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Delmål for
økonomisk bærekraft

Gruppe 1
Signe
MDG
FSK

Finn Oddvar
Senterpartietpartiet

Kjell
AP

Dag
Høyre
MIK

Del 1: Delmål for økonomisk bærekraft
Hovedmål: I Bærum har vi varig, inkluderende og
bærekraftig økonomisk vekst
Se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Delmål
Bruke
anskaﬀelsesstrategien meget
aktivt for å nå
kommunens mål

Kortreist
samfunn

Være god
på å være
kommune

Samarbeide
om
nullutslippsløsninger i
byggebransjen

Finn
Oddvar

Samarbeid
om
forskning
og utvikling

Samarbeidet må
handle om hvor vi vil
kommunen skal. De
ansatte må
involveres - mye
grasrotkompetanse
som må utløses.

Delmål 1
Bærum møter fremtidens
utfordringer i samarbeid
med næringsliv og
kunnskaps- og
innovasjonsmiljøer

Dag E

Kunne kanskje vært vinklet
på en måte som
anerkjenner at vi har
problemene og at de ikke
forsvinner. Typ «i Bærum
skal vi reagere når
arbeidslivet ikke er likestilt
og inkluderende».

Inkludere
organisasjoner
og ansatte

Delmål 3
I Bærum har vi et
likestilt og
inkluderende
arbeidsliv

Stille krav til de
vi jobber med
om anstendige
arbeidsvilkår

Signe
Punktet om framtidens
utfordringer dekker ikke
helt den akutte klimakrisa
vi står i NÅ. Bør presiseres
at det er den viktigste
utfordringen. Henger tett
sammen med å være
konkurransedyktig.

«Som
overlever
det grønne
skiftet»

Aktivt støtte
bærekraftig
næringsliv.
Beskrankninger
for klma- og
miljøsinker

Skal kommunen
videreutvikle eller
legge til rette? og
hva skal
konkurrannsedyktig
heten handle om?

Delmål 2
Bærum kommune vil
videreutvikle et
konkurransedyktig
næringsliv
Kommunen
skal
supportere,
ikke skape
næringsliv

Mer
oppmerksomhet
og prestisje rundt
klimaprisen

Signe
En aktiv
målsetting som
stiller krav til
kommunen. Bra.

Kommunen må
styre utviklingen areal,
næringsstruktur,
infrastruktur,

Kommunene som
forstår verdiene
av mangfold blir
gode kommuner
for alle

Delmål 4
Bærum er en
attraktiv kommune
for næringslivet
Igjen: Vanskelig
å vedta, men vi
kan jobbe med
holdninger

Et godt punkt,
men hva
innebærer det?
Støtteordninger?
Bra byutvikling på
Fornebu?

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?

Større
fokus på
arbeidsliv

Bærekraftig
økonomisk vekst.
Viktig å ha fokus på
bærekraftig, grønt
skifte, inkludere
frivillige grupper.

Legge til rette
for mer
matproduksjon

Notater:
Kommunen må ha den overordnede styringen
Klima og klimaendringer. Link til delmål 2
Inkluderende arbeidsliv både i samfunnet og kommunen.
Legge til rette for, supportere for et konkurransedyktig næringsliv. Næringslivet
selv må utvikle. VI kan ikke bidra der.
Bred medvirkning.
Bredt samarbeid for å møte morgendagens utfordringer.
Etnisitet og økende forskjeller i samfunnet - blir vi et klassesamfunn igjen?

Gruppe 3
Ida
Frp
Plan

Haakon
Høyre
BAUN

Mathias
Høyre
Plan

Kim
MDG
Plan

Dina
SV
BAUN

Del 1: Delmål for økonomisk bærekraft
Hovedmål: I Bærum har vi varig, inkluderende og
bærekraftig økonomisk vekst
Se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.
Lina
Ap
BIOM

Delmål
VI må tørre å vøre
innovative: Både i
innhenting av
informasjon og selve
informasjonssamlin
gen.

Vi vil inkludere
våre
innbyggere til
å gå i dialog

I Bærum oppmuntrer
man til klimavennlige
løsninger i samarbeid
med næringslivet,
gjennom
anbudskontraktene

Delmål 1
Bærum møter fremtidens
utfordringer i samarbeid
med næringsliv og
kunnskaps- og
innovasjonsmiljøer
Utnytte
"best
practice"
fra andre .

Samskaping

Må sees i
sammenheng med
arealstrategien:
Arbeidstakere med
lav lønn må også
kunne bosette seg i
kommunen

I Bærum vil vi skape
mer og inkludere
ﬂer. Være en
kommune hvor folk
har skaperlyst og
inkluderingslyst

Skape
muligheter for
arbeidstrening
og inngang i
arbeidslivet

Alle, uansett om
man skiller seg fra
minoriteten, skal
ha en like god
forutsetning for å
få jobb.

Delmål 3
I Bærum har vi et
likestilt og
inkluderende
arbeidsliv

Bærum satser
på sosiale
entreprenører

Arena for
høyere
utdanning,
forskning og
utvikling

Fremtidsog
teknologioptimisme
I Bærum
lytter man til
næringslivet

Tenke ut og
teste nye
løsninger

Heltidsarbeid
er alfa omega i
rekrutteringen
av syke – og
hjelpepleiere

Legge til rette for
heltid og gode
bemanningsnormer

Kommunen er en
foregangsbedrift

I Bærum er
det lov og
trygt å prøve
og feile

Bærum skal
gi bedriftene
gode
rammevilkår

Vi jubler
for
suksesser

Vi setter pris
på ulike
meninger og
ulike
løsninger.

Bærum skal
være
førstevalget for
bedrifter og
deres ansatte

Kommunen skal
legge til rette for
mindre og nye
bedrifter, og
oppmuntre til
lokale initiativ

Delmål 4
Bærum er en
attraktiv kommune
for næringslivet

I Bærum skal
alle bedrifter
føle seg
hjemme

Det
tilrettelegges
hensiktsmessige
næringsarealer

Delmål 2
Bærum kommune vil
videreutvikle et
konkurransedyktig
næringsliv

legge tilrette
for små og
mellomsstore
bedrifter.

Det er lett å
komme til
og fra jobb.

Kommunen
kjøper lokalt
og
stimulerende

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?

Forslag
overordnet mål: I
Bærum er vi
fremtidsoptimiste
r og har varig .......
...utvikling

I Bærum har man
næringsklynger
for bærekraftige
bedrifter og
næringer

Gruppe 5
Maria
Høyre
Biom

Morten
Høyre
Biom

Stein
Rødt
FSK

Ragna
SP
FSK

Del 1: Delmål for økonomisk bærekraft
Hovedmål: I Bærum har vi varig, inkluderende og
bærekraftig økonomisk vekst
Se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Delmål

Veldig rundt
formulert.
Vanskelig å
være uenig.

Vi har store
teknologibedrifter
. Viktig at disse
greier omstilling
til grønn
teknoloig.

Delmål 1
Bærum møter fremtidens
utfordringer i samarbeid
med næringsliv og
kunnskaps- og
innovasjonsmiljøer

Delmål 2
Bærum kommune vil
videreutvikle et
konkurransedyktig
næringsliv
Legge til rette for
ulike
nææringslivsaktører
es behov for å
kunne lykkes med
sin etablering i
Bærum

Stein
Kunnskap og
innovasjonsmiljøer er
en dårlig formulering.
Det burde stått folk og
innbyggere på en eller
annen måte

HVordan skape
arbeidsplasser
som ikke er basert
på akademisk
utdannelse?

Delmål 3
I Bærum har vi et
likestilt og
inkluderende
arbeidsliv

Bra! Dette må
inkludere både
integrering, men
også mennesker
som har falt utenfor
arbeidslivet og som
har hull i CVen

Stein
Ønsker ideelt sett en
formulering som bedre
fanger opp aktivitet i
nærområde enn
"næringslivet", det gir
litt smale assosiasjenr

Høye boligpriser
er problem for
rektruttering
innen visse
yrkesgrupper.

Frafall i
skoleløpet
fører til
utenforskap i
arbeidslivet.

Kanskje legge til at vi
skal være attraktive
for gründere og
oppstartsmiljøer,
men også store
etablerte selskaper

Delmål 4
Bærum er en
attraktiv kommune
for næringslivet

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?

Innspill til hovedmålet
Det er tvilsomt om
økonomisk vekst er
bærekraftig (miljø), så
overskriften burde egentlig
være noe annet, muligen
bare å ta ut økonomisk
vekst (Men dette går jo inn i
en mer omfattende
kapitalismediskusjon :-))

Bra at vi legger til
grunn at det er
mulig med
økonomisk vekst
samtidig som vi skal
nå klimamålene
våre

Bærekraftig er en bedre
formulering enn
konkurransedyktyktig fordi
det favner både
konkuransedyktig ment
som at det overlever og
smafunnsmessige og
miljømessige konsekenser

Viktig at dette
innebærer at
kommunen er en
ja-kommune som
feks legger tilrette
for areal feks

Gruppe 7
Sebastian
Høyre
MIK

Hans Kristian
Pensjonistpar
tiet
BIOM

Tone
Høyre
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Haakon
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Del 1: Delmål for økonomisk bærekraft
Hovedmål: I Bærum har vi varig, inkluderende og
bærekraftig økonomisk vekst
Se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Delmål
Dette vil
bli stadig
viktigere!

Sørge for at
næringslivet
har god
infrastruktur

Fom samfunnet er
manneskene viktigst og at
næringslivet gis
forutsetninger til å ansette,
utvikle og skape trivsel i
arbeid. Da blir det også
lønnsomt.

Bærum må beholde
næringsområdene
og ikke
transformere mer til
boligformål.

Delmål 1
Bærum møter fremtidens
utfordringer i samarbeid
med næringsliv og
kunnskaps- og
innovasjonsmiljøer
Jobbe for å
etablere
høyskole/u
niversitet

Næringslivet
er avgjørende
for å løse
klimakrisen

Varehandel er den
største næringen i
Bærum
Legge til rette for
boliger for
arbeidsplasser innen
servicenæringen

Sørge for at NAV
og sosialtjenester
har tett kontakt
med det lokale
næringslivet

Tilrettelegg for
innovasjon i
både nye og
eksisterende
bedrifter.

Burde
være en
selvfølge

Stort mangfold i
servicenæringen,
alle har ikke råd til
å bo i nærheten

Delmål 3
I Bærum har vi et
likestilt og
inkluderende
arbeidsliv

Bærum kommune
må fortsette å spille
på lag med
næringslivet, for at
alle skal være med i
verdiskapingen.

Stimulere til å
tiltrekke oss
oppstartsbed
rifter

Inkluderende
arbeidsliv og at
ﬂest mulig er i
arbeid, er alle
viktigst for
økonomien

Sørge for at lokale
bedrifter tilbyr
sommerjobber,
internships og
læringsplasser

Sørge for å
stimulere lokalt
næringsliv til å delta
i kommunale
utlysninger
(infrastruktur etc)

Handelsnæringen har
mulighet for mange
lærlingplasser, Bærum
Kommune vil legge til
rette og styrke nettverk
mellom utdanning og
handel

Et godt
næringsliv
tjener både
økonomien og
innbyggerne

Gode arealer
og
muligheter
for etablering

Sørge for at
det er enkelt å
etablere seg
for bedrifter

Bærum skal være
en attraktiv
kommune for
kunnskap- og
teknologiklynger

God
infrastruktur
er viktig

Delmål 2
Bærum kommune vil
videreutvikle et
konkurransedyktig
næringsliv

Utvikle klimakloke
løsninger sammen med
lokalt næringsliv. Stikkord:
redusere matsvinn,
unødvendig
emballasjebruk, bruke,
energigjerrig belysning m. v

Klare
arealplanbestemmel
ser som etterleves
av
arealplanmyndighet
ene og
næringsaktørene

Det er bra for
både næringslivet
og økonomien at
så mange som
mulig er i arbeid

Ta vare på
eksisterende
arbeidsplasser

Sørge for god
intern
kollektivtranspo
rt i Bærum
(veldig lav i dag)

styrke nettverk
mellom
utdanning og
handel

Delmål 4
Bærum er en
attraktiv kommune
for næringslivet
Nye byrom
skal ha plass til
varierte
næringslivsfun
ksjoner

Legge tilrette
for Logistikk
og transport i
samferdselspo
litikken

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?

Næringslivet er
viktig for
økonomisk vekst,
men det aller
viktigste er
menneskene.

Gode vilkår og
betingelser for
både nyetablerte
og eksisterende
virksomheter

Næringslivet skaper inntekter og
det er viktig for Bærum
kommunes økonomi at vi har
klarer å opprettholde antall
arbeidsplasser i kommunen.
Økonomisk vekst er
grunnleggende for å ha en
mulighet til å nå FNs
bærekratsmål.

