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Kommunestyret-19.06.2019- 106/19
Vedtak:
1. Rådmannens bes legge føringene i denne saken til grunn for arbeidet med
Kunnskapskommunen og for utarbeidelse av ny kommuneplan.
2. Redegjørelsen «Forskning, innovasjon og utvikling for tjenester og samfunn» tas til
orientering.
Formannskapet-12.06.2019- 137/19
Innstilling:
1. Rådmannens bes legge føringene i denne saken til grunn for arbeidet med
Kunnskapskommunen og for utarbeidelse av ny kommuneplan.
2. Redegjørelsen «Forskning, innovasjon og utvikling for tjenester og samfunn» tas til orientering

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens bes legge føringene i denne saken til grunn for arbeidet med
Kunnskapskommunen og for utarbeidelse av ny kommuneplan.
2. Redegjørelsen «Forskning, innovasjon og utvikling for tjenester og samfunn» tas til orientering

SAKEN I KORTE TREKK
Rådmannen legger i saken frem forslag til ambisjon for Kunnskapskommunen Bærum og foreslår at

dette tas inn som del av grunnlaget for utarbeidelse av ny kommuneplan. Som vedlegg til saken
følger en redegjørelse om «Forskning, innovasjon og utvikling for tjenester og samfunn».
I tillegg vil rådmannen før sommeren legge frem forslag til høring av revidert strategisk
næringsplan. Begge sakene følger opp Kommunestyrets vedtak fra desember 2018 om å løfte
næringslivskommunen Bærum. Samtidig har rådmannen også sendt frem sakene «Forsknings- og
innovasjonsfond (FoI) og innovasjonsstrategiens handlingsplan –status 2019» (J Post ID 19/94264)
og «Kunnskapssenteret- status» ( J Post ID 19/ 64011), som redegjør mer i detalj for sentrale
delområder. Rådmannen vil arbeide videre med sammenhengen mellom næringsarbeidet,
utdanningsinstitusjonene og kommunens egen virksomhet, og komme tilbake med en ny politisk
sak før sommeren 2020.
Bakgrunn
Ved behandling av handlingsprogram 2019 – 2022 vedtok kommunestyret følgende:
· Utvikling av næringslivskommunen Bærum gjennom følgende fire prosjekter: Fagkommunen
Bærum, Kunnskapskommunen Bærum, Gründer og entreprenørkommunen Bærum og
Næringslivskommunen Bærum.
· Rådmannen bes komme tilbake med en sak som tar opp i seg prosjektene enkeltvis eller
samlet og som blant annet beskriver mer utfyllende de miljøer som må involveres for å
realisere de fire prosjektene for å utvikle næringslivskommunen Bærum.
Kommunestyret ba rådmannen se særskilt på to tema. Det ene var å «intensivere arbeidet omkring
nye samarbeidsmodeller mellom kommunen, næringslivet og universitets, forsknings- og
utdanningsmiljøene i Norge og i regionen». Det andre var å «intensivere arbeidet med å få
høyskole- og universitetsavdelinger til Bærum». I saken ser rådmannen dette i sammenheng med
planene for «Kunnskapskommunen» og med hvordan bruk av «Forsknings- og innovasjonsfondet»
bidrar til å profilere kommunen som «Kunnskapskommune».
Kommunestyret og formannskapet har siden vedtaket om opprettelse av Forsknings- og
innovasjonsfond, flere ganger hatt saker om denne bevilgningen til behandling. Det har vært
rapporter om fremdrift, prosjekter og prioriteringer.
Redegjørelse
I vedlagte saksfremstilling har rådmannen redegjort for behovet for forskning, innovasjon og
utvikling innenfor tjenester og samfunn fremover. Igangsatte og besluttede forskningsprosjekter fra
2017 frem til nå beskrives, deriblant samarbeidet med NTNU. Basert på den allerede omfattende
aktiviteten blir Bærum i 2019 godt synlig som en kommune det forskes i.
Rådmannen drøfter også kommunens rolle som samfunnsutvikler i perspektiv av ulike modeller for
samarbeid mellom kommune, næringsliv og universitets-, forsknings- og utdanningsmiljø. Det er
behov for å utvikle samarbeidsmodellene og utvide dem slik at de omfatter flere av samfunnets
aktører, får preg av gjensidig forpliktelse og rom for å skape verdier for alle parter. Kommunen bør
være fleksibel i form og tydelig engasjert.
Avslutningsvis i redegjørelsen gis en kort status for utviklingen innenfor universitets- og
høyskolesektoren og de muligheter som foreligger for å kunne ha tilbud om høyere utdanning
lokalisert i Bærum. Gjennom VID-avtalen er mulighetene store for å få viktige utdanningstilbud i
Sandvika også etter at OsloMet har besluttet å trekke seg ut.

