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Kommunedirektøren

Lansering av statistikkportalen "Bærum i tall" på baerum.kommune.no

Det vises til behandlingen av kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2020-2023 der
følgende tekstvedtak ble fattet (s. 4):
«Gjøre oppdatert statistikk om Bærum kommunes virksomhet tilgjengelig for alle på kommunens
hjemmesider.»
Første versjon av statistikkportalen «Bærum i tall» er nå publisert og ligger på kommunens
internettsider. Kommunedirektøren har på bakgrunn av det politiske vedtaket kommet fram til
følgende formål for portalen:
…samle og presentere offisiell statistikk for Bærum som kan brukes som faktagrunnlag i
planlegging, debatt, evaluering og forskning. Innholdet skal være lett tilgjengelig og oppleves som
nyttig for sluttbrukere. Målgruppene er ansatte i kommunen, innbyggere, politikere, media og
andre som har behov for statistikk om kommunen.
«Bærum i tall» skal inneholde egenprodusert statistikk, basert på data vi selv eier og forvalter,
men et betydelig innholdselement vil også være statistikk på kommunenivå publisert av andre
offentlige/private instanser.
Statistikk og analyse har i samarbeid med Kommunikasjonsenheten utviklet første versjon av
portalløsningen. Videre arbeid med nettsiden, der også flere statistikkområder vil bli inkludert,
skal skje i samarbeid med aktuelle tjenester/tjenesteområder.

Tabellen under viser statistikkområdene det per i dag er innhold på i portalen. Relevante og nye
Innholdselementer vil bli lagt inn fortløpende.

Statistikkområder
KOMMUNEFAKTA
BEFOLKNING OG BOLIG

KLIMA, NATUR OG MILJØ
HELSE, LEVEKÅR OG SOSIALE FORHOLD
BARNEHAGE, SKOLE/OPPLÆRING
ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV
KOMMUNENS RESSURSBRUK OG
MEDARBEIDERE

Innhold
Utvalgte nøkkeltall for Bærum fra SSB.
Folkemengde og endringer,
befolkningsprognose, befolkningsnotater
boligbygging.
Klima og energi, luftkvalitet, transport,
natur.
Befolkningens helsetilstand og faktorer som
påvirker oppvekst og helse.
Statistikk/nøkkeltall for tjenesteområdene
barnehage og skole/utdanning
Næringsliv, sysselsetting og pendling.
Ressursbruk, produksjon og effektivitet i
kommunens tjenester. Medarbeidere
i kommunen.

