


Sammen skaper vi fremtiden 
mangfold – raushet - bærekraft

• Bærekraftige tjenester
• Balansert 

samfunnsutvikling
• Innovasjon og 

gjennomføringskraft
• Dialog og medvirkning



• Omstilling med kvalitet og bærekraft
• Mangfold og inkludering – plass for alle
• Kunnskapskommunen
• Urbane Bærum – bypolitikk 

Helhet, langsiktighet og bærekraft 



Ett Bærum
samordnet og koordinert



Viktige innsatser

Barn og unge
• Digital satsning

• Robust

Bistand og omsorg

• Mangfold og inkludering 

• Demenslandsby 

• Rus og psykiatri  

Miljø, idrett og kultur

• Sandvika

• Idrettsanlegg

• Sykkel 

• Bilpool



Organisasjon, styring og utvikling

 Vi utvikler fremtidens kommune.
 Store investeringer, men god økonomistyring.
 Digitalt 1. valg – nødvendig og krevende satsning.
 Eiendom leverer - store prosjekter og formuesbevaring.
 Forskning og innovasjon tar sats.
 Sykefraværet skal ned – ledelse er vår satsning mot 2022



Vi utvikler fremtidens kommune 
Omstilling i velferd:   Mestring, tidlig innsats, effektive tjenester 

Helhetlig, langsiktig og bærekraftig planverk 

Klimaklok kommune

Digitalt førstevalg – Strategi og handlingsplan 

Teknologi i hverdagen – muligheter og utfordringer 

Innovasjon – «Nye og bedre løsninger»

Klimaklok byutvikling 

Kunnskapskommunen: 

På lag med næringsliv og akademia 

Innbyggersamarbeid, frivillighet og samskaping

ETT Bærum – jobbe sammen og på tvers

Bygge administrativ grunnmur.  Omstilling 2024

Nye aktivitetsbaserte arbeidsformer + en god del flere 



På vei mot KlimaKlok

• Fra plan til praksis – 60 tiltak 

gjennomføres.

• Innbygger og næringsliv 

• I egne rekker: bilpool og parkering

• Viderefører og styrker investeringer

• Revidere strategi og handlingsplan i 2019

• MIK
• Miljøprogrammer

• Deltakelse i Future built/ZEN/Smart city 

• Masseforvaltning og ressursbank

• BAUN

• Mindre bil – mer gange og sykkel

• Arealeffektive bygg  

• BIOM

• Fossilfrie biler i tjenesten 

• Minimalt matsvinn via Bærum storkjøkken 

• Økt fokus på kildesortering og avfall

• OU 

• Kommunegården 



2020 -2024: Da kommer resultater som synes

Fornebubanen 



Store investeringer, men god økonomistyring

Økte merbehov. 161 mill.kr 

Innsparinger: - 110 økende til - 270 

Pris- og lønnskompensasjon     
Demografikompensasjon  

Gjeldsgraden øker, men reduseres på sikt

Høy, men forsvarlig  

Omstillingsplan 2020 – forbereder økt 
omstilling fra 2022

Årlige investeringer på 2.2 – 2.7 mrd

Statlige normer begrenser 
handlingsrommet
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Og i tillegg ….

Mindre oljepenger til å smøre nasjonaløkonomien

Flere år med ekstraordinært høye skatteinntekter.

På sikt skal renten opp. Når og hvor mye?



Sektorenes netto budsjettutvikling 
2018–2019

2018 

Demografi

Andre merbehov

Lønn og pris

2019

Innsparinger/
mindrebehov

7 065 7 363

-110
228

161
19



Rammer for handlingsprogram 2019-2022 

Drift, mill. kr

Budsjett
-ramme Budsjett Handlingsprogram

2018 2019 2020 2021 2022

Barn og unge 2 912,9 -22,7 -37,2 -52,1 -53,4

Bistand og omsorg 2 882,1 -36,1 -61,0 -83,2 -83,2

Miljø, idrett og kultur 586,9 -26,4 -47,3 -47,3 -47,3

Organisasjon, styring og utvikling 576,4 -7,9 -12,9 -13,7 -13,7

Fellestiltak med innsparingseffekt 
for hele kommunen

-17,2 -22,4 -22,4 -72,4

Sum innsparinger/mindrebehov -110,3 -180,8 -218,7 -270,0

+ 50 mill. ekstra i 2023 = 320 mill.
+ 50 mill. ekstra i 2024 = 370 mill.