Bærum kommune
må imøtekomme
næringslivets behov.
Både vedrørende
infrastruktur og
arealer.

Tilrettelegg,
ikke bare for
nye bedrifter,
men også for
etablerte.

Viktig med
forutsigbare
rammebetingelser
for næringslivet

Styrke og legge
til rette for
hjørnestensbe
drifter

Bærum kommune
skal tilrettelegge slik
at næringslivet kan
videreutvikle seg
selv til
konkurransedyktige
bedrifter

Et utdannet
befolkning er
viktig for å
tiltrekke seg
bedrifter

Bærum kommune
skal legge til rette
for fortsatt
innovasjon og
samarbeid med alle
næringslivsaktører.

Bærum er en
attraktiv
kommune for
mennesker som
ønsker å jobbe i
næringslivet.

Strategier for
økonomisk bærekraft

Gruppe 1
Signe
MDG
FSK

Finn Oddvar
Senterpartietpartiet

Dag
Høyre
MIK

Kjell
AP

Del 2: Strategier og arealstrategier for økonomisk bærekraft

Hovedmål: I Bærum har vi varig, inkluderende og
bærekraftig økonomisk vekst
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...
Strategier

Strategi 1
Være en attraktiv og
forutsigbar
samarbeidspartner for
næringslivsaktører,
forsknings- og
innovasjonsmiljøer

Strategi 2
Gjøre det attraktivt å
etablere og drive ulike
typer
næringsvirksomhet i
hele kommunen

Strategi 3
Videreutvikle
kunnskapskommunen
Bærum

Satse på digitalisering!
Gjerne unike
utdanningsprogram i
Bærum på dette og
samarbeid mellom for
eksempel OsloMet, Bærum
Kommune og en bedrift

Strategi 6
Samarbeide med
næringsliv og
utdanningsinstitusjoner
om kompetansebehov

Strategi 5
Legge til rette for
gründervirksomheter
og støtte opp under
entreprenørskap

Strategi 4
Stimulere og prioritere
grønne
bedrifter/næringsliv

Strategi 7
Øke andelen unge i
arbeid, herunder legge
til rette for
lærlingplasser og
fagutdanning

KNUTEPUNKTSUTVIKLING !!

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?

Legge tilrette for
mer
matproduksjon

Næringslivsbegre
pet må også
omfatte
primærnæringene

Vi må ha en
jordvernstrategi
og få opp lokal
matproduksjon.
Nybrotsarbeid.

Notater:
Forutsigbar samarbeidspartner for næringslivet, viktig. Også viktig å samarbeid
med forsknings og universitetsmiljøer.
Lærlingplasser: få unge velger fagutdanning på vgs. Viktig at vi kan vise at man er
sikret lærlingeplass og jobb i etterkant
Knutepunkt og sentrum - gjøre Bærum attraktivt, kundegrunnlag, servicebedrifter,
detaljhandel, et sted å hvor det er naturlig å utvikle clusters
Digitalisering - mer kompetanse her. Passer både innbyggere og satsing i

legge til rette for
lokal
matproduksjon

kommunen. Unikt utdanningsprogram og samarbeide med dem om dette.

Ikke bygge ned natur
= næringslivets
grunnlag for alt

Kartlegge kompetanse det er behov for, og rekruttere folk til det.
Legge om næringsliv - bort fra olje og se mot grønn energi, digitalisering og IT osv.
Fase ut oljeindustrien.
Løfte primærnæringer. Jordvernstrategi.
Hovedkollektivtransportårer. Hvor høyt og trangt skal vi bygge?
Hvor skal vi bo og hvor skal vi jobbe?

Ha klare
avgrensninger
mellom
næringstomter og
grønne arealer

5 og 7 handler mye
om samarbeide
om/bestille/involver
e i prosjekter på en
passende skala.

Kortreist samfunn.
Kunnskapsklustre

Nummer 2 handler i
mye om god
byutvikling. Vi ønsker
både høykompetanse
clusterutvikling og et
kundegrunnlag for "nye
hipsterbutikker".

Arealstrategier

Arealstrategi 1
Utvikle robuste og
ﬂeksible bygg og arealer
med fokus på sambruk,
samlokalisering,
omdisponering og eﬀektiv
arealutnyttelse

Langs
hovedkolle
ktivtranspo
rtårer..

Arealstrategi 4
Lokalisere
arbeidsplassintensive
næringer nær
kollektivknutepunkter

Arealstrategi 2
Sikre og utvikle arealer
for mindre
plasskrevende
næringer

Arealstrategi 3
Videreutvikle og
utnytte eksisterende
større næringsområder
og utvalgte arealer
langs ny E18 til
næringsformål

Arealstrategi 5
Utvikle og sikre
tilgjengelighet til ﬂeksible uteog innearealer for å tilrettelegge
for innovasjons- og gründervirksomhet og kultur og
kulturaktiviteter som bidrar
til å skape gode by- og
sentrumsområder

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?

Planlegge for kortreist Bærumssamfunn.
Dagliglivets gjøremål må kunne utføres i gang-,
sykkel- eller kollektivavstand. Mate(små)busser
til kollektivhovedårene lokale ring(små)busser
- rullende fortau må brukes i mye større grad.
Ekspressbusser må på dagsorden igjen.
Fjorden som kollektivåre må opp.

Notater:
Alle strategiene er viktig og riktig.
Viktig at vi setter av tilstrekkelig areal til ﬂere formål
Viktig at det gis nok plass til idrettsanlegg osv.
Ikke bygge ned natur, legge til rette for matproduksjon
Matproduksjon. Klare skiller mellom grønne arealer og

Sikre
allemannsretten.
Strandsonen
særlig viktig.

Sikre, utvikle
sammenhengend
turveinett / kyststi
og grønne lunger

næringstomter.
Jordvernsstrategi.
Kortreist samfunn.

Det må settes av
nok arelaer til
idrett i takt med
befolkningsutvik
lingen

Prøve ut elektriske matebusser - rullende fortau. Bidrar
til at man ikke må bruke bilen til kollektivtraﬁkk og
knutepunkter.

Besøke
startupmiljøer
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Del 2: Strategier og arealstrategier for økonomisk bærekraft

Hovedmål: I Bærum har vi varig, inkluderende og
bærekraftig økonomisk vekst
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...
Strategier

Strategi 1
Være en attraktiv og
forutsigbar
samarbeidspartner for
næringslivsaktører,
forsknings- og
innovasjonsmiljøer

Strategi 2
Gjøre det attraktivt å
etablere og drive ulike
typer
næringsvirksomhet i
hele kommunen

Strategi 3
Videreutvikle
kunnskapskommunen
Bærum

Litt
uenig
Bra poeng av
Mathias motsridende
til knutepunkt?

Strategi 6
Samarbeide med
næringsliv og
utdanningsinstitusjoner
om kompetansebehov

Strategi 5
Legge til rette for
gründervirksomheter
og støtte opp under
entreprenørskap

Strategi 4
Stimulere og prioritere
grønne
bedrifter/næringsliv

støttes, med fokus
på fremtidens
kompetansebehov.

Strategi 7
Øke andelen unge i
arbeid, herunder legge
til rette for
lærlingplasser og
fagutdanning

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?

Utvikle et miljø
for forskning
og høyere
utdanning i
Bærum

Det internasjonale
miljøet i Bærum
burde utnyttes i
større grad. Mange
besitter verdifull
kunnskap som kan
komme alle til gode.

Legge til rette
for et
inkluderende
arbeidsliv

Ved hjelp av
holdningsarbeid,
utforming av
arbeidsplasser
m.m.

Bærum tiltrekker
seg unge voksne
og er et attraktivt
sted unge voksne
etablerer seg

Heltidsarbeid
er alfa omega i
rekrutteringen
av syke – og
hjelpepleiere

Bærum satser
på sosiale
entreprenører

legge tilrette
for små og
mellomsstore
bedrifter.

Stimulere
utvikling av
næringsklynger
Skape
muligheter for
arbeidstrening
og inngang i
arbeidslivet

Utvikle attraktive
sentrumsområder

Må sees i
sammenheng med
arealstrategien:
Arbeidstakere med
lav lønn må også
kunne bosette seg i
kommunen

Kommunen skal
legge til rette for
mindre og nye
bedrifter, og
oppmuntre til
lokale initiativ

Legge til rette for
heltid og gode
bemanningsnormer

Det
tilrettelegges
hensiktsmessige
næringsarealer

Kommunen
kjøper lokalt
og
stimulerende

Arealstrategier

Arealstrategi 1
Utvikle robuste og
ﬂeksible bygg og arealer
med fokus på sambruk,
samlokalisering,
omdisponering og eﬀektiv
arealutnyttelse

Men er det mindre
plasskrevende næringer
det er et problem for? Er
ikke problemet at
plasskrevede næringer
presses ut av
sentrumsområdene og
skaper bilbasert handel?

Arealstrategi 2
Sikre og utvikle arealer
for mindre
plasskrevende
næringer
Også for
plasskrevende.
Næringslivet
opptatt av
næringsparker.

hensiktsmessige
lokaler for alle
typer næringer.

Arealstrategi 4
Lokalisere
arbeidsplassintensive
næringer nær
kollektivknutepunkter

Arealstrategi 3
Videreutvikle og
utnytte eksisterende
større næringsområder
og utvalgte arealer
langs ny E18 til
næringsformål
Sniklapp. veldig
enig i denne
strategien, men
slapp opp for
stjerner :-)

Arealstrategi 5
Utvikle og sikre
tilgjengelighet til ﬂeksible uteog innearealer for å tilrettelegge
for innovasjons- og gründervirksomhet og kultur og
kulturaktiviteter som bidrar
til å skape gode by- og
sentrumsområder

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?
Attraktive
sentrumsområder
der man kan bo og
jobbe i kort avstand
få det man trenger i
relativ nærhet

enig i nr 5,
slapp opp
for stjerner.

Distribuert
handel

Enig!
Arbeide for at det
avsettes boligareal og
strategier med tiltak for
at lavinntektsgrupper

Finne ut hvorfor unge voksne
ikke etablerer seg i Bærum.
Skyldes det mangel på
studentmiljøer, mangel på
attraktive boliger, mangel på
attraktivt kultur og uteliv ...
hvorfor etablerer unge voksne
seg andre steder enn bærum?

Sikre
funksjonsblanding der
områder ikke "døde"
på ulike tider av
døgnet. Blande bolig og
næring så man ikke får
spøkelsesbyer

og unge også kan
bosette seg i
kommunen

Fornebu kan være et ﬂott
område å anlegge
studentboliger. Feks ved
Flytårnet. Kortere vei inn til
Blindern enn det er fra feks
Kringsjå. OBOS har
konsepter for
studentboliger.
God tanke, men
mye kortere fra
Kringsjå til
Blindern (hilsen
kringsjåbebober)

Enig i arealstrategi 1. Jeg
synes også at når man
bygger, så burde man da
bygge i høyden for å spare
plass. På den måten vil vi
kunne ta inn ﬂere boliger
og utnytte i både bredden
og høyden.
Viktig å bygge
arealeﬀektivt, men
for mye bygg i
høyden vil gå utover
bomiljø,
uteområder. Viktig å
være bevisst dette

Her er jeg
helt enig
med AP

Gruppe 5
Maria
Høyre
Biom

Morten
Høyre
Biom

Stein
Rødt
FSK

Ragna
SP
FSK

Del 2: Strategier og arealstrategier for økonomisk bærekraft

Hovedmål: I Bærum har vi varig, inkluderende og
bærekraftig økonomisk vekst
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...
Strategier

Strategi 1
Være en attraktiv og
forutsigbar
samarbeidspartner for
næringslivsaktører,
forsknings- og
innovasjonsmiljøer

Strategi 2
Gjøre det attraktivt å
etablere og drive ulike
typer
næringsvirksomhet i
hele kommunen

Strategi 3
Videreutvikle
kunnskapskommunen
Bærum

Strategi 4
Stimulere og prioritere
grønne
bedrifter/næringsliv

Strategi 5
Legge til rette for
gründervirksomheter
og støtte opp under
entreprenørskap

Strategi 6
Samarbeide med
næringsliv og
utdanningsinstitusjoner
om kompetansebehov

Strategi 7
Øke andelen unge i
arbeid, herunder legge
til rette for
lærlingplasser og
fagutdanning

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?

