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Her finnes nøkkeltall og styringsinformasjon

Nøkkeltall for ASSS-kommunene

Inntektssystemet for kommunene 

Konkret beregning – Frie inntekter

https://www.ks.no/asss-hjem/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-og-fylkeskommuner/id2353961/?expand=Frieinntekter
https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2020/
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Presentert av fylkesmannen i Oslo og Viken, 16. oktober 2019
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Vekst i frie inntekter 2020- handlingsrom
Kommunesektoren
(Tall i mrd.kr)

Vekst i frie inntekter 1,3
Demografi - 0,9
Pensjonskostnader + 0,45

Satsinger innenfor vekst i frie inntekter - 0,55

Handlingsrom uten effektivisering 0,3 

Handlingsrom med effektivisering 1,6
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Statsbudsjettet 2020 
– konsekvenser for Bærum kommune



Hovedtrekk
Realvekst frie inntektene på 1,3 mrd.

tilsvarer 0,3 prosent 
veksten i frie inntekter etter effektivisering utgjør 1,6 mrd.
Samlet konsekvens for BK er 64 mill. 

14 øremerkede tilskudd (hvorav 8 kommunale) innlemmes i rammetilskuddet
utgjør totalt 3,6 mrd.
samlet konsekvens for BK er 76 mill. 

Særskilte områder
Nedjusterer skattøre fra 11,55 til 11,1 prosent. Kan få konsekvenser.
1300 mill. - Finansiering av Lærernormen innlemmes i rammetilskuddet
400 mill. - Tidlig innsats i skolen del av veksten i fri inntekter (1o mill.)
150 mill. - Opptrappingsplanen for rusfeltet del av veksten i fri inntekter (3,5 mill.)

Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til staten



Konsekvenser for Bærum
Sektorene - direkte effekter:

lærernorm 62 mill.
foreløpige beregninger viser en underfinansiering på ca. 6 mill.

økt innslagspunkt ressurskrevende brukere 8 mill.
kemneren overføres til staten -13 mill.

Sektorene - forslag som kan vurderes: 
tidlig innsats i skolen: 10mill.
opptrappingsplanen for rusfeltet: 3 mill. 



Foreløpige beregninger

Netto effekt Bærum

• Handlingsrommet reduseres i størrelsesorden 16 mill. før varslede 
satsninger, sammenlignet med Rådmannens forslag til 
handlingsprogram 2020-2023
• prioriteres satsningene redusere handlingsrommet med 30 mill

inklusive de varslede satsningene,.  

• Stor usikkerhet til skatteanslagene både for landet og Bærum 
kommune. Utviklingen vil følges nøye.



Videre behandling
Rådmannen vil i tilleggsinnstillingen til handlingsprogram 2020-2023 
komme tilbake med et utvidet notat om statsbudsjettet, vurdering av 
behovene og et forslag til saldert budsjett. 



Handlingsprogram 2020-23





Sammen skaper vi fremtiden 
Mangfold - raushet - bærekraft

Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne 
mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og 
læring.

Balansert samfunnsutvikling –
mangfoldig, grønn og urban.

En innovativ og endringsdyktig organisasjon 
med gjennomføringskraft

Dialog og medvirkning for bedre løsninger 



Handlingsprogrammet 
2020 - 2023



Økonomisk bærekraft
Ekstraordinære store 
investeringsbehov i HP-
perioden

Økt behov for kommunale 
tjenester

Behovene øker mer enn 
omstillingstakten

Reservene brukes

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bærum ønsker å dele – by på koordinering – samordne – få ytterligere kraft  - og utfordres av dere øvrige i Viken









Fremtidens arbeidsplass – og program 
som for helhetlig organisasjonsutvikling.

