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Formannskapet-22.06.2021- 193/21
Vedtak:
Sak om videreføring av prioriteringer av tjenester og aktiviteter i 2021 tas til etterretning.
Formannskapet-16.06.2021- 176/21
Vedtak:
På grunn av stor saksmengde utsettes saken til behandling i formannskapet 22.06.2021.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sak om videreføring av prioriteringer av tjenester og aktiviteter i 2021 tas til etterretning.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
Denne saken redegjør for kommunedirektørens videre prioriteringer, jamfør formannskapets
behandling av sak 023/21 den 27. januar 2021 hvor det fremgår at de prioriterte arbeidsoppgavene i
2021 er:
1. Krisehåndtering av Covid-19
2. Ledelse
3. Prioriterte omstillingstiltak
Tidligere behandling
Formannskapets behandling av sak 023/21 den 27. januar 2021. Saksfremlegg med vedlegg.
Redegjørelse
Siden Bærum kommune satte krisestab 13. mars 2020 har kommunen jobbet parallelt med

krisehåndtering, så vel som drift av tjenester og utviklingsoppgaver. Kommuneorganisasjonens evne
til å opprettholde egen produksjon er avhengig av flere innsatsfaktorer og fordrer en helhetlig
kontinuitetsplanlegging for å sikre at vi har nødvendig kapasitet og kompetanse til å utøve
produksjon av kritiske samfunnsfunksjoner. Blant annet ser vi at sak 023/21 Prioritering av tjenester
og aktiviteter i 2021 har vært viktig å tydeliggjøre og forankre prinsippene for prioritering for å
ivareta kommunens egenproduksjon. Prinsippene har medført omprioritering av arbeidsoppgaver og
omdisponering av personell, blant annet for å ivareta krisehåndtering av Covid-19, og de prioriterte
omstillingstiltakene som ble identifisert i januar.
Det har skjedd store og viktige steg i pandemien fra januar til mai 2021. Nye virusmutasjoner har ført
til at åpningen av samfunnet tar tid. Tilgangen på en effektiv vaksine viser at vi har gått over i en ny
fase. I denne fasen bygger kommunene opp kapasitet til vaksinering, samtidig som usikkerheten til
vaksineleveransene gjør det krevende å langtidsplanlegge.
Parallelt er det fortsatt behov for å opprettholde et effektivt TISK-arbeid for å ivareta nødvendig
testing og smittesporing. Vi ser også at det økte fokuset på lokal samordning mellom kommuner er
svært arbeidskrevendekrevende. Den praktiske hverdagen i kommunens tjenester påvirkes også av
covid-19 så lenge smittesituasjonen er slik den er. I sum gjør dette at det også gjennom sommeren
og høsten 2021 vil være nødvendig å videreføre en tydelig prioritering av arbeidsoppgaver. Det vil si:
1. Krisehåndtering av Covid-19
2. Ledelse
3. Prioriterte omstillingstiltak
Som beskrevet i sak 023/21 Prioritering av tjenester og aktiviteter i 2021 er de prioriterte
omstillingstiltakene for 2021:
· Samfunn:
· Plan og omstillingsprosjekter:
· Ungdom og fritid – organisasjonstilknytning
· Byprosjekter – organisasjonstilknytning
· Bærumspakke 1 og 2
· Prioriterte planoppgaver
· Kommuneplanens arealdel
· Utbyggingsavtale Sandvika Øst
· E18 planavklaring inkludert Lanseberget
· Planavklaring Fornebubanen
· Fornebureguleringer inkludert friluftsøy
· Organisasjon, styring og utvikling
· Omstilling 2024 – inkludert prosjektet Budsjettprosess 2022
· Prosjektet «15%-reduksjon av investeringer»
· Ferdigstille ny kommuneplanens samfunnsdel
· Revisjon av klimastrategien
· Prosjektet «Administrativ organisering – gjennomgang av 120-funksjonen».
· Velferd:
· Innføre BTI – bedre tverrfaglig innsats
· Gjennomgang tiltaksportefølje
· Samordning psykisk helse
· PLO 2024
Sak 023/21 Prioritering av tjenester og aktiviteter i 2021 redegjorde også for oppgaver som
reduseres/utsettes (omfang eller i tid) og oppgaver som nedprioriteres/stenges. I det videre
redegjøres det for hvilke oppgaver, kommunedirektøren ser det er nødvendig å redusere/utsette

ytterligere, i tråd med prioriteringene over. Noen av disse oppgavene er også nye, og er lagt inn som
en «følgeeffekt» av vårens prioriteringer.
Sakene dette gjelder er:
· Behovsanalyse skoler – utsettes til over sommeren som følge av ny kunnskap i
høringsrunden og investeringsprosjektet.
· Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) (ny fra januar) – utsettes til over sommeren
som følge av at nøkkelpersoner har vært omprioritert til arbeid med budsjettprosess
2022, investeringsprosjektet og implementering av Framsikt.
· Saken om Hauger-Gjettum utsette til etter sommeren for å få tilstrekkelig tid til
bearbeiding av høringsinnspill
· Eiendomsstrategi 2021-2031 – utsettes til over sommeren. Opprinnelig planlagt før
sommeren, men skyves til over sommeren som følge av stor saksmengde i juni.
Vurdering
Kommunedirektøren mener prioriteringene gir gode og nødvendige føringer for å ivareta en
helhetlig kontinuitetsplanlegging som sikrer at kommuneorganisasjonen er i stand til å levere
nødvendige tjenester i 2021 parallelt med en kontinuerlig håndtering av Covid-19-pandemien.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Saken bygger på sak 023/21 Prioritering av tjenester og aktiviteter i 2021 som var forankret i
kommunedirektørens ledergruppe og drøftet med tillitsvalgte og vernetjeneste.
Konsekvenser av beslutningene
Den utsettelsen av saker som fremgår av denne saken er ikke ventet å ha økonomiske konsekvenser.
Administrative konsekvenser er knyttet til frigitt tid til andre prioriterte arbeidsoppgaver i tråd med
prioriteringen av krisehåndtering av Covid-19, ledelse og prioriterte omstillingstiltak.

Behandlingen i møtet 22.06.2021 Formannskapet
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-22.06.2021- 193/21:
Vedtak:
Sak om videreføring av prioriteringer av tjenester og aktiviteter i 2021 tas til etterretning.
Behandlingen i møtet 16.06.2021 Formannskapet
Forslag fremmet av Siw Wikan, H
På grunn av stor saksmengde utsettes saken til behandling i formannskapet 22.06.2021.

Votering:
Varaordfører Siw Wikans forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-16.06.2021- 176/21:

Vedtak:
På grunn av stor saksmengde utsettes saken til behandling i formannskapet 22.06.2021.

