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Tenke langt og handle nå 

Utfordringsbildet 
  

Verden tettere på: 
 Klima 

 Migrasjon 

 Internasjonal økonomi 

 

og de nærere: 

 Vi blir flere 

 Teknologien vil påvirke 

 Færre yrkesaktive bak hver eldre  

 Økonomien blir strammere  

 

 



 
Tenke langt og handle nå  

Vår visjon 
 

Sammen en skaper vi fremtiden  
Mangfold - raushet -  bærekraft  



 
 

Tenke langt og handle nå  

Våre fire hovedmål 
  

 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  

 



 
 
 

Tenke langt og handle nå  

Vi er underveis  

 
 
 

Langsiktighet, helhet og bærekraft. 

Fremtidens kommune trenger nye svar. 

Bærum i verden – en tydelig aktør 

 



Vi bidrar i Bærumshverdagen 

 

Skole: 1 823 000 000 

Barnehager:  1 283 200 000 

Helse og sosial: 626 400 000 

Barnevern: 239 600 000 

Pleie og omsorg: 2 490 900 000 



 
 

Vi satser nå: 

Inkluderende oppvekst og læringsmiljø:  
trygg – raus – modig 

 
 

Vi vil:  

 

…..ruste barn og unge for fremtiden.  

 

……samarbeide tettere med lokal-     

      samfunnene.  

 
 

Tiltak 2017:  

• Alle barneskoler får egen  
miljølærerressurs 

  

• Flere helsesøstre  

 

• Trygg-kontakt  - et tilbud til alle 
barn og foreldre 

 

• Ombud i vanskelige saker – en 
hjelp for elever, foreldre og 
lærere 

 

• 10 nye skoler – nettbrett  

 

 



 
Vi satser nå:  

Klimaklok kommune 
 
 

 

…….. redusere utslippene 

 

…….. utvikle klimanøytrale løsninger 

  

…….. lytte til gode råd  

 

…….. mobilisere Bærumsamfunnet 

Tiltak i 2017:  

• Kommunale lav- og 0-utslippsbiler 

 

• Innføre matsortering 

  

• ny hovedplan for vann, avløp og 
vannmiljø skal forebygge skader 
som følge av klimaendringer 

  

• mobilitetsplan for arbeids- og 
fritidsreiser i Bærum 

  

• energistyring i kommunale bygg 

• tilskudd til fjerning av oljetanker  
 

 



 
 
 
 

Vi satser nå: 

Styrke frivillighet og sosialt entreprenørskap  
 ……. DugnadsBærum – ildsjelene bidrar 

 

……. Aktivitetstilbud og sosialt fellesskap 

 

……. Flyktningene møtte frivilligheten 

 

……. Samskaping gir nye muligheter   

 

  

 

 

 

Tiltak i 2017 er: 

• Styrker kommunens arbeid med 
frivillighet & sosialt entreprenør-
skap. 

 

• Satsing på nærmiljøutvikling og 
frivillighet - Rykkinn og Fornebu 

 

• Utvikle et tydelig system for mottak 
og koordinering av henvendelser fra 
frivillige, ildsjeler, organisasjoner, 
næringsliv med mer.  

 

 



Vi satser nå: 

Forskning og innovasjon 

 

 

……… innovasjonsprisen i 2016  

 

……… tydelig innovasjonskultur i 2017  

 

Tiltak i 2017 er: 

• Bred satsing på ledelse og 
organisasjonskultur…. 

• Etablere innovasjons- og 
forskningsfond på                
10 mill. kr  pr år. 

• Innovasjonsstrategi mot 
2020 



Barn og unge  

Retter innsatsen mot 

• Tidlig innsats  

• Tilpasset opplæring 

• Flere skole- og 
barnehageplasser  

2017: 
• Demografikompenasjon for skoler 

og barnehager  

• Styrker innsatsen for trygt og 
inkluderende læringsmiljø. 

• Digital skole – fortsetter 
pilotering. Egen sak våren 2017 

• Kvalitetsplan i barnehager  

• Veiledningssenter for tidlig 
innsats 

• Ungdomsråd  

• Tiltak mot ekstremisme og 
utenforskap 

• Nye metoder i barnevernet   

 

 



Bistand og omsorg  

Retter innsatsen mot: 
• Effektive tjenester  

• Arbeid med flyktninger 

• Redusert behov for sosialhjelp 

2017: 
• Demografikompensasjon 

• Økt behov yngre brukere 

• Fortsette demenssatsingen  

• Ta i bruk velferdsteknologi  

• Bosetting av flyktninger  

• Organisere tilbudene bedre  

• Styrke friskliv og mestring  

• Aktivitetsplikt for sosialhjelps-
mottakere 

• Styrke mottaksfunksjonen på NAV   



Miljø, idrett og kultur  

Retter innsatsen mot: 
• Byutviklingen fortsetter  

• Klimasatsing 

• Styrke kulturkommunen 

2017: 
• Nye frivilligsentraler Rykkinn og Fornebu 

• Koordinator frivillighet og sosialt 
entreprenørskap 

• Skoler som kulturarenaer  

• Kadettangen  

• Tilskudd til fjerning av oljetanker  

• Økte midler til byutvikling 

• Ruste opp elvebredden i Sandvika  

• Økt samferdselskompetanse  

• Utrulling av beholdere matavfall 

• Investeringsbehov tas med i LDIP  

  



