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KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
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Saksansvarlig:
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Tone Halvorsen
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J.post ID:
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Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

12.01.2022

001/22

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannkapets møte 15.12.2021 godkjennes slik den foreligger.

Vedlegg:
Protokoll - Formannskapet - 15.12.2021

5696071
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Politisk saksnr.

Formannskapet

12.01.2022

002/22

Orientering om høring - mulig oppløsning av Viken fylkeskommune

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
Bærum kommune har mottatt varsel om av Viken fylkeskommune planlegger å gjennomføre høring
angående mulig oppløsning av fylket. Høringsrunden vil foregå mellom 17.12.2021 og 01.02.2022.
Bærum kommune vil søke om utsatt høringsfrist slik at kommunestyret kan behandle
høringsuttalelsen i sitt møte 02.02.2022.
Høringsuttalelsen baseres på den administrative utredning av ulike sider ved oppløsning av fylket
som Viken fylkeskommune selv har igangsatt. Denne utredningen er forventet offentliggjort fredag
17. desember. Bærum kommune vil koordinere sitt standpunkt med Asker kommune.
Tidligere behandling
KST Referatsaker 251/21: 21/17135 – Oppdeling av Viken fylkeskommune planlagt høring av
kommunene i Viken - informasjon
Redegjørelse
Viken fylkeskommune består av de tre tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Viken
fylkeskommune ble opprettet 01.01.2020. Regjeringen Støre har i sin regjeringserklæring åpnet for
at fylker som ønsker det, kan søke om å bli tilbakeført til de opprinnelige fylkene slik de var før
sammenslåingen. Viken fylkeskommune har en parlamentarisk styringsform, og er ledet av et
fylkesråd.
Fylkesrådet i Viken vedtok 14.10.2021 oppstart av arbeidet med søknad om fylkesdeling. Det skal
fremmes en sak til fylkestinget 16.-17. februar 2022 med anmodning til Stortinget om å oppløse
Viken. Som del av arbeidet skal det lages en administrativ utredning som følger saken. Mandatet er
tilgjengelig på Vikens nettside: Mandat for utredning
Utredningen skal blant annet inneholde forslag til nye grenser, og et overordnet forslag til prosess

5
for oppløsning. Videre skal konsekvenser av delingsprosess og ny fylkesinndeling vurderes for
demokrati, økonomi, tjenester, samfunnsutvikling, digitale tjenester og IKT-infrastruktur,
fylkeskommunen som arbeidsgiver og bærekraft.
Hva gjelder fremtidige fylkesgrenser, legger mandatet opp til en deling som, i den grad det er mulig,
følger de tidligere fylkesgrensene mellom Akershus, Buskerud og Østfold. Andre alternativer
omtales, men utredes ikke.
Prosessen i Viken fylkeskommune
Prosessen frem til fylkestingets behandling 16.-17. februar 2022 vil remgå av en egen sak fra
fylkesrådet til fylkestinget 17.12.2021. Samme dato vil fylkestinget ved fylkesordfører sende
fylkesrådets innstilling med saksutredning på høring til kommunene. Planlagt høringsfrist vil bli 01.
februar 2022.
Med forbehold om at fylkestinget vedtar å sende søknad om oppløsning av Viken fylkeskommune
gjelder følgende:
· Frist til å søke 1. mars 2022
· Proposisjon til Stortinget fra kommunal- og moderniserinsdepartementet før påske
2022
· Vedtak i Stortinget juni 2022
Den korte tidsfristen skyldes muligheten for å gjennomføre valg i 2023. For å rekke valgdagen 11.
september 2023, må underlaget å gjennomføre valg i «nye» Akershus, Buskerud og Østfold være
ferdig 1. september 2022.
Viken fylkeskommune oppfordrer kommunene til rette for å kunne motta og behandle høringen på
fylkesrådets innstilling til fylkestinget på sak om oppdeling av Viken fylkeskommune innen 1.
februar 2022. Dette innebærer å gjøre nødvendige egenforberedelser for saksbehandling og
beslutningsprosesser, for å kunne svare på høringen innenfor tidsrammen.
Som følge av den korte tiden mellom høringsfrist og fylkestingets behandling, er det allerede varslet
at alle høringsinnspill følger saken til kommunal- og moderniseiringsdepartementet og Stortinget.
Bærum kommunes behandling av høringen
Kommunedirektøren prioriterer administrative ressurser til å utforme høringsuttalelsen innen
fristen. Det er også opprettet kontakt med Asker kommune knyttet til hvordan høringen svares ut
der. Det er kontinuerlig dialog og informasjonsdeling mellom de to kommunene i denne saken.
Formannskapet vil få en sak med kommunedirektørens forslag til høringsuttalelse til behandling i
sitt møte 26. januar 2022. Kommunestyret vil behandle saken 2. februar 2022. Saken vil baseres på
den administrative utredningen Viken selv utarbeider.
Kommunestyrets behandling er planlagt dagen etter høringsfristens utløp (1. februar 2022). Bærum
kommune har allerede fått muntlig bekreftet at dette er ok, men vil formelt søke om utsatt frist så
snart høringen er mottatt av kommunen.
Vurdering
Kommunedirektøren anbefaler at saken tas til orientering.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Informasjon om høring om mulig oppløsning av Viken fylkeskommune er forankret i
kommunedirektørens ledergruppe.
Konsekvenser av beslutningene
Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser utover at
kommunedirektøren allerede har prioritert administrative ressurser til å utarbeide et høringsforslag
innen fristen.
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Vedlegg:
Fylkesrådets innstilling - søknad om fylkesdeling
Notat- kort om konsekvenser av endringer i innbyggertall
Høringsbrev-oppdeling av Viken-kommuner-organisasjoner og andre
Fylkesrådets presentasjon på pressekonferanse 17.12.21
Administrativ rapport-konsekvenser ved fylkesdeling

5699663
5699666
5699668
5699669
5699671
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
17.12.2021
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:
Bilag nr:
N-150.3
Øyvind Moberg Wee
Øyvind Moberg Wee

Arkivsak ID:
20/23655

J.post ID:
21/245138

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

12.01.2022

003/22

Internasjonalisering i Bærum kommune

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Internasjonalisering kan øke Bærum kommunes kapasitet og evne til målrettet arbeid med mål
og strategier i egne styringsdokumenter
2. Bærum kommune tar initiativ til å drøfte dette med Osloregionens Europakontor og
kommunene i Twincity-samarbeidet.
3. For øvrig tas redegjørelse og vurdering om internasjonalisering i Bærum kommune til
orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
Bærum kommune må bygge kapasitet og evne til å kunne håndtere bærekraftsutfordringer og oppgaver i et utviklingsperspektiv frem mot 2040. Denne saken drøfter i hvilken grad og på hvilke
måter internasjonalisering kan bidra til dette. I tråd med politisk vedtak drøfter saken også i hvilken
grad samarbeid med fylker og nabokommuner kan bidra til å gi internasjonalisering bedre
forankring og styrket effekt. I del 2 redegjør kommunedirektøren kort for kommunens eksisterende
internasjonale relasjoner og for EUs langtidsprogram for årene 2021-2027.
Tidligere behandling
Formannskapet vedtok i april 2020:
1. Formannskapet ber Kommunedirektøren forberede en politisk sak om «Internasjonalisering i
Bærum kommune» og at arbeidet i en tidlig fase drøftes i Interkommunalt politisk råd Asker
og Bærum.
2. Det bes om at det i en sak om internasjonalisering i Bærum kommune vurderes muligheter for
samarbeid med Oslo og/eller Viken i tillegg til Asker.
Interkommunalt politisk råd Asker og Bærum drøftet saksområdet i sitt møte i juni 2020. Rådet
konkluderte med at de viktigste spørsmålene for videre utredning og koordinering var:
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·

