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Bærekraftsbegrepet i HP:
Bærum kommune jobber med å implementere FNs bærekraftsmål inn i plan- og styringssystemet
til kommunen. Bærekraftsuttrykket brukt i HP er derfor i stor grad basert på forståelsen av
bærekraftig utvikling som ligger til grunn for disse målene. Dette kan defineres som: «En utvikling
som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner
skal få dekket sine behov».
For Bærum kommune betyr dette at vi i større grad må vurdere målsettinger, tiltak, handling o.l.
opp mot hensynet til sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Det er helt nødvendig å fylle
dette med lokalt innhold. Vi må også skape et tydelig forhold til sammenhengen mellom de ulike
hensynene. Dette vil i første omgang gjøres gjennom arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel, og deretter må vi «fylle på» gjennom kontinuerlig dialog med sivilsamfunnet, øvrig
strategiarbeid, politikkutforming etc.
Når det gjelder kriterier for bærekraft, så er dette svært sammensatt. Kriterier for bærekraft må
være et av flere elementer i pågående prosesser som er med på å fylle begrepet med relevant,
lokalt innhold. Dette skal vi gjøre sammen. Gjennom HP har man allikevel pekt på en del
forhold/grep som må arbeides med. Eksempelvis omstilling for fremtidens tjenester, handling for
klimaomstilling, partnerskap og økt samarbeid med sivilsamfunn. Kriterier for hva som er
bærekraftig vil kunne være gjenstand for mange diskusjoner og nyanseringer. Kriterier for
hvordan vi måler bærekraft kan imidlertid peke på hvilke hensyn, temaer og tiltak som kan anses
som bærekraftige. I Bærum benytter vi oss av United For Smart Sustainable Cities (U4SCC) sin
internasjonale standard for måling av bærekraft. Målingen inneholder indikatorer/nøkkeltall
knyttet til temaer som digitalisering, infrastruktur, energibruk, klima- og miljø, utdanning, helse og

kultur, sikkerhet og sosial inkludering. Vi fikk våre første resultater i år. Disse ble presentert i
formannskapsmøtet 24.06.2020. Sakspapirene til denne saken, med info om bærekraftsarbeidet
generelt og resultatene av målingen kan leses her.

