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01Lederkommentar

Tenke langt og handle nå

En kommunes viktigste oppgave er å levere tjenester 
til innbyggerne fra dag til dag, men også samtidig 
evne å ha blikket rettet fremover på fremtidens ut 
fordringer og løsninger.  

Vi vil at innbyggerne, særlig barn og unge, og per
soner som trenger særskilt støtte eller omsorg, skal 
ha gode tjenester også i fremtiden – om 20 og 40 
år. Derfor krever endringer i demografi og offentlig 
økonomi et systematisk og aktivt forbedringsarbeid. 
Ny teknologi og digitalisering krever nytenking 
og nye måter å organisere arbeidet på, og gir sam
tidig muligheter for effektivisering og forenkling. 
Klimautfordringer og internasjonale forhold stiller 
krav til kommunesektoren om å utvikle og gjennom
føre ny politikk.

Bærum kommune står midt i mange og viktige saker 
og prosesser, derfor sier vi at 2017 og 2018 handler 
om å beslutte og gjennomføre.

Miljø- og klimaklok kommune
Kommunen har satt i gang et flerårig utviklings
program for å bidra til det grønne skiftet i Bærum. 
Innbyggerinitiativ, grønn konkurransekraft og tekno
logisk spydspiss er viktige kjennetegn på en miljø og 
klimaklok kommune. Alle deler av bærumssamfunnet 
– enkeltpersoner, særskilt barn og unge, næringsliv, 
organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet 
mobiliseres i arbeidet for å nå de internasjonale og 
nasjonale klimamålene.

I 2017 ble Klimastrategi 2030 med handlingsplan lagt 
frem. Veien frem til strategien har vært spennende, 
lærerik og omfattende: fra Klimapanelets gode råd 
og innspill, til en omfattende kunnskaps og involve
ringsprosess i bærumssamfunnet med 1 200 forslag til 
tiltak.

Under strategiarbeidet har hele kommuneorganisa
sjonen vært mobilisert for å fremme klimakloke tiltak 
som skal bidra til at vi «feier for egen dør», særlig 
gjelder det tekniske tjenester og eiendom. Kommunen 

har gjennomført en omlegging av renovasjonsordnin
gen med sortering av matavfall. 

Omstilling og en ny administrativ  
grunnmur
I tråd med strategien i de senere års handlingsprogram 
om å «tenke langt og handle nå», er det satt i gang en 
rekke tiltak for å bygge en ny administrativ grunnmur. 
Ny organisasjon for stab og støttefunksjoner ble satt 
i verk fra 1. september 2017. Lønn, HR, økonomi
styring, regnskap og anskaffelser er nå sentralisert 
med «én dør inn». Bemanningen er redusert med cirka 
40 årsverk totalt i kommunen, i hovedsak ved naturlig 
avgang. Hensikten med omstillingen er å gi kostnads
effektive og brukervennlige interne tjenester, med 
et langt større innslag av heldigitaliserte prosesser. 
Etableringen av kontorlandskap i Rådhuset har redu
sert arealbruken og fordoblet antallet arbeidsplasser. 
Strategien Ett Bærum – digitalt førstevalg er vedtatt 
og fulgt opp med handlingsplan.

Bærekraftig velferd
Tre felles hovedgrep er valgt for å utvikle bærekraf
tige velferdstjenester: forebygging og tidlig innsats, 
mestring og selvhjulpenhet og effektive tjenester. 
Både  satsingen på digital skolehverdag og spesial
undervisning i klassefellesskapet er eksempler på 
viktige bidrag til tidlig innsats. 

Kommunen tilbyr nå Trygghetspakken, som består 
av digital trygghetsalarm, elektronisk lås, brann og 
røykvarsler, lokaliseringsteknologi (GPS) og andre 
trygghetsskapende sensorer. Frihets og velferds
teknologi er viktig i arbeidet for mestring og selv
hjulpenhet. 

Rådmannen stiller høye krav til effektiv drift og 
bærekraftige løsninger. De fysiske og økonomiske 
rammene tjenestene ytes innenfor, må være rasjonelle 
og fleksible. Strukturelle grep med planlegging og 
etablering av større driftsenheter er viktig for å skape 
bærekraftige tjenester. Innenfor skole, barnehage og 
kommunale boliger planlegger vi større enheter for 

Erik	Kjeldstadli,	rådmann	

å drifte med økt kvalitet og reduserte kostnader. Nye 
konsepter for tjenestene er under utvikling, blant annet 
demenslandsby og digital skolehverdag.

De utfordringene kommunen og samfunnet står 
overfor i årene fremover, krever økt satsing på 
frivillighet, innbyggersamarbeid og sosialt entrepre
nørskap i tjenesteytingen. Det er ansatt en koordina
tor for frivillighet og innbyggersamarbeid som skal 
bidra til å styrke det strategiske arbeidet og bedre 
koordine ringen. Det er en satsing på nærmiljøutvik
ling og arenaer for frivillighet i områdene Rykkinn og 
Fornebu. Det er inngått samarbeidsavtale med Ferd 
Sosiale Entreprenører.

Trygg og inkluderende oppvekst og 
læringsmiljø
Barnehager, skoler og fritidsaktiviteter skal gjøre 
barn og unge rustet for fremtiden. For å lykkes skal 
kommunen samarbeide tett med lokalsamfunnene. 
Satsingen på tiltak for inkluderende oppvekst og 
læringsmiljø for alle barn og unge omfatter blant annet 
miljølærere ved alle skoler for å styrke det forebyg
gende arbeid og delta i saker hvor det meldes bekym
ring, Tryggkontakt med ombudsfunksjon som er et 
tilbud til alle barn og foreldre, og styrking av skole
helsetjenesten med flere helsesøsterstillinger. 

Det er i tillegg økt innsats for læringsmiljø på skoler 
i to områder: Fornebuområdet og skolene Bærums 
Verk, Gullhaug, Lesterud og Mølladammen. 

By- og samfunnsutvikling
Fremtidens StorSandvika strekker seg fra Kjørbo i 
vest til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord. 
Disse, sammen med Lakseberget og Kadettangen i 
øst og sør, vil bli nye byområder som omkranser den 
gamle bykjernen. Perspektivene for Sandvika ble 
belyst i en politisk sak, samt i behandlingen av regu
leringsplanen for Sandvika sentrum øst. 

I 2017 ble det bygget 971 nye boliger, hvorav 39 
prosent innenfor definerte  knutepunkt. Dette er ikke i 

tråd med målsettingen i knutepunktstrategien. Årsaken 
er større utbygginger på områder som ligger utenfor 
kollektivknutepunktene, for eksempel på Vøyenenga. 
Dette er områder som er avsatt til boligbygging i 
 kommuneplanen for 2015–2030.  

Nasjonal transportplan befestet utbygging av E16 
Lysaker–Asker, og bygging av Fornebubanen. 
Reguleringsplan for E18 i Bærum er vedtatt. 

Bærum i regionen, nasjonen og verden
Som Norges femte største kommune ønsker Bærum å 
markere seg sterkere i prosesser som direkte og indi
rekte påvirker utviklingen av bærumssamfunnet. Dette 
innebærer utvikling av en sterkere aktørrolle i samar
beid med andre regionale, nasjonale og private aktører. 
Dette omfatter arbeid med regionreform, hovedstads
samarbeid og tettere tilknytning til Europa. 

Ledere og fagfolk er attraktive foredragsholdere som 
synliggjør bærumskompetansen på flere arenaer, også 
internasjonalt. På Bærumskonferansen 2017 samlet vi 
700 foreldre, lærere, byråkrater, politikere og repre
sentanter for næringslivet til refleksjon og diskusjon 
om morgendagens læring.

Bærum har tatt initiativ til et tettere samarbeid mellom 
kommunene i Osloregionen med sikte på etableringen 
av et hovedstadsråd.

2017 har handlet om å møte de langsiktige utfordrin
gene, med et helhetlig utviklingsperspektiv og med 
kortsiktige tiltak. Vi må regne med at omstillinger er 
kommet for å bli. Det handler også om å ha midler til 
nye formål og til nyskaping. Kommunen skal yte gode 
og forsvarlige tjenester, og på mange områder være 
på norgestoppen. Det skal vi få til fordi vi har god 
økonomisk styring.

Tilbake til innhold Tilbake til innhold



6  ÅRSRAPPORT	2017 	 ÅRSRAPPORT	2017	 7

02

Nøkkeltall for sunn økonomi
•  Netto driftsresultat ble 966 millioner kroner, som 

er 453 mill. høyere enn budsjettert, og skyldes 
ekstraordinær skatteinngang og god avkastning i 
forvaltningsfondet. Resultatgraden ble 9,4 prosent, 
som er godt over målsettingen på 4 prosent. 

• �Egenkapitalfinansieringen av de ikkerentable 
investeringene var på 50 prosent, som er likt mål
kravet.

•  Bufferfondet, som er kommunens reservefond, 
utgjorde 457 mill. ved utgangen av 2017, som er i 
samsvar med budsjett. Målkravet er minimum  
100 mill.

•  Likviditetsreserven er økt med 481 mill. fra 2016 
og var 1 665 mill. ved årets slutt. Dette er over 
målet på 300 mill., og høyere enn budsjettert. 

Det var brutto disponibelt 2 001 mill. til investeringer 
i 2017, herav 524 mill. overført fra 2016. Av dette er 
1 283 mill. eller 64 prosent brukt. Målsettingen er på 
70 prosent. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak 
forsinket oppstart eller for tidsoptimistisk periodise
ring for flere prosjekt. Som en følge av dette ble det i 
2017 tatt opp 447 mill. mindre i lån til investeringer 
enn budsjettert.

 

Driftsregnskapet for 2017
Brutto driftsresultat ble 1 212 mill., som er 12 mill. 
lavere enn i 2016, og 293 mill. bedre enn budsjettert. 
Dette skyldes i hovedsak en ekstraordinær høy skatte
inngang (6,2 prosent) og avkastning av forvaltnings
fondet. Netto avkastning fra forvaltningsfondet var på 
9,7 prosent, eller 228 mill., som er 143 mill. høyere 
enn budsjettert. Dette bidrar, sammen med lavere netto 
renteutgifter, til et netto driftsresultat på 996 mill., som 
er 119 mill. høyere enn 2016 og 453 mill. høyere enn 
budsjett 2017. 

Driftsregnskapet for 2017 viser, etter budsjetterte 
avsetninger, netto avsetning til forvaltningsfondet og 
øvrige avsetninger, et regnskapsmessig resultat på 227 
mill., som er 49 mill. lavere enn i 2016. Rådmannen 
foreslår at resultatet disponeres slik:
• 50 mill. til skattereguleringsfond
• 177 mill. til investeringsfond

Driftsutgiftene har økt med 2,9 prosent og driftsinn
tektene med 2,1 prosent fra 2016. Den relativt lave 
veksten i inntektene har sammenheng med at til
svarende vekst i 2016 var spesielt høy, grunnet god 
skatteinngang. I 2016 var veksten i utgiftene lav. For 
å møte de store investeringene og demografiutfordrin
gene kommunen står overfor de nærmeste årene, er det 
viktig at utgiftsøkningen ikke overstiger inntektsøknin
gen. Utviklingen må derfor følges nøye fremover, og 
nødvendige innsparinger gjennomføres.

Avstemming av inntektsførte refusjonskrav og 
mottatte innbetalinger fra Nav har i lengre tid vært 
utfordrende. Dette har sammenheng med avstem
mingsproblematikk i lønns og personalsystemet, og 
at Nav har innført et nytt saksbehandlersystem. Det 
pågår et arbeid med å avdekke reelt utestående beløp, 
som vil bli klar i løpet av 2018. I påvente av endelig 
resultat er det foretatt en ikkebudsjettert tapsavsetning 
på 25 mill.  

Tabell 1 viser hovedoversikten for drift med budsjettavvik

Regnskap 2017 Budsjett Regnskap
Budsjett - 
Regnskap

Løpende mill. kr 2017 2017 Avvik

DRIFTSBUDSJETT 1)    

Skatteinntekter 5	808,3	 	6	180,1	 	371,8	

Rammetilskudd 			1	552,7	 1	385,7	 			-166,9	

Vertskommunetilskudd	PUH 		59,2	 	59,2	 										0,0	

Rente	og	investeringskompensasjon	fra	staten 									18,7	 									17,6	 												-1,1	

Integreringstilskudd	flyktninger 									180,5	 								167,7	 							-12,8	

Kalkulatoriske	renter	og	avskrivninger 							105,1	 											109,5	 											4,4	

Sum sentrale inntekter      7 724,4        7 919,8           195,4 

Driftsrammer:    

Diverse	felles	til	fordeling	2) 													18,6	 										-16,0	 							-34,5	

Lønnsreserven 										36,6	 												-5,4	 									-42,1	

Organisasjon,	styring	og	utvikling	3) 								442,9	 							428,5	 										-14,4	

Barn	og	unge 		2	918,9	 					2	919,8	 											0,9	

Bistand	og	omsorg 								2	855,9	 					2	828,9	 												-27,0	

Miljø,	idrett	og	kultur 										530,1	 									552,0	 												21,9	

Netto driftsutgifter sektorene        6 803,1         6 707,8             -95,3 

Politisk	utvalg 													2,7	 											0,5	 -2,2	

Brutto driftsresultat  918,7     1 211,5         292,8 

Netto	renteutgifter 									155,4	 									136,3	 										-19,1	

Kursgevinster,	aksjeutbytte 											85,0	 				227,9	 					142,9	

Avdrag 										334,9	 							337,1	 										2,2	

Netto finansutgifter      405,3       245,4         -159,9 

Netto driftsresultat     513,4          966,1          452,7 

Overført	investeringsbudsjettet 189,2	 					189,2	            -   

Avsetninger	netto 					324,1	 	550,0	 							225,8	

						Disposisjonsfond 							345,5	 						857,1	 				511,6	

						Bundne	driftsfond 				-21,3	 		-31,2	 								-9,9	

Dekn./bruk	av	tidl.	års	netto	resultat   -       -275,9      -275,9 

Regnskapsresultat        0,0        226,9       226,9 

1)  Budsjettet omfatter vedtatt budsjett justert for endringer i økonomimelding I og II. Sektorenes overførte midler fra 2016 til 
2017 er ikke med, og det vil derfor vises et annet avvik i denne tabellen enn i tabeller som viser sektorenes mindreforbruk.

2) Denne posten inneholder premieavvik og amortisering, midler til fordeling og andre midler som ikke er ført på sektorene.
3) Avviket på Organisasjon, styring og utvikling skyldes i hovedsak sentralt posterte fellesutgifter.

Årsberetningen	er	en	del	av	Rådmannens	samlede	rapportering	til	kommunestyret.	
Beretningen	gir	opplysninger	om	forhold	som	er	viktige	for	å	kunne	bedømme	
kommunens	økonomiske	resultat	og	stilling,	samt	for	andre	forhold	av	vesentlig	
betydning	for	kommunen.	Årsberetningen	er	ment	å	være	utfyllende	til	informasjonen	
som	gis	i	årsregnskapet.	Hvis	annet	ikke	er	nevnt,	er	tallene	presentert	i	løpende	
kroner.	

Årsberetning

Tilbake til innhold Tilbake til innhold
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Disponering av netto driftsresultat 

Tabell 2 viser budsjettert og regnskapsmessig disponering av netto driftsresultat 
Budsjett Regnskap

Mill. kr 2017 2017

Netto driftsresultat før disponering: 513,4 966,1
Driftsfinansiering	av	gjennomførte	investeringsprosjekt 189,2 189,2
Forvaltningsfondet,	avsatt	til	fondets	bufferkapital 46,0 188,9
Forvaltningsfondet,	avsatt	til	investeringsfond 39,0 39,0
Sektorresultat	2016,	bruk	og	avsetning	 0,0 -34,5
Sektorresultat	2017,	avsatt	for	vurdering 0,0 68,1

Avsetning	til	bufferfond	 21,9 21,9

Bruk	av	lønnsreserven,	budsjettert -22,0 -22,0
Avsetning	til	investeringsfond,	budsjettert 224,0 224,0
Avsetning	til	risikopott 15,0 15,0

Avsetning	til	forsknings-	og	innovasjonsfond 10,0 10,0
Bruk	av	forsknings-	og	innovasjonsfond 0,0 -3,2
Avsetning	til	lønnsreserven,	etter	fullmakt	1) 0,0 42,1
Netto	avsetning	til	stipendiefond,	etter	fullmakt	1) 0,0 1,5
Diverse	bruk	og	avsetninger	2) 11,6 30,5
Bundne	fondsmidler	–	netto	avsetning -21,3 -31,2
Sum disponert 513,4 739,2
Regnskapsmessig overskudd  226,9
Forslag til disponering:   
Avsette til skattereguleringsfond 50,0
Avsette til finansiering av investeringene  176,9

1) Fullmakt gitt i KST-sak 82/12
2) Herav transport, selvforsikring, eiendom og selvfinansierende enheter

Mindreforbruk i sektorene
Mindreforbruket i sektorene viser en økning i 2017 
fra de to forrige årene. Dette indikerer at de konkre
tiserte innsparingstiltakene i 2017 i hovedsak er 
gjennomført. Nivået på mindreforbruket ligger likevel 
betydelig under nivået fra noen år tilbake. Det er lagt 
opp til en økning i innsparingstiltakene i årene som 
kommer for å tilpasse tjenestene til strammere økono
miske rammer. Det vil fortsatt være viktig å fokusere 
på gjennomføring av tiltakene.  
   Det er mindreforbruk i alle sektorer bortsett fra 
Miljø, idrett og kultur. I forhold til disponible midler 
(budsjett 2017 og overførte midler fra 2016) er det 
et samlet mindreforbruk på 144 mill. Øremerkede 
midler utgjør 77 mill., som overføres uavkortet til 
2018. De frie midlene på 67 mill. utgjør 1 prosent av 
disponibel ramme. Dette er midler som kan tilføres 
sektorene i 2018. Det vises til sak 38/18, som ble 
behandlet i formannskapet 6.3.2018, der det ble 
vedtatt at 53,4 mill. stilles til sektorenes disposisjon i 
2018. Saken behandles i kommunestyret i april.