Hvordan kan kommunene samarbeide om internasjonalisering?
Er det åpenbare områder for internasjonalt samarbeid mellom Asker og Bærum? I drøftingene
ble utdanning, klima og bærekraft, næringsutvikling og smartby-policy og -utvikling nevnt
som naturlige områder for internasjonalt samarbeid.
Hvordan koordinerer Asker og Bærum seg i internasjonaliseringsfora?

Redegjørelse
1. Internasjonalisering
Slik kommunedirektøren ser det vil internasjonalisering for Bærum kommune først og fremst være
rettet mot kapasitetsbygging og samarbeid innenfor Norden og Europa. EØS-avtalen har stor
innvirkning på kommunens politiske og administrative rammevilkår og beslutninger. Mange
politiske saksområder i Bærum må vurderes ut fra EU-lovgivning som er innlemmet i norsk lovverk.
Som EØS-medlem har Norge i tillegg prioritert å arbeide tett sammen med EU når det gjelder store
samfunnsutfordringer. Det får konsekvenser for politikkutforming og målsetninger lokalt. Landets
nære tilknytning til EU i slike sammenhenger kan oppfattes som en begrensning av lokal
handlefrihet.
Internasjonalisering er ikke et eget politikkområde. Det er en arbeidsform kommunen på en positiv
måte kan bruke i arbeidet med å bygge kapasitet og evne til å realisere ambisjoner og mål i egne
vedtatte styringsdokumenter og strategier. Internasjonalisering baserer seg på erkjennelsen av at
mange av tidens samfunnsmessige behov og utfordringer vanskelig lar seg løse innenfor
kommunale eller nasjonale grenser. Norges EU-tilknytning gjennom EØS-avtalen åpner opp for at
offentlig, privat og frivillig sektor har mulighet til å delta i EUs forsknings-, utviklings- og
innovasjonsprogram.
EØS-medlemskapet gir tilgang til en innholdsrik verktøykasse, store ressurser og mange ulike
samarbeidspartnere. Norge har med årene også bygget opp et nasjonalt støtte- og
virkemiddelapparat for internasjonalisering som bidrar relevant til norske aktører som ønsker og
har behov for internasjonale samarbeidsprosjekter og -partnere.
Internasjonalisering gir også tilgang til kunnskap og kompetanse som kan utfordre egen praksis og
kultur.
2. Relasjoner med internasjonale muligheter
Bærum kommune er medlem i foreningen Osloregionens Europakontor. Nesten samtlige byer og
kommuner i Europa har valgt en regional representasjon i Brussel. Europakontoret er ett av fem
norske regionkontor. De tre fylkene på Østlandet og 15 kommuner, inkl. Oslo, er medlem. Alle de
største kommunene i regionen er med. Foreningens formål er å bistå medlemmene i EU/EØS-saker,
og nylig vedtatt strategi for perioden 2021-2025 legger vekt på at kontoret skal bidra til økt
europeisk kompetanse, deltakelse og synlighet for medlemmene, jfr. vedlegg. Kontoret arbeider på
oppdrag fra deltakende kommuner og har kompetanse og kontaktflate innenfor et bredt felt av
aktuelle politiske og samfunnsmessige tema. Europakontoret følger også nøye med på
politikkutvikling i EU, særlig med tanke på konsekvenser for regional- og lokalpolitiske forhold hos
medlemmene.
Bærum kommune har valgt å inngå avtaler om samarbeid om forskning og innovasjon med norske
institusjoner innenfor forskning og høyere utdanning. Denne sektoren gjennomgår for tiden en
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kraftig internasjonalisering. Norske universitet og høyskoler bygger europeiske nettverk og deltar
aktivt i europeiske forskningsprogram. Det etableres europeiske universitetsallianser. Mye forskning
skjer med internasjonale partnere. Mange norske studenter tilbringer perioder av studiet ved
utenlandske universitet. Bærums samarbeidspartnere er internasjonalt aktive. NTNU er det norske
universitet som har deltatt i flest Horisont2020-prosjekter i forrige programperiode. Bærum
kommune kan gjennom samarbeidet få tilgang til internasjonale forskningsmiljø og delta i
internasjonale prosjekter.
Bærum kommune har siden 1948 deltatt i kommunesamarbeid med nordiske vennskapsbyer (Twin
cities). I all hovedsak er samarbeidet konsentrert om jevnlige møter mellom representanter for
byenes folkevalgte og administrasjon. I forbindelse med disse har også ungdom fra vennskapsbyene
møttes, enten med fokus på idrett eller på kultur. Samarbeidet har hatt en nordisk identitet. Nå
tilhører 4 av 6 samarbeidsbyer land som er medlem av EU. De to øvrige er knyttet sammen med EU
gjennom EØS-avtalen. Hvis det er aktuelt, kan vennskapsbysamarbeidet bli et nyttig nettverk eller
partnerskap for internasjonalt samarbeid på en europeisk arena.
Bærum kommune har søkt å knytte kontakt med andre europeiske byer som over tid har arbeidet
godt med viktige samfunnsutfordringer, som for eksempel klima- eller integrasjonsutfordringer. Så
langt har pandemien kommet i veien for å utvikle kontaktene. Det har derfor så langt ikke lykkes å
finne samarbeidsformer som kan utfordre og gi nytte for alle parter. Ideen om nettverk med
europeiske byer som sammen tar tak i felles utfordringer og oppgaver, bør Bærum kommune se
nærmere på. En slik arbeidsform kan gi rom for også å inkludere egne ansatte i konkrete
samarbeidsoppgaver.
3. Lokalt/regionalt samarbeid om Internasjonalisering
Som nevnt ovenfor, konkluderte IKPR Asker og Bærum i juni 2020 med å anbefale noen tema som
naturlig ville egne seg for internasjonalt samarbeid mellom Asker og Bærum. Rådet var ellers
opptatt av hvordan samarbeid om internasjonalisering kan organiseres og hvordan kommunene
koordinerer seg i fora der internasjonalisering er på dagsorden.
Asker kommune er fra 1. januar 2021 tatt opp som medlem i Osloregionens Europakontor. Fylkene
og Oslo er også medlem der. Fylkene har oppgaver som i mange sammenhenger innebærer behov
for flernasjonal tilnærming. I Østlands-området har derfor alle fylkene egne internasjonale kontor.
Oslo og Vikens internasjonale kontorer er knyttet nært opp til politisk ledelse, og både Oslo og
Viken har en aktiv Europa-politikk. Viken fylke har hatt ambisjon om å etablere et nettverk for å
støtte kommuner i fylket som ønsker å arbeide internasjonalt. Dette er ennå ikke realisert.
Kommunedirektøren ser det som naturlig at Osloregionens Europakontor blir arena for prioritering
og koordinering av internasjonalt samarbeid med Asker kommune og fylker og kommuner ellers i
Osloregionen. Europakontoret har den kompetanse som trengs til dette og kjenner muligheter og
begrensninger. Samarbeidet bør prioriteres rundt konkrete prosjekter som partene har behov for å
arbeide med og der man kan oppnå mer ved å arbeide i fellesskap.
Det vil også være naturlig å starte med å vurdere behov innenfor de politikkområdene som IKPR
pekte på i sin drøfting og sette seg ned sammen med Europakontoret for å drøfte om
internasjonalisering kan øke kommunenes kapasitet og evne til å nå egne mål på disse områdene.
4. Erfaring og læring – så langt
Etter at Bærum kommune ble medlem i Europakontoret i 2018 og i større grad enn tidligere vært til
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stede internasjonalt, har kommunen lært at
· norske kommuner bringer inn god demokratisk kapital i europeiske utviklingsprosjekter.
· bygging av egen kapasitet og evne skjer best gjennom aktiv deltakelse på europeiske arenaer.
· innovasjon og utvikling i Europa i stor grad er drevet frem av regionalt samarbeid.
· europeiske aktører gjerne samarbeider med norske partnere.
· det er lurt å ta et skritt av gangen og fordelaktig å bygge gode relasjoner.
· planprosesser i EU er omfattende, grundige og tar tid.
· det er viktig å gjøre seg godt kjent med EUs arbeidsformer og strategiske mål.
· det er EU som definerer behov og setter mål for prosjekter innenfor EU-programmene
· norske kontaktpunkt for ulike EU-program har mye kompetanse som kan bistå kommuner som
ønsker samarbeid.
· Osloregionens Europakontor kan være Bærums kompetansemiljø innenfor temaet
internasjonalisering.
· Europakontoret kan koble medlemmene til nettverk og mulige samarbeidspartnere.
· det kan ha stor verdi at ansatte får mulighet til å hospitere i Brussel.
Vurdering
Kommunedirektøren legger til grunn at motivasjon for internasjonalisering skal springe ut av
kommunens egne behov og målsettinger. Klimastrategi 2030 og Kommuneplanens samfunnsdel
2021-2040 er vedtatt i løpet av 2021. Begge disse setter mål for utvikling av bærumssamfunnet og
Bærum kommune som krever målrettet og innovativ innsats. Det sies også i begge planer at
kommunen har behov for samarbeid med eksterne krefter for at innsats skal gi resultater.
Det er grunnlag for å undersøke nærmere hvordan mer målrettet deltakelse internasjonalt kan
bidra til større kapasitet og bedre evne til å gjennomføre de omstillingene samfunnet og kommunen
står foran – i første omgang frem mot 2030. Dette må undersøkes både i de internasjonale
sammenhengene kommunen allerede deltar, med nasjonale instanser som er kontaktpunkt for
internasjonale samarbeidsprosjekter, med kommunens samarbeidspartnere innenfor forskning og
innovasjon og med næringslivet som er aktører for bærekraftig næringsutvikling. De siste vil i dette
tiåret få en større plass og betydning for innovasjon i Europa enn bedrifter har hatt tidligere.
Kommunedirektøren legger til grunn at internasjonalisering berører alle deler av samfunnet – også
den politiske delen av det. Derfor er det av betydning at undersøkelser om mer målrettet
kommunal deltakelse internasjonalt også bør involvere folkevalgte, særlig med tanke på
implikasjoner for styresett og samhandling – både internt og eksternt.
Kommunedirektøren vil ta initiativ til at
· kommunens administrasjon går i dialog med ledelsen for Osloregionens Europakontor med
tanke på hvordan Bærum kommune kan bruke kontorets kompetanse mer målrettet.
· Osloregionens Europakontor blir arena for prioritering og koordinering av internasjonalt
samarbeid med Asker kommune og fylker og kommuner ellers i Osloregionen.
· Bærum kommune tar opp med twin city-kommunene om samarbeidet også kan utvikles til et
nettverk/partnerskap for internasjonalisering.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Saken har vært drøftet med relevante samarbeidspartnere.
Konsekvenser av beslutningene
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Under forutsetning av tilslutning til kommunedirektørens forslag til vedtak, betyr saken at
kommunen starter arbeid med å undersøke hvordan mer målrettet internasjonal deltakelse kan øke
kommunens kapasitet og evne til nå målene som er vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdel 2021 –
2040 og Klimastrategi 2030.
Vedtaket får i denne omgang ingen økonomiske konsekvenser.