Organisasjon, styring og utvikling 
…… sammenhenger og langsiktig blikk 

 

…… en organisasjon med endring og  

       utvikling i ryggmargen  

 

…… vi går mot digitalt førstevalg  

 

…… bevare og utvikle våre  

       eiendommer 

 

…… bygge den administrative  

       grunnmuren  

 

……. planmessig omstilling gir bedre  

        resultat  

 

 

 

2017: 

• Organisasjonskultur og ledelse 

• Bærumskompetanse: dele og lære  

• Styrker laget – ny strategisk kraft 

• Livsfasepolitikk  

• Gjennomfører omstilling og god 
økonomistyring  

• Ny investeringspraksis 

• Felles prosjektmetodikk Mer 
presise nøkkeltall 

• Intern kommunikasjonsstrategi 

• Anskaffelser styrkes  

• Stab- og støtte samordnes og 
innoveres  

• En felles IT-kommune 

• Gjennomfører eiendomsstrategien 

 

 



Vi investerer 
Viktige prosjekter 2017-20  
• Demenslandsbyen Dønski  

• Lindelia BBS 

• Nansenparken barnehage  

• Hauger/Gjettum/Dønski – 
ungdomsskole, 10 parallell 

• Bekkestua barneskole, 4 parallell 

• Jarenga barnehage, 160 plasser 

• Levre barneskole, ny 4 parallell 

• Snarøya skole, oppgradering 

• Stabekk skole, oppgradering 

• Gommerud ungdomsskole, utvidelse 
til 6 parallell 

• Bo- og behandlingssentre, 
omstrukturere/utvide kapasitets. 

• Digitalt førstevalg: satser på IT 

• Tar vare på eiendommene  



Et lite tilbakeblikk på 1917 

• Antall skatteytere 6 868 
• Skattbar formue 65,4 millioner 
• Skattbar inntekt 10,9 millioner 
• Skatteprosent  8,75% 
• Bruttobudsjett Bærum Kommune 1 077 000 – nye ting 

i budsjettet 1917 
– Bespisning av skolebarn (melk og smørrebrød) 
– Klassefradrag for hustru  
– Kloakkavgiften innføres i 1917 
– Skoletannlegen innført for 1 og 2 klassinger fra 1917 
– Vedlikehold av veier 68 000 

 

 
Kilde: Bærum en bygds historie, bind II, utsendt fra kommunehuset, Sandviken 1924 



HP 2017-2020:  
Rigge Bærum kommune for fremtidig bærekraft 

3 456 

1 253 622 

3 346 



Viktige forutsetninger 
  

Budsjettforslaget har:  

Pris og lønnskompensasjon 

 

Demografikompensasjon 

• Samlet for skole, 
barnehage og pleie 
omsorg 61 mill 

 

Andre merbehov –  

ulike områder 136 mill 

 

 

 

 

Tjenestene  

opprettholdes 
  



Budsjett  

2017 2018 2019 2020 

Gjennom- 

snitt 

Netto driftsresultat 444 444 491 485 466 

Resultatgrad 4,5 % 4,5 % 4,9 % 4,8 % 4,7 % 

Bufferfondet 484 348 193 179 301 

Egenkapital- 

finansiering   
50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Likviditetsreserve 759 656 534 587 634 

Nøkkeltall 2017-2020 
- Solid økonomi 
- God styring 



Investeringer 2017 - 2020 

Totalramme på 7,8 milliarder kroner: 
 
• 2,0 mrd. i skoler  

• 0,5 mrd. i barnehager  

• 1,6 mrd. innen pleie og omsorg  

• 0,8 mrd. i vann, avløp og renovasjon  

• 1,0 mrd. i omsorgs og velferdsboliger  

INVESTERINGSBUDSJETT Budsjett

Sum 

HP

Mill 2017 kr 2017 2018 2019 2020 2017-2020

Investeringer totalt 1 690 2 199 2 310 1 608 7 808

Ikke-rentable investeringer 1 178 1 708 1 881 1 267 6 034

Rentable investeringer 512 491 429 341 1 774

Handlingsprogram

NYTT: Samlet investeringsoversikt  



Sektorenes netto budsjettutvikling 
2016-2017 

2016  

Demografi 

Andre 
merbehov 

Lønn og pris 

2017 

innsparinger 

6 506 6 741 

-118 155 

136 

61 



22 

Behovene er store –  
de vil utfordre oss de neste årene!! 



Gjeldsgrad 



Noen saker som utfyller HP 

Rådmannen har sendt frem politiske saker om: 

 

• Frivillighet og sosialt entreprenørskap  

 

• Forsknings- og innovasjonsfond  

 

• Totaløkonomien knyttet til flyktninge-  

     og integreringsarbeid 2016-2020 

 

 

 

 

 



På sporet 

 

Vi er på sporet  

Etter en ny og bedre virkelighet 

Som skal finnes ikke så langt herfra 

Den ligger forhåpentlig 

i nærheten av 

det hjertet forstår 

 

Kate Næss  

 