Tabell 3 viser mer- og mindreforbruk per sektor og programområde 
Programområder Disponibel Mer-/mindre- Herav  Herav Prosent
Mill. kr ramme 1) forbruk bundne ubundne avvik 2)

Digitalisering	og	IT 88,4 1,7 1,7 1,9	%
Eiendomsforvaltning 70,1 1,1 1,1 1,6	%
Strategisk	ledelse,	styring	og	
administrasjon 284,5 23,3 1,3 22,0 7,7	%

Herav sentralt posterte 
felleskommunale kostnader 99,8 18,5 1,0 17,5 17,5 %

Sum Organisasjon, styring og 
utvikling 443,0 26,1 1,3 24,7 5,6 %

Grunnskole 1	516,5	 26,8	 10,5	 16,3	 1,1	%

Barnehager 1	212,0	 11,5	 6,4	 5,1	 0,4	%

Barnevern 190,3	 -1,8	 0,5	 -2,3	 -1,2	%
Sum Barn og unge 2 918,9 36,5 17,4 19,1 0,7 %
Pleie	og	omsorg 2	146,2	 1,0	 4,9	 -3,9	 -0,2	%
Sosialtjeneste	og	bolig 396,3	 71,2	 43,3	 27,9	 7,0	%
Kommunehelse 313,5	 8,6	 6,0	 2,6	 0,8	%

Sum Bistand og omsorg 2 855,9 80,8 54,2 26,6 0,9 %
Kultur	og	fritid 203,8	 10,9	 1,9	 8,9	 4,4	%
Kirke	og	andre	religiøse	formål 76,8	 -5,6	 0,1	 -5,7	 -7,4	%
Fysisk	planlegging 99,2	 3,4	 0,6	 2,8	 2,9	%
Brann	og	ulykkesvern 79,9	 1,4	 0,8	 0,5	 0,7	%
Samferdsel 58,9	 -11,8	 -11,8	 -20,1	%

Sum Miljø, idrett og kultur  518,7 -1,7 3,5 -5,2 -1,0 %
SUM SEKTORER 6 736,5 141,6 76,5 65,2 1,0 %
    Herav politiske utvalg 33,8 0,9  0,9 2,8 %
    Herav revisjon 8,2 1,3  1,3 16,3 %
Politisk utvalg til disp. 2,7 2,2 2,2 80,6 %
SUM 6 739,2 143,8 76,5 67,3 1,0 %

Tabellen er eksklusiv intern- og selvfinansierende enheter. 
1) Netto budsjett og overførte midler fra 2016
2) Prosent avvik ubundne midler

Forklaringer til de største avvikene:
•  Organisasjon, styring og utvikling hadde 24,7 mill. 

i mindreforbruk som i hovedsak knyttes til sentralt 
posterte felleskommunale utgifter.

•  Grunnskole hadde 16,3 mill. i mindreforbruk. 
Av mindreforbruket skyldes 10,0 mill. ubrukte 
tilskuddsmidler til norskopplæring ved Voksen
opplæringssenteret. Dette er midler som er forskut
tert for norskopplæring og som er ment brukt over 
en 35årsperiode. I tillegg er det merinntekter ved 
Kunnskapssenteret (fra HiOA, som gjelder husleie 
for 2015 og 2016) på 3,4 mill. Øvrig mindreforbruk 
knyttes til ubrukte leirskolemidler og opplærings
midler til digital skolehverdag på enkelte skoler. 

•  Barnehager hadde 5,1 mill. i mindreforbruk som 
følge av færre barn i barnehagene enn forutsatt i 
budsjettet. 

•  Barnevern hadde 2,3 mill. i merforbruk. Dette er 
sammensatt av et merforbruk på 5,0 mill. i barne
vernstjenesten og et mindreforbruk på 2,7 mill. 
knyttet til botiltak for enslige, mindreårige asyl
søkere. Merforbruk i barnevernstjenesten henføres 
til flere tiltak enn det som ble forutsatt i budsjettet, 
samt erstatningsutbetalinger etter oppreisningsord
ningen for tidligere barnevernsbarn.

•  Pleie og omsorg hadde 3,9 mill. i merforbruk som 
knyttes til flere ressurskrevende brukere innen 
Psykisk helse boliger enn budsjettert. I tillegg er 
det merforbruk på seniorsentrene som skyldes noe 
høyere aktivitetsnivå enn budsjettert og svikt i 
 inntekter.

Figur 1 viser utviklingen i sektorenes 
mindreforbruk over tid
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•  Sosialtjeneste og bolig hadde 27,9 mill. i mindre

forbruk som i hovedsak skyldes høyere husleie
inntekter fra utleieboliger enn budsjettert og lavere 
fellesutgifter og kommunale avgifter ved boligene 
enn budsjettert. I tillegg er det mindreforbruk som 
knyttes til bosetting av flyktninger og ledige stil
linger på noen områder. Merinntekter og mindre
forbruk ved boligene på til sammen 16,0 mill. er 
avsatt til et boligforvaltningsfond for vedlikehold 
og andre styrkinger innen sosialtjeneste.

•  Kultur og fritid hadde et mindreforbruk på 8,9 mill. 
som skyldes dels at kommunen har mottatt utbeta
ling av spillemidler vedørende Nadderud Arena AS 
på 4,9 mill. og dels forsinkelse i kulturaktiviteter. 
I tillegg er det mindreforbruk som følge av ledige 
stillinger hos kultursjefen og Bærum Kulturhus.

•  Kirke og andre religiøse formål hadde et mer
forbruk på 5,7 mill. som gjelder utbetalinger av 
tilskudd til andre trossamfunn. Tilskuddet beregnes 
med samme sats som tilskudd per medlem i Den 
norske kirke. Det var spesielt investeringsmidler til 
Tanum kirkestue i beregningsgrunnlaget som med
førte at tilskuddet til andre trossamfunn ble høyere 
enn budsjettert.

•  Samferdsel hadde 11,8 mill. i merforbruk, som i 
hovedsak knyttes til høyere utgifter til vinterdrift 
med flere brøyterunder og strørunder enn budsjet
tert. Utover det er det et merforbruk som skyldes 
høyere drifts og vedlikeholdsutgifter til parke
ringsanlegg og vei og gatelys enn budsjettert.

Frie inntekter (skatter og rammetilskudd) 
Høy skatteinngang i 2017
2017 ble igjen et år med god skatteinngang for Bærum 
kommune med nesten 6,2 milliarder kroner i skatte
inntekter. Det tilsvarer en nominell skattevekst på 372 
mill. (6,2 prosent) fra 2016 til 2017. 

De siste fem årene har gjennomsnittlig årlig skatte
vekst vært på 7,9 prosent. I 2016 ble veksten på hele 
16,3 prosent. Rådmannen antok at dette var en utvik
ling som ikke ville fortsette, og la til grunn at veksten 
ville reduseres med 4,2 prosent fra 2016 i budsjettet 
for 2017.

På grunn av den gode skatteinngangen gjennom 
2017, ble budsjettet for skatt oppjustert i Økonomi
melding II 2017 tilsvarende en vekst på minus 0,2 
prosent fra 2016. Den faktiske skatteinngangen for 
2017 ble vesentlig bedre enn det reviderte budsjettet.  

I hovedsak antas den høye skatteveksten å ha 
sammenheng med ekstraordinært store uttak av 
utbytter som følge av skattereformen, og i mindre 
grad å være knyttet til realøkonomiske forhold som 
sysselsettingsvekst og lønnsutviklingen i samfunnet. 
Merskatteveksten forventes ifølge KS ikke å påvirke 
det langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren. 
Rådmannen har derfor foreslått å avsette 50 mill. til 
skattereguleringsfondet av årets resultat.

Samlet ble de frie inntektene i Bærum kommune 
på nesten 7,6 mrd. Dette er en merinntekt på om 
lag 205 mill. sammenlignet med revidert budsjett. 
Rammetilskuddet ble 167 mill. lavere enn budsjettert, 
noe som i sin helhet skyldes høyere skatteutjevning på 
grunn av den ekstraordinære skatteinngangen.

Lønn
Utgiftene til lønn, eksklusive sosiale utgifter, økte 
med 164 mill. fra 2016 til 2017 (3,8 prosent). Av dette 
utgjorde effekten av lønnsoppgjøret i 2017 cirka 2,4 
prosent og volumveksten cirka 1,4 prosent.  

Sosiale utgifter ble redusert med 49 mill. fra 2016 
(3,8 prosent), som i hovedsak skyldes reduksjon i 
pensjonspremien.

Lønnsreserven viser et mindreforbruk på 42 mill., 
hovedsakelig som følge av at lønnsoppgjøret ble 
lavere enn budsjettert samt dekning av tapsavsetning 
sykelønnsrefusjon. 

Pensjon 
Pensjonskostnaden i regnskapet for 2017 utgjorde 660 
mill., som er 34 mill. (5,4 prosent) høyere enn i 2016 
og på nivå med budsjett.

Det er innbetalt 662 mill. i pensjonspremie (inklu
sive arbeidstakers andel). Dette er en reduksjon på 
51 mill. (7,2 prosent) fra 2016 og 28 mill. høyere 
enn budsjettert.  Avviket i forhold til budsjett skyldes 
i hovedsak lavere bruk av premiefond (avsetninger i 
pensjonskassene) som har medført økt fakturering av 
premie. Reduksjonen i forhold til 2016 skyldes for det 
meste reguleringskostnadene som følge av trygde og 
lønnsoppgjør.

I alt er det i 2017 inntektsført 167 mill. i premieav
vik (differansen mellom innbetalt premie og beregnet 
netto pensjonskostnader). Dette er 54 mill. lavere enn 
i 2016 og 26 mill. høyere enn budsjettert. Samtidig 
er 165 mill. av tidligere års premieavvik amortisert/
nedskrevet. Akkumulert gjenstående premieavvik 
utgjør etter dette 980 mill. Effekten av ordningen med 
premieavvik har gitt en positiv effekt på 2 mill. i regn
skapet for 2017. Dette er 85 mill. lavere enn i 2016. 
Det forventes at premieavviket vil gi en negativ effekt 
i regnskapet de neste årene. 

Bærum kommunale pensjonskasse (BKP)
Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) har 
nå hatt sitt tredje driftsår. BKP hadde en samlet 
verdijustert avkastning på 7,3 prosent for 2017. 
Forvaltningskapitalen utgjorde 8,1 mrd. per 
31.12.2017, mot 7,3 mrd. per 31.12.2016. For 
ytter ligere resultat vises det til egen årsrapport for 
 pensjonskassen.

Finansutgifter/-inntekter
Ordinære renter og avdrag er 19 mill. lavere enn bud
sjettert, det skyldes hovedsakelig høye renteinntekter 
som følge av god likviditet.

Forvaltningsfondet (BKFF)
Ved inngangen til 2017 utgjorde forvaltningsfondet  
2 358 mill., herav en bufferkapital på 830 mill. Fondet 
hadde 40 prosent globale aksjer og 60 prosent norske 
obligasjoner i 2017, og særlig aksjemarkedet bidro til 
et godt resultat.
•  Forvaltningsfondet har i 2017 hatt en netto avkast

ning på 228 mill., som er 143 mill. høyere enn 
budsjettert.

•  Samlet prosentvis avkastning i 2017 var 9,7 prosent 
(aksjeavkastning på 19,8 prosent og avkastning på 
obligasjoner på 2,8 prosent).

•  Gjennomsnittlig avkastning siden oppstart i år 2000 
er 5,3 prosent.

•  39 mill. er avsatt til finansiering av investeringer i 
samsvar med budsjettet.

• 189 mill. er brukt til å styrke fondets bufferkapital.

Realverdien av fondet er nå 129 mill. over målet om å 
opprettholde realverdien fra 2002. Fondet utgjør totalt 
2 547 mill. ved utgangen av 2017, herav en buffer
kapital på 1 019 mill.

Figur 2 viser årsavvik frie inntekter

Figur 3 viser skattevekst for Bærum
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Investeringer

Tabell 4 viser hovedoversikt investeringer 2017

INVESTERINGSBUDSJETT Budsjett Regnskap Avvik
Mill. kr 2017 2017 2017

Brutto investeringsutgifter 1) 2 009,9 1 282,9 727,5

Salgsinntekter 118,0 57,9 -60,1

Tilskudd/refusjoner 108,0 111,4 3,4

Netto investeringsutgifter 1 784,0 1 113,6 670,9

Netto investeringsrammer    

IT	(DigIT),	Administrasjon	og	Eiendomsforvaltning 209,9 93,4 -116,6

Barn	og	ungdom 327,0 210,0 -117,0

Bistand	og	omsorg 418,8 240,8 -178,0

Miljø,	idrett	og	kultur 487,5 403,0 -84,6

Fornebu 198,7 89,6 -109,1

Internfinansierende	enheter 0,0 0,0 0,0

Formuesbevaring 142,0 76,4 -65,7

Renteutgifter 0,0 0,5 0,5

Kjøp	av	aksjer	og	andeler 4,0 13,4 9,4

Avdragsutgifter 170,1 152,8 -17,3

Utlån 200,0 157,2 -42,8

Finansieringsbehov 2 158,1 1 437,1 -721,0

Bruk	av	lån	eks.	formidlingslån 1	121,8 675,1 -446,7

Formidlingslån 200,0 158,0 -42,0

Mottatte	avdrag	på	utlån 70,0 87,5 17,5

Salg	av	aksjer	og	andeler 0,0 0,0 0,0

Renteinntekter,	utbytte	og	kursgevinster 0,0 0,1 0,1

Avsetning	til	bundne	investeringsfond 0,0 -37,2 -37,2

Avsetning	til	ubundne	investeringsfond 0,0 -17,1 -17,1

Bruk	av	ubundne	investeringsfond 114,5 78,3 -36,2

Bruk	av	disponible	investeringsfond 84,7 49,1 -35,6

Bruk	av	disponible	investeringsfond	-	Forvaltningsfondet 39,0 39,0 0,0

Bruk	av	bundne	investeringsfond 44,5 36,8 -7,6

MVA-kompensasjon	investeringer 294,4 178,2 -116,2

Fra	driftsbudsjettet 189,2 189,2 0,0

Sum finansiering 2 158,1 1 437,1 -721,0

1) Budsjett 2017 inkluderer tap på fordringer (8,5 mill.)

•  Av den samlede disponible rammen på 2 001 mill. 
til investeringer i 2017 er 1 283 mill. brukt. Dette 
tilsvarer 64 prosent av budsjettet som er noe under 
målsettingen på 70 prosent, men 219 mill. over 
realiserte investeringer i 2016.

•  Ved årsslutt var ingen av de store formålsbygg 
prosjektene forsinket i forhold til planlagt sluttdato 
selv om det er enkelte avvik i forhold til periodisert 
budsjett.

•  Tradisjonelt har ubrukte investeringsmidler i sin 
helhet blitt overført til disposisjon for neste års 
budsjett, vurdert og rebudsjettert som del av inve
steringsbudsjettet i økonomimelding I året etter 

sist avlagte regnskap. Som vedtatt i sak 228/17 
Økonomisk rapportering og årshjul 2018, behand
let i formannskapet 28.11.2017, har rådmannen 
fremmet egen sak om overføring av investerings
midler fra 2017 til 2018, hvor beløpet foreslås 
redusert fra 719 mill. til 476 mill. Se sak 037/18, 
som ble behandlet i formannskapet 6.3.2018.

•  Hovedårsaken til avvikene mellom disponibelt og 
realisert budsjett for 2017 er knyttet til periodise
ringseffekter (noe fortung profil), en noe optimistisk 
profil i forhold til gjennomføringsevne og markeds
forhold, samt at man i områder med samlebevilg
ninger har realisert færre tiltak enn planlagt. 

De største investeringsprosjektene i 2017 

Fase 0 (F0) – foranalysefase – frem til beslutningspunkt 1 (BP1)
Fase 1 (F1) – konseptfase – frem til beslutningspunkt 2 (BP2)
Fase 2 (F2) – planleggingsfase – frem til beslutningspunkt 3 (BP3)
Fase 3 (F3) – gjennomføringsfase – frem til beslutningspunkt 4 (BP4)
Fase 4 (F4) – avslutningsfase 

Prosjekter i planleggingsfase (F2)
Oksenøya senter 
Omfattet opprinnelig femparallell barneskole, barne
hage til 300 barn, flerbrukshall, kunstgressbane, par
keringskjeller og nærmiljøanlegg. I 2017 ble omfanget 
økt med et bo og behandlingssenter på 150 plasser. 
Prosjektet skal være et Futurebuiltforbildeprosjekt 
og sertifiseres i henhold til BREEAM Excellent. 
Se sak 231/17, som ble behandlet i formannskapet 
12.12.2017.

Prosjektet har utarbeidet byggeprogram til de ulike 
formålsbyggene, og prekvalifisering av entreprenører 
er gjennomført. 

Økonomi: Prosjektets kostnadsramme vil fastsettes 
ved BP3behandling årsskiftet 2018/2019. 

Fremdrift: I henhold til BP2. Se sak 065/17, som 
ble behandlet i formannskapet 18.4.2017.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)
Levre barneskole 
Omfatter en ny fireparallell barneskole med fler
brukshall. Tilbudsevaluering og samspillsfase med 
forprosjekt er gjennomført i 2017. Prosjektet er opti
malisert med gode uteområder og solceller på vegg. 
Entreprenør Veidekke AS skal forestå drift, vedlike
hold, renhold og servicetjenester på bygg og utomhus i 
fem år, men opsjon på ytterligere 2 + 2 år.  

Økonomi: Prosjektets kostnadsramme er satt til 
419,3 mill. Se sak 010/18, som ble behandlet i for
mannskapet 23.1.2018.

Fremdrift: Prosjektet er i rute. Rivearbeidene er 
begynt, og ny skole skal ferdigstilles høsten 2020.

Kvalitet: I henhold til konsept.

Tilbake til innhold Tilbake til innhold
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er ført på dette prosjektet. Bevilgningen til Sandvika 
lastekai ble i henhold til sak 020/17, som ble behand
let i formannskapet 31.1.2017, lagt til Kadettangen/
Sandvika fjordpark. Merforbruk på prosjektene innen 
by og stedsutvikling må derfor sees i sammenheng 
med mindreforbruket på Kadettangen/Sandvika 
fjordpark. Dette vil bli korrigert i Økonomimelding I 
2018.

Fremdrift: Flere av prosjektene er løpende opp
gaver, og VPORarbeidene er grunnlag for kommende 
utbyggingsprosjekter/avtaler. 

