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Agenda

Omstilling 2024 – Hvorfor? Det store bildet

Omstilling 2024 – Hvordan? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg er prosjektleder for Omstilling 2024, og skal snakke om hvor vi står i dette arbeidet dere sikkert har hørt om, men som kanskje mange av dere ikke helt vet hva innebærer. Dere er i så fall ikke alene. Jeg skal ta utgangspunkt i det scenariearbeidet som Regjeringen har utarbeidet, der de ser for seg noen fremtidsbilder frem mot 2040. Hvordan kan samfunnet utvikle seg, og hvordan kan vi, som kommune, til og med en stor og sterk kommune, påvirke samfunnet vårt slik at det blir et godt sted å leve. Hva kan og må vi gjøre i dag, handle nå, for at det skal være godt å leve her i 2040? Tenke langt. Og her spiller altså «Omstilling 2024» viktig rolle.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Scenariene for offentlig sektor som regjeringen har utarbeidet forsøker å rydde litt i alle drivkreftene som påvirker oss, sortere ut hva som er sikkert og hva som er usikkert, og av det usikre, hva er det som påvirker oss mest, og så har de utviklet fire fremtidsscenarier basert på det. Vi skal snakke litt om de kjente drivkreftene, men fokusere mest på de mest usikre, der vi som kommune kan gjøre mest for å dra oss mot en god fremtid – et godt samfunn.



Kjente drivkrefter påvirker samfunnsutviklingen

Fallende 
fødselstall

Mangel på 
kritisk 

kompetanse

Eldrebølge Fall i 
oljeinntekter

Digital 
transformasjon

Høyere krav fra 
brukere

Klimaendringer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi skal ikke bruke voldsomt mye tid på de drivkreftene som er ganske kjente, for dem vet dere godt om. Vi vet at denne «eldrebølgen» kommer. Fælt ord, som om det er en naturkatastrofe, så vi får bruke det litt i hermetegn. Vi vet at det er fallende fødselstall, og selv om Ernas nyttårstale kanskje gjør underverker på forplantningsviljen, kanskje ikke, så er det altså på 1,5 nå, mot 2,5 på 70-tallet. Altså VELDIG langt fra nok til å lage nok skattebetalere for oss når vi blir gamle. Klimaendringer blir lett et litt høytflygende tema, men vi merker det på budsjettene allerede, når antallet meldte skader pga overvann her i Bærum TREDOBLER seg på 6 år. Oljeinntektene – det er slutt på store oljefunn, og det er slutt på at alt vi fant produserte mye mer olje enn vi trodde. Nå finner vi små og rare og vrange pytter som det er veldig trøblete å suge olje ut av.  Og stadig oftere vrangere enn vi trodde. Og selv ikke fisk skaper i nærheten av så store verdier som det oljen gjør. Enda så mange milliardærer det blir av den laksen.  Vi kan snakke en hel dag om digitalisering, men det skal vi ikke, vi bare ser endringene rundt oss, og så er det ikke til å komme bort fra at vi har blitt kravstore folk., løvemammaer og løvesønner. Vi ringer skolen temmelig kjapt om det er noe, (eple-klokke-eksemplet) og gjelder det mamma på pleiehjem, da ringer vi Budstikka. Dette er et tveegget sverd, fordi vi SKAL bli stilt krav til og vi skal alltid huske brukernes behov og fokus. Men det setter også tjenestene våre under press.