Legge til rette for
samvirkeorganisering og
lokalt basert aktivitet, dvs.
kortreist fra produksjon til
(for)bruk. Dette er også et
innspill i forhold til strategi
5, der jeg ikke er helt
fornøyd med måten den er
formulert på

Det legges for lite vekt på
videreutvikling av det
næringslivet vi har. I stor grad
skyves mindre bedrifter ut av
Bærum, både pga av pris på
næringslokaler og lite tilgang på
noen typer arbeidskraft. Vi
trenger en strategi for å snu
denne utviklingen. som burde
synliggjøres her

Vi trenger
ikke ﬂere
kjøpesentre

De aller ﬂeste
arbeidsplassene
er i små og
mellomstore
bedrifter.

Detaljhandelen
er under press.
Folk handler
mer på nett.

Dersom strategi 7 er det
eneste som skal bygge opp
under delmål 3 så må vi
også ha strategier for
mennesker som har falt
utenfor arbeidslivet i
voksen alder, integrering
og noe om likestilling - feks.
ﬂere menn i helse

Hva skal vi gjøre
med
kjøpesentrene når
de ikke kan fylles
med salg lenger?

Lage en handelsstrategi for
å sikre riktig utvikling for å
skape liv i tettstedsmiljø og
kjøpesenerutvikling. Folk
handler der det er enklest å
komme til.

Arealstrategier

Arealstrategi 1
Utvikle robuste og
ﬂeksible bygg og arealer
med fokus på sambruk,
samlokalisering,
omdisponering og eﬀektiv
arealutnyttelse

Arealstrategi 2
Sikre og utvikle arealer
for mindre
plasskrevende
næringer

Arealstrategi 4
Lokalisere
arbeidsplassintensive
næringer nær
kollektivknutepunkter

Arealstrategi 5
Utvikle og sikre
tilgjengelighet til ﬂeksible uteog innearealer for å tilrettelegge
for innovasjons- og gründervirksomhet og kultur og
kulturaktiviteter som bidrar
til å skape gode by- og
sentrumsområder

Arealstrategi 3
Videreutvikle og
utnytte eksisterende
større næringsområder
og utvalgte arealer
langs ny E18 til
næringsformål

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?

Næringsbygg bør
legges i rød
støysone. Boliger,
skoler og
barnehager skal ikke
plasseres der.

Det bær gjøres noe med
tilgengelighet for sykkel,
gange og kolllektivtraﬁkk i
de næringsområdene vi hr.
Som ekempel er Rud
/hauger ekstremt bilbasert.

Det er et problem at
altfor mye ineklemte
næringsområder
har fått lov til å
regulere om til bolig.

Legge til rete for god
tilgjengelighet for
kunder og
besøkende til
næriingslivsaktøren
e som er avhengig
av dette for å lykkes.

Gruppe 7
Sebastian
Høyre
MIK

Tone
Høyre
Planutvalget

Haakon
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Hans Kristian
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KST/Plan

Torbjørn
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Del 2: Strategier og arealstrategier for økonomisk bærekraft

Hovedmål: I Bærum har vi varig, inkluderende og
bærekraftig økonomisk vekst
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...
Strategier
3

Forutsigbarhet
er viktig for
bedriftene

4

Strategi 1
Være en attraktiv og
forutsigbar
samarbeidspartner for
næringslivsaktører,
forsknings- og
innovasjonsmiljøer

2
Strategi 2
Gjøre det attraktivt å
etablere og drive ulike
typer
næringsvirksomhet i
hele kommunen

Bevilge
mere
penger til
forskning

Strategi 3
Videreutvikle
kunnskapskommunen
Bærum
Kunnskapspåfyll til
ansatte i kommune
øker mestringsnivået
og bedre
arbeidsmiljøet. I tillegg
til å gi høyere
kompetanse.

Primært
næringslivets
ansvar

2

1

Jobbe for å
etablere
høyskole/univmiljø på Fornebu
eller Sandvika

Strategi 6
Samarbeide med
næringsliv og
Tilby enda bedre
utdanningen både
og faglig
utdanningsinstitusjonerspråklig
for mennesker
utenlands
om kompetansebehov med
opprinnelse.

Strategi 5
Legge til rette for
gründervirksomheter
og støtte opp under
entreprenørskap

Lage
innkjøpskriterier
som gir fortrinn for
de som tilbyr klimaog miljøvennlige
tilbud.

Strategi 4
Stimulere og prioritere
grønne
bedrifter/næringsliv

2

Lite
vurdering på
hva som gir
resultater

I samarbeid
med
Bærum
Næringsråd

Tilrettelegge for
studie- og
kompetansesentre

4
Strategi 7
Øke andelen unge i
arbeid, herunder legge
til rette for
lærlingplasser og
fagutdanning

Stimulere
private
virksomheter
og unge til
lærlingefag.

Faktisk oppnå målet
om 2 lærlinger pr
1000 innbygger.
Starte med fag som
vi har bruk for i
kommune.

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?

Bruke innkjøpsmakt, til å
stille miljøkrav til
underleverandører,
energieﬀektivisere,
minimalisere
avfallsproduksjon og sørge
for en miljøvennlig
bygningsmasse.

Næringslivet: kommunens viktigste
støttespiller
Næringslivet representerer en stor del
av verdiskapingen i samfunnet og et
tilsvarende potensial for å bidra. Det gir
en vinn-vinn-situasjon: Kommunen
realiserer sine klimamål, for næringslivet
åpner det seg nye forretningsmuligheter,
og for innbyggerne blir det enklere å
velge klimavennlige løsninger.

4

Arealstrategier

Vi er nødt til å få til mer
samtidig som vi bruke
mindre areal,
byggematerialer og energi.
Da må vi gjøre mye
annerledes og være
smartere i vår bruk av det
vi har.

4

Arealstrategi 1
Utvikle robuste og
ﬂeksible bygg og arealer
med fokus på sambruk,
samlokalisering,
omdisponering og eﬀektiv
arealutnyttelse

Tilpasse nye
markedsmuligheter knyttet
til endringer i fek
handelsmøster - nye
logistikkløsninger og ellers
fundamentale endringer
som kan skje som følge av
pandemien.

3

3

Arealstrategi 2
Sikre og utvikle arealer
for mindre
plasskrevende
næringer

Pop up
virksomheterutvikle arealer for
mindre
plasskrevende
næringsliv

Legge til rette
for fremtidens
næringsparker

Bærums største fortrinn er
menneskelig kompetanse.
Videreutvikling av denne
kompetansen er viktig for å
oppnå lavt arealbruk med
mye næring pr. m2

Skille mellom
kollektivknutepu
nkt for boliger
og næring
(bystrøk)

Arealstrategi 4
Lokalisere
arbeidsplassintensive
næringer nær
kollektivknutepunkter

Arealstrategi 3
Videreutvikle og
utnytte eksisterende
større næringsområder
og utvalgte arealer
langs ny E18 til
næringsformål
Noe arealer vil få
lokk over E-18
Der bør det også
tilrettelegges for
boliger.

4
Arealstrategi 5
Tilrettelegge
arealer for
Utvikle og sikre
uorganisert
tilgjengelighet til ﬂeksible ute- idrett type
balløkker o.s.v.
og innearealer for å tilrettelegge
for innovasjons- og gründervirksomhet og kultur og
kulturaktiviteter som bidrar
til å skape gode by- og
sentrumsområder

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?

Legge til rette for gode
rammevilkår som anses som
viktige i fremtiden for å etablere
eller beholde relevante bedrifter
lokalisert i kommunen.
Lokalisering, infrastruktur,
tilgjengelighet, kortreist
arbeidskraft, gode kommunale
tjenester osv

Lage
strandsoneplan.

Lage
jordvernplan
som ivaretar
bærekraftig
jordvern.

Lage tydelige
styringsverktøy for
hvor det kan bygges,
ikke bare styre etter
overordnede mål
som ikke alltid virker
som vi vil. (95%/5%)

Bærum Kommune må
legge til rette for aktivt
og fremtidsrettet
landbruksdrift som
ivaretar kulturmiljøene
som hele Bærum er
tuftet på.

Deﬁnere arealer
med utvidet krav
til miljø- og
klimavennlig
utbygning ut over
minimumskrav.

Jernverket moiranable nedlagt- tok ikke
lang tid før lokalene
ble gjort om til
næringspark med
større mengder
arbeidsplasser

Det må etableres en strategi
som sikrer at landbruket kan
drive kommersielt, ikke som
«noe som bare er der».
Landbruk er også
næringsvirksomhet! Lønnsomhet
er også her den grunnleggende
forutsetning for drift

Delmål for
sosial bærekraft

Gruppe 2
Anita
SV
Planutvalget

Elizabeth
Høyre
BAUN

Sigrid
Høyre
BAUN

Cristin
Xiaojun
MDG
MIK

Siw
Høyre
varaordf.

Del 1: Delmål for sosial bærekraft

Hovedmål: I Bærum er det godt å bo og leve for alle
se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Delmål

Delmål 1
I Bærum har alle barn
og unge et trygt og
godt oppvekstmiljø som
bidrar til like muligheter

...uavhengig av
kjønn, etnisitet,
religion, seksuell
orientering etc.

Delmål 2
Bærum er en trygg,
mangfoldig og
inkluderende kommune,
med plass til alle

^Støttes

Delmål 3
I Bærum kommune har
vi aktive innbyggere
som mestrer eget liv og
har god livskvalitet
hele livet

Delmål 4
I Bærum har vi trygge
og inkluderende
lokalsamfunn og
møteplasser som gir
god folkehelse

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?

Ønsker mer
fokus på tidlig
innsats og
forebyggende
arbeid

Bærum er et
levende og
attraktivt
samfunn for alle
aldersgrupper

savner noe på
kultur og idrett
samt bruk av
friområder

Kanskje noe
med varierte
møteplasser
tilpasset alle
aldre

lokale
møteplasser

med
lavterskel
tilbud for
alle

Gruppe 4
Kari
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Ole Kristian
Høyre
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Del 1: Delmål for sosial bærekraft

Hovedmål: I Bærum er det godt å bo og leve for alle
Se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Delmål

Delmål 1
I Bærum har alle barn
og unge et trygt og
godt oppvekstmiljø som
bidrar til like muligheter

Delmål 2
Bærum er en trygg,
mangfoldig og
inkluderende kommune,
med plass til alle

og god
utdanning

tilgang til
bolig og
arbeid.

Kari så senere at
ﬂere av hennes
lapper her oppe
ble dekket av
strategiene.

Hva legger vi i
"mestre eget
liv", jf at folk har
ulike
forutsetninger?

Delmål 3
I Bærum kommune har
vi aktive innbyggere
som mestrer eget liv og
har god livskvalitet
hele livet

og
tilggang til
friluftsliv.

...og legges til
rette for god
livskvalitet
hele livet.

Delmål 4
I Bærum har vi trygge
og inkluderende
lokalsamfunn og
møteplasser som gir
god folkehelse

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?

Alle skal få
omsorgsbolig eller
sykehjemsplass når
de trenger det. God
livskvalitet er også
viktige for de eldre.

Målene
er ok.

I Bærum
kommune skal
alle kunne
bosette seg og
leve et godt liv

Bærum er en raus
kommune hvor mangfold,
trygghet og gode
fellesskapsløsninger skal
spille på lag med frivillighet
og private løsninger.

Gode mål, men
kunne de vært litt
spisser, kan
tendere til
selvfølgeligheter.

Gruppe 6
Frigg
Høyre
MIK

Morten
H

Nikki
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Frank
V
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Del 1: Delmål for sosial bærekraft

Hovedmål: I Bærum er det godt å bo og leve for alle
se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Delmål

Bærum er et møtested
mellom ny kunnskap
og gammel klokskap,
og et godt samfunn
fordi menneskene her
lever, tenker, tror og
elsker forskjellig.

Delmål 1
I Bærum har alle barn
og unge et trygt og
godt oppvekstmiljø som
bidrar til like muligheter

Delmål 2
Bærum er en trygg,
mangfoldig og
inkluderende kommune,
med plass til alle
Fokus på
utenforskap

Dette
gjelder de
aller felste.

Vi skal inspirere
mennesker til å få
frem det beste i seg
selv og hverandre,
og være så full av
mangfoldig aktivitet
at alle kan bidra.

Bør være enda
mer
mangfoldig
mellom
Øst/Vest

Tilrettelegging
for frivillighet

Delmål 3
I Bærum kommune har
vi aktive innbyggere
som mestrer eget liv og
har god livskvalitet
Hvordan fanger vi
hele livet
opp de som ikke
vil/kan være en
del av et gjennom
organsisert liv?

Er alle møteplasser og
lokalsamfunn til for å gi
god folkehelse? Eller har
møteplassene kanskje en
annen funksjon? Litt uklart
for meg hva man legger i
"god folkehelse" her

Delmål 4
I Bærum har vi trygge
og inkluderende
lokalsamfunn og
møteplasser som gir
god folkehelse

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?