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)/ 
avslutningsfase (F4)
Kadettangen/Sandvika fjordpark
Utvidelsen av Kadettangen med Sandvika fjordpark 
skal gi Bærums befolkning et større parkområde langs 
fjorden for bading og annen fysisk utfoldelse året 
gjennom. Tunnelmassene fra E16 Kjørbo–Vøyenenga 
skaper det nye landskapet. Fjordparkens strandområde 
ble delvis åpnet for publikum sommeren 2017. 

Økonomi: Prosjektposten går med et mindrefor
bruk i 2017, men vil ikke holde seg innenfor vedtatt 
totalramme, blant annet som følge av økt tilretteleg
ging for konserter/festivaler, tilpasninger til Sandvika 
stadion og merkostnad ved endring av terrengforma
sjoner og utkjøring av overskuddsmasser fra anlegget. 
Ny kai ble omtalt i sak 020/17, som ble behandlet i 
formannskapet 31.1.2017 – om Kadettangen og midler 
lagt sammen med fjordparken. Entreprisene for kaien 
og den siste etappen for Sandvika fjordpark gir økte 
kostnader. Sandvika lastekai er ført på prosjekt By og 
stedsutvikling, det medfører at rammen i 2017 ikke er 
brukt fullt ut. Merforbruk på Prosjektene By og steds
utvikling må sees i sammenheng med mindreforbruket 
på Kadettangen/Sandvika fjordpark. Rådmannen vil 
komme nærmere tilbake i Økonomimelding I 2018 
med et eventuelt tilleggsbehov.

Fremdrift: Prosjektene ser ut til å holde overordnet 
fremdrift, og vil ferdigstilles sommeren 2018. 

Kvalitet: I henhold til konsept. Se sak 020/17, 
behandlet i formannskapet 31.1.2017.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)
Sjøholmen 
Prosjektets hovedmålsetting er å rehabilitere hovedhu
set på Sjøholmen og tilrettelegge slik at leietaker kan 
drive sin virksomhet og tilby opplevelser til innbyg
gere og besøkende. 

Økonomi: Prosjektet har fått økt kostnadsrammen 
til 58 mill. Se orienteringssak 17/195988, lagt frem i 
formannskapet 19.9.2017. 

Fremdrift: Grunnet større rehabiliteringsbehov enn 
forutsatt, konsekvenser av pålegg knyttet til bruks
endring og komplikasjonene knyttet til at dette er et 
eldre verneverdig bygg, er prosjektet forsinket, og det 
er stram fremdrift videre i prosjektet. Mindre avvik 
kan få konsekvenser for fremdriften. Ferdigstillelse er 
planlagt i juli 2018.

Kvalitet: Prosjektet innebærer etablering av utstil
lingslokaler/sanseloft og etablering av produksjons
kjøkken, etablering av separate garderober og toaletter 
for ansatte. Etablering av nytt HCWC, tilpasning til 
universell utforming (UU), samt tilpassing av brann
tekniske løsninger til ny bruk og etablering av heldek
kende slokkeanlegg. Elektrisk anlegg må totalrehabili
teres, sanitær og varmeanlegg må rehabiliteres, og det 
må etableres balansert ventilasjon til berørte arealer.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)
Brynsveien 153 – omsorgsboliger for 
utviklingshemmede 
Prosjektet har i 2017 gjennomført konkurranse og 
innstilt totalentreprenør til arbeidet. Tegninger er 
optimalisert med tanke på arealeffektivisering av det 
opprinnelige tegningsunderlaget som ble kjøpt av en 
foreldregruppe i 2016. Prosjektet forventer å få innvil
get rammesøknad i første kvartal 2018 slik at bygging 
kan starte. Arealeffektivisering og rammesøknads
prosessen har tatt lengre tid enn forventet og prosjektet 
har derfor en oppstart som er senere enn opprinnelig 
forventet. 

Økonomi: Kostnadene til prosjektet har økt noe i 
forhold til det som var estimert i Handlingsprogram 
2018–2021. Rådmannen har fastsatt kostnadsramme, 
og prosjektet forventes å holde seg innenfor denne. 
Grunnet forsinkelse var det et relativt stort mindrefor
bruk i 2017, som det er behov for at overføres til 2018. 

Fremdrift: Prosjektet holder overordnet fremdrift i 
henhold til vedtatte rammer ved overgang til gjennom
føringsfasen.

Kvalitet: I henhold til konsept.

Samlebevilgninger (S)
Anskaffelse av velferdsboliger
I 2017 har det blitt kjøpt og solgt velferdsboliger i 
henhold til plan. Det er solgt ni velferdsboliger til 
kommunale leietakere og kjøpt ti erstatningsboliger. I 
tillegg er det anskaffet ytterligere tolv velferdsboliger, 
hvorav elleve ble overtatt i 2017.

Økonomi: Mindreforbruk skyldes at en tomanns og 
to firemannsboliger er under oppføring og ferdig
stilles i tredje kvartal 2018 og andre kvartal 2019. 
Udisponerte midler avsatt til disse prosjektene må 

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)
Bekkestua skole 
Omfatter en ny fireparallell barneskole. Prosjektet har 
gjennomført rivning av eksisterende bygg og påbegynt 
grunn/fundamentarbeider. Prosjektet sertifiseres etter 
BREEAM Very good, som det første av kommunens 
prosjekter. Byggeplassen er fossilfri. Entreprenørens 
første innsendte rammesøknad ble ikke godkjent, og 
dette medførte en forsinket oppstart på plassen. 

Økonomi: Mindreforbruket i 2017 skyldes noen 
måneder senere byggestart grunnet nevnte forsinkelser 
i søknadsprosessen.

Fremdrift: Prosjektet ferdigstilles til skolestart 
2019. Se sak 038/17, som ble behandlet i formannska
pet 14.2.2017.

Kvalitet: I henhold til konsept.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)
Skole IT–infrastruktur 
Økonomi: Samlebevilgning utgjorde 20,1 mill. for 
2017. Ytterligere avsatt beløp i 2017 på 11 mill. er 
overført til 2018 etter budsjettering på bakgrunn av 
kostnadserfaringer fra tidligere skoler. Forbruk i 2017 
ble 2,4 mill. høyere enn budsjettert, blant annet på 
grunn av bygningsmessige årsaker.

Fremdrift: Leveranse i henhold til plan. Digital 
skolehverdag med nettbrett 1:1 rulles ut til skoler i 
puljer. Oppgradering og utvidelser av infrastruktur var 
på plass for pulje treskoler i august 2017 og for pulje 
fireskoler i januar 2018. 

Kvalitet: Prosjektet omfatter oppgradering og utvi
delse av infrastruktur på skolene, herunder nettverk, 
skjermer og digitalt undervisningsutstyr. Det har vært 
god kvalitet i leveransene. Brukere har generelt vært 
fornøyde.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)
Nansenparken barnehage
Omfatter ny barnehage med 12 baser for 200 barn på 
Fornebu. Prosjektet bygges med ekstra høy kvalitet 
på uteområdet og har pkjeller for bil og sykkel på 
grunn av trangt uteareal.  Bygget er et passivhus med 
solceller på tak. 

Økonomi: Prosjektet holder seg innen vedtatt kost
nadsramme på 145,6 mill. Prosjektets kostnadsramme 
vil vurderes redusert noe i Økonomimelding II 2018. 
Merforbruk av midler i 2017 skyldes at mer bygge
arbeider enn forutsatt har blitt gjennomført i 2017. 
Dette vil dekkes ved fremskynding av 2018midler. 

Fremdrift: Prosjektet er på plan i henhold til for
ventet ferdigstillelse til barnehagestart 2018. Se sak 
155/16, som ble behandlet i formannskapet 20.9.2016.

Kvalitet: I henhold til konsept.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)
Bofellesskap for mennesker med demens  
(landsbykonsept)

I 2017 har samspillsentreprenør blitt kontrahert, og 
samspillsfasen med leveranse av forprosjekt ferdig
stilles i mars 2018. Energi og miljømål er passivhus
standard med fjernvarme, samt 35 prosent reduksjon i 
klimagassutslipp i forhold til normalbygg. 

Økonomi: Prosjektet holder seg innenfor estimert 
ramme. Mindreforbruk i 2017 skyldes et lavere kost
nadspådrag enn avsatt i samspillsfasen, hvor kostna
dene er basert på medgått tid. 

Prosjektets endelige kostnadsramme vil fastsettes i 
BP3 etter endt planleggingsfase, planlagt andre kvartal 
2018.

Fremdrift: Prosjektet holder overordnet fremdrift 
i henhold til plan. Se sak 144/16, som ble behandlet i 
formannskapet 6.9.2016. 

Kvalitet: I henhold til konsept vedtatt i BP2. Se sak 
144/16, som ble behandlet i formannskapet 6.9.2016.

Prosjekter i konseptfase (F1)
Elvepromenaden, Sandvika
Elvepromenaden langs Sandvikselven er et viktig 
utviklingsområde, som strekker seg fra Kadettangen 
til Løkketangen bro. Elvepromenaden skal oppgrade
res og utvikles med flere møteplasser. Målet er at det 
skal være attraktivt å bevege seg langs elven for alle 
brukergrupper hele året. 

Økonomi: Prosjektet holder seg innenfor vedtatt 
totalramme. Grunnet forsinket oppstart/faseforskyv
ning, har man ikke benyttet seg av hele rammen for 
2017.

Fremdrift: Entreprenør er kontrahert, og planlagt 
ferdigstillelse er sommeren 2018. 

Kvalitet: I henhold til konsept. Se sak 099/17, 
behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 
16.11.2017. 

Samlebevilgninger (S)
By- og stedsutvikling
Posten inneholder flere prosjekter. Prosjektene igang
settes for en stor del i samarbeid med andre aktører.  
Blant prosjektene nevnes bidrag til istandsetting rundt 
Sandvika stasjon og sykkelhotell, masseforvaltning, 
VPOR – veiledende plan for offentlige rom  
(Stabekk, Hamang, Lysaker, Bekkestua), bysykkel 
Fornebu/Lysaker, fergekai Fornebu (tilbakeføres fra 
Akershus fylke), samt lønnsutgifter for prosjekt
ledelse. 

Økonomi: Posten holder seg ikke innenfor vedtatt 
samlebevilgning i 2017. Det skyldes i hovedsak at 
kostnader tilhørende Sandvika lastekai på 15,6 mill. 

Tilbake til innhold Tilbake til innhold
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Ferdigstilte investeringsprosjekter

Tabell 5 viser ferdigstilte prosjekter i 2017

Ferdigstilte prosjekter Samlet
Samlet  

forbruk 1)Mill.kr Område 
kostnads- 

ramme

Stabekk	skole,	utvidelse	3-parallell Skole 172,5 163,1

Ramstad	ungdomsskole,	utvidelse	til	8-parallell Skole 120,0 109,5

Forneburingen	barnehage Barnehage 65,4 54,5

Profil/KAL	2) Pleie	og	omsorg 60,0 77,9

Solbergveien	7 Boliger 95,0 90,5

Tanum	kirkesenter Kirke 33,0 31,1

Ny	renovasjonsordning Renovasjon 18,0 38,7

1)  Prosjektene er ferdigstilt, men sluttoppgjør kommer først i 2018.
2)   Profil har et merforbruk på 3,5 mill. Resterende kostnader tilhører KAL (klargjøring og administrasjon av legemidler), som skal 

finansieres fra Velferdsteknologi – infrastruktur.

overføres til 2018. Mindreforbruk knyttet til erstat
ningssalg (erstatningskjøp for salg av boliger til leie
takere) er et resultat av overførte midler fra tidligere 
år. Disse midler kan fristilles.

Fremdrift/omfang: Tomteutfordringer og grunn
forhold har medført senere oppstart på prosjektene 
enn opprinnelig forutsatt. Ferdigstillelse er forventet i 
løpet av 2018 og 2019.

 
Samlebevilgninger (S)
Sosial boligprofil
Økonomi: Det har ikke vært egnede boliger til salgs 
på Fornebu. Udisponerte midler på 51,2 mill. over
føres til 2018. 

Fremdrift: Midlene vil benyttes når egnede boliger 
er tilgjengelige i markedet på Fornebu.

Samlebevilgninger (S)
Vann og avløp
Økonomi: Investeringene er knyttet til fornying 
og forsterking av vannledninger og avløpsnett.  
Mindreforbruket er knyttet til at det i 2017 var mange 
prosjekter i prosjekteringsfasen. 

Fremdrift: Det er utfordringer knyttet til tilstrekke
lig gjennomføringskapasitet som blant annet skyldes 
et presset marked for konsulenter og entreprenører.

Kvalitet/omfang: Kommunen rehabiliterer vann og 
avløpsledninger i henhold til vedtatt hovedplan for 
vannforsyning, avløp og vannmiljø.

Prosjekter i avslutningsfase (F4)
Stabekk skole 
Utvidelse til treparallell ble tatt i bruk skolestart 
2017. Rehabiliteringen har gjenskapt byggenes opprin
nelige karakter med tegl, skifer og sink med tilhørende 
bygningsmessig utsmykking. Viser til sak 138/15, 
behandlet i formannskapet 1.12.2015 – Stabekk skole, 
utvidelse til treparallell – forankring av prosjekt og 
kostnadsramme, hvor prosjektets kostnadsramme ble 
fastsatt til 169 mill. 

Økonomi: Prognose for sluttkostnad er tilsvarende 
169 mill., som er innenfor vedtatt kostnadsramme.

Fremdrift: Prosjektet ble ferdigstilt til skolestart 
2017 og er i prøvedriftsfase inntil sommeren 2018.
Kvalitet: I henhold til konsept.

Prosjekter i avslutningsfase (F4)
Forneburingen barnehage, midlertidig pavil-
jong for 300 barn på Fornebu 

Paviljongene er leide lokaler. Investeringskostnaden 
er knyttet til tilpasning av moduler, mobilisering på 
tomten, opparbeidelse av uteareal og vei, vann og 
avløp. 

Økonomi: Det er knyttet noe usikkerhet til slutt
kostnad, da det fortsatt er i forhandlinger om sluttopp
gjøret, men prosjektet vil trolig kunne leveres innen
for avsatt kostnadsramme. Mindreforbruket i 2017 
skyldes at sluttoppgjøret ikke er ferdigstilt.

Fremdrift: Prosjektet ble ferdigstilt til barne
hagestart 2017, med meget kort ferdigstillelsestid.

Kvalitet: I henhold til konsept.

Prosjekter i avslutningsfase (F4)
Profil – nytt dokumentasjonssystem for  
pleie- og omsorgstjenester 
Økonomi: Bevilget total kostnadsramme til Profil er 
60 mill. Profil er avsluttet med et merforbruk på 3,5 
mill. I tillegg er det på prosjektet regnskapsført 14,4 
mill. som gjelder prosjekt Klargjøring og admini
strasjon av legemidler (KAL). KAL er et fagsystem 
for klargjøring og administrasjon av legemidler, som 
ikke ligger inne i den samlede kostnadsrammen for 
Profil. Profil dekket ikke behovet for håndtering av 
legemidler, og Helios kunne ikke videreutvikles for 
integrasjon mot Profil. Konsekvensen var derfor å 
utvikle et nytt fagsystem (KAL). Dette fagsystemet 
er i utgangspunktet ikke en del av finansieringen av 
Profil, men finansieres gjennom omdisponering av 
prosjekter innenfor dette programområdet (fra prosjekt 
Velferdsteknologi – infrastruktur). Det samlede mer
forbruket på 17,9 mill. må derfor sees i sammenheng 
med dette prosjektet, som gikk med et mindreforbruk 
på 15 mill. i 2017. 

Fremdrift: Prosjektet Profil er gjennomført. KAL
prosjektet er i gjennomføringsfasen og fortsetter i 
2018. 

Kvalitet: Bærum kommune har ved dette prosjek
tet fått et standard elektronisk pasientjournalsystem 
(EPJ) som ivaretar lovkrav og kravene til elektronisk 
meldingsutveksling, mellom primær og spesialist
helsetjenesten.

Prosjekter i avslutningsfase (F4)
Solbergveien 7, 38 nye velferdsboliger 
Prosjektet har levert 38 nye velferdsboliger, med 
ettroms, toroms og treroms familieleiligheter. Det 
er etablert 28 pplasser, herav tre HCplasser, og 
utvendige boder til hver leilighet. Bygget ble klart til 
ibruktagelse 16. oktober 2017. Boenhetene er levert 
med energiklasse B, og bygget er tilkoblet fjernvarme.

Økonomi: Totalt kommer prosjektet under vedtatt 
kostnadsramme på 95 mill. med ca. 3 mill. Prosjektet 
hadde et merforbruk på budsjettet i 2017, som vil 
dekkes ved fremskynding av 2018midler. Prosjektet 
har fått utbetalt tilskudd fra Husbanken på 16,38 mill.

Fremdrift: Prosjektet er levert på plan. 
Kvalitet: I henhold til prosjektbeskrivelse.

Balansen
Etter avsetninger fra drifts og investeringsregnskapet 
utgjør kommunens samlede fondsmidler 5 218 mill., 
som er 628 mill. høyere enn i 2016.

Likviditetsreserven økte med 481 mill. til 1 665 
mill. i 2017.

Samlet lånegjeld ble økt med 339 mill. fra 2016, til 
7 393 mill. I lån til ikkerentable investeringer er det 
en økning på 129 mill., til 3 996 mill. Rentable lån 
omfatter vann, avløp og renovasjon (VAR), boliger 
samt lån til videreformidling, som samlet økte med 
210 mill. til 3 397 mill. Formidlingslånene utgjorde 
cirka 30 prosent av de rentable lånene.

Lånegjelden til ikkerentable investeringer utgjorde 
38 prosent av driftsinntektene i 2017. 

Av den samlede lånegjelden er 58 prosent bundet til 
fast rente. Ved utgangen av 2017 var gjennomsnitts
renten for låneporteføljen 2,2 prosent.

Ubenyttede lånemidler til investeringsprosjekter 
utgjør 41 mill. i 2017, som er en reduksjon på 12 mill. 
fra 2016. Ubenyttede utlånsmidler i balansen utgjør 45 
mill., en reduksjon på 2 mill. fra 2016.

Prosjekter i avslutningsfase (F4)
Ramstad skole 
Utvidelse til åtteparallell. Se sak 106/15, behandlet 
i formannskapet 24.6.2015. Arbeidene omfatter blant 
annet tilbygg og revitalisering av eksiterende felles
arealer. Noe utendørsarbeider, som vil gjennomføres 
våren 2018, gjenstår. 