Vedlegg:
Strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25
Norges Horisont-strategi
Norges Erasmus-strategi

5688684
5690656
5690657

Informasjon om Bærum kommunes internasjonale relasjoner, EUs langtidsprogram for 2021-2027
og nasjonalt virkemiddelapparat for internasjonalisering.
Nedenfor følger en kort oversikt over Bærum kommunes viktigste internasjonale
samarbeidsrelasjoner, om internasjonalt prosjektsamarbeid og om mulighetsrommet fremover med
tanke på behov for samarbeid internasjonalt.
1. Eksempler på internasjonalt samarbeid i Bærum kommune
Listen nedenfor er et utvalg av konkrete internasjonale samarbeidsprosjekter Bærum kommune på
ulike måter har vært og er involvert i de siste 20 årene. Listen er ikke uttømmende.
Prosjektsamarbeid har skutt fart i årene etter 2011.
Deltakelse i internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter
· «Cultural-E» - Climate and cultural-based solutions for Plus Energy Buildings (Horisont
2020). Prosjektet varer fra 2019 – 2026 og ledes av et italiensk forskningsinstitutt. Bærum
kom inn som deltaker fra 2021 med nybygde plusshus-omsorgsboliger i Eiksveien som
studieobjekt.
· «INSPIReLIFE» - Inspirational Urban Spaces for Sustainable and Healthy Lifestyle (Horisont
2020). NTNU var prosjekteier. Sammen med frivilligsentralen Fornebupiloten deltok
Bærum i utvikling av søknaden som norsk partner med hovedformål å samskape og
vitalisere offentlig tilgjengelige grøntareal for mer variert bruk. Prosjektet fikk ikke støtte.
Deltakelse i internasjonale samarbeids- og utviklingsprosjekter
· «SmartEdge» - Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City – et
europeisk prosjekt for regional utvikling (Interregeurope). Viken fylkeskommune leder
prosjektet som startet i 2018 og varer ut 2022.
· «Fragile» – om dans og bevegelse for synshemmede – et europeisk danseprosjekt (EUs
kulturprogram). Bærum kulturhus ledet prosjektet som ble gjennomført i årene 20112013.
· «Nemesis» - discover how young people use media (Erasmus + Utdanning). Et prosjekt for
lærere på ungdomstrinnet. Prosjektet startet høsten 2019 og måtte forholde seg til
pandemien fra våren 2020. Fra Bærum var Østerås skole deltaker.
· «Europe Goes Local» - innsikt i og utvikling av ungdomspolitikk og ungdomsarbeid
(Erasmus - Aktiv Ungdom). Bærum kommune deltok sammen med andre norske
kommuner i et prosjekt med tilsvarende fra Portugal. Gjensidige studiebesøk ble
gjennomført i 2019-2020.
· «European Youth Event 2018» - medlemmer i Bærum ungdomsråd deltok på samling i
Strassbourg med fokus på ungdomspolitikk og samfunnsengasjement (Erasmus - Aktiv
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·

