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Bærum kommune i 2018-21:

• På vei mot 130.000 innbyggere (landets 5. største)

• Årlige investeringer på 2.1 – 2.6 mrd.

• Brutto driftsbudsjett på ca. 10 mrd.

• Ca. 7.400 årsverk & 12.000 ansatte i kommunen

En av Norges største virksomheter



Tenke langt – handle nå: Bærum 2035

klimautfordringen/         

Paris-avtalen – migrasjon/ 65 
mill. på flukt – mange av 

fremtidens jobber er ikke 
etablert – vi vil oppleve 

teknologiske endringer -
oljen kan ikke smøre 

økonomien vi blir flere
bæringer  - 78-80 % flere eldre 
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Vi blir langt flere over 67 år 



Vi må regne med en strammere kommunal økonomi 



Vi tar veksten de riktige stedene,
men er avhengige av samferdselsprosjektene 

Fornebu

Sandvika

Bekkestua 

Lysaker 

Høvik



Handlingsprogram 2018-21 –
- Hva foreslår Rådmannen  ?



HP 2018-2021: 

8 av 10 kroner brukes på velferdstjenester

3 700

3 463

6671 301



Vi bidrar i Bærumshverdagen

Skole: 1 886 800 000

Barnehager:  1 322 100 000

Barnevern: 254 400 000

Pleie og omsorg: 2 648 200 000

Helse og sosial: 1 051 400 000



Vi investerer

Viktige prosjekter 2018-21: Samlet 9,2 mrd. Kr   

Levre barneskole, ny 4-parallell 420 mill. kr 

Oksenøya senter, Fornebu 785 mill. kr 

Bekkestua barneskole, ny 4- parallell 380 mill. kr 

Bo- og behandlingssenter – Berger 548 mill. kr 

Utvide Vallerhjemmet 278 mill. kr 

Bofellesskap for mennesker med demens i landsbykonsept 712 mill. kr

Bo- og behandlingssenter – Lindelia 475 mill. kr 

Ny Nadderud stadion 364 mill. kr 

Nytt svømmeanlegg Rud 285 mill. kr 

Elvepromenaden Sandvika 160 mill. kr 



Investeringer – vi bygger for fremtiden



Viktige forutsetninger

Tjenestene 
opprettholdes &

utvikles 

https://staging.imageshop.no/no/baerumkommuneintern/Detail/541997#full
https://staging.imageshop.no/no/baerumkommuneintern/Detail/540963#full


Saker dere vil høre om:



Bærum  - en klimaklok kommune 

Transport

Bygg

Ressursbruk

Forslag om 10 mål, 12 strategier og 6o tiltak
Politisk behandling vinteren 2018

Forslag om 10 mål, 12 strategier og 6o tiltak
Politisk behandling vinteren 2018



Utdrag fra forslag Klimaklok handlingsplan

Mobilitet 

Tilskudd lading i boligselskaper

Bysykkel Sandvika

Nye sykkelhotell 

Gågrupper (Skole)

Samkjøring til fritidsaktiviteter

Utfart uten bil  (RuterApp)  

Bygg

Gratis energirådgivning 

Tilskudd til enøktiltak

Ulike piloter ift bedre kildesortering

Mobilisering og medvirkning er viktig



Barn og unge:

Viktige innsatser 

• Trygt og inkluderende psykososialt læringsmiljø.

• Områdeinnsats 

Snarøya- Fornebu, Rykkinn, Emma Hjort 

• Digital skole

• Reduser konsekvens av barnefattigdom

• Dialog barn og unge – Oppstart ungdomsråd 

• Kvalitetsplan for barnehagene



Vedlikehold av kommunalt veinett og kommunale områder

Veiforsterking/overvann 

• Veiforsterkning:  12 mill. kr

• Overvannshåndtering: 4 mill. kr  

• Standarden er som de siste 5 årene.

Oppgradere turveier til sykkelveier:
• Hosleveien til Falkeveien

• Østerås til Hosle 

Etablere ladepunkt ved offentlig parkering , 
tjenestesteder og utfartssteder – 5 mill. 2018/2019.

Aksjon skolevei – 13 mill. kr pr år 

Handlingsprogram sykkel – 59 mill. i perioden

Viderefører 
2017-nivået 



Driften av bibliotekene

• Viderefører 2017-nivået for 
driften 

• Rykkinn bibliotek rustes opp

• Nytt midl. bibliotek i Sandvika

(ombygging Kommunegården).

• Bibliotekene opprettholdes 



Husholdningsavfall, hva nå?

Ny ordning er innført gradvis 
• Beholderløsning

• Sortering av matavfall 

• Ønsker færre med sekk til papir 

Innføringen har gått stort sett bra,
• Gjennomført etter plan tross vanskene med 

RenoNorden .

• Foreta en evaluering

Møter med 

huseierforeninger 

på Rykkinn 8.11.



Ulike beholderløsninger



Grendehus, møtesteder for frivillig aktivitet, 
seniortiltak

• Viderefører seniorsentrene

bl.a. 150.000 tirsdagsbussen 

• Styrke samarbeidet med 
innbyggere og frivillighet.

• Ny koordinator på plass 1.1.18

• Frivilligsentraler starter opp 
Rykkinn og Fornebu 



Nærmiljøutvikling Rykkinn

Nærmiljøutvikling medvirkning i 2016

• Språkkafe på seniorsenteret -

samarbeid NAV, seniorsenteret og 

flyktningkontoret

• Frisklivstilbud - samarbeid NAV, friskliv 

og seniorsentret

• Stolpejakt

• Parsellhage

Frivillighetssentral er under etablering med 

styre, daglig leder, egne lokaler og økonomi. 





Frivillighetssentral på Fornebu 

Frivilligsentralen etablert før 

sommerferien og har fått navnet 

Fornebupiloten.

Styret består av representanter fra 

Fornebulandet vel, Snarøya vel, Kirken 

og Gamle Fornebu kultursenter.

Ingrid Brattset ble ansatt som daglig 

leder 1. oktober.



Fastlegeordningen i kommunen

Plan for legetjenesten 2017-2020 på høring 



«Noe å glede seg over, noe å gremmes av».
- eller hva gjør Rådmannen stolt ?

• Løftet blikket –
utvikler og planlegger for 2035

• Møter fremtidens velferdsutfordringer 
• Klimaklok kommune «underveis».
• Store investeringer 
• Tilrettelegger for klok vekst og byutvikling.
• Digitalt førstevalg –

- ser teknologi som  mulighet  

Mye går bra, 
men vi kan 

alltid bli bedre.

Det skal 
vi være 

lydhøre for 



Dialog og medvirkning 
for bedre løsninger 