Økonomi: Prosjektet holder seg innenfor gjeldende 
kostnadsramme på 120 mill. 

Fremdrift: Prosjektet ble ferdigstilt til skolestart 
2017. Prosjektet er i prøvedrift inntil høsten 2018.

Kvalitet: I henhold til konsept.

Tilbake til innhold Tilbake til innhold
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Tabell 6 viser hovedtall fra balansen
Mill. kr 2016 2017 Endring
Likviditetsreserve 1 184,8 1 665,3 480,5
Disposisjonsfond,	drift	og	investering 1	843,4 2	374,4 531,0
Herav:	fritt	disponible 429,1 457,1 28,0
Bundne	driftsfond 152,1 120,9 -31,2
Ubundne	investeringsfond 134,9 73,7 -61,2
Bundne	investeringsfond 100,9 101,2 0,4
Forvaltningsfondet 2	358,4 2	547,3 188,9
Fondsmidler totalt 4 589,6 5 217,5 627,9
Langsiktig gjeld -7 053,9 -7 393,2 -339,3
  Herav til refinansiering innen 12 måneder -530,0 -130,0 400,0

Økonomiske perspektiver 
Det nasjonaløkonomiske utfordringsbildet er lite endret 
fra foregående år. Velferdsnivået i Norge er i stor grad 
basert på oljeinntektene. Oljeprisen er fortsatt på et 
lavt nivå, men stigende. Hvorvidt den fortsetter å stige 
vil være av stor betydning for landets økonomi. Dette 
sammen med takten i omstillingen fra en råvarebasert 
økonomi til andre sektorer vil påvirke statens mulig
heter til å opprettholde velferdsnivået. Økningen i 
kommunenes skatteinntekter og overføringer fra staten 
forventes å bli avtagende på sikt. Sammen med en 
forventet kraftig vekst i antall innen de eldste alders
gruppene, og lavere vekst innen aldersgruppen 25–67 
år, nye/forsterkede brukerrettigheter og innføring av 
nasjonale bemanningsnormer på store velferdsområder 
vil dette gi utfordringer for kommuneøkonomien. 

De nærmeste årene forventes det størst befolknings
vekst blant barn og unge. Sammen med kapasitets
etterslep betyr dette høye investeringsbehov til barne
hager og skoler.  Flere av disse prosjektene er allerede 
igangsatt. Deretter forventes en kraftig vekst i antall 
innen de eldste aldersgruppene (over 80 år), som vil 
medføre behov for flere sykehjemsplasser og omsorgs
boliger. I tillegg vil etterspørselen etter hjemmebaserte 
tjenester øke. 

De siste årene har det vært et historisk lavt rente
nivå, men sannsynligheten for at renten øker er 
økende, da økonomiene i USA og Europa viser tegn 
til bedring. Det er derfor viktig at det tas høyde for 
renteøkninger i økonomiplanleggingen samtidig som 
gjeldsnivået holdes på et forsvarlig nivå.

De fritt disponible inntektene må dekke de løpende 
drifts og finansutgiftene, samt nødvendig egenfinan
siering av planlagte investeringer. Det er gjennom
ført flere innstramminger i budsjettene for å gi bedre 
budsjettbalanse. Det økte innsparingsbehovet som er 
lagt til grunn i Handlingsprogram 2018–2021, for
ventes i hovedsak å være tilstrekkelig til å finansiere 

det økende investeringsbehovet i  denne perioden.  
Forventningen om en strammere kommuneøkonomi 
gjør at Rådmannen planlegger med ytterligere økninger 
i innsparingene fra og med 2021 tilsvarende 0,7 prosent 
årlig av sektorenes driftsbudsjett. I tillegg vil merbehov 
påregnes å dekkes innenfor eksisterende rammer.

Rådmannen vil de neste årene fortsette arbeidet med 
omstilling for at Bærum kommune skal være forbe
redt på å møte fremtidens utfordringer. Langsiktig 
driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) vil rulleres 
med jevne mellomrom og være et viktig verktøy i den 
økonomiske planleggingen.

Det vises også til Perspektivmeldingen 2017.

Pågående rettstvister 
Bærum kommune var ved årsskiftet involvert i føl
gende tvistesaker:
1.  Sak hvor entreprenør krever 1,2 mill. Dette gjelder 

anke i sak hvor kommunen ble frikjent for krav på 
5,3 mill.

2.  Sak hvor grunneier krever at kommunen skal 
innløse en byggetomt. Størrelsen på kravet er 
ikke avklart, men kan dreie seg om et betydelig 
beløp. Dersom kommunen blir dømt til å betale 
innløsningserstatning for tomten, vil kommunen 
så langt det er rettslig adgang kreve beløpet dekket 
av staten, eventuelt også fylkeskommunen. Dette 
gjelder samme sak som ble omtalt under Pågående 
rettstvister, nummer fire,  i Årsrapport 2016.

3.  Krav om erstatning i barnevernssak, både krav og 
grunnlag foreløpig uavklart.

Styring og kontroll
Virksomhetsstyring i Bærum kommune omfatter 
den helhetlige styringen av kommunen, fra vedtatte 
politiske planer, strategier og saker, til iverksetting 
av disse gjennom rådmannens interne styring av 
virksomheten. I Bærum kommune skal risikostyring 
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og internkontroll være en integrert del av virksomhets
styringen. Bærumssamfunnets visjon – Sammen skaper 
vi fremtiden – og verdiene – Åpenhet, respekt og mot 
– skal ligge til grunn for virksomhetsstyringen. Etisk 
standard gjelder for alle medarbeidere i kommunen og 
skal signeres av alle medarbeidere og innleid personell.

Rådmannens årsbrev til virksomheten med tilhø
rende lederavtaler og resultatkrav gir overordnede 
føringer for virksomhetsstyringen. Rådmannen videre
delegerer sin myndighet i linjen gjennom delegasjon 
som signeres. Alle ledere inngår lederavtaler og resul
tatavtaler. Lederplakaten er grunnlaget for utøvelse av 
lederrollen i kommunen.

Kommunens styringssystem omfatter vedtatte 
styringsdokumenter, kommunens kvalitetssystemer og 
håndbøker og skal sikre oppnåelse av fastsatte målset
ninger, effektiv og hensiktsmessig drift, etterlevelse av 
gjeldende lover og regler, og pålitelig intern og ekstern 
rapportering. 

Virksomheten rapporterer til politisk ledelse 
gjennom årsrapport, økonomimeldinger og månedlig 
rapportering til formannskapet på økonomisk utvik
ling og sentrale nøkkeltall. I tillegg fremlegges det 
politiske saker som oppfølging av politiske vedtak, 
ved behov for politiske vedtak eller for å orientere om 
viktige saker. 

Risikostyring og god intern kontroll er viktig 
for oppnåelse av vedtatte målsettinger. Ansvar 
for internkontroll og risikostyring ligger i linjen. 
Risikovurderinger er verktøy for god risikostyring, 
og risiko skal rapporteres i linjen i tråd med regler for 
risikostyring og mal for rapportering av risiko.

Et viktig fundament for god internkontroll, og for 
å forebygge korrupsjon og misligheter, er den etiske 
standarden hos alle medarbeidere. Som ledd i arbeidet 
med å implementere Etisk standard, har alle medarbei
dere fått tilsendt korte elæringer hvor alle tema i Etisk 
standard er gjennomgått. Varsling om kritikk verdige 
forhold er et viktig område som er omtalt i flere lek
sjoner. I tillegg er opplæring av etikkveiledere satt i 
system, herunder bruk av etisk refleksjon.

For å kunne møte fremtidige utfordringer er det utar
beidet en langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 
som gir et samlet grunnlag for analyse av investerings
behovene i et 20årsperspektiv. Den tar utgangspunkt 
i kommunens arealplan, befolkningsprognoser og 
langsiktige behovsanalyser for skoler, barnehager og 
omsorg, samt planer for IT, nye bygg, eiendomsbeva
ring og behov innenfor vann og avløp.

Samfunnsansvar
Bærum kommune skal anskaffe bærekraftige løsninger 
som vektlegger etisk handel, miljø/klima og fravær av 

sosial dumping. Med samfunnsansvar menes fore
byggende arbeid med etisk handel i leverandørkjeder, 
miljøkrav i anskaffelser, bruk av arbeidsmarkedsbe
drifter og lærlinger, samt arbeid med etisk bevissthet 
i anskaffelsesprosesser, herunder korrupsjonsforebyg
gende tiltak.

Etiske�kriterier�i�finansforvaltningen�
Kommunestyret i Bærum har vedtatt at etiske kriterier 
skal legges til grunn for forvaltningen av forvaltnings
fondet og gjennom dette ekskludere:
•  Selskaper som ikke følger FNs Global Compact – ti 

prinsipper for samfunnsansvarlig adferd.
• Tobakksprodusenter.
•  Selskaper som selv, eller gjennom enheter de 

kontrollerer, produserer våpen som ved normal 
anvendelse bryter med grunnleggende humanitære 
prinsipper.

 Global Compact er FNs initiativ overfor nærings
livet, hvor ti prinsipper for samfunnsansvarlig adferd 
trekkes opp. Selskapene forplikter seg til å støtte opp 
om disse prinsippene, som omhandler blant annet: 
menneskerettighetene, avskaffelse av barnearbeid og 
tvangsarbeid, fjerning av diskriminering, ta miljø
ansvar og bekjempe korrupsjon. Ved utgangen av 2017 
var 182 selskaper ekskludert fra forvaltningsfondet. 
Det er en økning sammenlignet med 2016 (20 stk.). 
KLP kapitalforvaltning som forvalter den globale 
aksjeforvaltningen, inkluderer i tillegg fravær av kull
kraft i  f ondenes etiske kriterier.

Tilbake til innhold Tilbake til innhold
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03Befolkningsutvikling
I 2017 økte antallet innbyggere med 1 446, og per  
1. januar 2018 hadde Bærum en befolkning på  
125 454 innbyggere. 

Boligbygging i Bærum 
Boligbygging er viktig for kommunens befolknings
utvikling på lengre sikt. Det legges vekt på å styre 
fremtidig utbygging til knutepunkter og sentrumsom
råder langs eksisterende banestrekninger for å kunne 
redusere behovet for transport med privatbil. 

De viktigste utbyggingsområdene i Bærum er   
Sandvika, Fornebu og bybåndet (de deler av byggeso
nen som ligger innenfor gangavstand til togbanesta
sjoner). I 2017 ble det ferdigstilt 971 boliger i Bærum. 
383 boliger, eller 39 prosent av boligene, ble bygget 
innenfor prioriterte knutepunkter med god kollek
tivdekning. En viktig årsak til dette er utbygginger i 
områder avsatt til boligbygging i kommuneplanen for 
2015 –2030, for eksempel Vøyenenga.

Cirka 81 prosent av boligene som ble bygget i 2017, 
var blokkleiligheter.

Figur 4 viser vekstkomponenter og årlig vekst 2000–2017

Tabell 7 viser boligproduksjon for årene 2006–2017

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Boligproduksjon 355 426 538 365 235 444 719 663 700 696 623 971
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Det	ble	bygget	971	boliger	i	Bærum	i	2017.
Foto:	Tom	Atle	Bordevik

Foto:	Tom	Atle	Bordevik

Likestilling
Per 31.12.2017 har kommunen 7 533 årsverk, hvorav  
5 563 (73,9 prosent) er kvinnelig ansatte og 1 969 (26,1 
prosent) er mannlige ansatte. Gjennomsnittsalderen for 
kvinnene er 45,2 år og for mennene 43,8 år.

I gruppen tjenesteledere og avdelingsledere er for
skjellen i lønn mellom kjønnene 5,2 prosent. Fra 2017 
inngår avdelingslederne i samme gruppe som tjenes
telederne. Størst forskjell mellom kvinner og menn i 
kvinners disfavør finner vi i gruppen toppledere, der 
forskjellen er 7,6 prosent. Her inngår rådmannens lønn 
(som er mann) samt kommunaldirektører, kommunal
sjefer og direktører. Gruppen består av 18 personer, 
hvor 50 prosent er kvinner.

Likestillingsarbeidet i Bærum kommune følger 
planen som ble vedtatt i 2014.

Kommunens andel av medarbeidere med minoritets
bakgrunn utgjør 14 prosent i 2017.  

Det vises for øvrig til utfyllende informasjon om 
likestilling under kapittel 13: Organisasjon, styring og 
utvikling.

Beredskap
I desember 2016 inngikk Asker, Oslo og Bærum kom
muner, Oslo Universitetssykehus og Oslo politidistrikt 
(OPD) en intensjonsavtale om å utvikle et konsept 
om helhetlig kriseledelseshåndtering i OPD. Målet er 
å utnytte de samlede ressursene til samfunnets beste. 
Sluttrapport levert i 2017, arbeidet videreføres i 2018.

Det er gjennomført to øvelser i kommunens krise
ledelse. Den ene handlet om bortfall av elektronisk 
kommunikasjon og håndtering av dette. Den andre 
øvelsen handlet om metodikk for første møte i krise
ledelsen, for å få en god start på håndteringen av en 
hendelse.

Arbeidet med å samordne planverk mellom Oslo, 
Asker og Bærum kommuner er startet.

02
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04Klima	og	miljø
Klimaklok kommune
Klimastrategi 2030 er Bærums plan for å redusere 
Bærums klimafotavtrykk. Klimastrategien med tilhø
rende handlingsplan har tre hovedtemaer: mobilitet, 
bygg og ressursbruk. Forslag til strategi og handlings
plan ble lagt frem i august 2017, og ble behandlet 
av kommunestyret i februar 2018. Klimastrategien 
erstatter Energi og klimaplan 2013–2017. 

Bærum skal etableres som en miljø og klimaklok  
kommune innen 2020. Det skal kjennetegnes ved 
innbyggere som velger ressurseffektive og klimavenn
lige løsninger og et næringsliv som utvikler smarte og 
lønnsomme produkter og tjenester. I samarbeid med 
SmartCity Bærum skal kommunen være en pådriver 
for at teknologiske muligheter tas i bruk og bidrar til å 
skape pilot og demonstrasjonsprosjekter.

En mobilisering av hele bærumssamfunnet er nød
vendig for å oppnå målene om klimagassreduksjon. I 
tillegg til at kommunen skal feie for egen dør og redu
sere egne utslipp, skal vi legge til rette for at innbyg
gere og næringsliv bidrar til å redusere utslipp. 

Kommunen har i 2017 blitt invitert til og deltatt på 
flere arenaer, for å involvere og synliggjøre innsatsen 
for innbyggere og næringsliv.

Mobilitet – sykkel og gange
Gågrupper ble etablert som et obligatorisk tiltak ved 
alle barneskoler for å oppnå trafikkvennlig skolevei.  
Kiss & ride ved Skui skole, pilot for å teste ut bilfri 
sone rundt skoler, ble etablert. 

SmartBike, som er en elsykkellåneordning for 
bedrifter, ble etablert. Tolv elsykler lånes ut til bedrif
ter for utprøving i en toukersperiode. Låneordningen 
er et samarbeid med SmartCity Bærum og er delfinan
siert gjennom midler fra Klimasats. SmartBike Intern 
for kommunens ansatte ble også etablert i løpet av 
høsten med fem elsykler til utlån.

Bærum kommune deltok i Sykle til jobbenaksjo
nen. I 2017 deltok 1 475, mot 518 i 2016. 

Bysykkelordningen på Fornebu og Lysaker er vide
reført med 500 abonnenter, hvorav cirka 100 er gratis/
sponsorabonnementer. Gjennomsnittlig antall turer per 
dag var dobbelt så høyt som i 2016.

Sykkelhotellet i Sandvika ble ferdigstilt i mars 2017. 
En arkitektkonkurranse for sykkelhotellene på Kolsås 
og Østerås ble avsluttet. Sykkelhotellene, som er del
finansiert gjennom midler fra Klimasats, ferdigstilles 
i 2018. 

Sykkelhandlingsplanen ble vedtatt, og det er utarbei
det en sykkelstrategi som skal til politisk behandling 

i 2018. Sykkelstrategien beskriver overordnede mål, 
strategier og satsingsområder for å øke sykkelandelen 
i kommunen.

Nullutslippsbiler
En tilskuddsordning for etablering av lading i bolig
selskaper ble gjennomført som en pilot. 56  bolig
selskaper fikk tilsagn om støtte. Det vil gi cirka 2 500 
nye ladepunkter. Ordningen videreføres i 2018.

27 elbiler, 3 hydrogendrevne biler med støtte fra 
Akershus fylkeskommune og 15 vare/lastebiler ble 
kjøpt inn i 2017. Overgang fra fossile kjøretøy til null
utslippskjøretøy medfører en stor nedgang i forbruket 
av bensin.

Energirådgivning
Energirådgivning til boligeiere med mulighet for 
gratis hjemmebesøk av en energirådgiver, ble etablert 
høsten 2017. Gjennom Bærum klimafond ønsker 
kommunen å stimulere boligeiere til å gjennomføre 
energieffektiviseringstiltak i egen bolig. I løpet av 
høsten 2017 er det gjennomført 136 hjemmebesøk. 
Støtteutbetalingene vil først gjøre seg gjeldende i 
2018.

Miljøsertifisering
Ni nye bedrifter i Bærum ble Miljøfyrtårnsertifisert, 
og mottok diplom fra ordføreren.

I 2017 ble det utarbeidet en plan for å få alle kom
munale barnehager miljøsertifisert med Grønt flagg fra 
juni 2018. 

Renovasjon, vann og avløp
Bærum fikk ny renovasjonsordning som også inne
bærer sortering og innsamling av matavfall fra 
husholdningene. Matavfall utgjør cirka 50 prosent av 
restavfallet og vil bli brukt til produksjon av biogass 
(fossilfritt drivstoff) og biogjødsel. 

I 2017 er det vedtatt en overvannsstrategi for kom
munen. Denne vil i 2018 bli fulgt opp med en egen 
handlingsplan. 

Naturforvaltning
•  Vassmyråsen, som utgjør cirka 300 dekar av kommu

neskogen, er meldt inn til nytt reservat. Området har 
høy biologisk verdi og store opplevelseskvaliteter.

•  I 2017 ble det avvirket 3 680 m3 tømmer til en verdi 
av 1,3 millioner kroner. Det er plantet 11 000 nye 
gran planter og drevet ungskogpleie på 120 dekar.