·

Ungdom).
«Snipers Lake» - danseforestilling om temaet flyktninger, frykt og usynlige trusler med
norske og tsjekkiske utøvere (EØS-midlene). Bærum kulturhus var norsk partner i
prosjektet som ble gjennomført i 2015 0g 2016.
«Feed the Future» - søknad om samarbeidsprosjekt innenfor dans (Kreativt Europa).
Bærum kulturhus står som prosjekteier. Søknaden er under behandling.

Internasjonal inspirasjon til lokale utviklingsprosjekter
· I forbindelse med planarbeidet for transformasjon av Fornebuområdet til ny bydel har
Bærum knyttet kontakter med tilsvarende prosjekter internasjonalt. Ørestadutviklingen i
København, transformasjon av Västra Hamnen i Malmø og byutvikling på Münchens
tidligere flyplass har gitt mye lærdom og inspirasjon.
· Utvikling av Carpe Diem Demenslandsby er direkte inspirert av en tilsvarende landsby i
Nederland.

2. Etablerte internasjonale relasjoner
TwinCity-samarbeidet
Dette samarbeidet kan nå synes å være under utvikling. Fokus er fortsatt på TwinCity-meetings
hvert andre år på rundgang mellom deltakerne, med en samling beregnet på ungdom og en
«konferanse» for folkevalgte og administrasjon. I mai 2022 arrangeres møtet i Uppsala med et
tema som kan samle de to delene av møtet. Hovedtema blir sannsynligvis «participation in
public societal development», et tema som er relevant for alle deltakende byer. Neste samling
er planlagt i Tartu som i 2024 er utpekt som europeisk kulturby.
Medlemskap i Osloregionens Europakontor
Bærum har vært medlem fra 2018. Eierne har i løpet av våren 2021 utarbeidet og vedtatt
endrede vedtekter og ny strategi for Europakontoret i perioden 2021-2025 (vedlagt). I
vedtektene er foreningens formål beskrevet slik:
Osloregionens Europakontor skal bistå medlemmene i EU/EØS-saker og bidrar til formålet blant
annet ved å
· synliggjøre muligheter for samarbeid med Østlandsområdet overfor institusjoner og
organer innenfor EU og EØS samt relevante miljøer utenfor
· bistå medlemmer i bygging og vedlikehold av europeiske nettverk, herunder med
institusjoner, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner
· bistå medlemmer til bedre oppgaveløsning gjennom programmer og andre ordninger
innenfor EU og EØS
· innhente og formidle relevant informasjon om EU og EØS til medlemmer og andre
målgrupper
· yte praktisk bistand til medlemmer i forbindelse med møter, arrangementer, studiebesøk
og hospitering i Brussel.
Foreningen har som mål for 2021-2025 å bidra til å styrke medlemmenes kompetanse, deltakelse og
synlighet i europeiske prosesser (jfr vedlagte strategi). I perioden skal Europakontoret prioritere
samfunnsutfordringer som medlemmene i størst grad søker å finne bedre løsninger på gjennom
europeisk samarbeid. Viktige innsatsområder for perioden er knyttet til mål om bærekraftige
samfunn - miljømessig, sosialt og økonomisk. EUs overskrifter er Det grønne skiftet og
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Inkluderende samfunn, mens digital transformasjon, forskning, innovasjon og by- og
regionalutvikling er tverrgående satsinger som er forutsetninger for utvikling av bærekraftige
samfunn.
Siden 2018 har tre ansatte i Bærum kommune hatt hospitantopphold ved Europakontoret i Brussel,
hhv innenfor kultur, integreringsarbeid og HR. Tilbakemeldingene sier at ordningen kan gi gode
muligheter for å bli bedre kjent med EUs og EU-landenes planer og prioriteringer på ulike
samfunnsområder og hvordan disse blir konkretisert lokalt i europeiske byer. Tiltaket tas opp igjen
når Europa åpner opp igjen etter pandemien.
Nettverkssamarbeidet United for Smart Sustainable Cities (U4SSC)
U4SSC er FNs byutviklingsprogram for smarte, bærekraftige byer. Organisasjonen har med basis i
bærekraftsmålene plukket ut et sett med KPI-er som kan beskrive graden av byers bærekraft og gi
innspill til utviklings- og forbedringsområder frem mot 2030. Flere byer i Norge har sluttet seg til
programmet. Bærum ble vurdert første gang i 2020, og resultatene har nå medført at Ålesund og
Bærum har gått sammen med NTNU om et innovasjonsforskningsprosjekt finansiert av
Forskningsrådet. Prosjektet har som mål å arbeide systematisk med å utvikle metoder og verktøy
for smart og bærekraftig byutvikling.
Global Covenant of Mayors
Bærum har vært med i Global Covenant of Mayors siden 2015. Nesten 12000 byer og kommuner
over hele verden har gått sammen for å nå mål om bærekraftig klima- og energiutvikling. Det
foretas jevnlig undersøkelse av hvordan medlemmene jobber systematisk med tiltak for reduksjon
og utvikling. Bærum oppnådde i 2020 for tredje gang A-vurdering i denne undersøkelsen.
FN-innovasjonssenter på Lysaker
Senteret er under etablering i samarbeid med Storebrand og FN-organisasjonen UNOPS (United
Nations Office for Project Services). Det skal legge til rette for at startup-virksomheter kan utvikle
innovasjonsideer til forretningsmuligheter basert på FNs bærekraftsmål og at løsninger på globale
utfordringer kan utvikles og testes lokalt i Bærum, gjerne med Fornebu som testarena. Kommunen
ønsker at ideene kan ha lokale, nasjonale og internasjonale perspektiv. Det er aktuelt å samarbeide
med nettverket av tilsvarende sentre i andre deler av verden.
3. Internasjonalisering i samarbeid med akademia og næringsaktører
Smartby-nettverket i Norge, der SmartCity Bærum deltar aktivt, fikk sammen med NTNU,
Universitetet i Stavanger og NordicEdge i 2019 midler fra Forskningsrådet til prosjektet «Horizon
Europe Norwegian Urban Partnership» (HEU NUP). Prosjektet har gitt innspill til hvordan Horisont
Europa-programmet kan møtes slik at norske byer kan øke sin deltakelse i EU-prosjekter relatert til
smart bærekraftig utvikling.
Norske universitet er aktive internasjonale aktører med bredt europeisk nettverk. Mange av dem
inngår i europeiske universitetsallianser. Bærum kommune kan gjennom samarbeidsavtalene med
hhv NTNU og VID få mulighet til å delta i prosjekter som har betydning for kommunens kapasitet og
evne til bærekraftig utvikling.
4. EUs langtidsprogram 2021-2027 – et moderne og mer bærekraftig Europa
EUs langtidsprogram involverer og gir mulighet for deltakelse fra alle deler av samfunnet. De ulike
programområdene skal bidra til å løse sammensatte utfordringer, bygge kapasitet og evne til
innovasjon og skape arbeidsplasser. De favner bredt tematisk og har ulike tilnærminger. Hensikten
er å bygge et økosystem for innovasjon. Målet er å øke Europas konkurransekraft og «provide
quality of life» for alle.
Det nye langtidsprogrammet fra 2021-2027 videreutviklet, spisser og konkretiserer
programmene fra forrige periode. De er mer målrettet inn mot sentrale utviklings- og
innovasjonsområder for et bærekraftig Europa. Det legges opp til større synergi og
samfinansiering av programmene for bedre å kunne løse store og sammensatte oppgaver.
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Norge besluttet høsten 2021 å delta i 11 av programmene. Nedenfor redegjøres det kort for
formål og innhold for de programmene som har størst relevans for kommuner.
Horisont Europa - forskning og innovasjon
EU-kommisjonen lanserte våren 2021 målsetninger, ambisjoner og rammer for Horisont Europa
2021-2027. Programmet er tematisk nært knyttet opp til langsiktige målsetninger for perioden som
det grønne skifte og bærekraftutfordringer. Det er en videreutvikling av tilsvarende program fra
forrige programperiode.
Horisont Europa er EUs så langt mest ambisiøse program for forskning og innovasjon og omfatter alt
fra grunnforskning til innovasjon og kommersialisering. Programmet har fokus på fremragende
forskning i søyle 1, globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv i søyle 2 og innovativt
Europa (åpen innovasjon) i søyle 3. For offentlig virksomhet ligger mulighetsrom for deltagelse
primært innenfor søyle 2, men også noen utlysninger i søyle kan være aktuelle, da først og fremst
sammen med næringslivsaktører.
En nyskaping innenfor søyle 2 er missions – store og sammensatte samfunnsoppdrag rettet mot å
nå sentrale og avgjørende bærekraftsmål. 5 ulike oppdrag ble lansert i september 2021. De er Kreft,
Tilpasning til klimaendringer inkludert samfunnsendring, Sunne hav, kystområder og vassdrag,
Klimanøytrale og smarte byer og Jordhelse og mat. Noen av dem relevante for regioner, byer og
kommuner.

