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Pandemiåret - oppturer og nedturer

Pr. 31.12.21

Vaksiner satt: 209 950

PCR-tester: 168 981

Antall med covid-19:  13 089

Takk til innbyggere og 
medarbeidere!



Tre viktige innsatser fra året 
som gikk

LØFT - for eldreomsorgen i Bærum. Økt 
faglighet, flere funksjoner og bedre 
tilpasset den enkelte.

Trygg oppvekst – en ny arbeidsmodell 
som for oppfølging av utsatte barn og 
unge - og foreldrene.

Kommunens inkluderingsarbeid - jobb 
eller utdanning og tilgang på bolig.

Lindelia sykehjem

Trainee-ordningen for 
minoritetsspråklige 
akademikere



Solid økonomisk 
resultat

Netto driftsresultat: 925 mill.

Resultatgrad: 7,4 % (4 prosent)

Egenkapitalfinansiering ikke-
rentable investeringer: 50 prosent

Bufferfond: 555 mill. (min 100 
mill)

Likviditetsreserven: 1 367 mill. 
(300 mill.)



Skatteveksten har vært uvanlig høy



Endringsreisen

Samfunnsdialog: 
Åpenhet - god forutsigbar informasjon - vilje til å lytte

Omstillingsprosjektene fra før 
pandemien skal erstattes av styrte 
prosesser

Endringsreisen baseres på 
planmessighet og helhet i ettårs-, 
fireårs- og 10-årsperspektiv

Endringsarbeidet skal fortsette med 
ny kraft med vekt på:

- sosial, miljø og økonomisk 
bærekraft

- tjenestedesign og –utvikling

- arbeid på tvers = tverrfaglighet



Bærumsskolen har 
gode faglige resultater på
nasjonale prøver og 
grunnskolepoeng

Etablert ressursgrupper på 
alle skoler for å ivareta 
sårbare i en pandemien

Sommerskole for om lag 
2 200 barn og unge 
og sommerjobb for vel 100 
ungdommer

Barn og unge

Gjennomført TETT PÅ – Kvalitet i 
bærumsbarnehagen for barnas 
trygghet, trivsel, læring og 
språkutvikling i hverdagen

Nye oppgaver og endringer i 
nasjonal barnevernreform 2022 er 
innført med god måloppnåelse i 
barneverntjenesten



Bidrag til mestring og selvhjulpenhet

Helse og omsorg

Antall innbyggere som har tatt i bruk 

GPS og elektronisk medisinering øker

Antall mottakere av sosialhjelp 

redusert fra 2 132 til 1 924 i 2021

Flyktningkontoret har 72 prosent 

måloppnåelse på arbeid og 

utdannelse, og flere kvinner er i 

arbeid

Globale Bærum har fått 1 000 

innvandrere ut i jobb i løpet av de 

siste fire årene



Frivillighetsrådet er etablert.

Kulturnatt elvelangs i Sandvika et 
årlig arrangement i september.

Kommunens heleide aksjeselskap 
Flytårnet Fornebu har startet 
utviklingen av kultursenteret.

Prinsipper for utvikling av Sandvika 
sjøfront er vedtatt. 

Samarbeid med Statens vegvesen 
om planlegging av ny E18 i Sandvika 
er igangsatt.

Den sterke satsingen på 
ulovlighetssaker i bygningstjenesten 
har gitt resultater og restansen på 
ulovlighetssaker er betydelig 
redusert

Miljø, idrett og kultur
Åpnet Lilleøya gravlund i september 
2021

Kadettangen badeplass hadde cirka 
920 000 besøkende i 2021

Ny lekeplass i Gjønnesparken ble ferdig 
høsten 2021

Inngått avtale med Oslofjord Varme AS 
om drift av gatevarme og varmesentral 
på Bekkestua



Helhetlige gode administrative tjenester

Organisasjon, 
styring og utvikling

Helhetlig og sammenhengende planer

Virksomhetsstyring satt i system på alle 

ledernivåer

Innført system for effektivisering av plan-

og budsjettarbeidet i kommunen 

(Framsikt)

Innført felles Kvalitets- og 

forbedringssystem

Anskaffelsesenheten mottok Svaneprisen 

for beste grønne innkjøper i 2021

35 pågående digitaliserings-prosjekter

Digitalisering og eiendom som viktige 

brikker støttet pandemiorganisasjonen





Takk!