Hva ER denne eldrebølgen…? Kjente drivkrefter

KOLS  Depresjon Angst Diabetes 
Sårbehandling Hjertesvikt Slag 
Hoftebrudd Rusproblematikk 

Psykisk utviklingshemming 
Respirasjon Demens Kreft 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Av alle de trendene som skyller over oss, så er det denne «eldrebølgen» som kommer med størst fart. Vi vet at på 50-tallet, da var det mange i arbeid og som kunne «løfte» resten (selv uten så mange kvinner i jobb), og få som trengte å løftes, både små og eldre. I dag er det fortsatt mange som bærer, selv med fredsbarna ut av arbeidsstokken, men ser vi langt frem, så blir det tungt for ungene våre å skulle løfte oss. Men hvor tunge blir vi å løfte? Vanskelig å si. Vi vet litt om hvordan de eldre har vært, og om hvordan de er nå, men lite om hvordan de blir. For en generasjon siden, da ble folk gamle ganske rett frem omtrent som min bestefar og bestemor. De jobbet hardt hele livet, ble fort gamle, og døde av kreft, for bestefar, og demens og «alder» for bestemor, henholdsvis hjemme og «på hjem». En generasjon etter, så er vi her: Dette er svigerfar. Han er på vei til base camp, Mt everest. Han blir 75. Lever sunt, går i fjellet, jobber masse frivillig. En drømme-alderdom! Men så vet vi også at stadig flere får en mye mer komplisert alderdom enn mine besteforeldre, med et mye mer komplisert og omfattende sykdomsbilde, og disse er også en del av bildet.



Er det nå sikkert at “eldrebølgen” blir så krevende…? 

Mer optimistisk: samme standard på 
tjenester som i dag, de ekstra årene er 

friske år, og pårørendeomsorg  som i dag, 
øker antall mottakere av helsetjenester 
med 25% innen 2030 og 75% innen 2060

Hvis de ekstraleveårene er år med sykdom, 
øker behovene dramatisk, med 280%  til 

2060

Flere faktorer kan redusere 
omsorgsbehovene noe: Økt produktivitet, 
mer familieomsorg eller lavere levealder 
enn antatt, men fortsatt kraftig økning

Kjente drivkrefter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Og ser vi fremover, så ser vi at det er et ganske stort spenn i hvordan vi kan se for oss fremtiden: Alt fra at de ekstra årene vi får, de er «syke år», via at de er «friske år», og man kan også se for seg at vi både stryker med før og at ungene våre er så snille at de skal ta seg av oss. Men uansett – en helt formidabel vekst  Og i basecase her, referansebanen, så vil FIRE av ti i jobb, måtte jobbe innen pleie og omsorg, hvis vi fortsetter å levere tjenester på samme måte som i dag. DET går jo bare ikke.



Hva vil fremtiden kreve av samfunnet og av 
Bærum kommune?

Fallende fødselstall

Mangel på kritisk 
kompetanse

Eldrebølge Fall i oljeinntekter

Digital 
transformasjon

Høyere krav fra 
brukere

Klimaendringer Befolkningsvekst

Vedlikeholds-
etterslep

Vedtatte 
investeringer

Kjente drivkrefter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvis vi så ser på Bærum spesifikt, så vet vi i tillegg at vi har vedtatt en ambisiøs investeringsplan, vi har et vedlikeholdsetterslep som vi sparer oss til fant på om vi ikke tar, og vi vet at det kommer tilflytning som skal håndteres. 



Hva vil fremtiden kreve av samfunnet og av 
Bærum kommune?

Fallende fødselstall

Mangel på kritisk 
kompetanse

Eldrebølge Fall i oljeinntekter

Digital 
transformasjon

Høyere krav fra 
brukere

Klimaendringer Befolkningsvekst

Vedlikeholds-
etterslep

Vedtatte 
investeringer

LDIP (2019-2038) viser et gjennomsnittlig 
effektiviseringsbehov på 350 MNOK/år

Kjente drivkrefter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Summa summarum, sånn for å sette hale på grisen, så betyr det at for Bærum, så må man klare å effektivisere med 350 MNOK. Altså levere mer for hver eneste skattekrone man får inn. Det kommer jeg tilbake til. Dette er de drivkreftene vi føler oss ganske sikre på. Litt mer, litt mindre, men det er ikke her de store usikkerhetene om fremtiden ligger. 