Bærum kommune sendte i mai 2021, sammen med Energy Valley, Bærum Næringsråd,
Solenergiklyngen, NTNU og Osloregionen IKPR, søknad til Forskningsrådet om midler til å etablere
EU-nettverket Grønn omstilling i Osloregionen. Målsetningen med nettverket skulle være å bidra
til økt mobilisering og deltakelse fra relevante aktører fra Oslo og Viken (kommuner, næringsliv og
industri, sentrale forskningsaktører samt organisasjoner) i Horisont Europa innen fem utvalgte
områder: klima, energi, mobilitet, EUs rehabiliteringsbølge og sirkulærøkonomi. Søknaden ble ikke
innvilget, men det er et ønske fra partene om å fortsette nettverksarbeidet.
Det er utarbeidet en egen strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og
innovasjonssamarbeidet for perioden 2021-2027 (jfr vedlegg). Strategien har fire hovedmål:
· Deltakelsen skal øke kvaliteten i norsk forskning og gi flere fremragende og innovative miljøer
· Deltakelsen skal øke verdiskapingen, styrke norsk konkurranse- og innovasjonsevne og bidra til
omstilling i privat og offentlig sektor.
· Deltakelsen skal gjøre oss i stand til å håndtere store samfunnsutfordringer, bidra til å oppfylle
bærekraftsmålene og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.
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·

Deltakelsen skal bidra til utvikling av forsknings- og innovasjonspolitikken og til nye
samarbeidsmønstre på tvers av landegrenser, sektorer og fag.

Erasmus+ - utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
Erasmus+ er Europas program med fokus på utdannings-, opplærings-, ungdoms- og
idrettssamarbeid. Hovedmålsetningene i denne perioden vektlegger tema som inkludering,
digitalisering, grønn profil og deltakelse. Programmet består av en utdanningsdel og en
ungdomsdel. Programmet har tre såkalte «key actions», som er:
Tema
Mobilitet

Formål
Kompetanse, kjennskap,
ferdigheter

2

Samarbeid og
innovasjon

Samarbeidspartnerskap,
langsiktig samarbeid

3

Politikkutforming

Knyttet til EU-programmet
Aktiv Ungdom – oppvekst,
samfunn, deltakelse og
engasjement

1

Relevans for kommuner
Primært for ansatte i
barnehage og grunnskole, men
også aktuelt for elever på
ungdomstrinnet
Mellom for eksempel
barnehager, skoler og
organisasjoner
Kan være et relevant
politikkområde for
ungdomsrådets arbeid.

Erasmus+ er bygget opp rundt prosjektformen, og kjennetegnes ved internasjonal utveksling og
konkrete samarbeidsprosjekter. I perioden 2021 – 2027 er det lagt større vekt enn tidligere på å
inkludere barnehage og grunnskole i programmet. I Norge er det HK-dir som forvalter
utdanningsdelen av programmet, mens BUFDIR forvalter ungdomsdelen.
Det er utarbeidet en egen strategi for norsk deltakelse i programmet (jf. vedlegg). Strategien har fire
hovedformål for norsk deltakelse:
· Samarbeidet skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer
· Samarbeidet skal styrke samhandling mellom utdanning, opplæring og arbeids- og samfunnsliv
· Samarbeidet skal gi flere muligheten til å delta i et internasjonalt læringsmiljø
· Samarbeidet skal bidra til deltakelse og utvikling av politikk.
Kreativt Europa – kultur og kreativitet
Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og gir norske aktører innen
TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større
europeisk publikum. Kreativt Europa er delt i to: «Kultur» for prosjekter innenfor kunst- og kultur
(herunder også kulturarv) og «Media» for prosjekter innenfor TV, film og spill. Kulturrådet er
kontaktpunkt for kulturdelen av programmet i Norge, mens Norsk Filminstitutt forvalter mediadelen. Programmet finansierer prosjekter med inntil 2 millioner euro, begrenset til 50 % av
totalkostnad.
Digital – et digitalt Europa
Programmet har fokus på digital transformasjon og fremtidsrettede digitale teknologier. 5
satsingsområder fremheves særskilt: Tungregning, kunstig intelligens, cybersikkerhet, avanserte
digitale ferdigheter og anvendelse av digitale løsninger og kapabiliteter i offentlig og privat sektor.
5. Interreg – regional sosial og økonomisk integrasjon i Europa
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Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom
regionalt samarbeid. Ordningen finansieres av deltakernasjonene og forvaltes av regionale
myndigheter (fylkeskommunene). Kommuner kan være deltakere i prosjekter. Norge har over flere
år deltatt i programmet. Rammene for norsk deltakelse vedtas i statsbudsjettet hvert år. Interreg
2021-2027 blir lansert i slutten av november 2021. Programmet stiller med inntil 50 % av
finansieringsbehov og bidrar til to former for samarbeidsprosjekter mellom regioner:
· Nærsamarbeid – mellom tilliggende regioner – for eksempel rundt Kattegat med Danmark,
Sverige og Norge som partnere – innen tema som innovasjon, smart spesialisering,
sirkulærøkonomi og arbeidsmarked.
· Fjernsamarbeid – mellom regioner innenfor et større område, for eksempel rundt
Nordsjøen, Østersjøen eller i hele Europa. Det siste gjelder i hovedsak kapasitetsbygging og
politikkutvikling og er rettet mot samarbeid mellom folkevalgte.
6. EØS-midlene – grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa
Disse midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området og omfatter 15
land i Europa. Tilskuddsmidler tildeles etter søknad fra mottakerlandet. Utfordringen i denne
prosjektformen er å finne samarbeidsformer som kan gi lærdom til begge parter. Kan være
aktuelt for kommuner, men også for organisasjoner med lokal forankring. Ordningen forvaltes
sentralt etter avtaler mellom giver- og mottakerland. Norske instanser deltar i utvikling av ulike
program.
Det er valgt ut fem hovedsektorer for bruk av EØS-midlene. De er
· Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne
· Sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og sysselsetting for ungdom
· Miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet
· Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter
· Justis- og innenrikssaker