Deﬁnere folkehelse:
somatisk vs. psykisk
(de krever
forskellige ordninger
fra kommunens
tjenester)

Balansekultur /
egenorganisering
/ idrett

Nok lokale
møteplasser?

LIkner på
hverandre,
tre har ordet
trygge i seg

Spørsmål:
lokalsamfunn
vs. Bærum.
Hvordan løser
vi det?

Gruppe 7
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Del 1: Delmål for sosial bærekraft

Hovedmål: I Bærum er det godt å bo og leve for alle
se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Delmål
Skape ﬂere
møteplasser
for ungdom

Eventuelle
problemer
fanges opp
tidlig

Delmål 1
I Bærum har alle barn
og unge et trygt og
godt oppvekstmiljø som
bidrar til like muligheter

Diﬀerensiere
innsatsen i
forskjellige
lokalområder for
å skape like
muligheter

Innsats og ikke
bakgrunn skal
være det
viktigste for å
lykkes

Jobbe for høy
valgdeltakelse

Tidlig innsats er
vesentlig for å
oppnå dette
målet. Vi er ikke
der helt i dag.

Legge til rette
for til at ﬂest
mulig deltar i
samfunnsaktvi
teter

Lokale tiltak for å
hindre
utenforskap
(ekstra fokus hos
frivillighetssentral
ene?)

Nullvisjon
for
mobbing

Tilrettelegge
for et godt
kulturtilbud
for alle

Tilrettelegge
for et godt
idrettstilbud
for alle

Som kommune
må vi fange opp
og følge opp dem
som ikke mestrer
egne liv i større
grad enn i dag.

Her er plass til alle,
men vi må tilrettelegge
enda bedre for at
"plassen" blir mer likt
fordelt. Skal vi ha et
bærekraftig Bærum må
alle med.

Alder er kun et
tall: Eldre er
ressurser som
kan bidra

Unge i Bærum
skal en god
psykisk helse og
føle de mestrer
hverdagen

Nullvisjon
for
kriminalitet

Skape
levende
sentrum

Mennesker
med hull i
CVen skal ha
kort vei tilbake
i arbeidslivet

Bærum skal
ikke oppleves
utrygt på
kvelds- og
nattestid

Delmål 3
I Bærum kommune har
vi aktive innbyggere
som mestrer eget liv og
har god livskvalitet
hele livet

Vi har mange aktive
med god mestring,
de greier seg stort
sett selv. Det er de
som faller utenfor
dette som vi må
måles på.

Trygge
arbeidsplasser og
et aktivt
næringsliv gir
gode møteplasser

Bærum skal være
en kommune hvor
det både er lov å
feile, men også
lykkes

Vi må passe på at
folk faktisk greier
å mestre sine
egne liv, ikke bare
tror de gjør det.

Det er alltid noen
som faller
utenfor, så vi må
ha en kontinuerlig
innsats.

Flerbruk av

Hans
bygg
gjennom
kristian
døgnet

Delmål 2
Bærum er en trygg,
mangfoldig og
inkluderende kommune,
med plass til alle

Lett for alle å
komme seg til
møteplasser
(kollektiv,
sykkel, gange)

Det er for de
ﬂeste, men det er
fortsatt noen
ulikheter som må
kompenseres.

Delmål 4
I Bærum har vi trygge
og inkluderende
lokalsamfunn og
møteplasser som gir
god folkehelse

Det skal føles
trygt å være
syklist eller
fotgjenger

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?
Alle målene blir
misvisende, når
det er påstander
om hva vi har. Det
er ikke må, men
påstander.

Det er
bare
påstander

Burde heller
formuleres "I
bærum ønsker
vi at alle"

Fordele
kommunale
boliger i alle deler
av kommunen for
å sikre mangfold
over alt.

Nullvisjon
for rasisme
og hatefulle
ytringer

Aktivt arbeid
mot rasisme
og
utenforskap

Velfungerende
kollektivtilbud
(frekvens, ruter).
Ikke alle kan gå eller
sykle, mange eldre i
kommunen.

Bærum kommune skal ha
en utvikling som
imøtekommer dagens
behov uten å ødelegge
mulighetene for at
kommende generasjoner
skal få dekke sine behov

Bærum
trenger ﬂere
møteplasser
for dem som
ikke er A4.

Antall møteplasser
må økes.
Fritidsklubber og
møteplasser for
unge, voksne og
eldre må styrkes.

Hyggelige
by og
gatemiljø

Strategier for
sosial bærekraft

Gruppe 2
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Del 2: Strategier og arealstrategier for sosial bærekraft

Hovedmål: I Bærum er det godt å bo og leve for alle
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...
Strategier

Strategi 1
Arbeide systematisk
for å gi barn og unge
like muligheter, med
fokus på tverrfaglig
hjelp og tidlig innsats

Strategi 2
Sikre alle barn og unge
kompetanse som gir et
godt grunnlag for
voksenlivet

Strategi 4
Legge til rette for godt
lokaldemokrati,
samfunnsdeltakelse og
mangfoldig frivillighet

Strategi 5
Drive aktivt holdningsarbeid og sikre mangfold
og inkludering på
tvers av funksjonsnivå,
etnisitet, religion og
seksuell legning

Strategi 6
Sørge for at alle kan
delta i arbeids- og
samfunnsliv

Strategi 7
Legge til rette for at alle
kan være aktive hver
dag og mestre sitt eget
liv, hele livet

Strategi 7
Tilrettelegge for
møteplasser som skaper
en opplevelse av
tilhørighet, inkludering
og deltakelse

Strategi 9
Tilrettelegge for et
mangfoldig friluftsliv,
kultur- og idrettstilbud
hvor alle har mulighet
til å delta

Strategi 3
Utjevne
konsekvensene av
sosiale forskjeller, med
fokus på sårbare
grupper

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?
Strategi 1 i tillegg til
tidlig innsats ønskes
det også fokus på
forebyggende tiltak

Startegi 6: Sørge for at ingen
dropper ut av skolen.
Tilgjengelig helesykepleier på
alle skoler

Støttes hva gjelder
Sandvika og
Fornebu. Bærum er
ingen by med
bydeler,, men vi har
to byer.

det bør være
lettere for alle å
engasjere seg i
og bidra til
lokalpolitikken

Bli kjent og stolt
av Bærum og det
som ﬁns i
kommunen,
kulturminner,
sosiale tilbud etc.

Strategi 6: delta og
mestre arbeids- og
samfunnsliv

Bærum har attraktive
bydeler som er
naturlige destinasjoner
for byens innbyggere
for urbane opplevelser
som mat, uteliv, kultur
og sosiale arenaer

Arealstrategier

Arealstrategi 2
Tilrettelegge skoler og
senterområder som
møteplasser og
aktivitetsarenaer

Arealstrategi 3
Stille krav om varierte
boligtyper som imøtekommer
fremtidig boligbehov,
herunder rimeligere
boliger, og som sikrer varierte
og mangfoldige bomiljøer

Arealstrategi 4
Sikre at alle har tilgang til
hverdagsfunksjoner fra
bolig til daglig gjøremål
og kollektivtraﬁkk innen
5-minutters gange- eller
sykkelavstand

Arealstrategi 5
Sikre tilgjengelige
møteplasser, byrom og
oﬀentlige bygg

Arealstrategi 6
Bruke arkitektur for å
fremme innovasjon og
kvalitet i byutviklingen

Arealstrategi 7
Sikre kvalitet i utforming
av omgivelser som bidrar til
gode bo- og byområder og
stedsidentitet,
gjennom ivaretagelse av
eksisterende kulturminner
og blågrønn-struktur og
bruk av arkitektur og
kunst i oﬀentlige rom

Arealstrategi 8
Sikre at minst 80 prosent
av boligene skal ha maks
500 menter til allment
tilgjengelige friområder
og rekreasjonsarealer med
forbindelse til marka og
fjorden

Arealstrategi 1
Sikre at barn og unge
skal kunne gå eller
sykle til skolen på
trygge og tilrettelagte
skoleveier

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?

Arealstrategi 1.
Må tilrettelegges for bedre
tverrgående
kollektivdekning innad
Bærum på de strekningene
barn og unge ikke kan gå
og sykle til skole og
fritidsaktiviteter

Generelt stille større
krav til utbyggere og
stille spørsmålet HVA
er det utbygger gir
tilbake til byen ved en
utbygging? HVILKE
kvaliteter prioriteres?

Utvikling
rundt
knutepunkt

Arealstrategi 3
Ja, det er dyrt å bo i Bærum. Nå
haster det å legge til rette for at
unge voksne ikke ﬂykter fra
Bærum. Vi trenger sterkere
virkemidler for at mennesker
med normal lønn har råd til å bo
i Bærum.

Stille større
krav til
bokvalitet
fremfor bo
kvantitet.

Arealstrategi 7
Stille strenger krav til utbyggere om
at de må se sine
utbyggingsprosjekter i
sammenheng og hensynta sine
omgivelser

Savner en
overordnet
på strategi
på mobilitet

Er det behov for "ny"
tenkning i hvor vi plasserer
skoler, barnehager, (sosial
infrastruktur)? jf. ny
kunnskap om hvordan
lokalsamfunn best fungerer
ref. mobilitet etc.
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Del 2: Strategier og arealstrategier for sosial bærekraft

Hovedmål: I Bærum er det godt å bo og leve for alle
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...
Strategier

Strategi 1
Arbeide systematisk
for å gi barn og unge
like muligheter, med
fokus på tverrfaglig
hjelp og tidlig innsats

Strategi 2
Sikre alle barn og unge
kompetanse som gir et
godt grunnlag for
voksenlivet

Strategi 3
Utjevne
konsekvensene av
sosiale forskjeller, med
fokus på sårbare
grupper

Strategi 5
Drive aktivt holdningsarbeid og sikre mangfold
og inkludering på
tvers av funksjonsnivå,
etnisitet, religion og
seksuell legning

Strategi 4
Legge til rette for godt
lokaldemokrati,
samfunnsdeltakelse og
mangfoldig frivillighet

Strategi 6
Sørge for at alle kan
delta i arbeids- og
samfunnsliv

Kari
møteplasser
for ungdom

Strategi 7
Legge til rette for at alle
kan være aktive hver
dag og mestre sitt eget
liv, hele livet

Ole Kristian
Legge til rette
for at ﬂest
mulig kan eie
sin egen bolig

Strategi 7
Tilrettelegge for
møteplasser som skaper
en opplevelse av
tilhørighet, inkludering
og deltakelse

Strategi 9
Tilrettelegge for et
mangfoldig friluftsliv,
kultur- og idrettstilbud
hvor alle har mulighet
til å delta

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?

Enig om
bolig

Alle skal ha
tilgang til ren
luft, støyfrie
områder og
rekreasjon.

Arealstrategier

Arealstrategi 1
Sikre at barn og unge
skal kunne gå eller
sykle til skolen på
trygge og tilrettelagte
skoleveier

Arealstrategi 2
Tilrettelegge skoler og
senterområder som
møteplasser og
aktivitetsarenaer

Arealstrategi 3
Stille krav om varierte
boligtyper som imøtekommer
fremtidig boligbehov,
herunder rimeligere
boliger, og som sikrer varierte
og mangfoldige bomiljøer

Arealstrategi 5
Sikre tilgjengelige
møteplasser, byrom og
oﬀentlige bygg

Arealstrategi 6
Bruke arkitektur for å
fremme innovasjon og
kvalitet i byutviklingen

Sikre at nye
boliger har
tilgang
til......

Arealstrategi 4
Sikre at alle har tilgang til
hverdagsfunksjoner fra
bolig til daglig gjøremål
og kollektivtraﬁkk innen
5-minutters gange- eller
sykkelavstand
Kan fungere for
nye boliger hvis
vi oppfyller
knutepunktstrat
egien.

Arealstrategi 7
Sikre kvalitet i utforming
av omgivelser som bidrar til
gode bo- og byområder og
stedsidentitet,
gjennom ivaretagelse av
eksisterende kulturminner
og blågrønn-struktur og
bruk av arkitektur og
kunst i oﬀentlige rom

Det ble uttrykt
ønske for at
arkitektur som
strategisk grep
kommer tidligere, og
ikke som et
"vedheng"

..gjennom bruk av
arkitektur,
ivaretakesle av...
stryk "av
arkitektru og"

Arealstrategi 8
Sikre at minst 80 prosent
av boligene skal ha maks
500 meter til allment
tilgjengelige friområder
og rekreasjonsarealer med
forbindelse til marka og
fjorden

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?

