
Leverandørkonferanse
08.01.2020



Program

08:30 – 09:00 Registrering

09:00 – 09:40 Forutsetninger og rammer fra Bærum Kommune

09:40 – 09:50 Kaffepause

09:50 – 10:25 Gruppearbeid

10:25 – 10:50 Presentasjon i plenum

10:50 – 11:00 Veien videre



Femte største
kommune

en del av hovedstadsregionen

Sandvika by er administrativt sentrum

Bærums Verk er geografisk midtpunkt

Mye byggeaktivitet: Sjøfronten Sandvika, 

Fornebu, osv

Nærmere 127 000 innbyggere





Organisasjonskart



Tenke langt – handle nå! 



Prosjektstyring



Gjøre det enklere og mer attraktiv for innbyggere, unge som eldre, å 

medvirke i byutviklingen.

Leveranse:

Kartlegging av dagens situasjon (arbeidsprosesser, kompetanse, nasjonale 

prosjekter og lovverk, teknologiske muligheter og avhengigheter).

Etablering av et felles målbilde og et veikart for utvikling av 

innbyggerdialog og medvirkning

Konseptutredning - Mandat



Leverandørdialog

Leverandørkonferanse (08.01.2020)

Skriftlig løsningsforslag (Frist – 13.01.2020, kl. 10.00)

En-til-en møte (15. – 17.01.2020)

Mer informasjon om leverandørdialog finner du her.

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/leverandordialog/


Strategisk føringer



Ny «Digitaliseringsstrategi for offentlig 
sektor» gir føringer

- en tydelig brukersentrert 
tjenesteutvikling 

- sammenhengende tjenester
- effektiv og samordnet utnyttelse av 

felles IT-løsninger i offentlig sektor



Mål for digitaliserings-

arbeidet frem mot 2025
o offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende 

og tillitvekkende måte
o flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende 

tjenester
o alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige 

organisasjoner som har evne til det, kommuniserer 
digitalt med offentlig sektor 

o deling og bruk av data for å lage brukervennlige 
tjenester, og for å bidra til verdiskapning for 
næringslivet

o kommunale og statlige virksomheter bygger sine 
tjenester med utgangspunkt i et felles digitalt 
økosystem for samhandling

o kommunale og statlige virksomheter henter gevinster 
fra digitalisering på en systematisert måte





Sammen skaper vi fremtiden 
Mangfold - Raushet - Bærekraft

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

Balansert samfunnsutvikling –
mangfoldig, grønn og urban.

En innovativ og endringsdyktig organisasjon 
med gjennomføringskraft

Dialog og medvirkning for bedre løsninger 



Dagens rammebetingelser og

utfordringer i planarbeid



Dagens situasjon og utfordringer

Bærum besitter i dag et godt digitalt kartverktøy og var en av de første kommunene som 

implementerte GIS-systemer. Det kan bli bedre.

Bærum er som de fleste andre kommuner i Norge, god på den formelle deltakelsen i 

planprosesser. Vi har begynt å implementere uformell innbyggerdialog stadig mer. Dette 

kan også bli mye bedre.

Vår utfordring er å bli enda bedre med utvikling av kunnskap og digitale teknikker for å 

kommunisere bedre med innbyggerne og dermed utrede planer av høyere kvalitet. 

Dette kan gjøres ved å satse sterkere på innbyggerdeltakelse i alle planprosesser, og 

bedre metoder for innbyggerdialog ved å ta i bruk innovative metoder og oppdaterte 

og fremtidsrettede teknologiske løsninger.

En av BKs overordnet mål er å utforme bedre planer, som gir bedre bebygde 

omgivelser og dermed bedre muligheter for at innbyggere skal trives.



Målbildet av det BK ønsker å oppnå med 
innbyggermedvirkning og dialog er nedfelt i 
Plan- og bygningsloven (PBL).

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og fremtidige generasjoner. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i 
det enkelte byggetiltaket. Det samme gjelder hensynet til barn og 
unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

Generell bestemmelse om medvirkning i PBL § 5-1, første avsnitt: 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for 
medvirkning. 



PBL fastsetter rammene for medvirkning og 
forankring for innbyggerdialog 



PBL fastsetter rammene for medvirkning og forankring 
for innbyggerdialog på en mer inngående form



Planprosess i Bærum Kommune

Medvirkning i 
forberedende analyser

Formell medvirkningFormell medvirkning



Hypoteser om utfordringer



Hovedhypotese: 
Det er for lite medvirkning i planprosesser i 
Bærum kommune

Planavdelingen har ikke god nok kompetanse på verktøy for medvirkning 

Det er vanskelig for innbyggerne å finne informasjon

Det er vanskelig å forstå planprosesser og innholdet i planene

Det er vanskelig å mobilisere innbyggere til å medvirke i møter eller på en 

annen måte

Barn og unge er ikke representert i medvirkning



Gruppearbeid



Gruppe Rom

1 222/223

2 202

3 203

4 221



Gruppearbeid- Organisering

Gruppen samles i tildelt rom

Gruppen velger en fasilitator som deretter blir representant i plenum

Gruppen samler besvarelse på oppgaven på flip chart tilgjengelig i 
tildelt rom



Oppgaven (Tid: 25 min)

Besvar følgende spørsmål:

Hvordan kan man møte og løse hovedutfordringene Bærum 
Kommune har skissert?

Ser dere andre utfordringer utover de Bærum Kommune har 
presentert – og har dere i så fall løsningsforslag for disse?

Hvilke innspill har dere generelt på medvirkning?



Veien videre

Innsending av løsningsforslag:

Produktblad

Løsningsforslag for skisserte utfordringer (maks 3 sider)

Basert på relevant tilsendt material: invitasjon til en-til-en møte