Overveldende mange utviklingstrender som påvirker oss

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De store usikkerhetene handler om selve samfunnet vårt, om hvordan det BLIR. Vi føler nok alle at vi lever i en spesielt kaotisk tid akkurat nå. Og det er jommen ikke lett å spå, når trendene fyker på oss fra alle kanter. Vi har polarisering og klimaangst, brexit som kanskje, kanskje ikke skjer, folk som ikke tror på nyheter mer, usikkerhet rundt energi, migrantkrise, og plutselig nye ting som oppstår, som helt nye partier som viser strømninger vi kanskje hadde undervurdert. Og ærlig talt, hvem så DETTE komme??



To tydelige drivkrefter påvirker oss kraftig og er svært usikre

Tillit til hverandre 
og til det 
offentlige

Offentlig 
sektors 
evne til 

omstilling

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ut fra alt dette, så er det to helt tydelige drivkrefter som vi ser har enorm påvirkning, som er svært usikre, OG som vi som offentlig sektor har mulighet til å påvirke. Det ene er offentlig sektors evne til å omstille og transformere seg, det andre er grad av tillit i samfunnet. Litt om hva disse betyr:



Høy tillit i samfunnet gjør Norge til et godt land å leve i
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Mellommenneskelig tillit

• Små forskjeller
• Velfungerende velferdsstat
• Sterkt demokrati
• Uavhengig, kritisk presse med tillit
• Ytringsfrihet
• Lite avstand til politikere
• Trygg digitalisering og datahåndtering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi vet at Norge er i en helt spesiell stilling når det gjelder tillit i samfunnet. Vi BÅDE stoler på myndighetene, og vi stoler på naboene våre. Det har enorme ringvirkninger: Det gjør at vi betaler skatt, om ikke akkurat med glede, så i hvert fall ganske velvillig. I et land som Hellas, der er skattesnyt nærmest en folkesport. Hvorfor betale skatt til en stat man vet søler bort pengene?  Dette er under press, men det er også fantastisk!



Trang økonomi og 
dårlig løfteevne

Kompliserte 
tjenester med 

ukjent effekt

Gammeldags og 
ineffektiv

En transformert offentlig sektor er nødvendig for et godt samfunn

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Den andre dimensjonen som påvirker oss sterkt, det er om vi klarer å fortsatt ha en offentlig sektor som FUNKER i alle de massive endringene vi akkurat snakket om. For å begynne med å se på hva vi IKKE vil ha:En kommune som ikke får max ut av hver krone, kommer til å måtte kutte i tjenestene sine. Så enkelt. Da blir det trist å være gammelt og enda travlere å jobbe i skolen og veldig vanskelig å finne rom til å drive forebyggende aktiviteter. Og en kommune som ikke klarer å fornye seg og være frempå, levere effektivt, være relevant, blir akterutseilt og irrelevant. Da kommer aktører som Dr. Dropin og sveiper inn. Dette er en av de raskeste bransjene i Norge og de vokser seg altså store på å levere noe folk egentlig får nesten gratis og sikkert gjennom fastlegen sin. Dr. Dropins eiere har som prinsipp at de går etter bransjer der det åpenbart drives ineffektivt, ikke tilstrekkelig kundeorientert, og der det er åpenbart rom for å dundre inn og levere VELDIG mye bedre enn de som er der fra før. Det er ganske interessant at den TREDJE bransjen de gikk inn i, etter Cutters og begravelsesbyråer, det var fastlegebransjen. Hva gjør det med viljen til å betale skatt, tro, om det skjer med andre deler av kommunal sektor? Det tredje trekket ved en gammeldags kommune, er at i en verden som blir mer og mer innviklet, med mer og mer komplekse behov og tjenester, så klarer den ikke  å samordne tjenestene sine slik at den treffer godt og effektivt. Vi har en tendens til å legge tjeneste på tjeneste, og vi vet slett ikke alltid hva som virker. I tillegg kan det å skulle møte et utall «behandlere» med hver sin verktøykasse, om aldri så god, være utmattende i seg selv. I en sånn virkelighet er det å «ha med kommunen å gjøre» nesten mer utmattende enn det du kom til kommunen for å få hjelp til. I et sånt scenario så vet vi heller ikke helt hva som virker godt og dårlig.