•  Landbrukskontoret har jobbet med hesteeiere for å 
finne en løsning i forhold til håndtering av heste
gjødsel innenfor regelverket.

•  Ved Storøya hundepark er det opparbeidet et eget 
inngjerdet område for små hunder.

•  Det ble felt 25 elg og 89 rådyr, det høyeste antallet 
rådyr på mange år. 2017 var det første året det kunne 
jaktes hjort i kommunen. Det ikke felt noen hjort.

Eiendom og kommunale bygg
Klimastrategiens handlingsplan foreslår 19 ambisi
øse tiltak som er implementert i 2017. Eiendom har 
forpliktet seg til å følge Eiendomssektorens veikart 
mot 2050 og 10 anbefalte strakstiltak for små og store 
byggeiere. Alle prosjekter med investeringsramme 
over 90 mill. skal BREEAMsertifiseres.

På Fornebu blir Oksenøya senter kommunens neste 
Futurebuiltprosjekt. Det bygges solceller på tak på 
Nansenparken barnehage – og solceller på vegg på 
Levre skole.

Energibruken er redusert med 2,2 prosent.

Klimasatsprosjekter
I 2017 fikk Bærum tilsagn om støtte til to prosjekter 
gjennom Klimasats, SmartBike Bærum og Bærum 
Ressursbank. SmartBike Bærum er en elsykkelpool der 
ansatte i bærumsbedrifter gratis kan låne en elsykkel i 
14 dager, med den hensikt at flere velger sykkel foran 
bil til og fra jobb. Bærum Ressursbank er et virkemid
del for en klimaklok håndtering materialer og stein
masser, fra store utbyggingsprosjekter som blant annet 
Fornebubanen, Ringeriksbanen og E18systemet.

Sykle	til	jobben-aksjonen	hadde	rekordstor	deltakelse	i	2017.	Foto:	Henning	Borgersen.
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05Den	økonomiske	utviklingen
Nøkkeltallene	for	sunn	økonomi	forteller	om	kommunens	samlede	økonomi	utvikler	
seg	i	riktig	retning.	De	sier	også	noe	om	handlefrihet	i	kommende	år.	Oppnåelse	av	
måltallene	skal	gi	rom	for	nødvendige	investeringer	fremover	og	gjøre	kommunen	
robust	med	hensyn	til	fremtidige	økonomiske	svingninger.	

Nøkkeltall – sunn økonomi

Tabell 8 viser hovedoversikten for driftsregnskapet i perioden 2013–2017

 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Gjennom- Måltall
 2013 2014 2015 2016 2017 snitt  

Resultatgrad 5,9	% 2,5	% 4,7	% 8,6	% 9,4	% 6,2	% 4	%	 
(min.	3	%)

Bufferfondet	(mill.	kr) 300 266 297 429 457 350 100

Egenkapitalfinansiering 47	% 67	% 52	% 49	% 50	% 53	% 50	%	 
(min.	40%)

Likviditetsreserve	 
(mill.	kr) 901 592 741 1 207 1 665 1 021 300

Det viktigste måltallet i kommuneøkonomien er netto 
driftsresultat. Et godt netto driftsresultat (resultat
graden) vil medvirke til at målkravet for de andre 
nøkkeltallene også kan oppnås. Med unntak av 2014 
har resultatgraden vært innenfor målkravene i hele 
femårsperioden. De to siste årene har resultatgraden 
vært særskilt høy og skyldes i hovedsak høye skatte
inntekter. Skatteinntektene har vært ekstraordinære 
de to siste årene, mye på grunn av tilpasninger til 

skattereformen. Rådmannen mener at resultatgraden 
også de neste årene minst bør innfri anbefalt nivå (fire 
prosent) for å kunne finansiere det økte investerings
behovet uten at gjelden øker for mye. 

Målet for egenkapitalfinansieringen av de ikkerenta
ble investeringene har i hovedsak vært på måltallet alle 
år, bortsett fra i 2014, der strammere innlånspraksis 
førte til høy egenkapitalfinansiering.  

Figur 5 viser utviklingen i brutto og netto driftsresultat i perioden 2013–2017
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For å kunne sammenligne med tidligere år har rådmannen i sin årsrapport valgt å rapportere i samsvar med de talloppstillinger 
som er benyttet i kommunens økonomiske styringsdokumenter. Dette innebærer en noe annerledes gruppering av tallene enn 
det som er lagt til grunn i de obligatoriske regnskapsoversiktene i regnskapsforskriften. Disse oversiktene er imidlertid tatt inn 
i det trykte regnskapet, som behandles samtidig med årsrapporten. Den viktigste forskjellen mellom tabellene i årsrapporten 
og regnskapsrapportene er føringen av avskrivninger, noe som gir avvik mellom brutto driftsresultat i årsrapporten og årsregn-
skapet. Netto driftsresultat vil være det samme.

Tabell 9 viser hovedoversikten for driftsregnskapet i perioden 2013–2017
Mill. 2017-kr 2013 2014 2015 2016 2017

Skatteinntekter 4	935,2 5	059,3 5	278,0 5	923,7 6	180,1

Rammetilskudd 1	734,0 1	813,0 1	770,0 1	461,9 1	385,7

Andre	sentrale	inntekter 395,7 290,3 298,5 354,5 354,0

Driftsinntekter	i	sektorene 2	221,8 2	224,0 2	324,5 2	365,5 2	443,4

Sum driftsinntekter 9 286,8 9 386,5 9 671,1 10 105,6 10 363,2

Driftsutgifter sektorene 8 457,5 8 804,4 8 715,8 8 859,4 9 151,7

Brutto driftsresultat (korrigert for 
avskrivninger) 829,3 582,1 955,2 1 246,1 1 211,5

Renteinntekter 92,0 94,8 67,0 55,9 45,7

Avkastning	forvaltningsfondet	(BKFF) 236,0 161,9 17,1 134,0 231,5

Renteutgifter 244,6 240,4 213,3 193,9 184,2

Avdrag 374,6 363,7 378,0 379,3 338,4

Netto finansutgifter 291,1 347,4 507,3 383,4 245,4

Netto driftsresultat 538,1 234,7 447,9 862,8 966,1

Brutto og netto driftsresultat

Driftsregnskapet
Under beskrives trender og det gis utfyllende infor
masjon om de ulike delene av regnskapet. Hvis ikke 
noe annet er nevnt, er det brukt faste 2017kroner 

for å vise realverdien i sammenligningen over år. 
Konsumprisindeksen (KPI) er lagt til grunn for pris
justeringen. For 2017 er KPI 1,8 prosent.
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Utviklingen i brutto og netto driftsresultat påvirkes 
av flere forhold, men lønnsutviklingen, endringer i 
skatteinntekter og avkastningen i forvaltningsfon
det er sentrale størrelser. Lønnsutgiftene utgjør om 
lag 64 prosent av kommunens samlede driftsutgifter 
og skatteinntektene 60 prosent av sum driftsinntek
ter. Skatteinngangen i 2016 og 2017 ble, grunnet 
ekstra ordinære forhold, veldig god. I hovedsak 
antas den høye skatteinngangen å ha sammenheng 

med ekstraordinært store uttak av utbytter og 
gevinst realisering fra aksjegevinster som følge av 
skatte reformen, og er i mindre grad knyttet til real
økonomiske forhold som sysselsettingsvekst og 
lønnsutviklingen i samfunnet. Dette, sammen med en 
moderat utvikling i lønnsveksten, har gitt høye brutto 
driftsresultat de to siste årene. God avkastning fra 
forvaltningsfondet, spesielt i 2017, har medført høye 
netto driftsresultater.

I årene 2013 og 2014 økte driftsutgiftene mer enn 
driftsinntektene. Høy vekst i lønns og pensjons
utgifter i tillegg til moderat skatteinngang er de 
viktigste forklaringene. I tillegg vil statlige føringer 
påvirke utgiftene, som innføringen av samhandlings
reformen som trådte i kraft i 2012 og ga noe høyere 
vekst både på inntekts og utgiftssiden dette året. 
Samhandlingsreformen ble avsluttet i 2015 og påvirker 
både utgifts og inntektssiden med cirka 130 mill. En 
skattevekst på over 16 prosent i 2016 er årsaken til den 
høye inntektsveksten. Skatteinngangen i 2017 ble også 
god, men noe lavere enn i 2016. Lavere lønnsoppgjør 
og gjennomførte innsparingstiltak har påvirket utvik
lingen i driftsutgiftene.

Eksterne finansutgifter og finansinntekter
Finansutgifter og finansinntekter utgjør den viktige 
forskjellen mellom netto og brutto driftsresultat. 
Driftsregnskapets finansposter består i hovedsak av 
renteinntekter, renteutgifter og avdrag, samt gevinst og 
tap knyttet til forvaltningsfondet. Noen hovedtall:
•  Ordinære netto renteutgifter for året utgjorde  

136 mill.
•  Avdrag i driftsregnskapet utgjorde 337 mill. i 2017. 

Ordinære avdrag på formidlingslån i investerings
regnskapet utgjorde 47 mill. Totalt 384 mill.

•  Avkastningen fra forvaltningsfondet var 228 mill. 
(9,7 prosent) i 2017. Det er betydelig høyere enn 
budsjettet på 85 mill. Resultatet er etter fradrag av 
fondets driftsutgifter på 4 mill. 

Fortsatt lave renteutgifter, sammen med en god 
avkastning i forvaltningsfondet, har ført til lavere netto 
finansutgifter enn i 2016.

Utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter 

Figur 6 illustrerer årlig realvekst i perioden 2013–2017 i de samlede driftsutgiftene og 
driftsinntektene
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Figuren viser hvor stor del av de samlede drifts
inntektene som går med til å dekke finansutgiftene. 
Netto finansutgifter består av renter og avdrag. Den 
største usikkerheten er rentenivået. Lav rente har 
bidratt til at finansutgiftenes andel av sum drifts
inntekter er blitt holdt nede og er avtagende. På 

bakgrunn av investeringsaktiviteten som legges til 
grunn i Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 
(LDIP) 2019–2038 og en forventning om høyere 
renter, er det sannsynlig at en stadig større andel av 
inntektene fremover vil gå med til å dekke finans
utgifter.

•  Investeringsaktiviteten har variert mellom 911 og  
1 565 mill. de siste ti årene. 

•  Gjennomsnittet for de samlede investeringene har 
vært i underkant av 1,2 mrd.

•  Gjennomsnittet for de ikkerentable investeringene 
har vært om lag 850 mill.

•  Årene 2008–2009 skiller seg ut på grunn av utbyg
gingen av sosial infrastruktur på Fornebu fase 1 og 
utbyggingen av Mariehaven bo og behandlings
senter.

• Store investeringer i skoler i hele perioden.
•  Store investeringer i barnehager i perioden 2008 

til 2011 som effekt av innføringen av barnehage
reformen. 

Figur 7 viser netto finansutgifter (uten avkastningen fra forvaltningsfondet) 
 sammenlignet med sum driftsinntekter, i perioden 2008–2017.

Investeringsregnskapet 
Figur 8 viser investeringsaktiviteten i perioden 2008–2017 fordelt på ikke-rentable og rentable 
investeringer
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Likviditet

Tabell 10 viser utviklingen i arbeidskapitalen og likviditetsreserven i perioden 2013–2017

Mill. 2017-kr 2013 2014 2015 2016 2017

Arbeidskapital 1) 2	012,4 1	414,7 1	900,9 2	150,5 2	538,9

Likviditetsreserve	2) 901,1 591,6 740,6 1	206,6 1	665,3

Likviditetsgrad 3)  1,7  1,5  1,7  1,9  2,4

1) Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
2) Likviditetsreserve er definert som arbeidskapitalen fratrukket bundne fondsmidler, ubrukte lånemidler og premieavvik på
    pensjon, og tillagt avsetninger til påløpte feriepenger. Forvaltningsfondet holdes utenfor. Måltall: likviditetsreserve >300 mill. 
3)  Likviditetsgrad = (omløpsmidler – ubrukte lån – bundne fond – premieavvik på pensjon)/(kortsiktig gjeld – påløpte ferie-

penger). Likviditetsgraden bør være større enn 1. 

•  Utbyggingen av Bærum idrettspark ble i hovedsak 
gjennomført i perioden 2011–2013.

•  De selvfinansierende (rentable) investeringene til 
vann, avløp og renovasjon og omsorgs og velferds
boliger har variert mellom 12,9 og 42,4 prosent av 
de samlede investeringene de ti siste årene. I 2017 
utgjorde de rentable investeringene i overkant av 23 
prosent.

Balansen 
•  Bærum kommune har god likviditet. 

Arbeidskapitalen er 2,5 mrd., og både likviditets
reserve og likviditetsgrad ligger over måltallene.

•  Samlede fondsmidler økte med 544 mill. i 2017, 
som følge av godt netto driftsresultat.

•  Høy avkastning i forvaltningsfondet for året  
(228 mill.) har økt fondet med om lag 146 mill.

•  Samlet lånegjeld utgjorde 7 393 mill. per 
31.12.2017, en økning på 210 mill. fra 2016.

Fondsmidler

Tabell 11 viser utviklingen i kommunens fondsmidler i perioden 2013–2017

Mill. 2017-kr 2013 2014 2015 2016 2017

Sum	fond 4	364,2 4	080,7 4	223,9 4	673,8 5	217,5

Etter avsetninger fra drifts og investeringsregnskapet 
utgjorde samlede fondsmidler 5 218 mill. ved utgan
gen av 2017, som er 544 mill. høyere enn i 2016. 
Endringen fra 2016 fordeler seg som følger: 
•  Bundne drifts og investeringsfond er redusert med 

36 mill., og utgjør 222 mill.
•  Ubundne investeringsfond ble redusert med  

63 mill., og utgjør 74 mill. 
•  Forvaltningsfondet økte med 146 mill., og utgjør  

2 547 mill.  

•  Det fritt disponible bufferfondet økte med 20 mill., 
og utgjør 457 mill.

•  Øvrige disposisjonsfond økte til sammen med  
477 mill., og utgjør 1 917 mill. Årets gode resul
tat har gått til styrking av disposisjonsfond for 
 investe ringer. 

Fondsmidlene utgjør et volum som tilsvarer 51 prosent 
av årets driftsinntekter, en økning på fire prosentpoeng 
fra 2016.

Den finansielle situasjonen ble ytterligere styrket i 
2017. Som vist i tabellen, er arbeidskapitalen positiv 
og utgjør 2,5 mrd. Det viser at det er tilstrekkelig 
omløpsmidler til å dekke den regnskapsførte kortsik
tige gjelden i balansen. Det vil også gjelde dersom det 

ble tatt hensyn til sertifikatlån, som i tråd med regn
skapsforskriften er klassifisert som langsiktig gjeld. 
Forvaltningsfondet er her trukket ut, men representerer 
regnskapsmessig sett en ekstra buffer.  

Figur 9 viser utviklingen i kommunens fondsmidler i perioden 2013–2017

Figuren viser sammensetningen av fondsmidlene, med 
forvaltningsfondet skilt ut for seg. 

Forvaltningsfondet er dominerende i kommunens 
fondsbeholdning. Resultatene for fondet er omtalt kort 
i årsberetningen i dette dokumentet, samt mer utførlig i 
Finansrapport 2017 (vedlegg). I mange analyser er det 

nødvendig å holde disse midlene utenfor, for å få frem 
et bilde av den løpende økonomiske situasjonen. Det 
skyldes at midlene er avsatt for langsiktig forvaltning, 
og det er forutsatt at realverdien skal opprett holdes. 
Årets resultat i form av gevinst eller tap føres mot 
fondet. Det er kun den budsjetterte realavkastningen 
som tas ut hvert år. Fondsmidlene forvaltes eksternt.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

20172016201520142013

M
ill.

 2
01

7-
kr

1 219

353371

1 155

2 4812 421

162282

1 316

2 393

161
354

1 877

2 402

137
258

2 374
2 547

74
222

ForvaltningsfondetUbundne investeringsfond

Disposisjonsfond, drift og kapitalBundne drifts- og kapitalfond

Lånegjelden
Tabell 12 viser utvikling i kommunens lånegjeld i perioden 2013–2017

Mill. 2017-kr 2013 2014 2015 2016 2017

Sum lånegjeld 7 582,1 7 234,4 7 498,5 7 183,3 7 393,2

Ikke	rentable 1) 4	197,9 4	156,7 4	186,3 3	937,7 3	996,0

Rentable,	vann/avløp/renovasjon	og	boliger	2) 2	421,0 2	166,6 2	337,1 2	329,1 2	426,8

Rentable,	øvrige 2) 963,2 911,1 975,1 916,4 970,4

1) Lån til ikke-rentable investeringer, der finansutgiftene må dekkes av egne midler (salgsinntekter, drifts- og fondsmidler).
2)  Lån til rentable formål er lån der renter og avdrag dekkes av brukere, f.eks. via husleie, gebyrer og avgifter. Kategorien 

«øvrige» er primært husbanklån til videreformidling. Låntakerne betaler lånekostnadene. I tillegg er et eldre pensjonslån tatt 
med i denne kategorien.

Samlet lånegjeld er redusert med to prosent i perioden 
2013 til 2017, og endringen gjelder den ikkerentable 
delen av gjelden.

05
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Tabell 13 viser sum lånegjeld og netto lånegjeld per innbygger i perioden 2013–2017

Mill. 2017-kr 2013 2014 2015 2016 2017

Sum	lånegjeld,	per	innbygger 63	936 59	944 61	289 57	926 58	931

Netto	lånegjeld,	per	innbygger	1) 54 451 52	793 51 561 50 062 50 767

1) Ved beregning av netto lånegjeld er lån til videreformidling og ubenyttede lånemidler holdt utenom.

Gjeldsgrad brukes som mål på gjeldsbelastningen, og 
nivået i 2016–2017 er under nivået for 2008, jamfør 
figuren. Gjeldsgraden er beregnet ved netto lånegjeld 
(der lån til videreformidling og ubenyttede låne
midler er holdt utenom) i prosent av driftsinntektene. 
Trenden har vært fallende siden 2012 grunnet en 

positiv utvikling i driftsinntektene sammenlignet med 
utviklingen i netto lånegjeld. Med investeringstakten 
som ligger til grunn for Langsiktig driftsanalyse og 
investeringsplan (LDIP) 2019–2038, vil gjeldsgraden 
øke opp mot 94 prosent.

