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SAMMEN 
utvikler vi et Bærum for fremtiden



127.000 innbyggere

20% innvandrerbakgrunn

51 
kommunestyre-
representanter

Bærum – en bærekraftig kommune

Over 150 nasjonaliteter

Høy andel elbiler

73.000 arbeidsplasser

7 500 årsverk –
12.600 ansatte

200 tjenestesteder   
10,3 milliarder 
brutto budsjett 

Norges 5. største kommune

1/3 blokkleiligheter
1/3 rekkehus
1/3 eneboliger

Frivilligheten blomstrer

3. største 
olje- og 
gasskommune i 
antall ansatte, etter 
Stavanger og Sola



Vårt samfunnsoppdrag

Det handler om å ha 

noe å leve av

leve i og 

leve for

Skape gode 
vilkår for 
mestring



Fremtiden skapes nå 

Utfordringsbildet:
Befolkningsvekst
Økende andel eldre, færre 
yrkesaktive, ensomhet
Press på velferdstjenester
Digitalisering 
Økonomiske 
rammebetingelser 
Klimautfordringer



Sammen skaper vi fremtiden 
Mangfold - raushet - bærekraft

Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne 
mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og 
læring.

Balansert samfunnsutvikling –
mangfoldig, grønn og urban.

En innovativ og endringsdyktig organisasjon 
med gjennomføringskraft

Dialog og medvirkning for bedre løsninger 



Dagens latin – helhetlig tankegang



• Klimaklok kommune. 
• «Tar vår del av veksten» – urban og grønn.
• Fornebu – vedtatt rammer for utbygging 
• Sandvika i støpeskjeen
• E-18 og Fornebubanen – sakte, men sikkert
• Langsiktig plan og styring. Omstilling inn i 20-årene
• Nye og bedre løsninger – innovasjon og forskning
• Innbyggersamarbeid – dialog på tvers av målkonflikter
• Fremtidens skole – aktiv læring og trygt skolemiljø
• Omsorg på nye måter – leve hele livet.
• Velferdstjenester – læring, mestring og omsorg
• Fremtidens arbeidsplass – digital og «på tvers»
• Storesøster i Viken – aktiv regional aktør 
• Ambisiøse investeringer
• Digitalt 1.valg 

Bærum kommune
Tenke langt – handle nå 



95 %





Omstilling på 1 -2 -3 
Hvorfor omstilling?

Strammere offentlig økonomi

Forventninger til en moderne kommune

Ta i bruk digitale verktøy & ny teknologi 

Trenger nye og bedre løsninger 

Hva er omstilling?

Forbedre, utvikle og endre dagens 

praksis for å sikre riktige tjenester innen 

gitte rammer.

Hvordan omstille?

Medarbeidere må involveres, nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste,  

tørre å utfordre praksis og «vedtatte  sannheter», starte tidlig og ta det over tid, 

dokumentasjon og analyse, 

sammenligne seg med og lære av andre kommuner, spørre innbyggere og brukere.



1. Fremtidens tjenester – behov og effekt 
2. Balansert samfunnsutvikling -

gode bysamfunn 
3. Klimakloke Bærum – handle lokalt
4. Kunnskapskommunen Bærum –

nye partnerskap
5. Sammen om Bærum -

frivillighet og innbyggersamarbeid
6. Kommune for fremtiden –

relevant og innovativ

Hva vil vi 
oppnå?

Hvordan vil vi 
gjøre det?



ETT BÆRUM



Forventninger til gode 
politiske kollegaer

Vær nysgjerrig

Les deg opp, still spørsmål

Vær åpen for nye løsninger

Gi deg selv tid – vær litt tålmodig

Bidra til godt samarbeidsmiljø

Balanser ombudsrollen og styringsrollen

Vær oppmerksom på arbeidsgiverrollen

Sammen skaper vi fremtiden
MANGFOLD – RAUSHET - BÆREKRAFT



Innovasjon i politikerrollen - Tillit

Økt legitimitet



Endre tankesett?



Informasjon og kommunikasjon

Tilbakemeldinger

Høringer og høringsmøter

Innspill / verksteder

Brukerinvolvering / råd

Frivillighet

Innbyggersamarbeid



Innbyggersamarbeidet står sterkt i Bærum





AtriX og EmmaMedLiv

Hva brenner DU for?





Forskning- og 
innovasjonsfond

Interne 
innovasjonsmidler

Midler til 
partnerskap med 

sosiale 
entreprenører

Forskningsmidler 
for å styrke 

eksternt FoU 
samarbeid



Fremtidens boformer





Uterom som skaper trivsel



Lykke til 
Jeg gleder meg til fire nye år med godt politisk 

håndverk og samarbeid til det beste for Bærums 
innbyggere og for videre god utvikling av 

Bærumssamfunnet
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