
Bærum kommune

Frivillighetens år 2022



Stor honnør til dere ☺





En tid for solidaritet og 
medmenneskelighet

Frivilligheten er en bærebjelke!

Foto: Hedvig Kolboholen



Mobilisere for frivillighet 
og solidaritet

▪ Samarbeid med frivilligheten er en 

forutsetning for å lykkes i en krise, og 

spesielt en flyktningkrise

▪ Krafttak for flyktninger fra 2015 mobiliserte 

frivilligheten og innbyggene til en ekstra 

innsats

▪ Også under Ukraina-krisen vil vi mobilisere

▪ Kontakt med de store organisasjonene er  

etablert



Stort frivillig engasjement!
▪ Avholdt innledende dialog med frivillige organisasjoner 

▪ Skaffet innsikt hvilke kapasitet som ligger i frivilligheten i 2022

▪ Koordinert kommunikasjon til befolkningen som ønsker å hjelpe

▪ Opprettet egen nettside om situasjonen på kommunens hjemmeside 

▪ Flyktning@baerum.kommune.no



Hva trenger de som 
kommer?

Skoletilbud for barn og unge –
nærskole
Barnehagetilbud
Generelt helsetilbud og vaksinasjon
Psykisk helse
Livsopphold
«Herboende» som tar i mot familie 
og venner trenger også veiledning og 
hjelp



Revidert anmodning om bosetting fra IMDi
IMDi varslet kommunene om revidert anmodning om bosetting uke 11

Bærum meldte i den administrative kartleggingen til IMDi en kapasitet på 
300 ordinære bosettinger og ytterligere 400 ved behov for akutt 
innkvartering (herunder hotell og tomme sykehjemsbygg)





I 
Bærumsamfunnet 
jobber vi sammen 
for å skape gode 

liv og like 
muligheter

Bærumsamfunnet 
er attraktivt og 
inkluderende

Bærumsamfunnet 
er klima- og 
miljøklokt

Bærum kommune 
er handlekraftig 

og innovativ

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040



Kommuneplanen består av

FNs bærekraftsmål

4 hovedmål 

16 delmål

64 strategier

Langsiktig arealstrategi

Arealstrategisk kart

Mål og strategier er tverrsektorielle. 

Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområder, 

og at vi må jobbe sammen på tvers for å oppnå 

den utviklingen vi ønsker. 



Bærekraftige Bærum

Bærekraftsmålene skal ligge til grunn 

for samfunns- og tjenesteutviklingen i 

Bærum kommune

Nøkkelprosesser: Kommuneplanens 

samfunnsdel, måling og indikatorer, 

Budsjett- og økonomiplan, 

nettverksarbeid
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«I 2040 håper jeg at Bærum er et nullutslippssamfunn, at de sosiale forskjellene er betydelig redusert og at det 

bor et bredt mangfold av folk i alle Bærums nabolag»

«I 2040 håper jeg at Bærum er kjent for å være et sted der innbyggerne tar vare på hverandre. Et sted man bor 

fordi man trives. Et sted der unge som vokser opp fortsetter å bo».

Sitater fra kommunestyrets målverksted høsten 2020



Folkehelseundersøkelsen 2021 i Viken viser høy trivsel blant Bæringene

➢Hele 81,1 pst svarer at de trives, og tilsvarende tall for Viken er 74,1 pst. 

➢Bæringene skårer høyt, sammenlignet med hele Viken, på kulturtilbud, nærhet til 
natur- og friluftsområder og andre viktige verdier for livsutfoldelse. 

➢Undersøkelsen viser også at det er en klar sammenheng mellom tilgang til fasiliteter 
og hvor fornøyd en er med livet.



Høye klimaambisjoner

Klimastrategien 2021 skjerper 
målsettingene : -65% i 2030

Stadfester målsetting om Fornebu 
som nullutslippsområde 2027 . 

Konkret tiltaksliste for å nå  
målsettinger for bærekraftig og 
klimaklok utvikling. Klimastrategi

2030



Satsingsområder i klimaarbeidet
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Et klimabudsjett presenterer tiltak for å 
redusere utslipp, anslått effekt av tiltakene 
og fordeler mellom direkte og indirekte 
utslipp.

For å nå målet om 65% reduksjon av direkte 
klimagassutslipp innen 2030 i forhold til 
2009, må klimainnsatsen i kommunen 
styrkes.

Klimabudsjettet til Bærum kommune 
presenterer tiltak som reduserer direkte 
utslipp og indirekte utslipp.

Klimabudsjett – Et styringsverktøy for å nå 
klimamål



Klimagassutslipp i Bærum – på vei mot -65% målet

Kilde: Klimabudsjettet  - BØP 2022-2025 



Hovedmål i Klimastrategi 2030
I 2027 er Fornebu etablert som et nullutslippsområde

Arena for innovasjon, ny teknologi og fremtidsrettede løsninger



Nullutslippsområde 
Definisjon

«Et nullutslippsområde har som 
målsetning å redusere sine 
direkte og indirekte utslipp av 
klimagasser mot null innenfor sin 
analyseperiode.»



Fornebu 2027 :

Foto: Paal Alme

Fornebu - testarena for 
kommunens klimaarbeid

Pilot for bærekraftig 
byutvikling – vise «state of
the art» prosjekter 

Samarbeide med innbyggere, 
næringsliv og akademia

Samlokalisering og sambruk 
av bygg og uteområder



SAMMEN SKAPER VI 
FREMTIDEN

Mangfold – raushet – bærekraft

Foto: Shane Rounce, Unsplash


