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Strategisk næringsplan Bærum kommune 2019-2029 –
høringsutkast

Visjon
Bærum kommunes visjon er: Sammen skaper vi fremtiden: mangfold – raushet – bærekraft.
Den passer også godt til å utvikle nærings- og kunnskapskommunen Bærum. Kommunen skal ha en
aktiv rolle, men samtidig invitere til bredt samarbeid med næringslivet i kommunen. Vi ønsker et
variert og innovativt næringsliv som kan bygge videre på den kompetansen og fortrinn som i dag
finns i kommunens næringsliv og i Oslo-regionen for øvrig. Et næringsliv som samarbeider tett med
akademia, kommunen og andre offentlige virksomheter. Kommunen ønsker å ha en rolle som aktiv
partner og tilrettelegger for å fremme dette samarbeidet.

Hovedmål og delmål
Mål for næringsplanen
1. Bærum er attraktiv for lokalisering av næringsvirksomhet i regionen.
2. Bærum oppleves som en offensiv tilrettelegger for næringslivet
3. Bærum kommune bidrar til at næringslivet har god tilgang til spesialisert og relevant
kompetanse
4.Bærum skal, i samarbeide med næringslivet, realisere en smart, digital og levende
samfunnsutvikling
5. Bærum er «god på å være kommune» og gir befolkningen gode rammebetingelser for sin
hverdag.

Strategier for å nå målene
Gjennom næringsstrategien vil Bærum kommune:
 Bygge Sandvika som attraktiv regionby som kan tiltrekke seg innovative miljøer
 Videreutvikle Fornebu og Lysaker som viktig teknologiklynge og utstillingsvindu for grønn
teknologi
 Ivareta et mangfoldig næringsliv med plass for nyskaping, forskning og innovasjon
 Legge til rette for et godt samarbeid mellom kommune, næringsliv og akademia
 Tilrettelegge for et aktivt næringsliv med bærekraftige og klimakloke løsninger




Legge til rette for utvikling og etablering av næringsarealer i tråd med overordnet planverk
Være en regional aktør som tar et helhetlig ansvar for utvikling av næringslivet med en relevant
bredde av næringer



Utvikle og forbedre forvaltning og myndighetsutøvelse gjennom dialog og samarbeid som
bidrar til forutsigbare rammebetingelser og effektiv saksbehandling

I tråd med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal det i fremtiden utvikles
konsentrerte områder for arbeidsplassintensive virksomheter i nærhet til kollektivsystemet. I Bærum
innebærer dette en videreutvikling av Sandvika, Lysaker, Fornebu og områdene langs E18. Bærum er
en del av teknologiaksen fra Oslo til Kongsberg, og dette gjør oss til et attraktiv kommune for
lokalisering av flere type næringer. Konsentrert vekst gir grunnlag for mer levende byer og tettsteder
med bedre handels-, service- og kollektivtilbud.
Systematisk innovasjonsarbeid bidrar til nye løsninger som møter morgendagens utfordringer.
Forskning og innovasjon er tett knyttet sammen. Bærum 2029 skal være en tydelig
kunnskapskommune, som preges av tett samarbeid med næringsliv og akademia..
I forlengelsen av dette er det også viktig at kommunen legger til rette for videreutvikling av forskningsog utviklingsmiljøer som kan støtte opp om næringslivets aktiviteter og egen forskning.
Universitetsmiljøer og tilkoblede innovative næringsklynger er et viktig premiss for å bygge opp rundt,
og utvikle eksisterende virksomheter.
Det har i flere år blitt påpekt at det er behov for flere med yrkesfaglig utdanning i Norge. For Bærum
kommune representerer dette en reell utfordring. Sammen kan næringslivet og kommunen legge til
rette for lærlingeplasser, styrke omdømmet til fagutdannede og dermed legge grunnlaget for å ha
tilstrekkelig tilgjengelig arbeidskraft for å møte fremtidens utfordringer innenfor tjenestene.
Næringslivet er sterkt og unikt med et tydelig fokus på bransjeklynger. I tillegg representerer nærhet
til hovedstad et viktig fortrinn. Bransjeklynger og lokalisering gir attraktivitet i et internasjonalt
perspektiv, og sikrer innovasjon og spin-offs mot nye områder.