Utvikle bærekraftige
bysentra med god tilgang
på tjenester, gode urbane
kvaliteter hvor ﬂest mulig
oppleve et nærmiljø med
historisk dybde, stort
artsmangfold og ulike
naturkvaliteter.

Utvikle bærekraftige
bysentra med god
tilgang på tjenester,
gode urbane
kvaliteter og nærhet
til natur og
rekreasjon.
Foreslått som
en alternativ
formulering
til strategi 7.

Gruppe 6
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Del 2: Strategier og arealstrategier for sosial bærekraft

Hovedmål: I Bærum er det godt å bo og leve for alle
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...
Strategier

Dette må alltid være
med når vi
diskuterer sosial
bærekraft. De andre
strategiene er med
på å sikre dette.

Strategi 1
Arbeide systematisk
for å gi barn og unge
like muligheter, med
fokus på tverrfaglig
hjelp og tidlig innsats

Strategi 2
Sikre alle barn og unge
kompetanse som gir et
godt grunnlag for
voksenlivet

Strategi 4
Legge til rette for godt
lokaldemokrati,
samfunnsdeltakelse og
mangfoldig frivillighet

Strategi 5
Drive aktivt holdningsarbeid og sikre mangfold
og inkludering på
tvers av funksjonsnivå,
etnisitet, religion og
seksuell legning

Strategi 6
Sørge for at alle kan
delta i arbeids- og
samfunnsliv

Strategi 7
Tilrettelegge for
møteplasser som skaper
en opplevelse av
tilhørighet, inkludering
og deltakelse

Strategi 9
Tilrettelegge for et
mangfoldig friluftsliv,
kultur- og idrettstilbud
hvor alle har mulighet
til å delta

Strategi 3
Utjevne
konsekvensene av
sosiale forskjeller, med
fokus på sårbare
grupper

Dette er
selve
nøkkeln til
det meste

Denne omfatter jo
egentlig både strategi
5, 6, 8 og 9. Dette er et
viktig mål som også må
være med når man
velger ut de andre
strategiene.

Strategi 7
Legge til rette for at alle
kan være aktive hver
dag og mestre sitt eget
liv, hele livet

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?
Innovasjon /
kontinuerlig
læring

Bærekraftsmålene
inn i relevante
strategier

''Kampen'' mellom
vekst og vern, hvor
vern av
naturområder alltid
taper. Det må det bli
en slutt på!

Skape kontinuerlige
dialogarenaer mellom
folkevalgte, næringsliv,
organisasjoner, frivillighet, skole
osv slik at man enkelt kan
komme opp med ideer som kan
testes ut i forskjellige
sammenhenger. Og, folkevalgte
er ﬂer enn ordfører;)

Kan lage et
hierarki av
disse
strategiene.
Ulike format

Arealstrategier

Klima- og
miljøperspektiv

Arealstrategi 2
Tilrettelegge skoler og
senterområder som
møteplasser og
aktivitetsarenaer

Arealstrategi 3
Stille krav om varierte
boligtyper som imøtekommer
fremtidig boligbehov,
herunder rimeligere
boliger, og som sikrer varierte
og mangfoldige bomiljøer

Arealstrategi 4
Sikre at alle har tilgang til
hverdagsfunksjoner fra
bolig til daglig gjøremål
og kollektivtraﬁkk innen
5-minutters gange- eller
sykkelavstand

Arealstrategi 5
Sikre tilgjengelige
møteplasser, byrom og
oﬀentlige bygg

Arealstrategi 6
Bruke arkitektur for å
fremme innovasjon og
kvalitet i byutviklingen

Arealstrategi 7
Sikre kvalitet i utforming
av omgivelser som bidrar til
gode bo- og byområder og
stedsidentitet,
gjennom ivaretagelse av
eksisterende kulturminner
og blågrønn-struktur og
bruk av arkitektur og
kunst i oﬀentlige rom

Arealstrategi 8
Sikre at minst 80 prosent
av boligene skal ha maks
500 menter til allment
tilgjengelige friområder
og rekreasjonsarealer med
forbindelse til marka og
fjorden

Arealstrategi 1
Sikre at barn og unge
skal kunne gå eller
sykle til skolen på
trygge og tilrettelagte
skoleveier

Satt opp mot
nr. 5 synes
jeg denne er
mer presis

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?

Medvirkning
er et
nøkkelord

Gruppe 7
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Del 2: Strategier og arealstrategier for sosial bærekraft

Hovedmål: I Bærum er det godt å bo og leve for alle
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...

Her brukte
man mer
en 5
stjerner

Strategier

4

2

8

Strategi 1
Arbeide systematisk
for å gi barn og unge
like muligheter, med
fokus på tverrfaglig
hjelp og tidlig innsats

5

Strategi 2
Sikre alle barn og unge
kompetanse som gir et
godt grunnlag for
voksenlivet

1

Frivillighet skal ikke
overta eller
konkurrere med
oﬀentlige tilbud eller
næringsliv, men
komme i tillegg.

Skal helst
ikke ta over
lovpålagte
tjenester.

Vi ønsker alle
mangfold i

Strategi 6
Sørge for at alle kan
delta i arbeids- og
samfunnsliv

Grunnleggende
for hele
samfunnet.

4

3

6
Strategi 7
Tilrettelegge for
møteplasser som skaper
en opplevelse av
tilhørighet, inkludering
og deltakelse

Strategi 7
Legge til rette for at alle
kan være aktive hver
dag og mestre sitt eget
liv, hele livet

Strategi 9
Tilrettelegge for et
mangfoldig friluftsliv,
kultur- og idrettstilbud
hvor alle har mulighet
til å delta

Hvis man
mestrer sitt
eget liv, faller
det meste på
plass.

Viktig at
eldre kan
delta lengst
mulig

Deltagelse i
samfunnet og
arbeidslivet, er den
viktigste
grunnmuren for at
man skal ha en
bærekraftig fremtid.

sammenkomst
av alle
grupper.

frivillighet, men
være forsiktig med å
overta lovpålagte
tjenester.

Det skal ikke være
i konkurranse
med kommunale
tjenester

Henger
sammen
med 9

5
Strategi 5
Drive aktivt holdningsarbeid og sikre mangfold
og inkludering på
tvers av funksjonsnivå,
etnisitet, religion og
Innvolvering
seksuell legning
av

Strategi 4
Legge til rette for godt
lokaldemokrati,
samfunnsdeltakelse og
mangfoldig frivillighet

skal
frivilliheten ta
over
lovpålagte
tjenester?

Strategi 3
Utjevne
konsekvensene av
sosiale forskjeller, med
fokus på sårbare
grupper

Frivilligheten
er viktig

Det er stor
forskjell på
fattig og rik

Store
utfordringer
å få det
gjennomført

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?

Mye bra
-stort
sett

Vanskelig å
velge bort
noe av dette,
alle er gode.

Mye bra som
ikke kan
prioriteres
bort eller over
andre deler.

Vanskelig å
prioritere, da de
ﬂeste strategiene
er omtrent like
viktige.

Vi kan ikke
prioritere
bort noe av
dette.

Arealstrategier
2

Ikke
vanskelig å
være enig i
dette

7

3

Arealstrategi 1
Sikre at barn og unge
skal kunne gå eller
sykle til skolen på
trygge og tilrettelagte
skoleveier

Arealstrategi 3
Stille krav om varierte
boligtyper som imøtekommer
fremtidig boligbehov,
herunder rimeligere
boliger, og som sikrer varierte
og mangfoldige bomiljøer

Arealstrategi 2
Tilrettelegge skoler og
senterområder som
møteplasser og
aktivitetsarenaer

6

Foreta
utbygnininger i regi
av kommunen for å
sikre mangfold og
rimelige
førstegangsboliger
for unge.

Være tydelig på
hovedmålene
og følge de slik
at vi ikke uthuler
dem over tid.

5

Men krav for hvem.
Hva innbyggerne
ønsker, eller hva
"politikerne" og
administrasjonene
krever?

2
Deﬁnere
krav til
møteplasser
tydelig

Slik
boligstrukturen og
-beliggenheten i
Bærum er, vil ikke
dette være mulig
å oppnå.

Arealstrategi 4
Sikre at alle har tilgang til
hverdagsfunksjoner fra
bolig til daglig gjøremål
og kollektivtraﬁkk innen
5-minutters gange- eller
sykkelavstand

3

Arealstrategi 6
Bruke arkitektur for å
fremme innovasjon og
kvalitet i byutviklingen

Arealstrategi 5
Sikre tilgjengelige
møteplasser, byrom og
oﬀentlige bygg

Alle vil ikke ha
tilgang til alle
hverdagsfunksjoner,
hvis man ikke
transformerer hele
Bærum til en by.

1
Arealstrategi 7
Sikre kvalitet i utforming
av omgivelser som bidrar til
gode bo- og byområder og
stedsidentitet,
gjennom ivaretagelse av
eksisterende kulturminner
og blågrønn-struktur og
bruk av arkitektur og
kunst i oﬀentlige rom

Arealstrategi 8
Sikre at minst 80 prosent
av boligene skal ha maks
500 menter til allment
tilgjengelige friområder
og rekreasjonsarealer med
forbindelse til marka og
fjorden

Dersom dette skal
være realistisk, blir
det relativt kreativ
deﬁnisjoner av
forbindelser til
marka og fjorden.

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?

I store
utbygginger bør
det være fokus på
å ha nok grønt og
parkarealer
tilgjengelig

Det er arealpress i
osloregionen - hvis man
ikke bygger noe- prisene
kjempehøye
bygge ﬂatt- ingen
grøntareal
bygge tett for å bevare
grøntområder

Legge fakta til grunn for
hva befolkningen ønsker av
boligbygging. Det er ikke
samsvar med påstander
som blir presentert og hva
som ligger ute på Finn.no
Det påstås at alle vil ha
mindre leiligheter, men
markedet viser noe annet.

·
Eldre bølgen
kommer hvordan
er konsekvensene
at dette forholdet
innarbeidet i
arealplanen?

Skrikende
behov
seniorboliger

Det bør bygges
noe høyere ved
knutepunktene
for å spare
grøntarealer
andre steder

Strategi 8 blir det
vanskelig å oppnå
uten å endre
boligstrukturen
dramatisk

Større utbygninger som for
eksempel på Avtjerna hvor
kommunen stille
helthetlige krav til
kollektivtransport,
mangfold, møteplasser og
boligtyper.

RPAT sier 90/10 innenfor vedtatte
utbyggingsområder/knutepunkt og 10% i
andre områder.
Bærum går videre og sier 95% i
knutepunkt og 5% utenfor.

Eldre arkitektur
bør tas vare kost/nytte ved å
pusse opp eller
bygge nytt

·
Notat om «Små og rimelige
boliger viser en prisvariasjon
internt i Bærum hvor det billigste
innen knutepunkter (Høvik,
Bekkestua, Lysaker) er 70-80.000
pr m2 og Fornebu har
100.000m2
o Sett opp mot dette viser den
samme rapport tall for
Vøyenenga/Skui 45.000m2! Det
er 1⁄2 pris

Hvilke argumenter er det som ligger
bak denne beslutningen i Bærum?
Dette setter premisser
Billige boliger er et mål for Bærum
kommune og da gir det noen
grunnleggende forutsetninger

Restriktiv
boligpolitikk hvem eier
denne
beslutningen?

·
Utbygging langs høyfrekvente
bussakser er ikke godt nok innarbeidet i
arealstrategien. Dette bør løftes – også i
forhold til å legge til rette for rimeligere
boliger.
Bussakser må også vurderes og
deﬁneres inn i arealplanleggingen.
Dette bør løftes – også i forhold til å
legge til rette for rimeligere boliger

Delmål for
klima- og miljømessig bærekraft

Gruppe 3
Ida
Frp
Plan

Haakon
Høyre
BAUN

Mathias
Høyre
Plan

Kim
MDG
Plan

Dina
SV
BAUN

Del 1: Delmål for Klima- og miljømessig bærekraft
Hovedmål: Bærum er ledende i arbeidet for et klimaog miljøvennlig samfunn
Se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Delmål

Viktig mål, mange
ulike, spennende
måter å
konkretisere det
på.

Nye klimavennlige løsninger kan
gå på bekostning av naturen,
f.eks. utbygging av
Fornebubanen eller andre
kollektivprosjekter. Man bør ikke
kategorisk gå inn for å verne all
natur, når det vil ødelegge for
gode klimavennlige løsninger

Bør vi ha mål
eksklusive
gjennomgående
veitraﬁkk?

