partnerskap i forskningssentre

7. Faglig utviklingsarbeid



Igangsatte samarbeidsprosjekter

4 PhD-prosjekter med IV-fakultetet
(eiendomsforvaltning, brukerrettet BIM, reisevaneundersøkelser og urban facility management)

1 PhD-prosjekt med SU-fakultetet
(effekt av samhandling i velferdstjenester)

Partnerskap i FME ZEN
(2 piloter på Fornebu)

Horizon 2020-søknad
(INSPIReLIFE – Inspirational Urban Spaces for sustainable and healthy Lifestyle)





Oppdrift
Oppdrift er et program som 
viderefører innovasjons-
metodikken og kombinerer det 
med de interne 
innovasjonsmidlene

Støtte til de som har et 
problemområde som trenger en 
smart løsning

Samlinger, metoder og veiledning



Stjæl med stil 



Beste feil





Mobilitet

Bygg

Ressursbruk

Klimaklok 
kommune



Vi går foran, 
«feier for egen 

dør» og gir 
ansatte eierskap 

til klimaklok 
kommune

Vi legger til rette 
for at Bærum er 

stedet der ny 
teknologi og 

klimavennlige 
løsninger testes 

ut

Vi bruker klima-
kommunikasjon 
som motiverer

Vi involverer 
innbyggere og 

næringsliv i 
utviklingen av 
en klimaklok 

kommune

Vi bidrar til 
klimavennlige 

tjenester og 
løsninger 
gjennom 

digitalisering

Vi måler og viser 
aktivitetsdata 

knyttet til 
klimagassutslipp
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Nasjonalt nettverk
«Bærekraftsløftet» 

for 
bærekraftig 

samfunnsutvikling



CDP - Global Covenant of Mayors 2019: A-rated igjen! 

klimatilpasning klimatiltak



Aktivitetsbaserte arbeidsplasser i  
fremtidens kommunegård







danner grunnlag for utformingen av arbeidslokalene
Arbeidsdagens ulike aktiviteter







Fremtidens

arbeidsplass

Bærekraftig lederskap + Medarbeiderskap







Omstilling 2024



Hvordan blir fremtiden?

Endrede rammebetingelser og nye krav Omstillingsbehov på alle områder i kommunen



Forventninger vs virkelighet
“Alle” ser at “Omstilling” blir nødvendig Men har fortsatt høye forventninger







Bakgrunn for Omstilling 2024
Fordi vi må:
• Brukere forventer en effektiv og moderne kommune som leverer riktige tjenester med høy 

kvalitet på en mest mulig kostnadseffektiv og enkel måte
• Investeringer og økonomisk utvikling (renter, inntekter fra staten, befolkningsutvikling, 

kostnadskrevende reformer og rettighetsfesting) viser et behov for kostnadsreduksjoner 
de neste årene

• Kompleksiteten øker – «wicked problems» som krever tverrfaglige løsninger

Fordi vi vil:
• Bærum kommune og ansatte i kommunen ønsker å være fremtidsrettede og kunne levere 

gode tjenester til våre brukere
• Omstilling gir mulighet til å levere mer og bedre for mindre, uten «ostehøvelbesparelser»
• Bærum kommune ønsker å tilby medarbeidere en «Fremtidens arbeidsplass», der de er del 

av en fremtidsrettet, digitalt moden og tjenesteorientert organisasjon

Fordi det er nå vi kan få det til:
• Vi rekker å forberede oss på de store endringene vi står foran
• Vi kan benytte oss av at teknologisk utvikling gir nye muligheter
• Vi har foreløpig handlingsrom
• Ny kommunegård gir mulighet til å tenke nytt rundt samlokalisering, tverrfaglig 

samhandling, og på hvordan vi møter brukerne på en smidig måte



Omstilling 2024 er et løft som skal sikre at 

Bærum kommune kan møte fremtidens utfordringer

•Rigge 
organisasjonen for 
fremtidens behov

•Svare effektivt på 
konkrete behov

•Digitalisering

•Endringskraft

Kompetanse og 
kapasitet

• Flyt og 
samhandling

• Digitalisering som 
verktøy

• Gevinstrealisering 
og måling av 
fremdrift

• Rutiner for 
kontinuerlig 
forbedring

Effektive 
prosesser

• Sambruk og 
fellesskap

• Enhetsstørrelse og 
standadrisering

• Fleksibilitet

• Bærekraft

• Prosjektleveranse –
kvalitet og kost

• Driftseffektivitet

Bygg

• Riktige tjenester, 
sammensatt 
riktig, med riktig 
kvalitet

• Tverrfaglige

• Oversiktlige

• Med effekt

• Leveransekvalitet 
i alle ledd

Tjenesteinnhold

Styringsmodell som sikrer at man prioriterer riktig, ser helhet, setter mål og måler fremgang