En transformert offentlig sektor er nødvendig for et godt samfunn

Bærekraftig –
økonomisk og 
organisatorisk

Samordnede 
tjenester med 
riktig kvalitet

Moderne, relevant 
og tillitsvekkende

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Motstykket er jo når vi får det til – når vi klarer å bygge en kommune som har klart å transformere seg! En som får maks ut av hver krone, sånn at den fortsatt er en god og relevant leverandør av tjenester, og leverer sikkerhetsnett og god velferd og trygghet og god oppvekst til innbyggerne sine. Det er en kommune som klarer å snu seg rundt, har orden i sysakene, klarer å få fastlgekontoret til å minst være like bra og greit å bruke som dr dropin,. Det er en kommune som ikke sløser, heller ikke med kvadratmetere, ikke lar byggene stå tomme halve døgnet, lar folk bruke tiden sin på brukere og fag, ikke på kjøring eller tastetrykk, og som sammen med innbyggerne eksperimenterer og får til innovasjon. Bildet her er fra lanseringen av Det digitale førerkortet, som et eksempel.  Og i en moderne kommune så tar vi utgangspunkt i brukernes behov, og leverer tiltak vi vet har effekt, samordnet og effektivt. Det betyr også at når vi legger på en ny tjeneste, så tar vi ut noe annet. Det betyr at for en ny enkemann på 85 som ikke klarer å vaske huset sitt, for det har konen alltid gjort, så er det ikke sikkert at behovet hans er hjemmehjelp annenhver uke. Behovene hans er kanskje et rent hus, på en eller annen måte, og selskap. Så i stedet for hjemmehjelp, så kanskje han skal få et kurs i husvask, litt oppfølging av det, en robotstøvsuger og skyss til et seniorsenter for selskap?



Et godt Bærum i 2040, hva trekker i riktig retning?
Høy tillit

Lav tillit

Redesign og 
transformasjon

Begrenset 
endring i 
offentlig 

sektor

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Så, hvis vi ser langs disse aksene, så ser vi fire forskjellige fortellinger om hvordan samfunnet kan se ut i 2040, og vi kan bruke de fortellingene til å ta noen beslutninger i dag, for å komme dit. Vi skal ikke bruke tid på alle fire nå, fordi det er åpenbart at det vi vil, det er jo å komme til dette, det vi kaller Spranget. En kommune med høy tillit, moderne, effektive tjenester, osv. Så. Hvordan får vi til det? For å ta tillitsaksen først…



Eller «Kaptein på egen skute?»«Kork på Livets elv?»

Bærum kommune kan selv dra samfunnet i 
den retningen vi ønsker

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Så er man I den fantastiske situasjonen i Bærum, at vi er en stor og sterk kommune. Dere kan faktisk velge å være «kaptein på egen skute», ta grep og drive samfunnet i en god retning, i motsetning til å være en hjelpeløs «kork i livets elv», som bare må ta fremtiden som den kommer.



Mellom innbyggerne og kommunen
God grunn til å tro at kommunen bruker 
skattekronene godt
Kommunen oppfattes som moderne, 
relevant, kompetent – et sted med åpenbart 
«orden i sakene» 
Åpenhet og transparens 

Mellom innbyggerne
Tidlig innsats – de som sliter fanges opp og 
hjelpes tidlig
Integrering og arbeidsliv, forebygge 
utenforskap – mestre eget liv
Deltagelse og involvering – utnytte 
potensialet i frivillighet 

Bærum kommune: Sentral i å bevare et samfunn med høy tillit



Omstilling 2024 skal sikre at Bærum kommune 
bidrar til «Spranget» - et godt samfunn å leve i

Bærekraftig –
økonomisk og 
organisatorisk

• Levere gode tjenester med riktig kvalitet, innen tilgjengelige rammer – effektivisere med 
350 MNOK fra 2024  - Arbeidet begynner nå 