Delmål 1
Bærum vil ta vare
naturen og sikre
naturmangfoldet og
økosystemet

Delmål 2
Bærum reduserer
klimautslipp i tråd med
EU sine målsettinger

Også enig med
Zimmer. Jeg
mener vi kan
være enda mer
ambisiøse enn EU.
Kostnaden ved å
ødelegge natur må
med i beregning av
nytte av
samfunnsprosjekter.

Bærum må
sette sine egne
mål. Lokal aktør
i nasjonal og
global innsats

Enig med Zimmer, vi
må ikke gjøre det
dårligere en EUs
mål, men vi kan ﬁnt
sette egne, konkrete
mål for kommunen

Tenke langsiktig
om løsninger og
miljøambisjoner.

Viktig. Alle skal ha
mulighet til å delta i
dugnaden, uavhengig
av lommeboka. Typ:
kollektivtilbud
innbyggerne har råd til

Delmål 3
I Bærum er det lett å
leve klima- og
miljøvennlig

Delmål 2
Bærum utvikler
smarte og
bærekraftige byer
og tettsteder

"Smart" er et
veldig utydelig ord
i denne
sammenhengen.

Helt enig med Dina.
Viktig å sikre billige
kollektivtilbud på
tvers av kommunen
og at det er billig.

Utvikle
kortreist
samfunn.

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?

Primært basere
endring av
adferd på gulrot
fremfor pisk

Tro på
Bærumsfolks
vilje og evne til
å endre
adferd.

Og legge til rette
for denne
endringen. Se
på samfunn,
ikke bare individ

Miljøet skal
brukes aktivt som
en del av et
folkehelsearbeid

Hele delmålet
virker mer
som et
virkemiddel.

Gruppe 4
Kari
AP
Formannskapet

Ole Kristian
Høyre
Eierutvalget
Formannskapet

Hans
MDG
BAUN

Eirik
Venstre
Planutvalget
Formannskapet

Del 1: Delmål for Klima- og miljømessig bærekraft
Hovedmål: Bærum er ledende i arbeidet for et klimaog miljøvennlig samfunn
Se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Delmål

Kari, det
blågrønne

Delmål 1
Bærum vil ta vare
naturen og sikre
naturmangfoldet og
økosystemet

Sammenlignbare
norske
kommuner er
enda mer
oﬀensiv.

en viktig
målsetting

Delmål 2
Bærum reduserer
klimautslipp i tråd med
EU sine målsettinger

Bærum
vil ta
vare på...

Skal det
være lett,
eller annet
ord?

Delmål 2
Bærum utvikler
smarte og
bærekraftige byer
og tettsteder

Delmål 3
I Bærum er det lett å
leve klima- og
miljøvennlig

I Bærum
skal det
være enkelt
å ...

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?

Det ble gjort et poeng av at
Bærum ikke har spesielt
ambisiøse mål
sammenlignet med
kommuner vi liker å
sammenligne oss med.
Flere yer, f.eks Stavanger
ligger langt over EU.

Gruppe 6
Frigg
Høyre
MIK

Morten
H

Nikki
MDG
MIK

Frank
V
BIOM

Del 1: Delmål for Klima- og miljømessig bærekraft
Hovedmål: Bærum er ledende i arbeidet for et klimaog miljøvennlig samfunn
Se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Delmål

Delmål 1
Bærum vil ta vare
naturen og sikre
naturmangfoldet og
økosystemet

Det Bærum har
fått av naturen
er unikt i norsk
målestokk og
må tas vare på.

Delmål 2
Bærum reduserer
klimautslipp i tråd med
EU sine målsettinger

.. og egne
målsettinger

Selvsagt,
det er en
minimum.

Delmål 2
Bærum utvikler
smarte og
bærekraftige byer
og tettsteder

Delmål 3
I Bærum er det lett å
leve klima- og
miljøvennlig

stimuler alle
til å tenke og
utøve
bærekraft

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?

Bærum både bør og skal være et
fyrtårn i norsk klima- og utvikling
i kommune Norge. Som en
konsekvens skal
politikk/vedtak/innovasjon/ressu
rser rettes inn mot dette. Idag er
vi mer enn 30 % bak
målsettingene, skal vi få det til
må vi gi gass. NÅ!

Synes godt man kan ta
med en formulering
om at klima og miljø er
sektorovergripende og
skal være en prioritet
der det kan være en
prioritet

Savner FNs
bærekraftsmål

Klima- og
miljø er
alles
ansvar!

Strategi for
klima- og miljømessig bærekraft

Gruppe 3
Ida
Frp
Plan

Haakon
Høyre
BAUN

Mathias
Høyre
Plan

Kim
MDG
Plan

Dina
SV
BAUN

Del 2: Strategier og arealstrategier for klima- og miljømessig bærekraft

Hovedmål: Bærum er ledende i arbeidet for et klimaog miljøvennlig samfunn
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...
Strategier
Kjedelig, men
"det som blir
målt blir
gjort"

Kamp mot
plastforurensing
sentralt.

Strategi 1
Sikre god tilgang til
grøntområder og
oﬀentlige rom fra
fjorden til marka

Strategi 2
Sikre ren luft,
rent vann og
hindre forurensning

Strategi 3
Føre klimaregnskap og
klimabudsjett for å nå
våre mål

*klima- og
miljøvennlig
Vekt på
"lokale"
fornybare
energikilder

Energi fra
VEAS bør
brukes lokalt,
ikke sendes til
Vestlandet

Strategi 7
Legge til rette for at alle
kan ha en kortreist
hverdag og nærhet til
hverdagsfunksjoner

Strategi 6
Legge til rette for at
alle enkelt kan
endre forbruksmønster,
blant annet deling og
gjenbruk

Strategi 5
Legge til rette for at
miljøvennlig
transportmidler er
førstevalg for
innbyggerne

Strategi 4
Ta i bruk fornybare
energikilder

Bevare
strandsonen
Her må vi ta
diskusjonen om
Bærum skal være
en kommune med
arbeidsinnpendling

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?

Her er det
nærmest umulig å
velge, alt må
gjøres og alt
henger sammen
med alt

Sikre
jordvern for
innbyggerne

Helt enig
med
Dina.

Bærums
kulturlandskap
skal bevares

Arealstrategier
1-3 fremstår
veldig like og
overlappende.

Arealstrategi 1
Fortsette fortetting ved
knutepunkter og begrense
boligbygging i resten av
kommunen

Arealstrategi 2
Begrense fortetting ved
småhus; Det skal føres en
restriktiv boligpolitikk utenfor
knutepunktene slik
at man bygger opp under
knutepunktsfortetting,
imøtekommer boligbehovet og
opprettholder strøkets
karakter

Er dette i
motsetning til
nr. 2 om
strøkets
karakter?

Arealstrategi 4
Praktisere
arealnøytralitet ved
å transformere og
gjenbruke bebygde
arealer fremfor å
ta i bruk nye
utbyggingsarealer

Arealstrategi 7
Ta vare på dyrket
mark og grøntområder
for å sikre fremtidig
ressurser og
matvareproduksjon

Sikre realistisk
veikapasitet og
unngå
unødvendig kø,
kork og kaos

Arealstrategi 5
Prioritere gående, syklende
og kollektivtraﬁkk på
eksisterende og nye veinett,
og sikre og tilrettelegge
for sammenhengende
og trygge gangog sykkelveier
Aldri før har folk syklet så lite som nå,

Arealstrategi 3
Begrense
transportbehovet
gjennom kompakt
byutvikling med kvalitet
rundt kollektivknutepunkter

Hva menes
med
"aktiv"?

Arealstrategi 6
Fremme grønn
mobilitet gjennom
en aktiv
parkeringspolitikk

Fremme grønn
mobilitet ved eks. å
favorisere grønne
kjøretøy - begrense
parkering ved
kontorer -

men samtidig har vi aldri pratet om
sykkelveier så mye som nå. Sykkelveier
koster i gjennomsnitt omtrent kr. 7 500
per meter (samferdsel.no). Og jeg ønsker
bare at vi oppretter de der vi vet at folk
ofte sykler og der de kan brukes av ﬂest
mulig. Det tristeste er å sprenge
budsjettet på et tiltak som ikke gagner
mange, og som ikke er særlig eﬀektivt.

Arealstrategi 8
Kartlegge og planmessig
sikre viktige naturområder
og naturverdier,
bærekraftige økosystemer
og blågrønne
strukturer

Arealstrategi 9
Arbeide målrettet med
klimatilpasning og
samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen
Godt dekket i
dagens praksis
og nasjonale
pålegg

Arealstrategi 10
Tilpasse arealnormer
for barnehage og skole
etter hvor de bygges
(byområder,
knutepunkter, annet)

Dette bør ikke være et strategisk
grep i seg selv, men heller en
nødvendighet ved det enkelte
prosjekt for å få på plass
skolekap. ved arealknapphet.
Alle prosjekter må tilpasses
omgivelsene, men det er jo ingen
grunn til å gå inn for lavere
arealnormer som overordnet
strategisk grep?

Viktigere å sikre
gode nok arealer
til alle
formålsbygg
uavhengig av hvor
de bygges

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?

Noe om hvordan
man kan sikre et
større mangfold i
botilbudet, for
både unge og de
med lavinntekt

Arealstrategi 3
Stille krav om varierte
boligtyper som
imøtekommer fremtidig
boligbehov,
herunder rimeligere
boliger, og som sikrer
varierte
og mangfoldige bomiljøer

Det er en god
strategi å ikke ha
for mange
strategier, ref
strategi 1, 2 og 3.

Gruppe 4
Ole Kristian
Høyre
Eierutvalget
Formannskapet

Kari
AP
Formannskapet

Hans
MDG
BAUN

Eirik
Venstre
Planutvalget
Formannskapet

Del 2: Strategier og arealstrategier for klima- og miljømessig bærekraft

Hovedmål: Bærum er ledende i arbeidet for et klimaog miljøvennlig samfunn
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...
Strategier
Kari enig,
ivaretatt
gj vedtak

Strategi 1
Sikre god tilgang til
grøntområder og
oﬀentlige rom fra
fjorden til marka

Strategi 2
Sikre ren luft,
rent vann og
hindre forurensning

Strategi 3
Føre klimaregnskap og
klimabudsjett for å nå
våre mål

Strategi 6
Legge til rette for at
alle enkelt kan
endre forbruksmønster,
blant annet deling og
gjenbruk

Strategi 5
Legge til rette for at
miljøvennlig
transportmidler er
førstevalg for
innbyggerne

Strategi 4
Ta i bruk fornybare
energikilder

Strategi 7
Legge til rette for at alle
kan ha en kortreist
hverdag og nærhet til
hverdagsfunksjoner

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?

Sikre natur og
naturmangfold gjennom
arealnøytralitet. Nybygging
skal skje gjennom
transformasjon av allerede
utbygde arealer.

Sikre
oppnåelsen av
et
nullutslippssa
mfunn

Arealstrategier

Arealstrategi 1
Fortsette fortetting ved
knutepunkter og begrense
boligbygging i resten av
kommunen

Arealstrategi 2
Begrense fortetting ved
småhus; Det skal føres en
restriktiv boligpolitikk utenfor
knutepunktene slik
at man bygger opp under
knutepunktsfortetting,
imøtekommer boligbehovet og
opprettholder strøkets
karakter

Arealstrategi 4
Praktisere
arealnøytralitet ved
å transformere og
gjenbruke bebygde
arealer fremfor å
ta i bruk nye
utbyggingsarealer

Arealstrategi 5
Prioritere gående, syklende
og kollektivtraﬁkk på
eksisterende og nye veinett,
og sikre og tilrettelegge
for sammenhengende
og trygge gangog sykkelveier

Arealstrategi 7
Ta vare på dyrket
mark og grøntområder
for å sikre fremtidig
ressurser og
matvareproduksjon

Arealstrategi 8
Kartlegge og planmessig
sikre viktige naturområder
og naturverdier,
bærekraftige økosystemer
og blågrønne
strukturer

Ha en
nullvisjon

Arealstrategi 3
Begrense
transportbehovet
gjennom kompakt
byutvikling med kvalitet
rundt kollektivknutepunkter

Arealstrategi 6
Fremme grønn
mobilitet gjennom
en aktiv
parkeringspolitikk

Arealstrategi 9
Arbeide målrettet med
klimatilpasning og
samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen

... og
verne ...

Arealstrategi 10
Tilpasse arealnormer
for barnehage og skole
etter hvor de bygges
(byområder,
knutepunkter, annet)

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?

Naturmangfold
skal ivaretas
gjennom en
nullvisjon for
arealbruk.

Opprettholde
mindre skoler og
barnehager i
boligområdene
utenfor
byområdene

Praktisere
arealnøytralitet ved
å avlegge årlig
arealregnskap med
mål om netto null
tap av
naturområder.