Fremtidens arbeidsplass – bygge kapabilitet og kompetanse i organisasjonen



Kommuni-
kasjon

HR og 
service

Eiendom

Digitalisering 
og IT

Virksomhets-
styring og 
økonomi

Strategi og utvikling
Stein Erik Skilhagen

Kommunikasjon
Lisa Bang

HR og Service
Gunvor Erdal

Eiendom
Kristin Fagerhaug

DigIT
Harald Hjelde

Virksomhetsstyring 
og økonomi
Ove Myrvåg

Oppvekst
Grunnskole

Siv Herikstad

Teknisk
Svein Finnanger

Oppvekst
Barnehage
Erik Førland

Pleie og Omsorg
Morten Svarverud

Helse og Sosial
Grete Syrdal

Plan, miljø, kultur
Jannike Hovland

Istandsette 
tjenesteområdene til å 
gjennomføre omstilling, 
gjennom blant annet:
• Verktøy og kompetanse 

for gevinst-realisering
• Kapasitet og 

kompetanse til 
gjennomføring
• Støtte til intern og 

ekstern kommunikasjon
• Støtte ved utarbeidelse 

av tiltak som omfatter 
fysiske enheter
•Økonomiske analyser
•Omstilling for kvalitet 

og bærekraft i egne 
områder

Gjennomføre omstilling som sikrer at hvert tjenesteområde kan levere et bærekraftig og 
samordnet tjenestetilbud med riktig kvalitet, tilpasset rammer og ressurser, bygget på 

analyser av drivere, økonomi, behov og god forståelse av hva tjenestene leverer 



HR og SERVICE
HR-direktør Gunvor Erdal



Til sammen 150 årsverk

Hvem er vi i HR og service

HR – enheten
44 årsverk
Rådgivning, 

utvikling,HR-drift, 
lærlingekontor, HTV, 

HVO

Lønnsenheten
37 årsverk 
Lønnsteam, 

oppfølging NAV, 
systemutvikling

Servicesenteret
21 årsverk

HR, Lønn og 
regnskap/ 

anskaffelse

Veilednings-
torget og FM

11 årsverk
Bedrifts-

helsetjenesten
10 årsverk

Kunnskaps-
senteret

15 årsverk

Ledelse og 
stab

10 årsverk



Viktigste prioriteringer 
fremover

Rekruttere med riktig kompetanse

Bistå organisasjonen med omstilling

Gjennomføre nytt ledelsesutviklingsprogram

Fortsatt fullt fokus på sykefraværsarbeidet

Forenkle administrative prosesser 

ta ut gevinster av sentralisering av administrative funksjoner (stab/støtte)

Kunnskapssenteret som motor for å utvikle Kunnskapsbyen Sandvika



DIGIT
Direktør Digitalisering og IT Harald Hjelde



Digitalisering og IKT
DigIT består av 140 fagfolk fordelt på tre 
enheter og støttefunksjoner

Vi administrerer styringsmodellen for 
digitalisering i kommunen

vedtatt samtidig med 
digitaliseringsstrategien mars 2017

I prosjektporteføljen er det registrert 57 
igangværende prosjekter og 23 prosjektideer

Totale initiativ i handlingsplanen 2020-2023 er 
112 prosjekter

Driftskostnader rundt 175 mnok pr år

Tilsvarende i samlede investeringer årlig



Blikket fremover
Utvikling av tjenester for digitalt 
førstevalg for innbyggere gjennom Min 
Side

Rigget for større transformasjonstiltak

forutsetningene er tilstede gjennom 
grunnmursprosjekter og tilbakelagt 
teknisk etterslep

Følger tett på utviklingen av «en digital 
offentlig sektor» på mange fronter

Sterk fokusering på 
informasjonssikkerhet og personvern

Aktiv i etableringen av DigiViken



ØKONOMI OG 
VIRKSOMHETSSTYRING
Direktør Økonomi og virksomhetsstyring Ove Myrvåg 



Ansvarsområder
Består av 3 enheter – Regnskap, Budsjett analyse og Anskaffelser

Totalt 66 medarbeidere

Ansvarsområdene inkluderer bant annet:

HP, LDIP, økonomiske analyser og rapportering

Prosesseierskap for alle økonomi- og anskaffelsesprosessene 

Låneopptak og finansforvaltning

Påser at kommunens anskaffelser følger lov om offentlige 
anskaffelser

Påser miljøkrav og krav mot arbeidslivskriminalitet i 
anskaffelser

Forvaltningsansvar for kommunens økonomisystemer



Fokusområder

Budsjett

Analyse Regnskap Anskaffelse

Handlingsprogrammet

LDIP

Økonomiske analyser og rapportering

Finansforvaltning og låneopptak

Systemforvaltning av økonomisystemene

sammen med regnskap

Årsregnskapet

Regnskapsfaglig rådgivning og kontroll

Sender ca 300 000 fakturaer årlig

Mottar 150 000  fakturaer årlig

Fokus på forenkling og automatisering

Prosessansvar for anskaffelser over 1,3 mill

Konkurranseservice team hjelper enhetene

Påser at miljøkrav stilles der det er relevant

Involvert I alle anskaffelser over 100 000 kr

Ledende på innovative anskaffelser i

kommunenorge



STRATEGI OG UTVIKLING
Direktør for Strategi og Utvikling Stein Erik Skilhagen



Strategi og utvikling – ansvar og oppgaver
Kompetanse

Innovasjon og forskning
Organisasjonsutvikling

Prosjektstyring
Forvaltning

Klima

Forvalter
Innovasjonsstrategien og Klimastrategien 

Innbyggerpanelet
Prosjektmetodikken

Omstilling 2024
Forskning og utviklingsfondet

Utarbeidelse av HP og kommuneplanens samfunnsdel
Befolkningsprognoser

Fremtidens arbeidsplass

Prosjekter og initiativer
Kommunegårdsprosjektet

Lederutvikling
FNs bærekraftsmål

Sammen om velferd
Utvikling av Carpe Diem

Sosiale entreprenører
Fornebusamfunnet

Politiske saksfremlegg 
Kunnskapskommunen Bærum



Prioriterte oppgaver 2019

Omstilling og gevinstrealisering i praksis – endringsledelse, 

prosjektstyring, ledelsesutvikling, effektstyring og innovasjon

Utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel

Lederstøtte og metodeverk for utviklings- og 

endringsprosesser

Prosjekt- og porteføljestyring for å styrke 

gjennomføringskapasitet

Realisering av aktivitetsbasert arbeidsplass i ny Kommunegård

Samarbeid med akademia og næringsliv for ny kunnskap og 

samfunnsutvikling

Innbyggerdialog som verktøy for utvikling av kommunens 

tjenester



KOMMUNIKASJON
Kommunikasjonssjef Lisa Bang



Kommunikasjonsenheten

• Kommunikasjonsenheten jobber med informasjon og 

kommunikasjon, eksternt til innbyggerne og internt til 

de ansatte i kommunen.

• Enheten har ansvaret for: Bæringen, nettsidene, 

sosiale medier, Yammer, Ansattportalen, media- og 

kommunikasjonsrådgivning. I tillegg kommer 

arrangementer og medvirkning.

Noen tall fra virksomheten:

• Bæringen – opplag: 55 000

• Nettsidene: 700 000 brukere

• Facebook: 16 000 følgere

• Instagram: 3000

• I tillegg har vi: LinkedIn, Twitter, Nyhetsbrevene: 

Bærum i Utvikling og Barn og unge m.m.

Ressurser:

• Enheten har 9,3 årsverk og ti stillinger

• Komptetanser: journalistikk, visuell journastikk, 

redaksjonelt arbeid, web-arkitektur og bruker, 

markedsføring, politikk m.m.

• Kommunikasjonssjef Lisa Bang, siden 2012

• Budsjett: 10 mill kroner



Satsinger fremover

Forbedret søkemotor

Helse- og omsorgssidene

Nytt format for Bæringen (men 
samme innhold)

Film og visuell profil

Omstillingskommunikasjon

Rekruttering - innbyggerpanel



EIENDOM
Eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug



Eiendom – for Bærums innbyggere

Eiendomsvirksomheten er godt rigget: Prosessorientering, tydelige roller og ansvar

Porteføljen er kartlagt og prioritert (fleksibilitet, potensiale)

Politisk forankring av Eiendomsstrategi, nivå for vedlikehold, innhenting av 
vedlikeholdsetterslep, 

Stort produksjonstrykk både på vedlikehold og nybygg

Knapphet på prosjektressurser (Byggherre)

De 4 K’ene: Kundeorientering, kostnadsbevissthet, kompetanse og kreativitet

 850.000 m2 bygg forvaltes, herav ca. 2030 boliger – 49 skoler – 65 
barnehager

 25.000  daa tomtegrunn
 20 mrd ++ i eiendomsverdier (forsikringsverdi)
 725 mill i brutto driftsbudsjett 2019
 324 mill i salgs-/leieinntekter 2019
 1,4 mrd i investeringsbudsjett i 2019
 230 årsverk

Funksjonelle og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester

Skape og forvalte verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap



Viktigste satsninger –
pågående og fremover

Carpe Diem demenslandsby, ferdig 2020
Oksenøya senter (barnehage, skole og BBS), ferdig 
2022/2023
Revidering av Eiendomsstrategien
Revidering av Klimastrategien – innovative og 
fremoverlente tiltak
ISO 14001 og 50001-sertifisering (Miljø- og 
energiledelse)
Smarte bygg – ambisjonsnivå og konsept
Bærekraft gjennom: 
Sambruk/gjenbruk/arealeffektivitet, materialbruk, 
LCC, sirkulærøkonomi
Rekruttering og kompetanseheving (prosjektfaget, 
teknologi)
Optimalisering av eiendom og tomteverdier 
gjennom aktiv/innovativ eiendomsutvikling –
bidrag til finansiering av investeringer

Høy produksjon og utviklingstakt



Sammen skaper vi fremtiden
MANGFOLD – RAUSHET - BÆREKRAFT 