• Bygge en organisasjon som evner å bære de utfordringene som kommer 

Moderne, relevant 
og tillitsvekkende

• Effektiv ressursbruk (kompetanse, bygg, eiendeler, tid, energi)
• Digitaliserte prosesser og tjenester – som verktøy for transformasjon, ikke «nye tjenester 

oppå gamle»
• Silofritt

Samordnede 
tjenester med 

riktig kvalitet*

• Forstå formål, kostnad og effekt av tilbud og tjenester
• Ta bort eller redusere tjenester med mindre effekt
• Forbedre oppgavefordeling

* Sammen om Velferd-prosjektet adresserer dette for Velferdsområdet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Og så er det Omstilling 2024. Det er her vi skal bidra til et godt samfunn.



Omstilling 2024 er et vesentlig løft som vil løfte 
kommunen innen fire innsatsområder 

• Rigge organisasjonen 
for fremtidens behov –
optimal utnyttelse av 
begrensede ressurser

• Digitalisering
• Endringskraft

Kompetanse og kapasitet

• Flyt og samhandling
• Fjerne siloer og 

flaskehalser
• Sikre kvalitet
• Digitalisering som 

verktøy

Effektive prosesser

• Sambruk og fellesskap
• Enhetsstørrelse og 

standardisering
• Fleksibilitet
• Bærekraft
• Prosjektleveranse –

kvalitet og kost
• Driftseffektivitet

Bygg

• Riktige tjenester, 
sammensatt riktig, 
med riktig kvalitet

• Tverrfaglige
• Oversiktlige
• Med kjent effekt

Tjenesteinnhold

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

Fremtidens arbeidsplass – bygge kapabilitet og kompetanse i organisasjonen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi skal gjøre det med å løfte på følgende fire innsatsområder.



UT



Hvis de ekstra årene er «friske år» (referansen), vs. om helsetilstanden forblir slik som i dag

Uansett fremtidsbilde, vil det være et stort 
behov for ansatte innen pleie og omsorg

Ansatte i pleie og omsorgSysselsatte i andre sektorer

Kjente drivkrefter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Selv i tilfellet med at de ekstra årene er friske år, så får vi et enormt sug etter arbeidskraft om vi ikke endrer måten vi leverer tjenester på. I 2060 må i så fall 4 av 10 arbeidstakere jobbe i omsorgsyrker! Det går jo bare ikke. 



Trang økonomi og 
dårlig løfteevne

Samordnede 
tjenester med 
riktig kvalitet

Gammeldags og 
ineffektiv

En transformert offentlig sektor er nødvendig for et godt samfunn

Skole-
kontoret

• Må “kutte til beinet” fordi man ikke 
utnytter hver krone optimalt

• De med god råd velger private 
løsninger, de med dårlig råd må ta 
til takke…

• Redusert vilje til å betale skatt –
ond sirkel

• Kan levere god velferd til 
innbyggerne

• Sikkerhetsnett, trygghet, 
forebygging, helse, gode 
oppvekstsvilkår

• Samfunnet, brukerbehov, teknologi 
og samarbeidsmodeller endrer seg 
lynraskt, mens kommunen er 
bakpå, irrelevant og tilbyr løsninger 
fra i forgårs

• Lange, tunge og dyre prosesser for 
utvikling av løsninger

• Bruker data smart og trygt –
innovative, nyttige og besparende 
løsninger

• Sløser ikke med ressurser – bygg, 
mennesker, penger, tid

• Eksperimentering og samhandling 
med innbyggere

• Nye tilbud kommer «på toppen»
• Utvikler og viderefører tjenester 

uten god forståelse av effekt
• Mange og ikke koordinerte 

«behandlere»
• Å «ha med kommunen å gjøre» er 

utmattende og forvirrende

• Brukers fokus, ikke «hvilke 
løsninger har vi å tilby»

• Samordnede tjenester og effektivt 
levering av tjenester

• Når noe nytt kommer inn, kan 
andre tjenester tas ut
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