Egen
strategi på
restaurering
av natur

Legge til rette for en
innsektsvennlig politikk ved at
det etableres ﬂere grønne lunger
og blomsterenger for å sikre
leveområder for bier og andre
pollinerende insekter.
Kulturlandskapet og fremtidig
matproduksjon sikres gjennom
et aktivt jordvern

Gruppe 6
Frigg
Høyre
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H
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Del 2: Strategier og arealstrategier for klima- og miljømessig bærekraft

Hovedmål: Bærum er ledende i arbeidet for et klimaog miljøvennlig samfunn
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...
Strategier
Synes denne formuleringen
er litt intetsigende. "Aktivt
jobbe for" er det kanskje litt
mer tak i? Forsøpling bør
også med her.

Strategi 1
Sikre god tilgang til
grøntområder og
oﬀentlige rom fra
fjorden til marka

Blir ''bare''
en
konsekvens
av vedtak

Strategi 2
Sikre ren luft,
rent vann og
hindre forurensning

Strategi 3
Føre klimaregnskap og
klimabudsjett for å nå
våre mål

Vi trenger en
endring i
forbrukeratferd.

Strategi 4
Ta i bruk fornybare
energikilder

Strategi 5
Legge til rette for at
miljøvennlig
transportmidler er
førstevalg for
innbyggerne

Strategi 6
Legge til rette for at
alle enkelt kan
endre forbruksmønster,
blant annet deling og
gjenbruk

Strategi 7
Legge til rette for at alle
kan ha en kortreist
hverdag og nærhet til
hverdagsfunksjoner

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?

''Labbe'',
leke og være
innovative
på mobilitet.

Inkludere
klima og
miljø der det
er relevant

Arealstrategier

Arealstrategi 1
Fortsette fortetting ved
knutepunkter og begrense
boligbygging i resten av
kommunen

Arealstrategi 2
Begrense fortetting ved
småhus; Det skal føres en
restriktiv boligpolitikk utenfor
knutepunktene slik
at man bygger opp under
knutepunktsfortetting,
imøtekommer boligbehovet og
opprettholder strøkets
karakter

Arealstrategi 4
Praktisere
arealnøytralitet ved
å transformere og
gjenbruke bebygde
arealer fremfor å
ta i bruk nye
utbyggingsarealer

Arealstrategi 5
Prioritere gående, syklende
og kollektivtraﬁkk på
eksisterende og nye veinett,
og sikre og tilrettelegge
for sammenhengende
og trygge gangog sykkelveier

Arealstrategi 7
Ta vare på dyrket
mark og grøntområder
for å sikre fremtidig
ressurser og
matvareproduksjon

Arealstrategi 8
Kartlegge og planmessig
sikre viktige naturområder
og naturverdier,
bærekraftige økosystemer
og blågrønne
strukturer

Arealstrategi 3
Begrense
transportbehovet
gjennom kompakt
byutvikling med kvalitet
rundt kollektivknutepunkter

Arealstrategi 6
Fremme grønn
mobilitet gjennom
en aktiv
parkeringspolitikk

Arealstrategi 9
Arbeide målrettet med
klimatilpasning og
samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen

Arealstrategi 10
Tilpasse arealnormer
for barnehage og skole
etter hvor de bygges
(byområder,
knutepunkter, annet)

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?

Bevare Bærums identitet
med kulturmiljøer,
rekreasjonsområder og
grønne lunger innenfor
byggesonen, samt løkker
og skogholt i nærmiljøene.

Utbyggingspolitikke
n i områder med
småhus og rekkehus
skal være restriktiv,
slik at strøkenes
karakter
opprettholdes.

Føre en arealpolitikk
som legger til rette
for at bedrifter og
næringsvirksomhet
kan få utvikle seg.

Ettersom vi har et unikt
biomangfold må vi verne,
pleie og overlevere til
fremtidige generasjoner. Ja,
det kan føre til ulemper i
dag men vi må tenke
forvalteransvar.
Lage en strukturert
sammenhengende plan
for å beholde ''gamle''
sentrumsområder (eks.
Haslum, Hosle,
Rykkinn, Østerås osv)

Legge til rette for
levende
sentrumsområder
med en god
blanding av boliger,
næring og kultur.

Vernet av
natur må få en
sterkere status
enn idag.

Delmål for
Bærum som organisasjon

Gruppe 1
Finn Oddvar
Senterpartietpartiet

Signe
MDG
FSK

Kjell
AP

Dag
Høyre
MIK

Del 1: Delmål for Bærum kommune som organisasjon
Hovedmål: Bærum er en handlekraftig
og innovativ kommune
Se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Delmål
Bærum er ?...
vs skal bli.
Gjennomgående
problemstilling for
hele prosjektet

Er vi i
2040?
Delmål 2
Bærum har gode og
målrettede tjenester
med høy kvalitet

Delmål 1
Bærum er en åpen,
digital og smart
kommune

Hva er en
åpen
kommune?

Digitalisering
og smartness
er bra, men
ikke mål i seg
selv?

Fleksibel
arbeidsplass,
lønn, godt
arbeidsmiljø

Delmål 3
Bærum er en attraktiv
og konkurransedyktig
arbeidsgiver, som har
fokus på kompetanseutvikling, kunnskap og
innovasjon

Gode delmål
2-5, men
blir lett
honnør-ord
Delmål 4
Bærum er en
bærekraftig kommune

Peker vel
på mye
mer enn
org?

Indirekte
utslipp
måles og
går ned

Delmål 5
I Bærum sikrer vi et
trygt og robust
lokalsamfunn ved
kriser og
alvorlige hendelser

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?

Notater:
Hva ligger det i begrepet å være en åpen kommune som organisasjon? Ref.
diskusjon om ansattes mulighet og rett til ytringsfrihet - til hendelser i egen
organisasjon.
Vil de som leser dette forstå at vi er i 2040? Formulere målene på en slik måte at
dette er et mål og at det er tydelig at det skal være sånn i 2040

Bærum er
inkluderende
for alle grupper

Kan ikke miste nærkontakten til mennesker selv om vi digitaliserer.
Tjenester: må bestrebe å være blant de beste kommunene i Norge
Konkurrasedyktig lønninger, særlig innenfor helse, sosial, pleie og omsorg.
Bosette seg i nærområdet, kortreist arbeidskraft
Hva er egentlig en bærekraftig kommune? Hva ligger i dette begrepet?
Sosiale møteplasser i nærområder
Inkluderende for alle grupper,
Vanskelig å sette mål for Bærum som organisasjon alene.

Bærum må være
konkurransedykti
g. Enkelt å bosette
seg og kort vei til
jobben

Gruppe 2
Anita
SV
Planutvalget

Elizabeth
Høyre
BAUN

Sigrid
Høyre
BAUN

Cristin
Xiaojun
MDG
MIK

Siw
Høyre
varaordf.

Del 1: Delmål for Bærum kommune som organisasjon
Hovedmål: Bærum er en handlekraftig
og innovativ kommune

Er dette
hvordan vi
ønsker
kommunen
skal bli omtalt?

Bærum er
en
bærekraftig
kommune

Se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Delmål

Delmål 2
Bærum har gode og
målrettede tjenester
med høy kvalitet

Delmål 1
Bærum er en åpen,
digital og smart
kommune

For
alle?

Hva med
tilgjengelighe
ten på disse
tjenestene?

Delmål 3
Bærum er en attraktiv
og konkurransedyktig
arbeidsgiver, som har
fokus på kompetanseutvikling, kunnskap og
innovasjon

Bør vi ta
med noe om
arbeidsmiljø
og trygghet?

Delmål 4
Bærum er en
bærekraftig kommune

er bedre
som
hovedmål

Delmål 5
I Bærum sikrer vi et
trygt og robust
lokalsamfunn ved
kriser og
alvorlige hendelser

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?
Delmål 3:
For at Bærum
kommune skal
være en attraktiv
arbeidsgiver må vi
kunne tilby hele
og faste stillinger.

Delmål 2: stusset også litt over
målrettet, men mener man kan
inkludere "intensjonen": tjenestene
må svare på innbyggernes behov og
vi bør unngå "overlappende
tjenester"

Delmål 1 -er litt
usikker på hva
som egentlig er
tenkt dekket inn i
dette delmåletblir litt "ﬂuﬀy"

Delmål 1: enig med Siw, kanskje konkretisere
litt hva man mener med åpen: Bærum er en
digital og smart kommune som er åpen for
nye løsninger og digitale innovasjoner.
ikke nødvendigvis den ordlyden, men hadde
vært ﬁnt med mer konkret.

delmål 2- synes ikke
"målrettede" tjenester er
noen god formulering. Da
er det bedre å ta det ut. Sik
at det står "Bærum har
gode tjenester med høy
kvalitet"

Delmål 5- Synes det bare
bør stå "I Bærum har vi et
trygt og robust
lokalsamfunn" event hvis
krisehåndtering var
hensikten med punktet må
det skrives om.

Slutter meg til
kommentarene
fra Siw og Sigrid.

delmål 5: trygt og robust
alltid, syntes derfor ordlyd
bør endres litt: Bærum er
et trygt og robust
lokalsamfunn som er godt
rustet til å takle kriser og
alvorlige hendelser.

enig
med
Sigrid
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Del 1: Delmål for Bærum kommune som organisasjon
Hovedmål: Bærum er en handlekraftig
og innovativ kommune
Se gjennom forslagene til delmål, og vurder om innholdet svarer ut tidligere innspill til prioriteringer og
fokusområder. Er det noe du vil fjerne, endre, legge til ved et delmål skriver du dette på post-it lapp og
fester ved delmålet. Hvis du savner et delmål eller har noen generelle kommentarer skriver du dette på
post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Delmål

Hva legges det i å
være en åpen
kommune? Bruke
tilgjengelig eller
transparent

Bærum kommune
styre på en
eﬀektiv måte uten
unødvendig
byråkrati

Her også. Vi burde
være, er ikke og det
er ofte stor forskjell
på de forventingene
vi skaper som
arbeidsgiver og det
vi er.

Bærum kommune må
være
konkurransedyktig på
lønn for yrkesgrupper
hvor kommunen har
problemer med å
rekrutere.

Kanskje prøve å
ﬁnne et annet ord
enn robust? Forsøke
å tenke hva er det
innbyggerne kan
forvente av oss i en
krise

Delmål 1
Bærum er en åpen,
digital og smart
kommune

Bærum
kommune skal
unngå å iverksette
unødvendige
digitaliseringspros
jekter.

Smart sier
lite eller
ingenting
og bør ut.

Det må være lett å følge
kommunens håndtering av
ulike saker digitalt så at
intresserte kan følge med
når det skjer noe på den
saken de er opptatt av for
at vi eksternt skal bli
oppfattet som dette.

Men vi har ikke det på alle
områder. Bær ikke da dette
skrives "skal ha", generelt
litt skeptisk til mål om at
har eller er når jeg egentlig
tror vi ofte går i motsat
retning

Delmål 2
Bærum har gode og
målrettede tjenester
med høy kvalitet
Tjenestene må
dog ligge innenfor
det som er
økonomisk mulig.

Det beste
er det
godes
ﬁende

Bærekraftig
på hvilken
måte?
Delmål 3
Bærum er en attraktiv
og konkurransedyktig
arbeidsgiver, som har
fokus på kompetanseutvikling, kunnskap og
innovasjon

Delmål 5
I Bærum sikrer vi et
trygt og robust
lokalsamfunn ved
kriser og
alvorlige hendelser

Delmål 4
Bærum er en
bærekraftig kommune

Ikke bare
ved kriser
vel?

Bærum er en
økonomisk
ansvarlig
kommune.

Noen delmål du savner? Eller har du noen generelle innspill til delmålene?

Jeg er enig i Stugus
kommentar frem til
siste poeng - jeg mener
vi går i riktig retning.
MEN, er det egentlig
mål når vi konstaterer
at vi har det sånn i dag?

