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Utfordringene er så nære i tid at vi ikke  
kan velge å se bort fra dem.  

. 















Bærekraftig velferd 2018 - 2035 
Tre hovedgrep 

 • Forebygging og tidlig innsats 
• Mestring og selvhjulpenhet 
• Effektive tjenester 



1) Klimaklok kommune 

2) Investeringer 

3) forhindre utenforskap og redusere konsekvensene av barnefattigdom 

4) digitalt førstevalg 

5) digital skolehverdag – for tidlig innsats og reduserte behov   

6) byutvikling - identitet, mangfoldig byliv og kortreist liv 

 
 
 

Satsinger i Handlingsprogrammet 



Klimaklok kommune 
Redusere Bærums klimafotavtrykk 

65 mill i investeringer til tiltak som 

skal fremme bruk av sykkel 

 

80 mill til energi og miljøtiltak for 

lavere energibruk  

 

Styrke klimafondet slik at det samlet 

utgjør 32 mill. i perioden 2018–2021. 

 



Investeringer  
Samlet 9,2 mrd 

 Fem skolebygg ferdigstilles  

 Sykehjem, bla demenslandsby og    
 Lindelia sykehjem  

 Idrettsanlegg: Svømmehall og  
 friidrett Rud og ny Nadderud  
 stadion  

 Digitalisering  

 Formuesbevaring  



Forhindre utenforskap og redusere 
konsekvensene av barnefattigdom 
Skape stabile boforhold, varig arbeid og inkluderende nærmiljøer 

støtteordningen for deltakelse i sosiale aktiviteter styrkes 

 



Digital skolehverdag 
Bedre læring og nye arbeidsformer 

Innen utgangen av 2018 skal alle 
16 000 elever i bærumsskolen 
være del av innsatsen Digital 
skolehverdag. 
 

Videreføre kompetanseløftet 
blant lærere og foreldre. 



Byutvikling – balansert samfunnsutvikling 
styrker naturgitte, historiske og bymessige kvaliteter 

Fremme planer for byutvikling og utvikle byområder med særpreg og identitet.  

Gode medvirkningsplaner som involverer innbyggerne i kommunen. 

 



Digitalt førstevalg 
Økt verdiskaping og innovasjon 

Handlingsplan for realisering av 
digitaliseringsstrategien.  
 

Bærum kommune er pådriver for 
felles digital finansiering 

    sammen med andre kommuner i      
    KS/Storbynettverket. 

 



Bærum kommune i 2018-21: 

 

• På vei mot 130.000 innbyggere (landets 5. største) 

 

• Årlige investeringer på 2.1 – 2.6 mrd. 

 

• Brutto driftsbudsjett på ca. 10 mrd. 

 

• Ca. 7.400 årsverk & 12.000 ansatte i kommunen 

 

 

En av Norges største virksomheter 



Det økonomiske handlingsrommet utfordres  
 

  Statlige føringer reduserer handlingsrommet lokalt. 

• (normeringer, rettighetsfesting) 

 

   Store investeringer i perioden 

• betydelig gjennomføringsrisiko 

• øker gjelden betydelig 

• øker presset på driften 

• bruker av reserven 

 

Investeringene blir mer krevende  

• Økte markedspriser 

• Vanskeligere å få kvalifiserte prosjektledere  



Og i tillegg …. 

 

• Flere eldre/færre i yrkesaktivitet/de eldre blir enda 

eldre  

 

• Mindre oljepenger til å smøre nasjonaløkonomien. 

  

• Flere år med ekstraordinært høye skatteinntekter. 

 

• På sikt skal renten opp. Når og hvor mye? 

 

 

 



HP 2018-2021:  

Rigge Bærum kommune for langsiktig bærekraft 

3 700 

3 463 

667 1 301 



 
 Vi satser & behovene øker  

Vi satser: Nye betydelige bevilgninger til 

• Klimastrategi 

• Investeringer & forvaltning/drift/ 

vedlikehold samt husleie 

• Digital skolehverdag 

 

Behovene øker :  

• Økt bruk av BPA 

• Boliger yngre brukere 

• Spesialpedagogisk hjelp barnehage 

 

 

 



Viktige forutsetninger 
  

 

Budsjettforslaget har:  

Pris og lønnskompensasjon 
 
Demografikompensasjon 
• Samlet for skole, barnehage 

og pleie omsorg 22 mill. 
 
Andre merbehov –  
ulike områder 138 mill. 

 

 

 

 

Tjenestene  
opprettholdes 

  



Vi forventer lavere vekst i skatteinntekter 

 

 

 



Sektorenes netto budsjettutvikling 2017-2018 

2017  

Demografi 

Andre merbehov 

Lønn og pris 

2018 

Innsparinger 

6 831 7 036 

-101 145 

138 
22 



Investeringer 

 



Vi investerer 

Viktige prosjekter 2018-21: Samlet 9,2 mrd. Kr    

Levre barneskole, ny 4-parallell  420 mill. kr  

Oksenøya senter, Fornebu   785 mill. kr  

Bekkestua barneskole, ny 4- parallell  380 mill. kr  

Bo- og behandlingssenter – Berger  548 mill. kr  

Utvide Vallerhjemmet  278 mill. kr  

Bofellesskap for mennesker med demens i landsbykonsept 712 mill. kr 

Bo- og behandlingssenter – Lindelia  475 mill. kr  

Ny Nadderud stadion   364 mill. kr  

Nytt svømmeanlegg Rud  285 mill. kr  

Elvepromenaden Sandvika  160 mill. kr  



Budsjett  

2018 2019 2020 2021 

Gjennom- 

snitt 

Måltall  

Netto driftsresultat 491 465 465 479 475 

Resultatgrad 4,8 % 4,5 % 4,4 % 4,5 % 4,5 % 4% (min. 3 %) 

Bufferfondet 390 349 284 169 298 100 

Egenkapital- 

finansiering   
50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % (Min.40 %) 

Likviditetsreserve 1 030 822 720 637 802 300 

Nøkkeltall 2018-2021 
-     Solid økonomi 
- God styring 
- Krevende  



Gjeldsutvikling 

 



 
Stø kurs - langsiktig blikk: 

Rigge kommunen for langsiktig bærekraft! 

Hovedstrategi også for dette HP:  
 
• Driftsresultat som kan bære vårt langsiktige investeringsnivå. 
 
• Bevege oss mot driftsformer som er bærekraftig også på lang sikt. 
 
• Videreutvikle en organisasjon og bygninger som understøtter dette 

 