2019 2020 2021 2022 Måltall 

Netto driftsresultat 591 587 495 482

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

Bufferfondet 469 438 274 200 100

Egenkapital-

finansiering  
50 % 50 % 50 % 50 %

50 % (Min.40 

%)

Nøkkeltall 2019–2022
+ Solid økonomi
+ God styring
+ Krevende 



Investeringer
Skoler:
Bekkestua barneskole (2019),  Levre (2020),

Emma Hjort (2020, Bekkestua ungdomsskole (2022),

Oksenøya (2022)

Barnehager: 
Jarenga (2020) , Oksenøya (2022) + utvidelser 
Sandvika/Østre Bærum 

Pleie og omsorg
Lindelia (2020), Carpe Diem/demenslandsby (2020), 
Oksenøya (2022) velferdsboliger (1.6 mrd), 

Miljø, idrett og kultur 
Elvepromenaden (2020), friidrett Rud (2020), 
svømmeanlegg Rud (2021), Nadderud stadion (2022)

Sandvika øst parekering

Annet: 
Formuesbevaring. Fortsetter opptrapping

Digitalisering. Viderefører strategi og handlingsplan 
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Investeringer 2019 -2038
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Digitalt førstevalg – nødvendig og fremtidsrettet.   

• Min side for innbyggere realiseres med de første 
tjenestene

• Ny løsning for  digitale læringsmidler utredes i 
samarbeid med mange kommuner/fylkeskommuner 

• Sensorteknologi brer om seg på flere områder og tas i 
større grad i bruk til styring av innsats (f.eks. klima, 
eiendom, omsorg) 

• Aktivitetsbasert arbeidsform understøttes med  
modernisert teknologi 

• Flere interne saksprosesser, effektiviseres og 
understøttes med digitale løsninger i LØP og EPOS

• Flere grunnmursprosjekter gjennomføres for å 
ivareta  helhetlig informasjonsarkitektur, -sikkerhet, 
tilganger og helhetlig forvaltning av data. 



Eiendom leverer –
store formålsprosjekter og formuesbevaring

Flere store investeringsprosjekter

Egen pott kulturhistoriske bygg

Planlagt og styrt vedlikehold 

Revidere eiendomsstrategien 

Rekruttere prosjektledere

Smartere eiendomsdrift

Profesjonalisering renhold  

Følge opp klimastrategi – 19 tiltak

Boliger – anskaffelse og klargjøring  



Møtes 
Skape

Dele 
Tenke





Et klimaklokt 
bidrag til bybildet

Høy miljøstandard

BREEAM-sertifisering

Åpne opp mot byen – en viktig 
del av byutviklingen i Sandvika

Det vil synes! 

Nye fasader – nytt uttrykk. 



Forskning og innovasjon tar sats.

• Forskning, tjenestedesign og  samskaping som metode for
utvikling av tjenesten (Carpe Diem demenslandsby)

• Innbyggersamarbeid, frivillighet og samskaping 
(Fornebupilot, Skytterdalen og Bylab)

• Interne innovasjonsmidler + LUP for å styrke 
gevinstrealisering og spredning

• Innovasjonsmesse for deling og spredning, 
inkl «Stjæl med stil» og «Beste feil»

• Ledelsesutvikling og innovasjonskompetanse – på vei inn i 
fremtiden



Sykefraværet skal ned – ledelse mot 2022

Fokus på sykefravær fortsetter!

• Tydelig oppfølging i linja – og mot 
den sykemeldte

• Ledernettverk på tvers – for å lære av 
hverandre og få opplæring av 
ressurspersoner

• Delta i NED-prosjektet til KS – PLO og 
barnehage

Nytt ledelsesutviklingsprogram:

• Omstilling og endringsledelse

• Avdelingsledernivået vektlegges



Statsbudsjettet for 2019

Realvekst i de frie inntektene, 0,7 % (0,8 % i RF HP19-22)
Nedre del av intervallet signalisert i Kommuneproposisjonen 2019 (0,7-0,9 %)

Realveksten skal finansiere:
• Demografi

• Økte pensjonskostnader

• Varslede satsninger (vurderes av den enkelte kommune):

• opptrappingsplanen for rusfeltet

• opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering  

• tidlig innsats i skolen (lå ikke inne som en forutsetning i Kommuneproposisjonen 2019)

Regjeringens forslag gir en negativ effekt for Bærum
Lavere vekst i de frie inntektene

Usikkerhet rundt finansieringen av lærernormen

Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere

Betalingsplikt utskrivningsklare pasienter



Stø kurs – langsiktig blikk:

Rigge kommunen for langsiktig bærekraft!
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Filmen om digitalisering