Målrettede
tjenester med
høy kvalitet
når man
trenger det

Strategier for
Bærum som organisasjon

Gruppe 1
Signe
MDG
FSK

Finn Oddvar
Senterpartietpartiet

Dag
Høyre
MIK

Kjell
AP

Del 2: Strategier og arealstrategier for Bærum kommune som organisasjon

Hovedmål: Bærum er en handlekraftig
og innovativ kommune
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...
Strategier
DE
folkevalgte
må fta ansvar
for helheten

Strategi 2
Sikre god samhandling
og dialog med
innbyggere gjennom
brukervennlige og
enkle digitale løsninger

Strategi 1
Legge innbyggerdialog
og samarbeid til grunn
for utvikling av
kommunen og
tjenestetilbudet

Strategi 4
Jobbe tverrfaglig for å gi
innbyggere og brukere
helhetlig og koordinert
tjenestetilbud

Strategi 5
Sikre sammenheng i
læringsløpet fra barnehage
til ungdomsskole,
videregående skole og
høyere utdanning

Strategi 3
Sikre at innbyggerne
enkelt har innsyn i
kommunens virksomhet,
beslutninger, planarbeid
og korrespondanse

Like gode
kommunale
tilbud til de som
ikke behersker
det digitale

Så
selvfølgelig at
det er viktig å
passe på

Tror man lett kan
forregne seg på
økonomiske gevinster
og kapasitetsøkninge.
Det digitale vil kunne gi
bedre tjenester til de
som greier å benytte

Strategi 6
Ta i bruk velferdsteknologi i tjenestene
for å gi innbyggerne økt
livskvalitet og for å øke
kommunens
omsorgskapasitet

Viktig,
må ut av
siloene

Fundamentere og
konstruere dem
slik at man kan
bygge ﬂere
etasjer, utvide
bygg

Opplagt
Strategi 7
Være en mangfoldig og
inkluderende arbeidsplass
preget av åpenhet,
tillit og respekt

Strategi 9
Gjenbruke bygg og
arealer, i tillegg til å bygge
klima- og
miljøvennlige bygg

Strategi 8
Legge til rette for at
arbeidsreiser kan foretas
med gange, sykkel
eller kollektiv

Planlegge bygg for
ﬂere mulige
formål over tid.
Skole <->
kommunal
institusjon

Strategi 10
Gjøre tilgjengelig og
legge til rette for
sambruk i
kommunale bygg

Strategi 11
Sikre innbyggerne mot
klimaendringer og
naturkatastrofer, pandemier
og andre alvorlige
sykdommer

Strategi 11
Være en klima- og
miljøbevisst organisasjon
og samfunnsaktør

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?

Det gjenstår mye
for å nå målene.
Vi må bli mye
bedre på å måle
kvalititet.

Legge tilrette
for gode
sosiale
møteplasser i
nærområdene

Hvordan skal vi
sikre
innbyggerne
mot
klimaendringer?

Notater:
Veldig viktig at vi jobber mer tverrfaglig og beveger oss bort fra siloene.
Bruke bygg til ﬂere formål: må tenke både at vi enkelt kan utvide bygg og at de kan
brukes til ﬂere formål
Strategi 11: Hvordan skal vi få til det?

Kortreist samfunn
betyr bl.a. boliger til så
mange som mulig som
jobber her / lønnsnivå
som gjør det mulig å bo
her for nøkkelpersonel.
Hele faste stillinger.

Kontinuerlig
kvalitetsutviklingsar
beid på alle
arbeidsplasserforan
kret hos de ansatte
og av brukerne

Kreativitet og forskning i kommunen, om for og med tjenestene. Tjenestene må

Få til bedre
sirkulærokonomi

involveres. Like viktig at alle arbeidsplasser har et kvalitetsforbedringsprosjekt.
Fokus på at vi jobber med å gjøre ting bedre. Være stolt av arbeidsplassen sin.

Ha fokus på
bærekraftsmålene
når vi lager strat

Samarbeide
tettere med
fagforeningene
for å løse
kommunens
utfordringer

Kommunen skal være til for alle. Det må gjelde også de som ikke er digitalt ferdige,
og ikke minst - det er ikke sikkert at digitalisering alltid er løsningen. Det digitale

Få
innbyggerne
til å handle
mer lokalet

skaper nye behov, nye tjenester og behov for mer ressurser enn man har
opprinnelig.
Anbud - lokal vekting, løfte fram lokale tjenester
Vi som politikere er avhengig at noen følger med på det vi gjør og at prosessen er
åpen - bidrar til at vi holder en høy standard. odt samspill mellom media,
befolkningen og oss.
Strategi 11 - referanse til dagens situasjon, og alt samfunsnsstriktiren kollapser
hvis vi ikke har dette på plass. Også kostbart for samfunnet og naturen.
Stor jobb å endre transporthierarkiet. Behov for prioriteringer og tydelige føringer i
arealstrategien. Bike to work (Dublin) - jobben hjalp deg med å investere i sykkel,

Frigjøre de ansattes
skapertrang/kraft/kr
eativitet og pare den
med det private
arbeidslivets +
nabokommuner og
fylkeskommuner

Arealstrategier

Arealstrategi 1
Sikre bebyggelse og
transportinfrastruktur
mot ﬂom, ras og andre
uønskede hendelser

Arealstrategi 2
Bygge fremtidsrettede
oﬀentlige bygg som er
ﬂeksible, robuste og
klimatilpasset

Fundamentere og
konstruere dem
slik at man kan
bygge ﬂere
etasjer, utvide
bygg

Planlegge bygg for
ﬂere mulige
formål over tid.
Skole <->
kommunal
institusjon

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?

Gruppe 2
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Del 2: Strategier og arealstrategier for Bærum kommune som organisasjon

Hovedmål: Bærum er en handlekraftig
og innovativ kommune
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...
Strategier
Viktig med
medvirkning slik
at innbyggerenes
behov og ønsker
blir hørt

Strategi 2
Sikre god samhandling
og dialog med
innbyggere gjennom
brukervennlige og
enkle digitale løsninger

Strategi 3
Sikre at innbyggerne
enkelt har innsyn i
kommunens virksomhet,
beslutninger, planarbeid
og korrespondanse

Strategi 4
Jobbe tverrfaglig for å gi
innbyggere og brukere
helhetlig og koordinert
tjenestetilbud

Strategi 5
Sikre sammenheng i
læringsløpet fra barnehage
til ungdomsskole,
videregående skole og
høyere utdanning

Strategi 6
Ta i bruk velferdsteknologi i tjenestene
for å gi innbyggerne økt
livskvalitet og for å øke
kommunens
omsorgskapasitet

Strategi 7
Være en mangfoldig og
inkluderende arbeidsplass
preget av åpenhet,
tillit og respekt

Strategi 8
Legge til rette for at
arbeidsreiser kan foretas
med gange, sykkel
eller kollektiv

Strategi 9
Gjenbruke bygg og
arealer, i tillegg til å bygge
klima- og
miljøvennlige bygg

Strategi 10
Gjøre tilgjengelig og
legge til rette for
sambruk i
kommunale bygg

Strategi 11
Være en klima- og
miljøbevisst organisasjon
og samfunnsaktør

Strategi 11
Sikre innbyggerne mot
klimaendringer og
naturkatastrofer, pandemier
og andre alvorlige
sykdommer

Strategi 1
Legge innbyggerdialog
og samarbeid til grunn
for utvikling av
kommunen og
tjenestetilbudet

Spesielt viktig
for å sikre at
folk ikke blir
stående utenfor
arbeidslivet

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?

Strategi 6: tenker jo
at denne også
handler om de
ansatte og
tilrettelegge for at
de kan gjøre en god
jobb

Strategi 5: Gode
overganger og
kommunikasjon
mellom nivåene

Det er viktig at kommunen sikrer
grunnleggende rettigheter og
behov. Enkelte ting klarer man å
ordne i sitt lokale samfunn, men
de større problemene er man
avhengig av kommune og stat.
Eksempelvis pandemier og
lignende kriser.

BK må sikre at
beslutningene som tas i
administrasjonen og
politikken bidrar til å nå
målet om å være en
bærekraftig kommune.

Strategi 9 og 11
ved aktiv bruk
av anskaﬀelseskraft

Sette livskvalitet
og trivelse
fremfor
økonomisk
vekst

tilrettelegge for
innovative start-up
som kan løse
morgendagens
utfordringer (gjelder
også arealstrategi)

Arealstrategier

Arealstrategi 1
Sikre bebyggelse og
transportinfrastruktur
mot ﬂom, ras og andre
uønskede hendelser

Arealstrategi 2
Bygge fremtidsrettede
oﬀentlige bygg som er
ﬂeksible, robuste og
klimatilpasset

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?

2: veldig bra ﬂeksible til å endre
bruksområde
dersom behov
endres - istedenfor
at vi må rive og
bygge nytt
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Wenche

Del 2: Strategier og arealstrategier for Bærum kommune som organisasjon

Hovedmål: Bærum er en handlekraftig
og innovativ kommune
Se gjennom forslagene til strategier og arealstrategier, og marker så de strategiene du syns er viktigst å
ta med videre med en stjerne. Hvis du savner en strategi eller har noen generelle kommentarer skriver
du dette på post-it lapp og plasserer denne i boksen helt nederst.

Derfor skal vi...
Strategier
SME er en
praktisk måte
å
kommunisere
på

Vi må høre på hva
innbyggerne
mener, men må ta
våre besluttninger

Men digitale
løsninger er også
ekskluderende for
mange, og i tilegg
individualiserende
,

WencheViktig
med
innbyggerdialog

Brukere av
helsetjenester
bør ha en
koordinator.

Den
skjønte
jeg ikke.

Strategi 5
Sikre sammenheng i
læringsløpet fra barnehage
til ungdomsskole,
videregående skole og
høyere utdanning

Strategi 4
Jobbe tverrfaglig for å gi
innbyggere og brukere
helhetlig og koordinert
tjenestetilbud

Husk
ytringsfrihet
jfr. Stein.

Dette krever en helt
annen innreting på
kollektivtransport, i
tillegg er det et
problem at alt er
Oslosentrert

Strategi 7
Være en mangfoldig og
inkluderende arbeidsplass
preget av åpenhet,
tillit og respekt

Strategi 3
Sikre at innbyggerne
enkelt har innsyn i
kommunens virksomhet,
beslutninger, planarbeid
og korrespondanse

Strategi 2
Sikre god samhandling
og dialog med
innbyggere gjennom
brukervennlige og
enkle digitale løsninger

Strategi 1
Legge innbyggerdialog
og samarbeid til grunn
for utvikling av
kommunen og
tjenestetilbudet

Må være
enkelt
tilgjengelig på
kommunes
hjemmeside.

Søkefunksjon
på nettside er
for dårlig.

Strategi 6
Ta i bruk velferdsteknologi i tjenestene
for å gi innbyggerne økt
livskvalitet og for å øke
en del av
kommunens løsningen
omsorgskapasitet

Gjelder også
mikromobilitet.

Det som skjedde
med
kommunegården

Strategi 8
Legge til rette for at
arbeidsreiser kan foretas
med gange, sykkel
eller kollektiv

er ikke å
Strategi 9
gjenbruke bygg.
Gjenbruke bygg og
arealer, i tillegg til å bygge
klima- og
miljøvennlige bygg
Dette forutsetter at man også er
villige til å bruke ekspropriasjon i
forhold til arealbruk i noe større
grad enn i dag. Samme med
strategiske oppkjøp. Eksempel,
både på Rykkinn og BV har vi nå
diskusjoner om bruk av
jordbruksjord til samlokaliserte
boliger. Hvorfor er det lettere
enn å kjøpe en boligeiendom
eller to og bygge om?

Pandemibe
kjempelse
er vi gode
på. nå.

Bygge om
skoller til
eldreboliger når
skolebehovet
ikke er der.

Strategi 10
Gjøre tilgjengelig og
legge til rette for
sambruk i
kommunale bygg

Strategi 11
Være en klima- og
miljøbevisst organisasjon
og samfunnsaktør

Strategi 11
Sikre innbyggerne mot
klimaendringer og
naturkatastrofer, pandemier
og andre alvorlige
sykdommer
Synes ikke
dette sier noe
mer enn vi
allerede har

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til strategiene?

Det er i sum litt for mye
vekt på individrettede
tiltak og litt for lite på å
videreutvikle
samarbeidet med
organisasjoner av ymse
slag, som vel

Arealstrategier

Arealstrategi 1
Sikre bebyggelse og
transportinfrastruktur
mot ﬂom, ras og andre
uønskede hendelser

Arealstrategi 2
Bygge fremtidsrettede
oﬀentlige bygg som er
ﬂeksible, robuste og
klimatilpasset

Er det noe du vil legge til? Eller har du noen generelle innspill til arealstrategiene?

Det må være et mål at
kommunen skal overta mer av
detaljplanlegging av utbygging.
Usikker på om det egentlig hører
til her, men nå så er vektlegging
mellom eier og fellesskap for
sterkt i eiers favør, som
eksempel ved boligbygging og
fortetting.

Klimatilpassede
bygg må sees i et
totalperspektiv
klimaklok men
samtidig et godt
sted å være i eller
jobbe i

Utnyttelse
Digitalisering

Viktig med en
vedlikeholdsst
rategi for å
ivareta våre
verdier .