Kommunens lånegjeld tilsvarer en gjeld på cirka  
59 000 kroner per innbygger i 2017. Av dette utgjør 
den ikkerentable gjelden cirka 32 000 kroner  
(54 prosent). 

Hoveddelen av lånegjelden er serielån som avdras 
over investeringenes løpetid, men kortere lån som må 
refinansieres ved forfall inngår også i porteføljen. Lån 
som skal refinansieres innen ett år utgjorde 130 mill. 
ved utgangen av 2017. Det vises til Finansrapport 
2017 og noter i Regnskap 2017 for ytterligere informa
sjon og omtale av gjeldsporteføljen.

Utlån
Totale utlån utgjorde 948 mill. (jamfør Årsregnskap 
2017), en økning på 54 mill. fra 2016. Videre utlån av 
husbankmidler til boligformål (startlån med videre) 
utgjør hoveddelen med 925 mill.

Figur 10 viser netto lånegjeld sammenlignet med sum driftsinntekter, i perioden 2008–2017
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06Grunnskoleopplæring	

Viktige resultater og innsatser i 2017 
• Innført digital skolehverdag for 10 000 elever, med 

tilhørende kompetanseheving for ansatte og syste
matisk oppfølging av skolelederne. 

• Ny handlingsplan for å fremme et trygt psykososialt 
læringsmiljø. Alle skoler har fått hver sin miljølærer, 
for å styrke det forebyggende arbeidet.

• Økt innsats for læringsmiljø på skoler i to områder: 
området Fornebu og skolene Bærums Verk, 
Gullhaug, Lesterud og Mølladammen. 

• Tilpasset undervisning i klassefellesskapet førte til 
en nedgang i andel elever med spesialundervisning, 
fra 7,2 prosent i 2015, 6,4 prosent i 2016 og nå 5,3 
prosent i 2017.

• Opprettet tilbud for elever med stort læringspoten
sial.

• Utviklet forpliktende rutiner for overgangen mellom 
barnehage og skolestart, med vekt på kontinuitet og 
tidlig innsats.

• Fremskyndet fusjonsprosessen for skolene Belset og 
Gommerud

Utfordringer fremover 
• Følge opp resultat fra følgeforskning og gevinst

rapport om Digital skolehverdag 1:1, med vekt 
på nye arbeidsformer, tilpasset opplæring og økt 
lærings utbytte.

• Målrettet innsats for å fremme barn og unges 
 psykiske helse med vekt på robusthet og den enkel
tes evne til å mestre utfordringer. 

• Fortsette det holdningsskapende arbeidet knyttet til 
utvidet normalitetsforståelse, ved at flere elever får 
sin undervisning i klassefellesskapet.

• Møte elevtallsveksten med økt skolekapasitet til 
riktig tid og med en profil i tråd med fremtidens 
skole, flerbruksbehov og kommunens investerings
plan.

• Stortinget har vedtatt en ny lærernorm. Normen 
betyr at det skal være maksimalt 15 elever per lærer 
i 1.–4. trinn og 20 elever per lærer i 5.–10. trinn, fra 
1. august 2018.

Alle	elever	i	Bærum	skal	få	maksimalt	faglig	og	personlig	utbytte	av	sin	skolegang.	
Bærumsskolen	skal	være	en	inspirerende	foregangsskole	med	fokus	på	langsiktig	
og	systematisk	utviklingsarbeid.

Tabellen viser nøkkeltall for Grunnskole
Grunnskole 2015 2016 2017
Elevtall,	barnetrinnet 11 416 11 566 11	535
Elevtall,	ungdomstrinnet 4 502 4 575 4	649
Elever	totalt 15	918 16 141 16	184
Gjennomsnittlig	gruppestørrelse,	1.–10.	trinn 20,4 20,6 20,7
Gjennomsnittlig	gruppestørrelse,	1.–4.	trinn 18,8 18,7 18,5
Gjennomsnittlig	gruppestørrelse,	5.–7.	trinn 20,5 20,8 20,6
Gjennomsnittlig	gruppestørrelse,	8.–10.	trinn 22,7 23,3 22,2
Andel	elever	med	spesialundervisning,	1.–10.	trinn 7,2	% 6,4	% 5,3	%
Grunnskolepoeng 43,7 44,0 43,9
Mobbing,	andel	elever	som	mobbes	(7.	trinn/10.	trinn) 3,7	%/3,7	% 4,3	%/3,8	%* 4,7	%/4,1	%	
Spesialskole og alternative skoler 2015 2016 2017
Elever	ved	Haug	skole	og	ressurssenter	1) 101	(6) 111	(7) 114	(10)
Elever	ved	Glassverket 8 9 10
Elever	ved	Sandviksbukta 8 9 9
Elever	ved	Skarva 11 10 10
Voksenopplæringen 2015 2016 2017
Andel	deltakere	i	voksenopplæring	på	grunnskolens	område 174 174 204
Skolefritidsordningen 2015 2016 2017
Andel	elever	i	SFO 88,2	% 86,9	% 88,6	%
Kulturskole 2015 2016 2017
Elevplasser	i	Musikk-	og	kulturskolen 1 662 1	659 1 625

1) Tall i parentes er elever fra andre kommuner. 
*  Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år.
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07Barnehage	
Barnehagene	skal	i	samarbeid	og	forståelse	med	hjemmet	ivareta	barns	behov	for	
omsorg	og	lek,	og	fremme	læring	og	danning	som	grunnlag	for	allsidig	utvikling.	

Viktige resultater og innsatser i 2017
• I 2017 ble retten til barnehageplass utvidet til å 

gjelde barn som fyller 1 år innen 1. desember. 
Alle barn med rett til plass fikk tilbud i god tid før 
oppstart av nytt barnehageår. 

• To nye barnehager ble etablert, Forneburingen 
(kommunal) og Vøyen FUS (privat). 

• For å tilpasse barnehagekapasiteten til 
demografiutviklingen og lokale behov er det 
gjennomført styrt avvikling av kommunale 
barnehageplasser. Ved utgangen av 2017 var det 990 
flere private enn kommunale barnehageplasser. 

• Forvaltningsrevisjonsrapporten Godt miljø i 
barnehagene? om psykososialt og fysisk miljø, viser 
høy trivsel i barnehagene og at tiltak for å motvirke 
mobbing synes å ha gitt resultater. Rapporten 
påpekte misnøye med mattilbud og lokaler i de 
kommunale barnehagene.

• Bærumsbarnehagene styrker kvaliteten på barne
hagenes språkmiljø og språkutvikling for det enkelte 
barn, som oppfølging av et forskningsprosjekt.

• Bærumsbarnehagene har sammen med skole 
fått tilført økte statlige midler til å videreføre 
realfagsprosjektet Tett på realfag.

• Andel barn med tilbud om spesialpedagogisk  
hjelp har økt i barnehagene.

• Alle bærumsbarnehagene ble godkjent som 
Trafikksikker barnehage.

Tabellen viser nøkkeltall for Barnehage
Antall barnehageplasser 2015 2016 2017

Kommunale	barnehageplasser 3	506 3	356 3	295

Private	barnehageplasser 4	084 4	190 4	285

Barnehageplasser	i	åpne	barnehager 53 48 47

Barnehageplasser	i	Bærum	kommune 7	643 7	594 7 627

Barn	med	barnehageplass	i	andre	kommuner:

			Vår	 225 230 215

			Høst 171 151 193

Barn	fra	andre	kommuner	med	barnehageplass	i	Bærum:    

			Vår	 150 177 204

			Høst 152 170 167

Barnehageplasser	for	barn	med	særskilte	behov 572 522 480

Minoritetsspråklige	barn	i	barnehage 1 247 1 215 1	327

Antall	bærumsbarn	med	barnehageplass	delt	på	folketall	
1–5	år	(dekningsgrad) 93,7	% 93,5	% 93,5	%

Nøkkeltallene bygger på rapportering til SSB per 15.12.2017. Nye plasser åpnet etter denne datoen er ikke med.

Utfordringer fremover
• Ny pedagognorm for barnehager vil kreve stor 

innsats for å rekruttere nok barnehagelærere. 
Pedagognormen vil også gi budsjettutfordringer  
og kan medføre overtallighet i assistentstillinger. 

• Demografitilpasning vil kreve reduksjon av 
barnehageplasser i noen deler av kommunen, og 
økning i andre deler av kommunen. 

• Ny pedagognorm sier at barn som fyller 3 år i 
løpet av året regnes som store barn fra august. 
Dette medfører at færre plasser blir tilgjengelige på 
småbarnsavdelingene, og at barnehagene ikke kan ta 
inn barn som fyller 1 år etter 1. desember, innenfor 
budsjett. Barnehagedriften blir mindre effektiv. 

• Økt andel barn med behov for spesialpedagogisk 
hjelp og ekstra ressurser gir utfordringer. 
Utfordringen er å gi riktig hjelp på riktig nivå.

• Spørsmålet om hvorvidt tilskudd til private barnehager 
kommer barna i barnehagene til gode, vil kreve økt 
oppmerksomhet på forvaltningen av tilskuddene. 

• Mer arealeffektive barnehagebygg krever 
nytenkning om barnehagedrift for å opprettholde 
ønsket kvalitet. 

08Barne-	og	ungdomstjenester

Viktige resultater og innsatser i 2017 
• Ungdomsråd er opprettet for å skape en bedre platt

form for medvirkning og dialog.
• Skolehelsetjenesten på barneskolene er styrket, og 

helsesøster er tilgjengelig hver dag i en kjernetid.
• MST CAN, som er et behandlingstiltak for fami

lier med høy problembelastning, er implementert i 
barne verntjenesten og har i løpet av året gitt hjelp 
til 11 familier med til sammen 20 barn, med gode 
resultater og uten behandlingsbrudd.

• Barneverntjenestens kvalitetsutviklingsstrategi har 
fått anerkjennelse og oppmerksomhet som fore
gangsarbeid på barnevernsfeltet nasjonalt. 

• Ungdata Junior er gjennomført for første gang på 
5., 6. og 7. trinn, i tillegg til Ungdata (ungdoms
undersøkelsen). Undersøkelsene viser at de fleste 
barn og unge i Bærum har det godt, samtidig som 
den gir en pekepinn på hvor kommune, foreldre og 
ungdom selv må styrke innsatsen.

• Ulovlig venteliste for sakkyndige vurderinger i 
PPtjenesten er avviklet.

• Høvik avlastning har utvidet kapasiteten med to 
plasser.

• Tiltaket Dataspill og sosialt arbeid i Ungdom 
og fritid, ble tildelt innovasjonsprisen i Bærum 
kommune for sin innsats og sine resultater med 

forebygging og arbeid med ungdom som har falt ut 
av ordinært utdanningsløp.

• Det er et økt antall brukere med støttekontakt i 
gruppe, som skal bidra til å redusere ensomhet, 
styrke sosial kompetanse og mestringsopplevelser.

Utfordringer fremover
• Målrettet og tverrfaglig innsats mot familier og barn 

i risiko. Arbeidet med å forebygge vold og seksuelle 
overgrep mot barn og unge skal styrkes og forankres 
i en egen handlingsplan.

• Det er igangsatt ekstern gjennomgang av PP 
tjenesten, som vil legge grunnlag for prioriteringer 
og utvikling av tjenesten.

• Utvikle en knutepunktfunksjon mellom kommune 
og frivillige for å motvirke barnefattigdom. Barn 
og unge i familier med vedvarende lav inntekt skal 
sikres likeverdige muligheter når det gjelder delta
kelse i fritidsaktiviteter. 

• Områdeinnsats på Fornebu  etablere et fritidstilbud 
til ungdom. 

• Antallet bekymringsmeldinger til barnevernet som 
gjelder de yngste barna, er lavere enn det en antar at 
det reelle hjelpebehovet for denne gruppen er.

• Gjennomføre og utvikle ny modell for organisering 
av barne og ungdomstjenestene.

Barne-	og	ungdomstjenestenes	ambisjon	er	å	fremme	inkludering,	
medvirkning	og	mestring.

Tabellen viser nøkkeltall for Barne- og ungdomstjenester
Barnevern 2015 2016 2017
Nye	meldinger	til	barnevernet 759 845 892
Nye	undersøkelser 651 737 781
Hjelpetiltak	i	hjemmet	 248 242 267
Plassering	utenfor	hjemmet	 223 224 226
  - herav institusjonsplasseringer 24 23 25
Andel	meldinger	som	går	til	undersøkelse	(i	prosent) 84,2 87,4 87,6
Andel	undersøkelser	som	førte	til	tiltak	(i	prosent) 37,5 36,3 41,2
Antall	plasser	barneboliger	og	avlastningshjem 31 31 33
Antall	brukere	individuell	avlastning 270 252 247
Antall	brukere	med	støttekontakt 459 420 431
Antall	brukere	med	støttekontakt	i	gruppe 32 24 37
Akutthjelpen,	antall	oppdrag	i	hjemmene 959 820 567
Antall	brukere	psykisk	helse 747 1 156 1 164
PPT	-	Antall	nyhenvisninger	til	PP	tjenesten 511 484 421
Antall	brukere	(enkelt	oppfølging	av	ungdom) 203 196 167
Antall	deltagere	Spillhuset 8 26 42
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09Pleie	og	omsorg

Viktige resultater og innsatser i 2017 
• Kommunen tilbyr nå Trygghetspakken, som består 

av digital trygghetsalarm, elektronisk lås, brann og 
røykvarsler, lokaliseringsteknologi (GPS) og andre 
trygghetsskapende sensorer.

• Middagsserveringen ved alle bo og behandlings
sentrene og omsorgsboliger for eldre er flyttet til 
ettermiddagen. 

• Uniktkonseptet skal gi beboere ved institusjonene. 
mulighet til å mestre egen hverdag, leve et indivi
duelt tilpasset liv med mulighet til å bestemme over 
egen hverdag og aktiviteter. Beboere, pårørende 
og ansatte involveres for å sørge for at tilbudet blir 
«unikt» for den enkelte. Ledetråden i det daglige 
arbeidet er: Hva er viktig for deg? 

• Det ble i august 2017 signert kontrakt med entre
prenør om samspill og utvikling av forprosjektet for 
demenslandsbyen. 

• Det er innført en ny modell for tidlig dialog og med
virkning i nye boligprosjekter for mennesker med 
utviklingshemming. Bruker og pårørende inviteres 
tidlig inn i prosessen for å sikre god dialog og med
virkning.

• To små enheter er i løpet av 2017 avviklet. Det er 
Kolsås bo og behandlingssenter og en enhet for 
mennesker med utviklingshemming. 

• Brobyggerprogrammet involverer mennesker med 
utviklingshemming og deres familier for å skape 
helhetlige livsløp. Arbeidet med konkretisering og 
utprøving er godt i gang.

Utfordringer fremover  
• I årene som kommer vil demografien endres, og 

behovet for tjenester innen bistand og omsorg vil 
øke. Det medfører økte krav til styring og ressursut
nyttelse i tjenestene, og det vil være behov for en 
tydeligere avgrensning av hva som skal være  
kommunale oppgaver.

• Sammen med brukere og pårørende skal kommunen 
styrke og utvikle medvirkning og brukerdialog for å 
forbedre tjenestene.

• Arbeidet med å redusere behovet for kommunale 
tjenester må videreføres, gjennom blant annet å prio
ritere tildelingspraksis og arbeidsmetoder som vekt
legger brukerens egen mestring og selvhjulpenhet.

• Frihets og velferdsteknologi prioriteres på områder 
hvor det kan oppnås effektiviseringsgevinster eller 
forbedret livskvalitet. 

• Utvikle AtriX til en aktiv arena for å formidle kunn
skap og inspirere til bruk av frihets og velferds
teknologi.

• Utvikle demenslandsbyen og andre nybyggprosjekter.

Pleie-	og	omsorgstjenestene	skal	møte	behov	for	tjenester	med	innsats	som	bidrar	
til	mestring	og	selvhjulpenhet.	Målet	er	at	alle	skal	få	det	tilbudet	de	har	behov	for,	
når	behovet	oppstår.	

Tabellen viser nøkkeltall for Pleie og omsorg

Tjenester i institusjon og boform med heldøgns pleie 
og omsorg

Antall personer mottatt 
tjeneste Antall plasser

2015 2016 20172) 2015 2016 2017
Langtidsopphold	i	bo-	og	behandlingssenter 1	096 1	091 1 072 780 779 751
Tidsbegrenset	opphold	i	bo-	og	behandlingssenter 815 877 871 127 138 138
Tidsbegrenset	opphold	Altea	(rehabilitering) 203 205 229 23 30 30
Tidsbegrenset	opphold	rehabilitering 193 162 153 22 22 22
Mottaksplasser 556 408 388 10 10 10
Akutt-/krise-/legevaktplasser	i	bo-	og	behandlingssenter 273 555 581 15 15 15
Trygghetsplass	i	bo-	og	behandlingssenter 198 152 158 9 9 9
Dagaktivitetsplasser 419 427 436 108 118 123
Dagopphold	rehabilitering 75 76 86 10 10 10

Tjenester til hjemmeboende
Antall personer som har mottatt tjenester

2015 2016 20172)

Omsorgsbolig	for	eldre 551 1) 504
Praktisk	bistand 1	986 1	982 1	854
Hjemmesykepleie	 3	521 3	565 3	514
Trygghetsalarm 2	082 2	095 2 261
Brukerstyrt	personlig	assistanse 124 141 148
Omsorgslønn 259 302 311
Avlastning	demente	 188 172 140

1)  Datagrunnlaget for 2016 usikkert og tallet er derfor ikke oppgitt i tabellen.
2) Datagrunnlaget for 2017 er usikkert grunnet overgang til ny elektronisk pasientjournal

10Helse	og	sosial

Viktige resultater og innsatser i 2017 
• Fontenehuset er i drift med 35 medlemmer ved 

utgangen av 2017. Tjenesten er godt integrert med 
kommunale tjenester. 

• Nav Bærum deltar i et forskningsbasert prosjekt for 
oppfølging av lavinntektsfamilier. I 2017 fikk 18 
av 22 familier bedret sin livssituasjon innen arbeid, 
aktivitet, økonomi, bolig og/eller barnas situasjon.

• Lavterskeltilbudet innen psykisk helse er samordnet 
slik at det nå kan gis tjenester til flere innbyggere. 
Samtidig er fem årsverk effektivisert.