Gjennomføring
Kunnskapskommunen Bærum er i bevegelse ved å ha ansatte, ledere og folkevalgte som er
nysgjerrige og i god kontakt med ulike kunnskapsmiljø. Omfanget av forsknings- og
innovasjonsaktivitet i kommunen har vokst raskt siden 2017. I løpet av høsten 2019 vil det være ca.
12 aktive prosjekter hvor kommunen har en sentral rolle. Rådmannen vurderer at det nå er behov
for å bygge intern struktur og kapasitet slik at prosjektene blir gjennomført på en god måte med
ønskede resultater og at prosjektene gir varig verdi som kunnskap i organisasjonen. Dette vil bli
vektlagt det kommende året. Enhet for Strategi og utvikling vil derfor tilpasse sin organisering for å
sikre at prosjektene og satsningen realiseres i tråd med ambisjonene.
Kommunen vil også drøfte og prioritere mulige nye forskningsprosjekter med tanke på oppstart fra
2021/2022. Parallelt skal samarbeidsavtalene med NTNU og VID utvikles med konkrete prosjekter
av ulike art.
Vedlagt redegjørelsen viser at saksfeltet som drøftes er omfattende og sammensatt. Ved å inviterer
eksterne krefter til samarbeid om kunnskapsutvikling og læring oppstår nye erfaringer omkring
innovasjon og utvikling. Dette utfordrer organisasjonen til å teste ut nye og utprøvende metoder.
Det vil på sikt involvere samtlige av kommunens tjenesteområder, og forutsetter samarbeid og
felles prioritering. Satsningen fordrer også at kommunen har gode relasjoner til lokale, regionale og
nasjonale partnere og næringsliv. Med årene kan det også bli naturlig å samarbeide internasjonalt.
Rådmannens anbefaling
Rådmannen foreslår å etablere en ambisjonen for Kunnskapskommunen Bærum som uttrykker
formålet for kunnskapsutvikling og hvordan kunnskap skal være viktig for fremtidige prioriteringer
og valg. Bærum kommune vil
· være en viktig samarbeidspartner i menneskers liv og samfunnets utvikling
· være en kraft i utvikling av offentlige tjenester og oppgaver i fremtidens Norge
· involvere medarbeidere og eksterne aktører i å beskrive behov for ny kunnskap
· bygge langsiktige relasjoner med toneangivende kunnskaps- og forskningsmiljø
· omsette ny kunnskap til ny praksis
Konsekvenser av beslutningene
Rådmannens forslag til vedtak i denne saken innebærer at kommunen får en tydeligere retning i
satsingen på forskning og innovasjon. Vedtaket får ingen særskilte økonomiske konsekvenser, da
Forsknings- og innovasjonsfondet på kort sikt ivaretar foreslått ambisjonsnivå.
Rollen med kommunen som eier av forsknings- og innovasjonsprosjekter må utvikles og finne sin
form. Dette vil bli prioritert det kommende året.
I arbeidet med videre utvikling av modeller for samarbeid med akademia, næringsliv og
sivilsamfunn, er det naturlig for rådmannen å drøfte med folkevalgte organer hvordan modellene
også kan belyse eventuelle politiske aspekter.
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Behandlingen i møtet 19.06.2019 Kommunestyret
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret-19.06.2019- 106/19:
Vedtak:
1. Rådmannens bes legge føringene i denne saken til grunn for arbeidet med
Kunnskapskommunen og for utarbeidelse av ny kommuneplan.
2. Redegjørelsen «Forskning, innovasjon og utvikling for tjenester og samfunn» tas til
orientering.
Behandlingen i møtet 12.06.2019 Formannskapet
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-12.06.2019- 137/19:
Innstilling:
1. Rådmannens bes legge føringene i denne saken til grunn for arbeidet med
Kunnskapskommunen og for utarbeidelse av ny kommuneplan.
2. Redegjørelsen «Forskning, innovasjon og utvikling for tjenester og samfunn» tas til orientering