1. Bærum er attraktiv for lokalisering av næringsvirksomhet i regionen.


Bærum skal være den foretrukne kommunen for etablering av næringsliv i regionen

 Bærum skal bidra med å sikre og videreutvikle sine fortrinn med sterke bransjeklynger



Bærum skal være anerkjent for sitt samarbeid mellom kommuner, næringsliv og akademia
Bærum skal synliggjøre teknologi- og innovasjonsmiljøer i profilering av lokalt og regionalt
næringsliv

2. Bærum oppleves som en offensiv tilrettelegger for næringslivet


Bærum skal ha en helhetlig areal- og samferdselspolitikk som bidrar til vekst og økt lønnsomhet
i næringslivet





Bærum kommune skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom sine anskaffelser og
sine tjenester, og bidra til utvikling av nærmarkedet ved å handle lokalt der dette er mulig.
Bærum skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen.
Bærum skal sikre enkel, rask og likeverdig behandling i sin forvaltning og myndighetsutøvelse
overfor næringslivet.

3. Bærum kommune skal bidra til at næringslivet har god tilgang til spesialisert og relevant
kompetanse





Bærum skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv
Bærum skal offensivt legge til rette for samarbeid mellom næringsliv, akademia og kommune
Bærum skal aktivt utnytte mulighetene for næringsutvikling gjennom klynger
Bærum skal arbeide for å gjøre relevant og styrke fagopplæringen i regionen; samt å sørge for
tilbud om videre - og etterutdannelse for de sysselsatte

4. Bærum skal ha en smart, digital og levende samfunnsutvikling






Bærum skal bidra til vekst, skalering av virksomheter og økt verdiskaping
Bærum skal benytte innovative innkjøp til å utvikle eget marked for nye innovative løsninger
og produkter
Bærum skal bidra til utvikle regionen som arena for utprøving av ny teknologi og innovative
løsninger
Bærum skal gjennom digital transformasjon forbedre, fornye og forenkle prosesser, produkter
og tjenester
Bærum skal innovativt lede regionens arbeid rundt mobilitet, smartby, høyteknologi og
bærekraftig utvikling

5. Bærum er «god på å være kommune» og gir befolkningen gode rammebetingelser for sin
hverdag.





Bærum skal legge til rette for videre boligutbygging i prioriterte utbyggingsområder og arbeide
for styrking av kollektiv transport og nødvendig veiutbygging.
Bærum skal gjennom bevist stedsutvikling skape attraktive steder som tiltrekker seg ungdom
som vil bosettes seg og etablere virksomheter i kommunen
Bærum kommune skal yte gode og fremtidsrettede tjenester og bidra til gode skoletilbud- og
oppvekstsvilkår for barn og unge.
Bærum skal samarbeide med Bærumsamfunnet om fritids- og friluftsmuligheter som er
attraktive og lett tilgjengelige for innbyggerne.

Handlingsplan og videre arbeid
Gjennomføring av planen
Bærum kommune v/ rådmannen og relevante etater ta eierskap til gjennomføring av denne planen i
nært samarbeid med Bærum næringsråd og Smart City.. Næringsarbeidets mandat, rolle og
ressurstilgang vil bli styrket slik at dette kan la seg realisere. Arbeidet vil bli organisert for å sikre

bred involvering og mobilisering av innsats for utvikling av både kommunen og regionen. Det er i
videre arbeid viktig å sikre gode sammenhenger mellom kommunens og fylkeskommunens planer og
tiltak, i tillegg til en kontinuerlig tilpasning til de rammebetingelser og vilkår som følger av
næringslivets utvikling. Dette for å sikre samhandling og samarbeid mot samme mål.

Måling av resultater
Handlingsplanen skal ha tydelige milepæler og KPIer for tydelig kunne måle effekt av arbeidet og sikre
måloppnåelse. Det skal rapporteres og legges til rette for dialog med aktuelle parter for å sikre ønsket
utvikling gjennom planens virketid.