1. Nettverksbygging
Europakontoret er medlem i ERRIN (European Regions Research and Innovation Network).
Nettverket har bred europeisk deltakelse og flere tematiske arbeidsfelt. Bærum deltok i 2019 i
nettverksmøter om tjenestedesign.
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Deltakelse her kan bidra til å finne samarbeidspartnere, finne nye arbeidsformer for innovativ
tilnærming til lokale utfordringer og delta i samtalen om hva byer og regioner utfordres på og kan
skape for å arbeide bærekraftig.
I tillegg til ERRIN, har kommunen også undersøkt muligheter for å etablere samarbeid og nettverk
med byer og regioner som Bærum deler utfordringer og problemstillinger med. Eksempler kan være
arbeid med klimareduksjoner og integrering. Smartby-nettverket samarbeider også internasjonalt.
Fokus på bærekraft kan øke både behov for og nytte av nettverksarbeid internasjonalt.
Osloregionens Europakontor kan bidra med å knytte kontakter.
8. Norske kontaktpunkter for informasjon og råd om deltakelse i EU-program
Som nevnt tidligere, har Norge de siste 10 årene bygget opp nasjonal kompetanse på rådgivning og
veiledning vedr EU-program og utlysning av midler. Kompetanse og ansvar er fra 2021 fordelt på
følgende virksomheter:
·
·
·
·
·
·
·

Norges Forskningsråd - norsk kontaktpunkt for programmene innenfor søyle 1 og 2 i Horisont Europa
Innovasjon Norge - norsk kontaktpunkt for Digital-programmet og programmene innenfor søyle 3 i Horisont
Europa
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) – kontaktpunkt for utdanningsdelen i Erasmus+
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - kontaktpunkt for Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+
Kulturrådet – kontaktpunkt for Kreativt Europas KULTUR-program
Norsk Filminstitutt - administrerer Kreativt Europas MEDIA-program
EØS-midlene - forvaltes gjennom Utenriksdepartementet.

Vedlegg:
Strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25
Norges Horisont-strategi
Norges Erasmus-strategi

5688684
5690656
5690657
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
15.12.2021
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
21/21583

J.post ID:
21/248276

Christian Vegard Dahl
Christian Vegard Dahl

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

12.01.2022

004/22

Omdanning av Veas til aksjeselskap - videre delegering av fullmakt til ordfører

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Ordføreren gis følgende fullmakt:
1. Foreta mindre ikke-prinsipielle endringer i aksjonæravtalen, samt godkjenne vedtekter for
selskapene.
2. Godkjenne åpningsbalansen i VEAS AS med datterselskaper.
3. Signere stiftelsesdokumentene.

SAKEN I KORTE TREKK
Vestfjorden avløpsselskap (Veas) drifter Norges største renseanlegg for avløpsvann. Selskapet eies
av Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune.
I møtet den 19.6.2019 behandlet kommunestyret sak vedrørende omdanning av Vestfjorden
avløpsselskap til aksjeselskap, sak nr. 097/19. Kommunestyret vedtok å omgjøre Vestfjorden
avløpsselskap fra et selskap organisert etter § 27 i gammel kommunelov, til aksjeselskap kalt VEAS
AS.
I den forbindelse fattet kommunestyret bl.a. følgende vedtak:
«6. For å etablere VEAS AS med datterselskaper gis følgende fullmakter:
· Formannskapet får fullmakt til å godkjenne mindre ikke prinsipielle endringer i
aksjonæravtalen, samt godkjenne vedtekter for selskapene.
· Formannskapet får fullmakt til å godkjenne åpningsbalanse i VEAS AS og datterselskaper.
· Ordføreren får fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentene.»
Kommunedirektøren viser til at formannskapet behandlet sak i henhold til vedtakets første
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kulepunkt i møtet den 28.9.2021, sak nr. 231/21.
Det planlegges nå å gjennomføre omdanningen med virkning fra 26.01.2022. Det legges opp til en
«signeringsprosess» i løpet av dagen den 26.1.2022. Ordførerne i hhv Asker og Bærum kommuner
samt byråden i Oslo for miljø og samferdsel signerer aktuelle dokumenter, hvor blant annet
godkjennelse av åpningsbalansen inngår.
For å legge til rette for en smidig gjennomføring og opprettholde fremdriften i omdanningen av
selskapet til et aksjeselskap, foreslår kommunedirektøren at ovennevnte fullmakter i både
kulepunkt 1 og kulepunkt 2 videre-delegeres til ordfører.
Tidligere behandling
Kommunestyret behandlet i møtet den 19.6.2019 sak nr. 097/19 «Vestfjorden avløpsselskap (VEAS)
- forslag om å omdanne selskapet til et aksjeselskap», se lenke Sak - omdanning
Formannskapet behandlet i møtet den 28.9.2021 sak nr. 231/21 Vestfjorden avløpsselskap (Veas)
omdanning til aksjeselskap - Forslag om å godkjenne aksjonæravtalen og vedtektene for selskapene.
Se lenke: Sak - godkjenne aksjonæravtale - vedtekter

Konsekvenser av beslutningene
Ikke relevant for saken.
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
16.11.2021
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
21/19645

J.post ID:
21/228622

Siv Herikstad
Kari Kolbjørnsen Bjerke

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Ungdomsrådet

01.12.2021

074/21

Hovedutvalg for barn og unge

07.12.2021

092/21

Formannskapet

12.01.2022

005/22

Kvalitetsplan for svømmeopplæring i bærumsskolen

Hovedutvalg for barn og unge-07.12.2021- 092/21
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.
Mindretallsanke fra Nina Haukeland (R):
Saken forelegges formannskapet til avgjørelse, jfr. reglementets del I «Felles saksbehandlingsregler
for folkevalgte organer» § 3-13.