• Kvalitetsmål som ble satt for bosetting og inte
grering av flyktninger er fulgt opp i henhold til 
gjennom føringsplanen. Overgang til arbeid og 
utdanning ved avsluttet introduksjonsprogram er økt 
med fem prosent. Enhetskostnaden er opprettholdt, 
og vedtak om bosetting av 180 flyktninger er inn
fridd. I tillegg er 75 familiegjenforente bosatt. 

• Legevakten har innført nytt elektronisk pasient
journalsystem som effektiviserer tjenesten og skal gi 
bedre styringsinformasjon. 

Tjenestene	skal	ivareta	innbyggernes	behov	for	helse-	og	sosialtjenester,	
og	retter	seg	både	mot	hele	befolkningen	og	spesielle	målgrupper.

• Beboerne i Skytterdalen har vært involvert i 
 utviklingen av Nye Skytterdalen.

Utfordringer fremover 
• Det blir flere nye brukere innen psykisk helse med 

store og omfattende omsorgsbehov. Kommunen 
vurderer utvikling av kommunale tilbud.

• Opprettholde og videreutvikle nabodialog og trygge 
bomiljø i områder med kommunale boliger. 

• Arbeid fra dag én: Øke satsing for utsatte grupper i 
arbeidslivet, for eksempel flyktninger og mennesker 
med psykisk helseutfordringer.

• Målet er: En legevakt for alle, men ikke for alt. 
Kommunen arbeider blant annet med å utvikle 
 styringsdata for å bedre pasientflyten. 

• Økning i utbetalt sosialhjelp er knyttet til økt 
 stønadslengde og økte boligutgifter for brukerne.

Tabellen viser nøkkeltall for Helse og sosial
Seksjon helse 2015 2016 2017
Tilrettelagte	arbeidsplasser:	Plasser	i	kommunale,	varige	
og	tilrettelagte	arbeidsplasser	(Bærum	arbeidssentre) 124 128 129	

Antall	bosatte	flyktninger	1) 219 309 254 
Andel	flyktninger	i	arbeid	eller	utdanning	etter	endt	program	 48	% 48	% 53	%	
Antall	salgs-	og	skjenkekontroller 680 758	  577
Antall	frisklivsresepter 253 283 375
Seksjon psykisk helse og rus 2015 2016 2017
Lån	og	tilskudd	videreformidlet	til	kjøp	av	egen	bolig	 158	mill. 163	mill. 161	mill.	
Antall	kommunale	utleieboliger	i	alt	2) 2	033 2	096	 2 126 
Seksjon sosiale tjenester i Nav 2015 2016 2017
Antall	sosialhjelpsmottakere	(eksklusiv	familiemedlemmer) 2 002 2	082 2	092
Andel	langtidsmottakere	med	sosialhjelp	som	 
hovedinntektskilde 31	% 32	% 32	%	

Gjennomsnittlig	stønadslengde	for	sosialhjelpsmottakere 5,2	md. 5,27	md. 5,39	md.	
Andel	deltakere	i	arbeid	etter	endt	kvalifiseringsprogram 58	% 55	% 60	%	
Andel	ungdom	under	30	år	med	aktivitetsplikt	for	 
sosialhjelp  65	%	 85	%

1) Herav 75 familiegjenforente og 15 enslige mindreårige.
2)  Det blir nå rapportert to ulike tall for antall kommunale utleieboliger: 2096 boliger inkluderer alle kommunale utleieboliger. 

Dersom man trekker fra baseleiligheter som leies av ulike tjenestesteder, er antallet 2 054. 

Tilbake til innhold Tilbake til innhold
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11Natur,	kultur,	fritid	og	kirke

Viktige resultater og innsatser i 2017
Kultur og bibliotek
• Bærum Kulturhus er blitt en viktig arena for  

produksjon og formidling av dans og scenekunst: 
som produsent av den første forestillingen for 
Dansefot, og som regional koordinator for Dansenett 
Norge. 

• Bærum Kulturhus har arbeidet for å styrke konsert
profilen og har presentert en rekke internasjonale 
stjerner med stor suksess. 

• Bærum Kulturhus lanserte en ny serie med fokus på 
en europeisk kulturby. Først ut høsten 2017 var Møt 
Lisboa (verden i Bærum).

• Bærum bibliotek har hatt et godt år med økning i 
besøk og utlån. Det er gledelig at økningen er størst 
i utlån til barn og unge. Bibliotekets målbevisste 
satsing på musikk har gitt resultater. I motsetning 
til trenden blant norske bibliotek, opplever man i 
Bærum en økning i utlån av musikk. 

• Byfesten i Sandvika ble enda større og mer mang
foldig enn tidligere, med 170 000 besøkende på 
fire dager. Årets tema var Klimakloke Bærum og 
Mangfold.

• San Fiesta – latinamerikansk festival ble gjennom
ført i BAKgården og på Sandvika teater over tre 
dager i juni.

• BAKgården befestet sitt rykte som arrangementssted 
i helgene, med 250–300 besøkende hver arrange
mentsdag. 

Park, idrett, landbruk og landskapsvern
• Etablert pilotprosjektet Aktivitetsreiser, et samarbeid 

mellom Ruter, Stabæk fotball og kommunen om 
felles kjøring til og fra trening.

• Turveibroen over Griniveien, med turvei som kobler 
seg på Ankerveien, er ferdigstilt i 2017.

• Turveien på Rud ble fullført våren 2017. Hensikten 
med turveien er å skape en bedre forbindelse 
mellom Kolsås stasjon og Johs. Haugeruds vei. 

• Storøyodden på Fornebu er bygget ut med høyere 
voller. 

• Vestmarksetra ski og skiskytteranlegg er ferdigstilt.
• Garlaus – ny markahytte åpnet i juni. 
• Det er vedtatt nye kriterier for kunstgressbaner 

for fotball som skal bidra til å unngå å få gummi
granulat ut i naturen og i vassdrag. 

Deltakelse	i	natur-,	kultur-	og	fritidsaktiviteter	i	Bærum	skal	bety	gode	 
opplevelser	for	alle.

Kirke, gravplasser og andre religiøse formål
• Tanum kirkesenter stod ferdig, og ble offisielt åpnet 

i desember.
• Det er gjennomført rehabilitering av vannrennen og 

speilbasseng på Haslum kirkegård.
• Gravplassen på Fornebu (Lilløya) er under detalj

planlegging.

Utfordringer fremover
• Sikre at Bærum Kulturhus er en sentral identitets

markør i hovedstadsregionens kulturtilbud.
• Tilpasse bibliotektilbudet til dagens ønsker og 

behov, som formidlings og møteplassfunksjoner, 
økt tilgjengelighet og digitale løsninger. Dette 
innebærer blant annet oppgradering av biblioteket på 
Rykkinn og flytting av biblioteket i Sandvika. 

• Ivareta kultur i stedsutviklingen på Fornebu og i 
Sandvika.

• Etablere festplassen på Kadettangen som ny kultur
arena.

• Arbeide for å nå målet om 1–2 prosent til kunst ved 
nybygg og rehabilitering av kommunale bygg.

• I et folkehelseperspektiv er det viktig at så mange 
som mulig driver med en form for aktivitet. For å 
møte en økende befolkning må det være tilstrekke
lig med ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Nye 
Kadettangen og opparbeidingen av Gjønnesparken 
vil bidra til å dekke etterspørselen innenfor nær
miljøanlegg.

• Utbygging av Nadderud stadionområde, friidretts
arena og ny svømmehall på Rud. 

• Sikre ledig, opparbeidet gravkapasitet til tre prosent 
av befolkningen.

• Sikre god forvaltning av natur, landbruks og kul
turminneverdiene.

• Ferdigstille tjenesteytingsavtalen mellom kommu
nen og Bærum kirkelige fellesråd.

Tabellen viser nøkkeltall for kultur og fritid
                                2015 2016 2017
Bærum bibliotek 1)    
Besøk 							478	900	 							421	263	        464 622 
Utlån 							635	598	        615 762 							706	959	
    
Bærum Kulturhus 2)    
Totalt	antall	arrangementer	inkl.	prøvedager 															903	 															865	 															883	
Lokale	kulturaktører,	forestillinger	og	prøvedager                546                417 															380	
Bærum	Kulturhus	egne	arrangementer                221                250 															309	
Arrangementer	i	regi	av	andre	aktører 															136	 															198	 															194	
Totalt	antall	besøkende 							118	406	 							120	718	 							119	675	
    
Kultur og samarbeid     
Antall	utstillinger	–	vandreutstillinger,	glassmontrene	 
og	mellomgulvet.                  24 																	43	                  20 

Arrangementer	på	Byscenen                  12 																				8	 																				8	
Ulike	innslag	på	arrangementer	i	BAKgården                111                105                110 

     
Tilskudd    
Kulturformål 2) 	10	130	820	  10 612 100 	11	237	675	

1) Bekkestua bibliotek var stengt fra september 2015 til april 2016 på grunn av oppgradering
2) Av tilskuddet gjelder 4 490 000 Henie Onstad Kunstsenter i 2017  

Tabellen viser nøkkeltall for barn og idrett
2015 2016 2017

Antall besøkende i badene    
Berger	svømmehall 48	346	 49	057 48	114	
Nadderud	svømmehall 147	109	 146	090 135	432	
Hundsund	bad 73	114	 73	600 97	470	
Idrett    
Antall	medlemmer	i	idrettslag 52	381 53	400 54	917	
Tilskudd	idrettslag/-foreninger 16	109	973 14	912	976 16	614	095	

Tabellen viser nøkkeltall for kirke og andre religiøse formål
2015 2016 2017

Medlemmer	Den	norske	kirke 									81	957	 									81	668	 									81	210	
Medlemmer	andre	tros-	og	livssynssamfunn 									13	799	 									15	904	 									15	882	
Tilskudd	per	medlem	i	andre	tros-	og	livssynssamfunn 															684	                660            1 055 

Første	del	av	Kadettangen	fjordpark	åpnet	sommeren	2017.	Foto:	Ragnhild	Hoem

Tilbake til innhold Tilbake til innhold
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Tekniske	tjenester	inklusive	plan-	og	bygningstjenestenViktige resultater og innsatser i 2017 
Planlegging og byggesaksbehandling
• I 2017 ble det bygget 971 nye boliger.
• Saksbehandlingstiden for byggesaker er redusert. I 

gjennomsnitt ble byggesaker behandlet på 6,9 uker 
der lovens krav er 12 og der lovens krav er 3 uker var 
gjennomsnittlig saksbehandlingstid 1,7 uker.

• Reguleringsplan for Sandvika sentrum øst, to regule
ringsplaner sentralt på Bekkestua og reguleringsplan 
for E18 fra Oslos grense til Blommenholmkrysset er 
vedtatt.

• Kommunen har utviklet Plan og byggesaksdialogen, 
som samler kart, dokumenter og saksgang på ett sted.

Transport, vei og trafikk
• Det ble skiftet ut totalt 45 kjøretøyer i 2017,  

66 prosent av de nye bilene er utslippsfrie biler. 
• CO2utslipp fra personbilparken ble redusert med 

13,2 prosent i 2017 som følge av implementering av 
elbiler, men det totale CO2utslipp ble redusert med 
11,4 prosent.

• Turveien fra Hosleveien til Falkeveien og turveiene 
fra Østerås til Hosle er oppgradert til sykkelvei. 
Oppgraderingen sikrer at det blir en mer attraktiv vei 
for både gående og syklende.

Vann, avløp og renovasjon
• I 2017 er det vedtatt en overvannsstrategi for kommu

nen, som blir fulgt opp med en egen handlingsplan. 
• Hele Solbergbekken er åpnet, med offisiell åpning 

sommeren 2017.
• Innføring av kildesortering for matavfall og utrulling 

av beholdere for innbyggerne ble gjennomført for 
hele kommunen.

Høy	kvalitet	på	disse	tjenestene	er	viktig	for	innbyggerne,	miljøet	og	 
samfunnsutviklingen.	

Tabellen viser nøkkeltall for Tekniske tjenester
Planlegging og byggesaksbehandling 2015 2016 2017
Plansaker	sluttbehandlet	i	planutvalget	og	kommunestyret 21 11 14
Antall	byggesaker	behandlet 1 110 1	119 1 156
Sum	klagesaker 155 150 150
Transport, vei og trafikk 2015 2016 2017
Antall	politirapporterte	trafikkulykker	 60 96 													86
Herav	dødsulykker 1 1 1
Vann, avløp og renovasjon 2015 2016 2017
Total	mengde	husholdningsavfall,	tonn	1) 53	724 54 626 45	883
Total	vannproduksjon	(mill.	m3) 12,4 12,7 12,1
Brann- og ulykkesvern 2015 2016 2017
Totalt	antall	utrykninger	i	Asker	og	Bærum	 4	008 4 464 4 471

1)  Endret rapportering f.o.m. 2016. Total mengde husholdningsavfall er lik innsamlet husholdningsavfall, inklusiv avfall levert til  
Isi miljøstasjon.

Utfordringer fremover
Planlegging og byggesaksbehandling
• Befolkningsveksten i hovedstadsområdet gir økt etter

spørsel på bolig og næringsutvikling, og økt press på 
arealene. Arealstrategien følges opp gjennom regule
ringsplaner for prioriterte senterområder.

• Tilrettelegge for byutvikling i Sandvika og på Fornebu, 
samt utvikle en sammenhengende Lysakerby på tvers 
av bygrensen med god inn byggermedvirkning.

• Sikre fremdrift i samferdselsprosjekter som E18, 
Fornebubanen, E16 og Ringeriksbanen.

• Sikre tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å 
behandle et stadig økende antall søknader om dispen
sasjon og søknader som kommer i forbindelse med 
byutvikling i Sandvika, på Lysaker og på Fornebu.   

Transport, vei og trafikk
• Overgangen til utslippsfrie/klimanøytrale kjøretøy 

tar tid, blant annet må det tilrettelegges for lade
infrastruktur.

• God veidrift for å takle klimaendringene med stor 
variasjon i nedbør og snø. Dette krever ressurser til 
brøyting, strøing og salting av veier.

• Areal til å utvide gang og sykkelveinettet mot 
 kollektivtrafikkknutepunktene.

Vann, avløp og renovasjon
• Det er vedtatt betydelige midler til fornying av vann 

og avløpsinfrastrukturen, men det er usikkert om det 
er tilstrekkelig gjennomføringskapasitet i markedet. 

• God utsortering av matavfall og restavfall for å nå 
EUs krav. 

• Kommunen skal anskaffe ny renovatør innen utgan
gen av 2018. Oppstart og implementering av dette er 
en prioritert og viktig arbeidsoppgave.

Strategisk ledelse, styring og administrasjon, 
digitalisering og IT
Viktige resultater og innsatser i 2017 
• Ny organisasjon for stab og støttefunksjoner ble 

iverksatt fra 01.09.2017. Tjenester innenfor lønn, 
HR, økonomistyring, regnskap og anskaffelser er 
nå sentralisert. Bemanningen er redusert med ca. 40 
årsverk totalt i kommunen, i hovedsak ved naturlig 
avgang og uten erstatningsrekruttering, og med liten 
grad av overtallighet. 

• Digitaliseringsstrategi og handlingsplan for realise
ring av digitaliseringsstrategien er vedtatt. 

• Bærum kommune deltar i flere nasjonale prosjekter 
relatert til ehelse. 

• Rådhuset er bygget om for å tilrettelegge for ny 
arbeidsform. Kontorkapasiteten er fordoblet, med 75 
nye arbeidsplasser. 

• Forsknings og innovasjonsfondet er etablert og 
flere interne innovasjonsprosjekter fikk støtte i 2017. 
Arbeidet med sosiale entreprenører er godt i gang. 

• Innføring av felles prosjektmetodikk. 260 medarbei
dere har gått på kurs.

• Klimaklokprogrammet er etablert, og mange av  
tiltakene i handlingsplanen er allerede i gang. 

Utfordringer fremover 
• Bærums langsiktige utfordringer krever gode  

prognose og styringsverktøy.
• Forventningen til digitalisering av kommunale 

tjenester, automatisering og selvbetjening er store. 
Det er krevende å utvikle slike tjenester, derfor er det 
viktig at Bærum deltar i samarbeidsprosjekter med 
andre kommuner og strategiske initiativ for utvikling 
av felles nasjonale løsninger. 

• Innovasjon er et viktig verktøy for å utvikle nye 
løsninger, gjerne i samspill med både tjenestene, 
brukere og næringsliv.

• Realisering av ny anskaffelsesstrategi og innovative 
anskaffelser.

• Realisere gevinster ved bruk av digitalisering og ny 
teknologi som verktøy for å jobbe mer effektivt og 
realisere et digitalt førstevalg.

Eiendom
Eiendomsvirksomheten er sentral i kommunens pro
duksjon av velferdstjenester og i samfunnsutviklingen.

Valg av konsepter og løsninger på eiendomsområdet er
et viktig redskap for å nå mål i miljø og klima
satsingen. Eiendomsutvikling er et viktig virkemiddel  
i by, steds og boligutvikling.

Viktige resultater og innsatser i 2017
• Det er gjennomført tilstandsanalyser for eiendoms

massen, og kommunen har nå et unikt grunnlag for 
målrettet vedlikeholdsplanlegging. 

• Konseptet for Oksenøya senter er besluttet. Dette 
blir kommunens neste forbildeprosjekt innen 
Futurebuilt, som innebærer smart arealbruk, innova
tive energiløsninger og bygningsmaterialer med lavt 
karbonavtrykk. 

• Fagkompetanse innenfor Renhold og Eiendomsdrift 
er hevet – mange stolte ansatte har tatt fagbrev. 

• Mange viktige og store investeringssaker er fremmet 
politisk i tråd med Investeringsreglement og prosjekt 
metodikk. 

• Startet bygging av blant annet Bekkestua barneskole, 
Nansenparken barnehage, Forneburingen barnehage, 
Saubakken boliger  og Sjøholmen. 

• Ferdige prosjekter: Gamle Stabekk, Ramstad  og 
Snarøya skoler, Tanum kirkesenter, Solbergveien 
boliger og Forneburingen barnehage.

Utfordringer fremover 
• Sikre gjennomføringskraft, styring og måloppnåelse 

når fristene er stramme, antall prosjekter øker og 
ambisjonene er høye. Dette utfordrer både intern 
kapasitet og kapasiteten i et presset bygge og eien
domsmarked.  

• Endre fra løpende til planlagt vedlikehold. Prioritere 
tiltak, legge frem årlige og femårlige vedlikeholds
planer. 

