BÆRUMKOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
07.04.2022
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilagnr:

ArkivsakID:
22/6583

J.postID:
22/62357

TerjeTrovik
HeleneBlydt-Hansen

Behandlingsutvalg
Eldrerådet
Ungdomsrådet
Rådfor personermed funksjonsnedsettelse
Eierutvalget
Hovedutvalgfor barn og unge
Hovedutvalgfor bistand og omsorg
Hovedutvalgfor miljø, idrett og kultur
Planutvalget
Utvalg for samarbeid
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
03.05.2022
04.05.2022
02.05.2022
11.05.2022
10.05.2022
11.05.2022
12.05.2022
21.04.2022
10.05.2022
20.04.2022
27.04.2022
24.05.2022

Politisksaksnr.
012/22
031/22
017/22
031/22
030/22
026/22
056/22
064/22
012/22
051/22
030/22
043/22

Årsrapport2021Bærumkommune- Årsberetning
– Finansrapport
– Årsregnskap

Eldrerådet
-03.05.2022- 012/22
Innstilling:
1. Årsrapport2021inkl. årsberetningvedtas.
2. Årsregnskap2021 vedtas.
Rådfor personermed funksjonsnedsettelse
-02.05.2022- 017/22
Anbefaling:
Årsrapport2021Bærumkommune- Årsberetning– Finansrapport– Årsregnskaptas til
orientering.
Kommunestyret
-27.04.2022- 030/22
Vedtak:
Sakenutsettes i påventeav behandlingeni råd og utvalg.

Planutvalget-21.04.2022- 064/22
Innstilling:
Årsrapport 2021 inkl. årsberetning og årsregnskap 2021 tas til orientering innenfor
planutvalgets ansvarsområder.
Formannskapet-20.04.2022- 051/22
Innstilling:
1. Årsrapport 2021 inkl. årsberetning vedtas.
2. Årsregnskap 2021 vedtas.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Årsrapport 2021 inkl. årsberetning vedtas.
2. Årsregnskap 2021 vedtas.

SAKEN I KORTE TREKK
Kommunedirektøren legger med dette frem Bærum kommunes årsrapport, årsregnskap og
finansrapport for 2021 til politisk behandling. Årsregnskapet og finansrapporten inngår som
en del av årsrapporten i Framsikt, og vil fremgå som egne kapitler i web-dokumentet.
Inkludert i årsrapporten er den lovpålagte årsberetningen.
Årsberetningen gir opplysninger om kommunens økonomiske stilling og om andre forhold
som er av betydning for kommunen. Den omhandler også etiske forhold og likestilling. I
årsberetningen er også de største avvikene på tjenestene kommentert, samt avvik i forhold
til kommunestyrets budsjettpremisser. Videre er det en samlet omtale av de største
investeringsprosjektene.
Årsrapporten for øvrig redegjør for den økonomiske utviklingen, klima- og miljødata,
medarbeidere og det politiske styringssystemet. I tillegg rapporteres det på viktige
resultater og innsatser, utfordringer fremover, befolkningsutvikling og nøkkeltall for
tjenestene. For selskaper/foretak kommunen har eierinteresser i vises det til egne
årsrapporter utarbeidet av disse selskapene.
I årets rapport er det også i år tatt inn et eget kapittel om covid-19-pandemien i Bærum,
inkludert omtale av Bærumspakken. Økonomien knyttet til pandemien er omtalt særskilt i
årsberetningen.
Årsregnskapet viser kommunens tilgang på og bruk av midler til driftsformål og
investeringer gjennom 2021, samt verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital per
31.12.2021. Årsregnskapet gir blant annet grunnlag for å vurdere utviklingen i kommunens
økonomi, og om bevilgningene i årsbudsjettet er overholdt. Årsregnskapet gir videre
grunnlag for kontroll av at lovmessig balansekrav er oppfylt og at den løpende driften ikke er
finansiert med låneopptak. Årsregnskapet avlegges i form av obligatoriske oppstillinger,
noteopplysninger og oversikter angitt i kapittel 5 i kommunelovens forskrift om årsregnskap.
For mer detaljer om disponeringen av netto driftsresultat på 924,8 mill. vises det til Årsberetningen,

Driftsregnskapet for 2021, Disponering av netto driftsresultat. I tråd med de bestemmelser som
følger av kommuneloven med forskrift avsettes mindreforbruk til disposisjonsfond.
Årsregnskapet er avlagt innen de frister og i tråd med kommunelovens § 14-6 og
Økonomiforskriften.
Link til publiseringen finnes her: Årsrapport 2021 Bærum kommune

Uavhengig revisors beretning vedlegges saken når den foreligger.
Vedlegg:
Årsrapport 2021
Uttalelse til årsberetning og årsregnskap Bærum 2021 (L)(9640720)

5837243
5866783

Behandlingen i møtet 03.05.2022 Eldrerådet
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt
Eldrerådet-03.05.2022- 012/22:
Innstilling:
1. Årsrapport 2021 inkl. årsberetning vedtas.
2. Årsregnskap 2021 vedtas.
Behandlingen i møtet 02.05.2022 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Votering:
Forslag fra Danielsen ble enstemmig vedtatt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse-02.05.2022- 017/22:
Anbefaling:
Årsrapport 2021 Bærum kommune - Årsberetning – Finansrapport – Årsregnskap tas til
orientering.
Behandlingen i møtet 27.04.2022 Kommunestyret
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret-27.04.2022- 030/22:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i råd og utvalg.
Behandlingen i møtet 21.04.2022 Planutvalget

Votering:
Forslag fra Bøe ble enstemmig vedtatt.
Planutvalget-21.04.2022- 064/22:
Innstilling:
Årsrapport 2021 inkl. årsberetning og årsregnskap 2021 tas til orientering innenfor
planutvalgets ansvarsområder.
Behandlingen i møtet 20.04.2022 Formannskapet
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-20.04.2022- 051/22:
Innstilling:
1. Årsrapport 2021 inkl. årsberetning vedtas.
2. Årsregnskap 2021 vedtas.

