


UTFORDRINGER
• Befolkningsvekst
• Demografisk endringer
• Færre yrkesaktive
• Klima 
• Migrasjon
• Strammere økonomi 



Sammen skaper vi fremtiden 
mangfold – raushet - bærekraft

• Bærekraftige tjenester
• Balansert 

samfunnsutvikling
• Innovasjon og 

gjennomføringskraft
• Dialog og medvirkning



• Tenke langt – handle nå 

• Velferd  - være  sjef i eget liv.

• Nye og bedre løsninger

• Urban , klimaklok og bærekraftig
samfunnsutvikling

• Bærum i verden 

Helhet, langsiktighet og bærekraft 



Ett Bærum
samordnet og koordinert



Omstilling med 
kvalitet og bærekraft
Vi forbereder fremtiden

• skal gi tydelige, samordnede og 
effektive tilbud til innbyggerne

• rett hjelp til rett tid og 
dokumenterbar effekt.

• brukerperspektiv

• ressurser skal prioriteres tidlig



Mangfold & inkludering  
- med plass for alle
Mangfold lønner seg!

• samlet strategi for mangfold og inkludering

• styrke innsatsen for utsatte grupper i 

arbeidslivet

• invitere det globale Bærum til partnerskap 

og fellesskap

• ambisiøse mål for integrering av flyktninger 

• motvirke og forebygge ulikhet og 

utenforskap - barn og unge i 

lavinntektsfamilier

• inkludering handler også om kommunens 

eget sykefravær.  



Kunnskapskommunen 

universitet + forskning  + næringsliv

• En aktivt forskende og 

kunnskapssøkende kommune

• Tettere samarbeid med universitets-

og forskningsmiljøer,  og med 

næringslivet. 

• Kunnskapsbasert utvikling av 

kommunale tjenester 

• Delta i forsknings- og 

utviklingsprosjekter  og å satse på 

egne ph.d.-kandidater.

• Styrke SmartCity Bærum 



Urbane Bærum –

bypolitikk
En klimaklok by- og stedsutvikling

• gode byutviklingsplaner for Sandvika, 
Fornebu og Bekkestua

• stasjonsnære arealer et fortrinn i 
konkurransen om arbeidsintensiv næring, 
institusjoner og undervisning 

• bevisst og klimaklok byledelse med vekt 
på kultur og kunnskap

• Sandvika - en mangfoldig og attraktiv by, 
sommerby og vinterby

Vi skal utvikle en bypolitikk som passer i 
Bærum, men også samarbeide tett med 
andre byer.



Viktige innsatser



Barn og unge
Viktige satsinger

Tidlig identifisering av barn og 

unge i risiko og iverksettelse av 

tiltak som har dokumenterbar 

effekt

Digital kompetanse i barnehage 

og skole

Robust psykisk helse og et 

inkluderende oppvekstmiljø



Bistand og omsorg

Viktige innsatser

Styrke innsatsen på mangfold og 

integrering i bærumssamfunnet

Bruk av digitale løsninger og ny 

teknologi skal bidra til effektive 

tjenester

Styrke innsatsen i demensomsorgen, 

en demenslandsby utvikles

Styrke tilbud til innbyggere med 

omfattende behov innen psykisk 

helse-tjeneste og rusomsorg

Carpe Diem 
demenslandsby



Miljø, idrett og kultur
Viktige innsatser

• Sandvika by

• store samferdselsinvesteringer i 
Bærum

• sykkelhandlingsplan og 
bysykkelordningen

• bilpool for kjøring i tjenesten



Organisasjon, styring 
og utvikling
Viktige innsatser

• Kommunegården i Sandvika skal 

rehabiliteres i perioden 2019–2021

• Innovasjon skal møte 

morgendagens utfordringer

• Bærum kommune lanserer digitalt 

førstevalg for innbyggerne



Bærum kommune i 2019–22

En av Norges største virksomheter

På vei mot 130.000 innbyggere (landets 5. største)

Årlige investeringer på 2.2 – 2.7 mrd. 

Brutto driftsbudsjett på ca. 10 mrd.

Ca. 7.400 årsverk & 12.000 ansatte i kommunen



Det økonomiske handlingsrommet

Frie inntekter –
realvekst på nivå 
med regjeringens 

anslag 

Store investeringer 
i perioden

Gjeldsgraden øker 

Statlige føringer 
reduserer 

handlingsrommet 
lokalt

Konkrete 
omstillinger 

videreføres og 
innfører 

effektiviseringstakt 
på 50 mill. fra 2022



Viktige forutsetninger

Pris- og lønnskompensasjon 

Demografikompensasjon 

• Samlet for skole, barnehage og pleie og omsorg 19. mill.

Andre merbehov 

• Ulike områder 161 mill. 

Innsparinger/mindrebehov

• Ulike områder -110 mill. 



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.



Innsparinger/mindrebehov i 2019  – 110 mill. 

44 mill.

Mindrebehov

35 mill.

Effektivisering og 
omstilling

8 mill.

Større enheter, 
strukturendringer

7 mill.

Administrative  
reduksjoner

6 mill.

Standard og omfang

6 mill.

Digitalisering

4 mill.

Økte inntekter



Investeringer 
Samlet nærmere 10 mrd

• fem skolebygg ferdigstilles 

• sykehjem, bla demenslandsby og   
Lindelia sykehjem 

• idrettsanlegg: Svømmehall og 
friidrett Rud og ny Nadderud 
stadion 

• digitalisering 

• formuesbevaring

Oksenøya Senter,
Fornebu



Investeringer



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 