• Gjennomføre formuesbevarende tiltak for å sikre 
verdier og funksjonelle bygg.

• Organisering av energiarbeidet slik at kommunens 
energi og klimamål kan gjennomføres.

• Sette sikkerhetsarbeidet i kommunale bygg i system. 

Organisasjon	og	utvikling	har	en	 
sentral	rolle	som	tilrettelegger,	 
pådriver	og	samspiller	innenfor	
blant	annet	innovasjon,	forbedrings-
arbeidet,	økonomisk	omstilling,	 
–	og	ikke	minst	i	det	pågående	 
digitaliseringsløftet	i	kommunen.		

13Organisasjon,	styring	og	utvikling
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Tabellen viser nøkkeltall for Eiendom
Eiendom 2015 2016 2017
Vedlikehold	bygg	ekskl.	boliger	(mill.kr) 48,8 38,6 43,7
Vedlikehold	boliger	(mill.kr) 25,6 19,2 37,3
Samlet	vedlikehold	(mill.kr) 74,4 57,8 81,0

Samlet	antall	boliger 2	043 2	097 2 126
Samlet	areal	på	formålsbyggene* 565	628 575	283 589	072

*  Arealene inkluderer førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, idrettsbygg, kulturbygg og administrasjonslokaler 
(Kommunegården medtatt  i sin helhet.)

Utvikling areal formålsbygg i m² 2016 eide 2016 leide 2017 eide 2017 leide
Samlet	areal	på	formålsbyggene 481	435 93	848 480	120 108	952

HR og medarbeidere
Bærum kommune skal være en attraktiv og innovativ 
arbeidsgiver med motiverte og engasjerte medarbei
dere med riktig kompetanse.

Viktige resultater og innsatser i 2017
• Sykefraværet har i flere år hatt en positiv trend, men 

i 2017 var fraværet på 7,5 prosent, og målet 7,0 
prosent ved utgangen av 2017 ble dermed ikke nådd. 
Sykefraværet var 0,3 prosentpoeng høyere enn i 
2016. Det er langtidsfraværet som står for økningen. 

• Overordnet strategisk kompetanseplan for 2017–
2020 ble politisk vedtatt. 

• Ledelsesutviklingsprogrammet for innovasjon og 
ledelse (LUP) er gjennomført med stor deltakelse. 
53 ledergrupper med til sammen 247 deltakere har 
gjennomført programmet i 2017. Ny lederplakat ble 
utarbeidet og lansert. Plakaten beskriver forventnin
ger til ledere i Bærum kommune.

• Bærum kommune har gjennomført en pilot sammen 
med Nav knyttet til innføring av digitale sykmel
dinger. Dette vil gi mer presise tall for sykefravær 
fremover.

Utfordringer fremover
• Redusere sykefraværet slik at vi når målet om 7 

prosent fravær og fortsette innsatsen for å få en 
helse fremmende arbeidsplass. Å skape en heltids
kultur, primært innen pleie og omsorg.  

• Skape en kultur for endring, slik at medarbeidere og 
ledere opplever trygghet.

• Ny bemanningsnorm for skole og barnehage vil 
forsterke behovet for nye lærere og barnehagelærere 
i et stramt arbeidsmarked.

• Rekruttere riktig kompetanse for dagens og frem
tidens behov.  

Nøkkeltall
Nøkkeltall knyttet til årsverk og likestilling, herav utfyllende om likestilling – som det henvises fra i kapittel 2 
Årsberetning (jf. lovkrav).

Tabellen viser antall medarbeidere i 2016 og 2017 fordelt på kvinner og menn
Antall med-
arbeidere 31.12.2016 31.12.2017 

 Årsverk Fast 
ansatte

Time- 
lønnede

Personer 
alle Årsverk Fast 

ansatte
Time- 

lønnede
Personer 

alle
Kvinner 5	487,8 7 007 1	851 8	858 5	563,2 7 102 1	800 8	902
Menn 1	942,7 2 420 910 3	330 1	969,8 2 444 835 3	279
SUM 7	430,4 9	427 2 761 12	188 7	533,0 9	546 2	635 12	181

Tabellen viser fordeling av medarbeidere med minoritetsbakgrunn

Minoritetsbakgrunn

2016 2016 2016 2017 2017 2017
Årsverk Personer Andel 

årsverk
Årsverk Personer Andel 

årsverk

Menn 290,6 388 15,0	% 288,3 382 14,6	%

Kvinner 750 1	013 13,7	% 764,6 1 017 13,7	%

Andel fast ansatte totalt 1 040,6 1 401 14 % 1 052,9 1 399 14 %

Tabellen viser fordeling av kjønn og lønn
 2016 2017 2016 2017 2017 2017
 Andel 

 kvinner
Andel 

 kvinner
Lønn 1) Lønn 1) Snitt  

menn
Snitt 

 kvinner

Toppledere 50	% 50	% -4,7	% -7,6	% 1	122	850	 1	037	770	

Tjenesteledere,	avdelingsledere	etc 2) 70	% 74	% -3,8	% -5,2	% 791	652	  750 560 

Akademikere3) 65	% 66	% -5,7	% -2,8	% 	618	445	 		601	063	

Høyskole 89	% 83	% 1,1	% 1,9	% 469	525 478	830	

Fagarbeidere/hjelpepleiere 75	% 72	% -0,5	% -0,7	% 	421	953	 	418	906	

Ufaglærte 62	% 63	% 1,2	% 0,1	% 352	020	 	352	350	

Pedagogisk	personale 78	% 80	% 2,0	% 1,8	% 518	352	 527	816	
1) Tallene angir prosentvis forhold mellom kvinners og menns lønn. Positive tall i kvinners favør.
2) Fra 2017 inngår også avdelingslederne (mellomledere) i denne gruppen.
3) Avdelingslederne (mellomlederne) inngikk i denne gruppen til 2016. Fra 2017 er de med i gruppen tjenesteledere.

Foretak og selskaper
Bærum kommune har eierposisjoner i følgende selskaper:

Nøkkeltall samlet 2015–2017 2015 2016 2017
Antall	medarbeidere	–	årsverk 7	328 7	368 7	533
Antall	medarbeidere	–	personer	i	alt 12 226 12	188 12	181
Andel	kvinner	–	årsverk 74,3 % 73,9 % 73,9 %
Andel	ansatte	med	minoritetsbakgrunn 13,8	% 14,0	% 14,0	%
Andel	fagstillinger	–	pleie	og	omsorg 75,6	% 76,5	% 75,4	%
Andel	fagstillinger	–	barnehage 59,1	% 60,8	% 59,0	%
Antall	lærlinger 73 80 90
Turnover	totalt 8,0	% 8,3	% 8,9	%
Andel	deltid	(mindre	enn	80	prosent	stilling) 35,9	% 35,4	% 35,2	%
Sykefravær 7,3	% 7,2	% 7,5	%	*)

*) Foreløpige tall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall knyttet til medarbeidere for 2015–2017

Aksjeselskap Eierandel Interkommunalt selskap Eierandel

Bærum	Kommunal	Eiendomsselskap	AS 100	% Asker	og	Bærum	brannvesen	IKS	 67	%

ARBA		AS																																	 71,5	% 	Asker	og	Bærum	vannverk	IKS	 50	%

Vårt	Sandvika		AS	 20	% Kommunelovens	§	27	samarbeid

Simula	School	of	Resarch	and	Innovation	AS													 14,3	% VEAS	(Vestfjorden	avløpsselskap) 21,5	%

Filmparken	AS	–	Jar 0,17	% Vestregionen

VisitOslo	AS 0,52%

Andelsselskap Eierandel Øvrige selskap/eierformer Eierandel

Centro	Asistencial	Noruego	SLU	(CAN) 100	% KLP	–	gjensidig	selskap/andel	ift	 
pensjonsmidler	sykepleiere

Bærum	kommunale	pensjonskasse.	
(BKP	er	en	selveiende	institusjon.)	

Eierskapsmeldingen for Bærum kommune ble rullert i oktober 2017 og eierutvalget gjennomførte en workshop 
med tema Politiske føringer til eierstrategien for Bærum kommunale Eiendomsselskap AS. Eierstrategien for 
Asker og Bærum vannverk IKS ble vedtatt.

13
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Politisk styringssystem14
Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen, som kjennetegnes ved at de 
øverste organene, som ikke er direkte folkevalgte, blir valgt etter forholdstallsprinsippet. 

Valg
Høsten 2015 ble det gjennomført kommunestyre- og 
fylkestingsvalg. Totalt 57 778 stemmer ble partifordelt i 
Bærum. Av disse ble 27 prosent avgitt ved forhåndsstem-
megivning, mens 73 prosent ble avgitt på valgdagen. For 
hele kommunen var valgdeltagelsen (oppmøte) på 63,6 
prosent. I 2011 var deltagelsen på 69,9 prosent.

Kommunestyret 
Kommunestyret har ansvar for kommunens samlede 
virksomhet og handler på vegne av kommunen i alle 
saker som ikke er delegert til andre kommunale or-
ganer. Kommunestyret er kommunens øverste styr-
ingsorgan og består av 51 representanter. Se figur un-
der for sammensetning for perioden 2015–2019.

Kommunestyret har møte en gang i måneden og 
behandlet totalt 108 saker i 2015.

Formannskapet
Formannskapet består av 13 medlemmer som velg-
es av og blant kommunestyrets medlemmer etter 
partienes forholdsvise representasjon i kommune-
styret. Ordfører og varaordfører er medlemmer av 
formannskapet. Formannskapet behandlet totalt 162 
saker i 2015. 

Politisk utvalgsstruktur og 
godtgjøringsmodell
I juni 2015 vedtok kommunestyret endringer i kom-
munens politiske utvalgsstruktur, som nå består av 
åtte politiske utvalg. Det er hovedutvalg barn og unge, 
hovedutvalg bistand og omsorg, hovedutvalg miljø, 
idrett og kultur, planutvalget, eierutvalget, utvalg for 
samarbeid, klagenemnden og kontrollutvalget. Utval-
gene har avgjørelsesmyndighet innenfor sine områder 
og rammer som er gitt i lov eller vedtatt i kommune-
styret.

I tillegg er det opprettet et reglementsutvalg, et 
godtgjøringsutvalg, samt et utvalg som ivaretar ar-
beidsgiveransvaret for rådmannsstillingen. Det er 
også opprettet et ad hoc-utvalg som jobber med E18. 
Kommunen har videre et eldreråd og et råd for men-
nesker med nedsatt funksjonsevne.

I juni 2015 vedtok kommunestyret en ny modell for 
godtgjøring for folkevalgte. Hovedformålet er å styrke 
den demokratiske styringen av kommunen ved å fri-
gjøre mer tid som de folkevalgte, både posisjonen og 
opposisjonen, kan bruke til politisk arbeid. Modellen 
skal være transparent og setter klare grenser for hvor 
store utbetalinger den enkelte kan få fra kommunen.

Formannskapets og politiske utvalgs 
disposisjonsposter1)

Budsjettet for formannskapets og politiske utvalgs 
disposisjonsposter var i 2015 på til sammen 2 591 000 
kroner. Totalt 496 000 kroner er brukt til følgende 
studiereiser, gaver og andre tiltak:
• økonomiske bidrag til Redd Barna og Norges Røde

Kors i forbindelse med jordskjelvet i Nepal
• bidrag til TV-aksjonen 2015 (Regnskogfondet)
• planutvalgets deltagelse på NTNU-dagene i Trondheim
• støtte til produksjon av Bærumsfilmen
• støtte til Ungt Entreprenørskap Akershus
• støtte til Sandvikarevyen ved Sandvika VGS.
• støtte til Lions Røde Fjær-aksjon 2015
• bidrag til Støttegruppen etter Scandinavian Staru-

lykken
• støtte til Hjernesvulstforeningen
• gave til Haslum sokn i anledning Haslum kirkes

825-års jubileum
• gave til Frelsesarmeens julegryte

1) I behandlingen av årsregnskapet for 2010 ba kommunestyret
om en særlig omtale både av det politiske styringssystemet og 
av de politiske disposisjonspostene i årsrapportene.
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Kommunestyret
Kommunestyret har ansvar for kommunens samlede 
virksomhet og handler på vegne av kommunen i 
alle saker som ikke er delegert til andre kommunale 
organer. Kommunestyret er kommunens øverste 

styringsorgan og består av 51 representanter. Se figur 
under for sammensetningen for perioden 2015–2019.
Kommunestyret avviklet ti møter og behandlet totalt 
115 saker i 2017.

Bærum	kommune	styres	etter	formannskapsmodellen.	Den	kjennetegnes	ved	at	 
de	øverste	organene,	som	ikke	er	direkte	folkevalgte,	blir	valgt	etter	forholdstalls-
prinsippet.

Kommunestyret gjennomførte tre større interne semi
narer i 2017 med følgende temaer: etikk, Fornebu
planlegging og digitalisering.

Formannskapet
Formannskapet består av 13 medlemmer som velges 
av og blant kommunestyrets medlemmer. Ordfører 
og varaordfører er medlemmer av formannskapet. 
Formannskapet avviklet 20 møter og behandlet totalt 
236 saker i 2017. Formannskapet ble oppnevnt som 
valgstyre i forbindelse med Stortings og sametings
valget 2017. Formannskapet gjennomførte to større 
interne seminarer i 2017 med følgende temaer: byut
vikling samt digitalisering og innbyggersamarbeid. 

Formannskapet/planutvalget hadde på våren åpent 
høringsmøte om Sandvikaplanene.

Politisk utvalgsstruktur
Kommunestyret har opprettet åtte politiske utvalg. 
Disse er: hovedutvalg barn og unge, hovedutvalg 
bistand og omsorg, hovedutvalg miljø, idrett og 
kultur, planutvalget, eierutvalget, utvalg for samar
beid, klagenemnden og kontrollutvalget. Utvalgene 
har avgjørelses myndighet innenfor sine områder og 

rammer som er gitt i lov eller vedtatt i kommunestyret. 
Kommunen har videre et eldreråd, et råd for mennes
ker med nedsatt funksjonsevne og et ungdomsråd.

I tillegg er det et reglementsutvalg, et godtgjøringsut
valg, samt et utvalg som ivaretar arbeidsgiveransvaret 
for rådmannsstillingen. 

Ungdomsrådet
Kommunestyret opprettet høsten 2017 et ungdomsråd 
som består av ti faste medlemmer og ti varamed
lemmer. Rekrutteringen ble gjort via Budstikka og 
sosiale medier, og medlemmer og varamedlemmer 
ble valgt ut på bakgrunn av intervjuer, alder, kjønn, 
bosted, skole og bakgrunn for å ivareta et mangfoldig 
og bredt sammensatt råd. Første møte i ungdomsrådet 
var 6. november, med kommunens klimastrategi som 
første sak.

Politisk sekretariat/ordførerens kontor
Politisk sekretariat dekker de praktiske sekretariats
funksjonene for den politiske virksomheten i Bærum 
kommune. Sekretariatet har ansvaret for den praktiske 
tilretteleggingen av Stortings og sametingsvalget 
og ansvaret for den årlige TVaksjonen. I 2017 gikk 

innsamlingen til Unicef, og Bærum kommune samlet 
inn over 6 millioner kroner.

Ordførerens kontor planlegger, forbereder og bistår 
ved gjennomføring av representasjonsoppgaver for 
politisk ledelse. Ordføreren bidrar regelmessig på 
seminarer, konferanser, folkemøter, bedriftsbesøk, 
prisutdelinger, kulturarrangementer og jubileer og 
markeringer, herunder 8. og 17. mai.

Den politiske ledelsen er på vegne av kommunen 
jevnlig vertskap for ulike tilstelninger og arrange
menter, som for eksempel redningsdåd, idrettsgalla, 
frivillighetsfester, åpent rådhus, miljøsertifisering, og 
julaften for enslige i rådhuset. Ordføreren besøker alle 
innbyggere som fyller 100 år.

Stortings- og sametingsvalget 2017
For hele kommunen var valgdeltakelsen cirka 85 
prosent. Dette er tilsvarende deltakelsen i 2013 og 
blant de høyeste i landet. Av de partifordelte stemmene 
ble 42 prosent avgitt på forhånd, en betydelig økning 
fra forrige stortingsvalg. Totalt 307 personer deltok 
som valgmedarbeidere i de 18 valglokalene. Av disse 
var 110 kommunalt ansatte og 197 eksterne.

E18-utvalget og sykehusutvalget
Adhocutvalgene for henholdsvis E18 og sykehustil
budet videreførte i 2017 sitt arbeid i samarbeid med 
Asker kommune, med gode resultater. 

Utvalgenes reisevirksomhet, befaringer 
og studieturer
De politiske utvalgene har i 2017 vært på følgende 
større befaringer, studieturer og lignende:
•  Formannskapet og planutvalget: felles studietur til 

Oslo
• Hovedutvalg bistand og omsorg: studietur til Århus
•  Hovedutvalg miljø, idrett og kultur: befaring fot

ballstadion Sandefjord og Sarpsborg 
• Hovedutvalg barn og unge: studietur til Stockholm
• Eldrerådet: studietur til Altea

Formannskapets og politiske utvalgs 
disposisjonsposter 1)

Budsjettet for formannskapets og politiske utvalgs 
disposisjonsposter var i 2017 på til sammen  
2 687 700 kroner. Totalt 521 348 kroner er brukt til 
følgende studiereiser, gaver og andre tiltak:
• Studieturer som nevnt ovenfor 
• Jubileumsgave til Hosle skole 
• Jubileumsgave til Bærum frivilligsentral
• Jubileumsgave til Per Skredders vei boliger
•  Jubileumsgave til Venneforeningen for Bærum 

sykehus
• Gave/støtte til HenieOnstad seniorsenter 
• Bidrag til TVaksjonen 2017 (UNICEF)
•  Bidrag til Røde Kors og Leger uten grenser sitt 

arbeid med kriserammede i Afrika

Mindreforbruket på disposisjonspostene vil for øvrig 
bli benyttet til å støtte organiseringen av kampen i 
Fischer Randomsjakk som skal avholdes på Henie 
Onstad kunstsenter i 2018.

Kommunestyret	for	perioden	2015–2019.	Foto	Ragnhild	Hoem.

1)   I behandlingen av årsregnskapet for 2010 ba kommunestyret om en særlig omtale både av det politiske styringssystemet 
og av de politiske disposisjonspostene i årsrapportene.
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