Ungdomsrådet-01.12.2021- 074/21
Ungdomsrådets anbefaling:
Ungdomsrådet tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering, med følgende
tilleggsanbefalinger:
- Ekstraopplæring bør skje allerede på andre trinn og gjentas på syvende trinn, og ikke kun
prioriteres på fjerde trinn.
- Svømmeopplæringen bør skje i mindre grupper
- Det er en fordel med kjønnsdelte grupper, enten i bassenget/lokalet eller ved ulike tidspunkt for
svømmeopplæring
- Den som tilbyr svømmeopplæringen må være bevisst på at det er et stort kroppspress, særlig på
ungdomsskolen og spesielt også når det gjennomføres kurs i livredning
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Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
I forbindelse med behandlingen av sak 213/21 «Svømmeopplæring i
bærumsskolen» ba Formannskapet kommunedirektøren om en oppfølgingssak hvor det redegjøres
for helhetlige kvalitetsreformen i svømmeopplæringen for barn i Bærum kommune og hvor det
også utredes hva det vil koste å tilby minst 40 timer svømmeundervisning.
I denne saken redegjør kommunedirektøren for hovedpunktene i kvalitetsplanen for
svømmeopplæring i bærumsskolen og viser et kostnadsoverslag over hva det vil koste å øke
begynneropplæringen i svømming til 40 timer.
Kvalitetsplanen «Trygg i, ved og på vann. Plan for svømmeopplæring i bærumsskolen» beskriver
kvaliteten for hele svømmeopplæringen i bærumsskolen. Planen tar utgangspunkt i læreplanen
LK20 og har som mål å legge til rette for en svømmeopplæring som gir god progresjon mellom
trinnene og skaper helhet og sammenheng mellom det som skjer av svømmeopplæring inne i
basseng og ute i vann/sjø.
Planen har følgende hovedoverskrifter:
1. Hva vet vi om god svømmeopplæring?
2. Innholdet i svømmeopplæringen
3. Organisering av svømmeopplæringen
4. Sikkerhet, forsvarlighet og tilsyn
5. Samarbeid skole – hjem
Fra og med skoleåret 22/23 vil elevene i bærumsskolen anslagsvis få 28 timers grunnopplæring i
svømming på 1. – 4. trinn og ytterligere 10 timer på 5. og 8. trinn. Dette er en økning på 10 timer i
forhold til det antall svømmetimer som hittil har vært normen. I tillegg vil elever som ikke er
svømmedyktige etter endt opplæring på 4. trinn få tilbud om intensivopplæring i tråd med behov.
Kommunedirektørens beregninger viser at det anslagsvis vil koste 3 millioner kroner mer enn i dag
ved å øke til 40 timers grunnopplæring i basseng med ordningen som trer i kraft 01.08.2022. Videre
ville det bli en økning på 6,6 millioner kroner mer dersom man skulle bruke tidligere ordning med to
fast ansatte svømmelærere som gjennomfører opplæringen.

Redegjørelse
Bakgrunn
Fra høsten 2020 ble det innført nye læreplaner i skolen (LK20). I de nye kompetansemålene står det
at elevene skal ha svømmeopplæring også etter 2. trinn, samt at det er flere kompetansemål
knyttet til selvberging og livredning ute etter 7. trinn og 10. trinn. Kompetansemålene i
kroppsøvingsfaget angir den kompetansen elevene skal ha etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn.
I 2017 ble det innført en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming (Forskrift til opplæringslova § 2-4).
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Ferdighetsprøven står i dag angitt som et kompetansemål etter 4. trinn.
Hovedtrinn
Etter 2. trinn

Kompetansemål
· leike og utføre grunnleggjande øvingar med tilvenning til vatn,
som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere
seg i vatn
· øve på trygg ferdsel ved vatn og på å kunne tilkalle hjelp

Etter 4. trinn

·

vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter
på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med
hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen,
orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 meter på
rygg og ta seg opp på land (obligatorisk ferdighetsprøve)

Etter 7. trinn

·

utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen
og under vatn
vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og
gjennomføre sjølvberging i vatn

·

Etter 10. trinn ·
·
·

utføre varierte symjeteknikkar og kunne symje ein lengre
distanse basert på eiga målsetjing
forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vatn ute i naturen
forstå og gjennomføre livreddande førstehjelp

Kompetansemålene angir en progresjon fra forsiktig vanntilvenning til å kunne svømme med
varierte teknikker, over og under vann, inne og ute. De viser en progresjon fra å kunne tilkalle hjelp,
redde seg selv og til å kunne utføre livredning i vann. Kompetansemålene vektlegger også elevene
sin forståelse og evne til refleksjon og tenkning gjennom forklaringer og risiko- og
sikkerhetsvurderinger.
En vesentlig endring i LK20 er at kompetansemålene innebærer at elevene også skal få
svømmeopplæring utendørs. Dersom elevene skal lære å ferdes trygt ved, på og i vann, må de også
øve seg i naturlige omgivelser. Å være svømmedyktig i en reell situasjon ute stiller andre krav til
eleven enn det å være svømmedyktig innendørs. Ferdighetene som elevene lærer inne bør også
anvendes ute. Dette gir rom for dybdelæring i praksis. Like viktig som å lære brysttak og
beinspark, er det at elevene får erfaringer med plutselige og uventede situasjoner i vann. Det er i
kaldt vann og på glatte steiner at de fleste ulykkene skjer. Ved å erfare hvordan det føles å falle uti
vannet med klær på, i strømmende vann, eller hva som vil skje dersom en faller gjennom isen og må
redde seg opp igjen, er elevene forberedt dersom slike situasjoner oppstår.

Kvalitetsplan for svømmeopplæring
Som skoleeier har Bærum kommune altså et ansvar for å gjøre elevene i stand til å svømme og
berge seg selv i sjø og vann – i tillegg til å svømme i basseng. I sak 048/21 vedtok Hovedutvalg for
barn og unge en kvalitetsplan for svømmeopplæring i bærumsskolen: «Trygg ved, på og i vann. Plan
for svømmeopplæring i bærumsskolen». Planen utgjør et felles grunndokument som beskriver
kvaliteten i en helhetlig svømmeopplæring i bærumsskolen. Planen tar utgangspunkt i både
læreplanen og Norges svømmeforbunds retningslinjer og ble utarbeidet i samarbeid med et av
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Norges fremste fagmiljøer knyttet til svømmeopplæring ved NTNU. Planen skal sikre progresjon i
opplæringsløpet, og en sammenheng mellom den opplæringen som foregår i basseng og
opplæringen som foregår ute.
Planen har disse overskriftene:
2. Hva vet vi om god svømmeopplæring?
3. Innholdet i svømmeopplæringen
4. Organisering av svømmeopplæringen
5. Sikkerhet, forsvarlighet og tilsyn
6. Samarbeid skole – hjem

Kommunedirektøren anser det som unødvendig å fremme ytterligere en kvalitetsplan for
svømmeopplæringen i tillegg til den som allerede er vedtatt, men har justert kapitlet som beskriver
organiseringen (kapittel 3) slik at den er i tråd med tilbudet kommunedirektøren ønsker at elevene i
bærumsskolen skal få fra skoleåret 22/23.