Kunnskapskommunen – partnerskap 
med høyskole, universitet og 
næringslivet

Digital transformasjon – og digital 
arbeidsglede

Eiendomsutvikling - Forberede ny 
Kommunegård

Virksomhetsstyring og internkontroll

Noen viktige satsinger
Organisasjon, styring 
og utvikling



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 



Stor portefølje av pågående omstillings- og 
utviklingsinitiativer

Kommuneplan
-prosessen

PLO 2024

Sammen for 
velferd

Fremtidens 
arbeidsplass

Innovasjons-
strategien

Klimaklok

60+ 
digitaliserings-

prosjekter

Igangsatte 
prosjekter og 

tiltak uten 
sluttdato

Kommune-
gården



Fremtidens arbeidsplass

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Skriv ned spørsmål og områder dere vil prate om. Jeg går fort igjennom.--Stjerne på investering at PL og fagressurser er med. Stjerne på gevinst er billigere drift Konsept A må ha med at det ikke er standardisert, slik vi bygger idag Vise organisasjonskart for konseptet Åpen for andre BCM, gevinsteier/prosesseier Poengtere at gevinst er over normal og planlagt vedlikeholdsutvikling. Powerpoint taler for seg. Ha med investering ikke er anskaffelser. 10 mill frem til 2022. — Må benytte analyse til kontinuerlig forbedring av alt. Ha med oss videre: Hvordan kompetanseheving skal ivaretas. Må prioriteres. Må koordinere med Facility management. Er det behov for tjenestedesignere I teamet? Bruke touchpoiint og brukertester I byggene. Agile tilnærming I prosjektene og programmet  Få synliggjort enkeltprosjekter som er igangsatt.  Ta med renhold som en gevinst som er mye vanskeligere å gå tak på uten rammene et program gir. —-TODO:Sende Nina endelig dokument.Sett opp møte innen 10. juni.Samkjøre Kristin med Stein Erik.



«Fremtidens arbeidsplass» skal sikre at Bærum kommune som 
arbeidsgiver bidrar til at kommunen når sine strategiske mål
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SAMMEN OM FREMTIDEN
MANGFOLD – RAUSHET - BÆREKRAFT

Bærum 
kommunes 

virksomhetsmål 
og strategi

Attraktiv og 
bærekraftig 
arbeidsgiver

Innbygger/
brukerorientert 

organisering med 
økt samhandling 

på tvers 

Økt digital 
kompetanse

Økt endrings- og 
innovasjons-

kapasitet

Fremtidsrettet  
tjenestetilbud 

med 
innbyggerens 

behov i sentrum

«Fremtidens arbeidsplass»

Styring

Kultur

KompetanseOrganisering

ÅPENHET – RESPEKT- MOT



Innovasjon



Innovasjons-
kultur

1.
Delings-
arenaer

2. 
Innovasjons-

ledelse

3.
Bruker- og 
innbygger-

medvirkning 

4.
Innovasjons-

verktøy

5.
Måle/synlig-
gjøre verdi

6.
Konkretisere 

tiltak 
(forankring)  



Digitalisering = mer enn teknologi

• Digital tjenesteutvikling 
er kontinuerlig arbeid –
ikke prosjekt! 

• Daglig drift og innovativ 
utvikling må henge 
sammen

• Krever innsikt og 
oversikt

• Forutsetter kompetanse 
og endringsvilje

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bærum ønsker å dele – by på koordinering – samordne – få ytterligere kraft  - og utfordres av dere øvrige i Viken



Digitalisering 
• Forbedre eller automatisere prosesser og/eller utvikle nye digitale tjenester og 

løsninger 

• En virksomhet kan ha en rekke digitaliseringsprosjekter

Digital transformasjon
• Muliggjør vesentlige endringer i måten vi arbeider på - reel transformasjon av 

virksomheten 

• Griper inn i kjernevirksomheten og samfunnsoppdraget 

Digital modenhet
• Evne og modenhet til å tilpasse seg omgivelser som er i kontinuerlig endring

• Hvordan vi kontinuerlig utvikler strategi, medarbeiderskap, kultur, teknologi og 
struktur

Kompetansefella 
• Troen på at det som ledet til tidligere suksess også vil lede til fremtidig suksess 

• Vi trenger en kultur- og holdningsendring - vi må gjøre ting på nye måter



Bærum kommunes hovedmål som arbeidsgiver                                  
(gjeldende arbeidsgiverstrategi):

Bærum kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver 
 som er innovativ og endringsdyktig og tar i bruk nye 

løsninger
 som har motiverte og engasjerte medarbeidere med 

riktig kompetanse

Medarbeiderkapittelet



Lederskap for fremtiden
Hovedsatsning: Bærekraftig lederskap

skal sikre et felles fundament for 
omstilling og videreutvikling

Ledere må gå foran i den digitale 
transformasjonen



Strategiske føringer: Rådmannens årlige ledersamling 

Basiskompetanse:  for alle ledere (digital kompetanseplan i LØP)

Ny som leder: onboarding program for avdelingsledere NY!

Ny som leder: onboarding program for tjenesteledere og strategiske ledere NY!

Lov og avtale
verk

Digital
kompetanse

Ferdighets-
trening

Økonomi
Bærum 

kommunes 
strategier

HR og 
medarbeidere

Praktisk bearbeiding strategiske føringer- fokussamlinger 2xårlig, alle.  NY!

«Ledelse 2024»: program for tjenesteledere NY!

Program for toppledere NY!

KURS
(for alle 
ledere):

Basis

Basis/ 
Fordypning

Gjentagende

Strategi
i praksis

Fremtidens 
ledere

Strategisk 
ledelse

Inspirasjonsledelse 
(på digitale flater)

Gevinst-
realisering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Organisering, form, valgbart. Egen kolonne for dette. 



Medarbeidere med riktig kompetanse –
i dag og i morgen!

• Treffsikker rekruttering – hvordan får vi tak i de rette 
medarbeiderne? 

• Sikre at alle medarbeidere får en «digital rustning»
• Viktig kompetanse fremover: endringsvilje og fleksibilitet - i tillegg 

til den basiskompetanse kommunen er avhengig av til sine tjenester
• Livslang læring!



Mangfold og inkludering

• Hovedsatsning: Igangsette trainee-program
for minoritetsspråklige personer med 
akademisk bakgrunn.

• Norskkompetansen styrkes i tjenesten – spesielt fokus på PLO

• Kommunens livsfasepolitikk skal vektlegges i enda større grad



Nærværsarbeidet

Kommunens mål for sykefravær er 7%
Det er igangsatt mange initiativ – sykefraværet viser en positiv 
utvikling
Ny IA-avtale fokuserer på bransjeprogram – vil inkludere bo- og 
behandlingssentra samt barnehager





Bærum kommune i 2020–23

En av Norges største virksomheter

Fortsatt landets 5. største - på vei mot        130 000 innbyggere

Årlige investeringer på 2,6 – 3,0 mrd. 

Brutto driftsbudsjett på ca. 10,3 mrd.

Ca. 7.500 årsverk  - 12.600 medarbeidere



Budsjett fordelt pr sektor  i 2020



2020 2021 2022 2023 Måltall 

Netto driftsresultat 484 376 429 475

Resultatgrad 4,4 % 3,4 % 3,8 % 4,2 % 4% (min. 3 %)

Bufferfondet 455 315 218 160 100

Egenkapital-

finansiering  
50 % 50 % 50 % 50 %

50 % 

(min.40 %)

Nøkkeltall 2020–2023
+ Solid økonomi, men strammere år for år.
+ God styring
+ Mer krevende 



Utvikling i sektorrammene i perioden



Årlig resultatgrad i perioden 2014 til 2023



Investeringer
samlet nærmere 11 mrd 2020-2023 
3 mrd i 2020

Lindelia bo- og behandlingssenter, 
Carpe Diem demenslandsby, 
Jarenga barnehage og Levre 
barneskole, 60 boliger for psykisk 
utviklingshemmede, Oksenøya
senter

energieffektivisering
formuesbevaring
digitalisering



Investeringer 2019 -2038
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Betydelig bruk av reservene gjennom planperioden

Brukernavn
Presentasjonsnotater
9,5 i 201912,1 i 2023Gjeld per innbygger  2019 – 72 000	2023 -89 000



Høyere gjeldsbelastning         større usikkerhet og press på driften



Beskrevet i langsiktig driftsanalyse 
og investeringsplan (LDIP)

Angir et omstillingsbehov på 3-400 
mill. i driftsbudsjettet

Samtidig øker behovene i tjenestene 
mer enn omstillingstiltakene

Omstillingstakten må økes betydelig 

Omstillingsbehov



Strammere økonomi 
Store investeringsbehov
Økte tjenestebehov
Nasjonale føringer
=
Øke omstillingstakten
Ta regi på Omstilling 2024
Tenk bredt – vær i forkant 
Planene lages nå
Gjennomføres 2020-24 
Tøffere prioritering 

Omstilling 2024 

Politisk involvering! 



Hvorfor – Omstilling 2024
Fordi vi må

Fordi vi vil

Fordi det er nå vi kan få det til

• Brukere forventer en effektiv, moderne og relevant kommune som leverer riktige tjenester 
med høy kvalitet på en mest mulig kostnadseffektiv og enkel måte

• Økonomi: «Eldrebølge», mangel på arbeidskraft, vedlikeholdsetterslep, nødvendige 
investeringer og spådde reduserte inntekter

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

• Bærum kommune og ansatte i kommunen ønsker å være fremtidsrettede og kunne levere 
gode tjenester effektivt og smidig til våre brukere – bygge tillit

• Omstilling gir mulighet til å levere mer og bedre for mindre – mindre 
«ostehøvelbesparelser»

• Bærum kommune ønsker å tilby medarbeidere en «Fremtidens arbeidsplass», der de er del 
av en fremtidsrettet, digitalt moden og tjenesteorientert organisasjon

• Tid til 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 – økonomisk og ledelseskapasitet
• Ny kommunegård gir mulighet til å tenke nytt rundt samlokalisering, tverrfaglig 

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



1. Fremtidens tjenester – behov 
og effekt 

2. Balansert samfunnsutvikling 
- gode bysamfunn 

3. Klimakloke Bærum – handle 
lokalt

4. Kunnskapskommunen 
Bærum – nye partnerskap

5. Sammen om Bærum -
frivillighet og 
innbyggersamarbeid

6. Kommune for fremtiden –
relevant og innovativ

Veikart til fremtidens 
kommune



1. Fremtidens tjenester – behov og effekt 
2. Balansert samfunnsutvikling -

gode bysamfunn 
3. Klimakloke Bærum – handle lokalt
4. Kunnskapskommunen Bærum –

nye partnerskap
5. Sammen om Bærum -

frivillighet og innbyggersamarbeid
6. Kommune for fremtiden –

relevant og innovativ

Hva vil vi 
oppnå?

Hvordan vil vi 
gjøre det?



Hva vil vi oppnå?
Bedre mestring og 
selvhjulpenhet
Ett Bærum
Omstilling med kvalitet og 
bærekraft
Digitale løsninger
Samfunnsdialog

Hvordan vil gjøre det?

• Sammen om velferd
• Partnerskap
• Omstilling 2020
• Min side
• Innbygger og brukerdialog



Hva vil vi oppnå?
Boområder og byrom
Variert arkitektur
Smarte og bærekraftige 
løsninger
Aktiv medvirkning og dialog
Mobilitetsløsninger
Kultur og kulturnæringer

Hvordan vil gjøre det?

• Sandvika, Fornebu og Bekkestua
• Styrke egen kapasitet og 

kompetanse
• Samarbeide med NTNU o.a.
• Samarbeid i hovedstads-regionen



Hva vil vi oppnå?
40 % reduksjon i 2030
Involvere og mobilisere
Fornebu – nullutslipp 2027
Grønn mobilitet
Internasjonalt samarbeid

Hvordan vil gjøre det?
• Handlingsplanen
• Næringslivssamarbeid
• Revidere strategi og 

handlingsplan
• Fornebubanen og E18
• Klimadashbord



Hva vil vi oppnå?

Aktiv innbyggerkommune
Mangfoldig og raus 
kommune
Levende lokalsamfunn
Frivilligsektor

Hvordan vil gjøre det?

• Årshjul for frivillighet
• Interaktiv innbyggerdialog
• Lokalsamfunnsmøter
• Arrangementer for engasjement 

og deltakelse



Hva vil vi oppnå?
Omstilling 2024
Innovasjon
Digital kompetanse
Eiendomsportefølje
Ett Bærum

Hvordan vil gjøre det?
• Ny kommuneplan 2021-2040
• Digitalt førstevalg
• Kommunegården fremtidens 

arbeids- og møteplass
• Kompetanse



Bonus
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