Kostnader ved en økning til 40 timer grunnopplæring i basseng
Med ny ordning fra skoleåret 22/23 vil elevene i bærumsskolen anslagsvis få 28 timer
grunnopplæring i svømming i basseng på 1. – 4. trinn og ytterligere 10 timer svømmeopplæring i
basseng på 5. – 10. trinn. Dette er en økning på 10 timer fra inneværende skoleår. Totalt vil elevene
dermed få 38 timer svømmeopplæring i basseng. I tillegg kommer tilbudet om intensivopplæring til
elever som ikke er svømmedyktige etter endt opplæring på 4. trinn og den opplæringen som skal
foregå ute.
Kommunedirektøren har beregnet hva det totalt vil koste Bærum kommune dersom
grunnopplæringen (1. – 4. trinn) i basseng skal økes til 40 timer.
·
·

Med vedtatt ordning fra 01.08.2022 vil det anslagsvis koste 3 millioner kroner mer enn i
dag ved å øke til 40 timer grunnopplæring i basseng.
Med ordningen, med to fast ansatte svømmelærere, vil det koste 6,6 millioner kroner mer
enn i dag å øke til 40 timer grunnopplæring i basseng.

Kostnadsoverslaget har med både utgifter til svømmeinstruktører/lærere, transport, administrasjon
og skolenes medfølgende lærere. Det er viktig å merke seg at skolenes utgifter også øker for hver
ekstra time, fordi de må følge med to voksne fra skolen de to timene elevene er på svømming. I
disse timene er lærertettheten dobbelt så stor som i andre timer.

Kommunedirektørens anbefaling
På samme måte som å lære seg å lese og skrive, trengs det mange repetisjoner og øving i ulike
kontekster for å lære seg en ferdighet. Når Norges svømmeforbund anslår at det tar cirka 40 timer
for å bli svømmedyktig, er det ikke nødvendigvis slik at alle timene med øving trenger å være på
skolen. Som i andre ferdigheter, er det viktig med et godt samarbeid med skole og hjem, og at
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øvingen også kan skje på fritiden og i ulike vannmiljøer, inne og ute.
Videre vil et sentralt prinsipp være tilpasset opplæring også i svømmeundervisningen og at elever
som ikke lærer seg å svømme i grunnopplæringen får tilbud om intensivkurs. Dette vil være
opplæringstilbud med færre elever og målrettet den enkelte elevs behov.
Kroppsøvingsfaget har totalt 228 undervisningstimer og 20 kompetansemål som elevene skal nå før
de er ferdige med 4. trinn. Kun to av kompetansemålene er direkte relatert til svømming (selv om
flere av de andre kompetansemålene også kan øves på ved å være i vann). Dersom en skal øke
antall svømmetimer til 40, vil det i praksis innebære at 80 av kroppsøvingstimene på 1. – 4. trinn
brukes til svømming, ettersom tiden som går med til transport også tas av kroppsøvingstimene. I
praksis vil en økning til 40 timer svømming innebære at 35 prosent av kroppsøvingstimene brukes til
svømming.
Verken opplæringsloven med forskrifter eller læreplanverket angir hvor mange timer elevene skal
ha med svømmeopplæring. Skoleeier står fritt til å fastsette hvor mange timer elevene skal ha til
svømmeopplæring innenfor rammen av timetallet i kroppsøvingsfaget, fordelingen av
kompetansemål i faget og tilgjengelige svømmehaller. Skoleeier bestemmer også hvor mange av
timene som skal være i basseng og hvor mange timer som skal være svømming utendørs.
Historisk sett, har en stor del av elevene i bærumsskolen lært seg å svømme på de 18 timene de har
hatt i basseng, og nå økes den rammen til 28 timer i 2022.
Kommunedirektøren mener at å øke til 40 timer grunnopplæring totalt sett vil innebære at en for
stor del av kroppsøvingsfaget brukes til svømmeopplæring. Kommunedirektøren anser det som en
mer hensiktsmessig løsning å tilby alle elever en grunnpakke på 28 timer i basseng som
grunnopplæring, slik elevene vil få med ny ordning fra skoleåret 22/23, og i tillegg gi
intensivopplæring til de elevene som ikke kan svømme etter endt opplæring på 4. trinn. I tillegg får
elevene 10 timer svømmeopplæring i basseng på 5. og 8. trinn – i tillegg til den opplæringen som
foregår utendørs.

Vedlegg:
Svømmeplan for bærumsskolen - revidert november 2021

5653787

Behandlingen i møtet 07.12.2021 Hovedutvalg for barn og unge
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (1R og 2Ap).
Forslag fremmet av Nina Haukeland (R) fikk 3 stemmer (1R og 2Ap) og falt.
Mindretallsanke fra Nina Haukeland (R):
Saken forelegges formannskapet til avgjørelse, jfr. reglementets del I «Felles saksbehandlingsregler
for folkevalgte organer» § 3-13.
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Hovedutvalg for barn og unge-07.12.2021- 092/21:
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.
Mindretallsanke fra Nina Haukeland (R):
Saken forelegges formannskapet til avgjørelse, jfr. reglementets del I «Felles saksbehandlingsregler
for folkevalgte organer» § 3-13.

Behandlingen i møtet 01.12.2021 Ungdomsrådet
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering
Ungdomsrådet-01.12.2021- 074/21:
Ungdomsrådets anbefaling:
Ungdomsrådet tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering, med følgende
tilleggsanbefalinger:
- Ekstraopplæring bør skje allerede på andre trinn og gjentas på syvende trinn, og ikke kun
prioriteres på fjerde trinn.
- Svømmeopplæringen bør skje i mindre grupper
- Det er en fordel med kjønnsdelte grupper, enten i bassenget/lokalet eller ved ulike tidspunkt for
svømmeopplæring
- Den som tilbyr svømmeopplæringen må være bevisst på at det er et stort kroppspress, særlig på
ungdomsskolen og spesielt også når det gjennomføres kurs i livredning
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
20.12.2021
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:
N-125
Tone Halvorsen
Tone Halvorsen

Bilag nr:

Arkivsak ID:
21/21654

J.post ID:
21/251149

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

12.01.2022

006/22

Referatsaker

Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Refererte dokumenter til orientering:
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
20.12.2021
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:
N-125
Tone Halvorsen
Tone Halvorsen

Bilag nr:

Arkivsak ID:
21/21654

J.post ID:
21/251151

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

12.01.2022

007/22

Henvendelser og innspill

Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumenter til orientering:

