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1.1 Trender og utviklingstrekk 

På lag med innbyggerne
Bærum kommune bidrar hver dag til å løse viktige samfunnsoppdrag, og skal forvalte fellesskapets ressurser 
til beste for innbyggerne. Det er både motiverende og utfordrende å ha nærmere 120 000 oppdragsgivere som i 
hverdagen er avhengige av at det kommer vann i dusjen når de har stått opp, at alle er på plass når skoleklokka 
ringer, og at noen er på nattevakt og ser til de som har behov for det. Velferdstjenestene er ryggraden i kommu-
nens virksomhet, og de er i endring. En av de store forandringene i både privat og offentlig tjenesteyting de siste 
ti årene har vært at innbyggerne selv i større grad deltar i utvikling og utforming av tjenestene i aktiv dialog med 
tjenesteyterne. Bærum kommune skal anerkjenne og etterspørre innbyggernes kompetanse og erfaringer i ulike 
sammenhenger.

I dag beveger offentlig sektor seg mer i retning av offentlig styring gjennom nettverk og partnerskap. Innbyg-
geren sees som en samprodusent av offentlige tjenester. Forslaget til handlingsprogram følger opp disse utvi-
klingstrekkene, og alle tjenester utfordres til å jobbe frem innovative løsninger i tett dialog med sine brukere, og 
andre viktige samarbeidspartnere.

 
Veksten fortsetter og mangfoldet øker
Bærum er et av de tettest befolkede områdene i Oslo-regionen, og med sin nærhet til både det urbane og det mer 
landlige er det en attraktiv kommune å bo i. Oslo kommune har ledet an når det gjelder å ta imot befolknings-
vekstene de siste ti årene. Fra 2011 fordeler veksten seg jevnere ut over hele regionen, og Bærum, Asker, Oslo 
og Akershus for øvrig hadde i 2013 tilnærmet lik vekst. I 2012 hadde Bærum den høyeste befolkningsveksten i 
regionen, med 2 188 innbyggere. 

Personer i alderen 20–49 år, med barn i førskolealder, utgjør den klart største andelen av innflytterne. Rådman-
nen foreslår å investere for 1,6 milliarder kroner i skoler, barnehager og andre tiltak for barn og unge de neste fire 
årene. Dette er et så stort løft at det sammen med nødvendige tiltak innen omsorgssektoren setter hele kommunen 
overfor omstillingsutfordringer. Alle sektorer må bidra gjennom omstilling og effektivisering av tjenestetilbudet 
sitt. Under det enkelte programområde beskrives konkrete tiltak, prosjekter og utredninger.  

I aldersgruppen 50+ flytter det færre inn enn ut av kommunen. Innvandrere (inklusive norskfødte med inn-
vandrerforeldre) utgjør den største andelen av befolkningsveksten i Bærum de senere år, og i 2013 utgjorde dette 
alene 1 164 personer eller 61 prosent.

Urbanisering med grønne kvaliteter
Bærum kommune har knapphet på arealer. Kommunen har stor attraktivitet både som bosted og som arbeidssted. 
Kommunen har som en sentral del av et felles bo- og arbeidsmarked for hele Oslo-regionen stor gjennomgangs-
trafikk. Befolkningens boligpreferanser endres over tid, og gjennom ulike livsfaser. Flere kan tenke seg å bo i 
lettstelte boliger nær kollektivknutepunkt med kultur- og handelstilbud. Selv om mange av disse er eldre som 
flytter fra enebolig til leilighet, ser vi blant annet på Fornebu at også familier i etableringsfasen begynner sin bolig-
karriere i de mer urbane løsningene. Det urbane med nærhet til det grønne og blå preger samfunnsplanleggingen 
i befolkningstette områder, og det vil kreve bærekraftige samferdselsløsninger som gir god fremkommelighet. 

1  Innledning
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1.2 Kommuneøkonomi under press
Kommunen har i dag en sunn økonomi, tilfredsstillende driftsresultat og et moderat gjeldsnivå sammenlignet 
med andre kommuner. Utfordringer knyttet til å opprettholde en bærekraftig kommuneøkonomi er i stor grad 
knyttet til befolkningsvekst og investeringsbehov. Rådmannen la våren 2014 frem en oversikt som viser anslag for 
kommunens investeringer fra 2015 til 2034.  Høyere investeringsnivå fører til økte finanskostnader og økt krav til 
egenkapitalfinansiering som må dekkes over driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår derfor å øke netto driftsresultat 
i perioden og gjennomføre innsparingstiltak som gjør dette mulig. Tiltakene som foreslås, vil i noe grad berøre 
tjenestetilbudet til innbyggerne og beskrives konkret under det enkelte programområde. Samlet foreslås konkrete 
innsparinger i driftsbudsjettet på 69 millioner kroner i 2015 økende til 93 mill. i 2018, samt ennå uspesifiserte 
innsparinger for perioden 2016–2018 opp mot 110 mill. Dette kommer i tillegg til innsparinger fra tidligere hand-
lingsprogram.

I dette handlingsprogrammet foreslår Rådmannen et investeringsprogram som er bærekraftig i forhold til 
både totaløkonomi og gjennomføringsevne. Det vil være nødvendig å øke investeringsnivået noe.  I perioden 
2015 til 2018 foreslår Rådmannen investeringer på til sammen 5,6 milliarder kroner, hvorav de rentable investe-
ringene utgjør cirka 1,7 mrd. Investeringsnivået frem i tid kan best påvirkes gjennom en klar rekkefølgepriorite-
ring i utvikling av nye boligområder, og planlegging av sosial infrastruktur. Et forslag til langsiktig investerings- 
og driftsplan vil legges frem som en politisk sak våren 2015.

Arbeidet med en helhetlig eiendomsstrategi er igangsatt og skal ferdigstilles i 2014. Et viktig tema er hvilken 
tilnærming som skal velges for planmessig og langsiktig arbeid med oppgradering og verdibevaring av den 
bygningsmassen kommunen eier. Rådmannen foreslår allerede nå en økning i det verdibevarende vedlikeholdet.  

Bærum kommune er i en situasjon hvor det kan gjøres omstillinger innenfor en samlet økonomi og virksom-
het som vokser, det motsatte ville være langt mer krevende. Dersom kommunen starter tilpasningene til det nye 
utfordringsbildet tidsnok, kan man unngå omfattende reduksjon i tjenestetilbudet og vesentlig stigende lånegjeld 
når antallet eldre stiger vesentlig fra 2020.

1.3 Viktige satsninger 

Samfunn 
Studentene er tilbake i Sandvika, og åpningen av Kunnskapssenteret markerer på mange måter starten på en «by-
transformasjon» som vil sette det urbane Bærum på kartet i årene fremover. Her er det plass til 1 200 studenter, 
elever og ansatte på kurs daglig. Det er cirka 160 kontorarbeidsplasser, og det er åpent fra 08 til 22. Det blir et 
yrende liv med musikk- og kulturskole, høyskoletilbud innen fagområder som kommunen trenger og vil samar-
beide tett med, og et voksenopplæringstilbud som vil ivareta det mangfoldige Bærums opplæringsbehov. Alt dette 
er skapt i en spennende partnerskapsmodell mellom Entra som utbygger, høyskolemiljøene og kommunens egne 
tjenester. Det ligger en utviklingskraft i dette miljøet som kan gi mange innovative løsninger.

Kommunen står foran flere store planleggingsutfordringer. Bærum ønsker å ta sin del av veksten og vil styre 
den inn mot fortetting rundt kollektivknutepunktene. En forutsetning for å kunne tilrettelegge for veksten er at kol-
lektivtilbudet bedres. Ny E18 i Vestkorridoren er viktig for å få både bedre kollektivløsninger og bedre lokalmiljø 
og for å redusere hindrene for næringstrafikken. Planlegging av ny E18, ny metro til Fornebu og ny Ringeriksbane 
vil kreve aktiv myndighetskontakt på alle nivåer, og omfattende planleggingsbistand fra kommunen. Mange av 
kommunens lokalsentra og særlig Fornebu og Sandvika har behov for å få på plass nye eller reviderte planer.

Utbyggingen av Fornebu er et av de største byutviklingsprosjekter i Nord-Europa. Næringsutbyggingen har 
langt på vei gått som planlagt, mens boligbyggingen kom sent i gang og har gått tregere. Den største utfordringen 
er at det ikke er kommet en baneløsning på plass. Realisering av Fornebubanen vil gi et meget kapasitetssterkt, 
godt og raskt kollektivtilbud. Under forutsetning av at en metro kommer på plass, er kommunen i gang med å 
vurdere konsekvenser av økt utnytting på Fornebu. En metro kan i seg selv gi grunnlag for å vurdere høyere utnyt-
telse uten at det medfører vesentlig forverrede trafikale konsekvenser.  Høy arealutnyttelse ved de tre metrostasjo-
nene på Fornebu vil være i tråd med arealeffektiv utnyttelse ved knutepunkt.   

Klimaendringene stiller nye krav til Bærums-samfunnet og kommunen. Den overordnede målsetting er å re-
dusere Bærums klimautslipp med 20 prosent fra 2008-nivå innen 2020, samt redusere energibruk og klimautslipp 
fra kommunens egen virksomhet med 20 prosent. Et av de viktigste tiltakene er å sikre en arealbruk som redu-
serer transportbehov og muliggjør økt bruk av kollektivreiser. Bærum har flest biler per innbygger i hele landet. 
Det er et statlig mål at transportveksten i hovedstadsregionen skal løses med kollektivtrafikk, sykkel og gange. 
Forslag til ny arealdel av kommuneplanen bygger opp under et mer konsentrert utbyggingsmønster. Ny E18 vil 
gi et langt bedre busstilbud, som sammen med jernbanen, Kolsåsbanen, Østeråsbanen og ny Fornebubane kan gi 
en grunnstamme i et mer robust kollektivtilbud. Lokalt ønsker kommunen å videreføre samarbeidet i Smart City 
Bærum under visjonen Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid.

KAP.
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Viktige forslag innenfor samfunnsområdet er:
• Rådmannen foreslår at bevilgningen til by- og stedsutvikling videreføres og økes, totalt foreslås det satt 

av 85 millioner kroner i perioden 2015–2018. Eksempler på tiltak er videreføring av elvepromenaden fra 
Rigmorbrygga til Løkkehaven, og videreutvikling av Otto Sverdrups plass og stasjonsområdet

• Rådmannen ønsker at bibliotekene i Bærum fortsatt skal være viktige møteplasser, kunnskaps- og 
kulturarenaer for innbyggerne. Det foreslås å sette av totalt 7 mill. for å oppgradere og modernisere 
Bekkestua og Rykkinn biblioteker, for å møte morgendagens bibliotekbehov

• Gjønnesparken er vedtatt etablert, og Rådmannen foreslår at det i 2018 settes av 10 mill. til prosjekte-
ring og opparbeiding

Velferd 
Viktige satsinger innenfor velferdsområdet er utførlig behandlet i tjenestekapitlene i forslaget til handlingspro-
gram. Her omtales noen gjennomgående hovedgrep. Med samhandlingsreformens fokus på forebygging, og 
tidlig innsats i barnehage og skole i stedet for «reparasjon», ligger det et positivt syn på menneskenes iboende 
ressurser. Flere kommunale tjenester vrir nå sin innsats i retning av tidlig innsats, mestring, selvhjulpenhet og 
egeninnsats. Nye prioriteringer innebærer at kommunen noen ganger må avvikle for å utvikle, og dette skaper 
selvfølgelig engasjement. Små enheter som er tungdrevne og sårbare, må kanskje legges ned for at nye spesia-
liserte eller fleksible løsninger skal oppstå. Dette gjelder innenfor både skole, barnehage, pleie og omsorg, og 
helse- og sosial. Endringene skal skje i tett dialog med innbyggerne.

Eksempelvis kan hverdagsrehabilitering bidra til at brukerne opplever økt mestring, uavhengighet og til-
fredshet. Kommunen kan dreie ressursinnsatsen, og faglig engasjement blant medarbeidere må rettes mot økt 
mestring. Disse endringene må hele tiden skje i tett dialog med brukerne og deres pårørende, slik at nye løsnin-
ger oppleves som nyttige og kan spres på tvers av virksomheter.

Så skal kommunen fortsatt være et sikkerhetsnett for de som trenger det, og de spesialiserte tilbudene skal 
styrkes, slik som for eksempel den fortsatte satsingen innenfor demensomsorg tydelig viser. 

Innbyggerdialog, med trykk på dialog og samhandling, vil være avgjørende for å lykkes. Det må kommu-
niseres at egenmestring og hverdagsmestring er et mål for alle avhengig av funksjonsnivå. Løsningene finnes 
i brukernes egne ressurser, og hva kommunen kan bidra med sammen med frivillige, næringsliv og andre 
utviklingspartnere. 

Kommunen bruker betydelige ressurser til å sikre flere barnehage og skoleplasser og mer omsorgstjenester 
for å gi gode tilbud til en voksende befolkning. Sånn sett økes innsatsen noen steder samtidig som kursen jus-
teres, og det bremses andre steder. 

Viktige forslag innenfor velferdsområdet er: 
• Ny skole på Bekkestua, rehabilitering av Hauger skole, utvidelse av Stabekk, Jong og Ramstad skole, 

samt utvidelse av skolekapasiteten på Fornebu gir cirka 1 000 nye elevplasser
• To nye barnehager på Fornebu, ny og større Jarenga barnehage og ny Lindelia barnehage
• Nytt Lindelia bo- og behandlingssenter, starte utvidelse og rehabilitering av Berger bo- og behandling-

senter
• Nytt demenstilbud i Atriumgården
• Demenslandsby – Dønski bolig med service
• Det etableres treningsrom ved anlegg for bolig med service og i tilknytning til dagtilbud for eldre
• Handlingsplan for forebygging av ekstremisme
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Organisasjon og utvikling 
Innovasjon og krav til et kontinuerlig forbedringsarbeid og økonomisk omstilling vil være en del av hverdagen 
i Bærum kommune i årene som kommer.  Implementering av ny innovasjonsstrategi er høyt prioritert. Hoved-
elementet i strategien er hvordan jobbe med beskrevne behov og utfordringer på nye måter. Innbyggerne og 
brukerne må trekkes enda mer med i utviklingen av nye løsninger. Bærum kommune skal ha politikere, ledere 
og ansatte som tør å utfordre dagens praksis. Det skal være rom for å prøve og feile i arbeidet med å utvikle 
nye løsninger.

Gode fellestjenester, lederutvikling, effektiv virksomhetsstyring og utviklingsressurser med høy kompe-
tanse skal sørge for at kommunen jobber godt med de langsiktige utfordringene. Rådmannen vil fortsette 
arbeidet med å styrke den strategiske og langsiktige styringen i kommunen. Det skal stilles tydeligere krav til 
en felles prosjektmetodikk med beslutningspunkter og til at utredninger skal ha bedre konsekvensvurdering 
av økonomi, organisering og påvirkning på andre virksomheter. Dette gjelder både investeringsprosjekter og 
utviklingsprosjekter. Bærum kommune forvalter fellesskapets ressurser, og skal til enhver tid jobbe for at 
kommunen samlet utnytter disse best mulig. Rådmannen vil i 2015 igangsette et program for å optimalisere 
ressursutnyttelsen i stab-/støtte-funksjonene på tvers av organisasjonen.

Kommunen har 12 000 ansatte, og driver en virksomhet med en stor kompleksitet. Da er det viktig at alle 
kan samles om felles mål for sin virksomhet, og for kommunen som helhet. 

Bærum kommune skal samhandle med innbyggerne og skape nye løsninger. Denne innbyggerorienterin-
gen skal være forankret i kommunens verdier: respekt, åpenhet og mot. Kommunen må gå i dialog om reelle 
utfordringer hvor det kanskje må reduseres på tjenester på et område for at det skal kunne utvikles tjenester 
som møter nye behov hos våre innbyggere. Målet er å forbedre vår kontakt med innbyggerne og brukerne av 
tjenestene – og skape forutsigbarhet og avklare forventninger.  

Viktige forslag innenfor organisasjon og utvikling er:
• Etableringen og drift av Kunnskapssenteret i Sandvika er et løft som direkte retter seg mot kommunens 

kompetansebehov. Samlet foreslås driftsbudsjettet til Kunnskapssenteret inklusive Malmskriverveien 
økt med 5 millioner kroner per år

• Investeringer i ny internettportal skal underbygge strategien med vekt på kommunikasjon og dialog 
med innbyggerne også på mobile flater. Løsningen vil være bruker-/oppgaveorientert for å møte inn-
byggernes behov

• Det foreslås avsatt 37,5 mill. til et «digitaliseringsløft» for Bærum kommune. Målet er å utnytte de mu-
lighetene digitalisering gir til bedret kvalitet og ressursutnyttelse for både tjenester, innbyggerdialog og 
saksbehandling. Dette skal skje i tett samarbeid med KS, KomIT og andre nasjonale initiativ

• Investeringer og verdibevaring innenfor eiendom skal sikre god forvaltning av kommunens realkapital 
på både kort og lang sikt. Rådmannen foreslår å trappe opp investeringsmidler til oppgradering av byg-
ningsmassen med 25 mill. årlig fra 50 mill. i dag til 150 mill. i 2018

KAP.

1
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2.1 Status, sentrale utfordringer og mål

2.1.1 Hovedtrekk

Konsekvenser av befolkningsvekst og befolkningssammensetning
Befolkningsutviklingen utfordrer kommuneøkonomien. I årene frem mot 2034 forventes det en befolknings-
vekst på 23 prosent, eller 27 000 nye innbyggere, i Bærum. Det forventes vekst i alle aldersgrupper. De første 
årene vil økningen blant barn og unge være sterkest. De siste 10 årene vil veksten blant de eldre tilta kraftig, 
særlig i gruppen over 80 år. Den laveste veksten er i aldersgruppen 25–66 år, noe som er utfordrende, da det 
er denne gruppen som bidrar mest til kommunens skatteinntekter, og som står for størstedelen av verdiskap-
ningen.

Den forventede økningen i antallet barn og unge de neste 10 årene vil kreve store investeringer i skoler og 
barnehager. Store barnekull medfører også en økning i antallet funksjonshemmede med behov for omsorgsbo-
liger de nærmeste årene. Fra 2020 forventes en kraftig vekst i de eldste aldersgruppene, noe som vil medføre 
betydelige investeringer innen pleie og omsorg. Boligbyggingen for øvrig vil utfordre den kommunale infra-
strukturen – ikke minst på Fornebu, i Sandvika og på Fossum.

Rådmannen la våren 2014 frem en oversikt som viste anslag for kommunens investeringer fra 2015 til 2034 
på hele 26 milliarder kroner og et gjennomsnitt på 1,7 mrd. de første 10 årene. Ett slikt nivå ville vært vanske-
lig realiserbart. Allerede i dette handlingsprogrammet har det derfor vært fokus på å etablere et investerings-
program som ivaretar hensynet til både totaløkonomi og gjennomføringsevne. Investeringsnivået vil kunne 
påvirkes både gjennom hvilken tilnærming som velges for å løse behovene i befolkningen (større barnehager 
og skoler, rimeligere og mer standardiserte løsninger) – men ikke minst gjennom en klar rekkefølgeprioritering 
i utviklingen av nye boligområder. 

Selv om ikke alle prosjektene gjennomføres, vil investeringsnivået i årene fremover være høyere enn tid-
ligere år. Det medfører et økt press på kommunens økonomi, og vil kunne få konsekvenser både på omfanget 
og på hvordan kommunale tjenester leveres. Høyere investeringsnivå fører til økte finanskostnader og økt krav 
til egenkapitalfinansiering som må dekkes over driftsbudsjettet. Dette betyr at netto driftsresultat må økes be-
tydelig i årene som kommer. Det er derfor viktig at det allerede nå planlegges for å sikre økonomisk bærekraft 
og gjennomføringsevne i fremtiden. Rådmannen vil i den forbindelse legge frem en egen sak høsten 2014 om 
forvaltning og styring av investeringsområdet, samt vurdering av økonomiske nøkkeltall og handlingsregler.  
Investeringsoversikten fremlagt i vår følges opp med forslag til en langsiktig drifts- og investeringsplan våren 
2015. 

Investeringsbudsjettet i handlingsprogrammet
Det økte investeringsbehovet reflekteres allerede i dette handlingsprogrammet. I perioden 2015 til 2018 foreslår 
Rådmannen investeringer på til sammen 5,6 mrd. fordelt slik mellom rentable og ikke-rentable investeringer:

2  Økonomi  
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 Budsjett Handlingsprogram 

Mill 2015 kr 2015 2016 2017 2018

Investeringer totalt 1 289 1 420 1 443 1 427

Ikke-rentable investeringer 829 973 1 091 1 005

Rentable investeringer 460 448 352 422

I perioden utgjør investeringer i Sektor barn og unge 42 prosent av ikke-rentable investeringer. Tilsvarende tall 
for Sektor bistand og omsorg er 19 prosent. 

Budsjettet i økonomiplanperioden (2016–2018) representerer en mest mulig realistisk og sannsynlig oversikt 
over økonomien ut ifra den kunnskapen man har i dag. Det kan bli endringer i både rammer og fremdrift i de 
neste års handlingsprogram. Rådmannen vil høsten 2014 fremme en sak om styring, nivåer og handlingsregler 
for investeringene. Frem mot sommeren 2015 vil Rådmannen legge frem en plan for investeringer de neste 20 
årene som en fortsettelse av arbeidet som ble påbegynt våren 2014. 

Driftsbudsjettet i handlingsprogrammet
Den forventede økningen i kommunenes inntekter, signalisert i kommuneproposisjonen for 2015, skal dekke 
opp for kommunenes utgifter som følge av forventet endring i befolkning og demografi. I tillegg skal inntekts-
veksten dekke pris- og lønnsveksten fra 2014 til 2015.

Til tross for strammere økonomiske rammer, har Rådmannen i dette forslaget funnet rom for: 

• Å kompensere for sektorenes pris- og lønnsvekst 

• Å dekke utgiftene som programområdene Grunnskoleopplæring, Barnehager og Pleie og om-
sorg får som følge av befolkningsveksten. Økningen fra 2014 til 2015 er på 53 millioner kroner. Bud-
sjettmodellene som brukes i dette arbeidet, de såkalte demografimodellene, er revidert gjennom året  

• I tillegg foreslår Rådmannen å dekke merbehov i sektorene med 64 mill. i 2015, økende til 110 mill. i hand-
lingsprogramperioden. Dette gjelder blant annet styrking av IT, FDVU (forvaltnings-, drifts- og vedlike-
holdsutgifter) som følge av nye bygg, husleie til erstatningsskoler, og behov generert av yngre brukere innen 
pleie og omsorg. I tillegg er barnehagene tilført midler, da tidligere vedtatte innsparinger ikke var realistisk 
på kort sikt. Dette kommer i tillegg til merbehov fra tidligere handlingsprogram 

For å sikre økonomisk handlingsrom og bærekraft på sikt har Rådmannen foreslått konkrete innsparingstiltak 
i driftsbudsjettet på 69 mill. i 2015, økende til 93 mill. i handlingsprogramperioden. Dette kommer i tillegg til 
innsparinger fra tidligere handlingsprogram. 

For å kunne forsvare et økt investeringsnivå innen en sunn økonomi er det i forslaget til handlingsprogram 
lagt opp til en resultatgrad fra 2,7 prosent i 2015 stigende til 3,8 prosent i 2018. Forslaget forutsetter en foreløpig 
og ytterligere uspesifisert innsparing med 80 mill. i 2016, økende til 110 mill. i 2018. Omfanget av forventet 
omstilling skissert i dette forslaget til handlingsprogram, vil bli vurdert på nytt frem mot Handlingsprogram 
2016–2019, etter at saken drifts- og investeringsplan er lagt frem.

Utover de ovenfor nevnte forhold vil det alltid knytte seg usikkerhet til de forutsetninger som legges til 
grunn for både skatteinntektene og finansområdet. Hvilken modell Regjeringen velger, om for eksempel sel-
skapsskatten tilbakeføres og formuesskatten endres, vil være vesentlig for skatteinntektene. Rentenivået er 
historisk lavt, og det kan komme endringer som gjør at renten stiger raskere enn det som ligger til grunn i Råd-
mannens forslag. I tillegg kan avkastningen fra forvaltningsfondet avvike betydelig fra budsjettet i det enkelte 
år. Fondet har bufferkapital for å møte de årlige svingningene, samt en indeksnær forvaltning med lav risiko. 
Avkastningen slår likevel ut på det årlige netto driftsresultatet for kommunen. 

Rådmannen presenterer i dette forslaget til handlingsprogram flere administrative budsjettreduksjoner 
innen de foreslåtte rammer per sektor. Det gjelder forhold som ikke skal ha direkte konsekvenser for brukere av 
kommunens tjenester, og som derfor ligger innenfor Rådmannens fullmakter gitt at rammene for den enkelte 
sektor vedtas som forutsatt. Tiltak som medfører prinsipielle endringer i tilbudet til innbyggere eller brukere, 
fremmes som forslag som må vedtas av kommunestyret.

Det vises til omtale under tjenestekapitlene for utfyllende informasjon på tjenesteområdene.

KAP.
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2.1.2 Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Økonomi         

Godt  
økonomisk 
handlingsrom 
(Sunn 
økonomi)

Netto driftsresultat som andel av samlede 
driftsinntekter (resultatgrad)

5,9 % >2,5 % >2,5 % >2,5 %*) >2,5 %*) >2,5 %*)

Opprettholde høy grad egenkapitalfinansiering 
av investeringer. 
Målt ved egenkapital av ikke-rentabel  
investering

47,6 % >50 % >50 % >50 %*) >50 %*) >50 %*)

Bufferfond i slutten av handlingsprogram- 
perioden

300   
mill kr

  100  
mill kr *)

Ha tilstrekkelig likviditetsreserve 819  
mill kr

>300 
mill kr

>300 
mill kr

>300 
mill kr*)

>300 
mill kr*)

>300 
mill kr*)

God  
økonomi- 
styring av  
tjenestene

Avvik i forhold til  
budsjett (+/-)

Avvik på mindreforbruk 
mer enn 2,5 % og mer-
forbruk på mer enn 0,5 % 
på enhetene innebærer 
korrigerende tiltak

1,6 % Mellom 
2,5 og 
-0,5 %

Mellom 
2,5 og 
-0,5 %

Mellom 
2,5 og 
-0,5 %

Mellom 
2,5 og 
-0,5 %

Mellom 
2,5 og 
-0,5 %

Omstillings-/ 
effektivitetskrav

       

Rapportere på vedtatte 
omstillingstiltak

 Økonomi-  
meldin-
gene / 
årsrap-

port

Økonomi-  
meldin-
gene / 
årsrap-

port

Økonomi-  
meldin-
gene / 
årsrap-

port

Økonomi-  
meldin-
gene / 
årsrap-

port

Økonomi-  
meldin-
gene / 
årsrap-

port

Forbedret enhetskostnad 
i tjenesteprofilen –  
KOSTRA

 Positiv 
trend

Positiv 
trend

Positiv 
trend

Positiv 
trend

Positiv 
trend

Bedret produksjonsindeks  Positiv 
trend

Positiv 
trend

Positiv 
trend

Positiv 
trend

Positiv 
trend

Redusert andel investeringsprosjekter med 
tidsavvik

 30 % 30 % 30 % 20 % 20 %

*) Det vil høsten 2014 bli lagt frem egen sak om forvaltning og styring av investeringsområdet inklusive forslag til reviderte nøk-
keltall og måltall utover i handlingsprogramperioden. Eventuelt besluttede endrede måltall vil inngå i revidert ny måltabell.

Sunn økonomi
De gjeldende nøkkeltallene for sunn økonomi er i Rådmannens forslag til handlingsprogram oppfylt i hele 
handlingsprogramperioden:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015 kr 2015 2016 2017 2018

Netto driftsresultat 240 283 332 356

Resultatgrad 2,7 % 3,1 % 3,6 % 3,8 %

Bufferfondet 248 217 177 160

Egenkapitalfinansiering 50 % 50 % 50 % 50 %

Likviditetsreserve 668 656 645 658

Nøkkeltallene for sunn økonomi skal indikere hvorvidt kommunens samlede økonomi på sikt utvikler seg i rik-
tig retning, og sier noe om kommunens handlefrihet i kommende år. Oppnåelse av målkravene skal gi rom for 
nødvendige investeringer fremover og gjøre kommunen robust i forhold til fremtidige økonomiske svingninger. 
Det viktigste måltallet i kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Et godt netto driftsresultat (resultatgraden) 
vil medvirke til at målkravet for de andre nøkkeltallene også kan oppnås. 

Bærum kommunes økonomi er i endring, både på grunn av befolkningsvekst, investeringsnivå og demo-
grafisk utvikling. Resultatgraden i dette handlingsprogrammet er foreslått økt utover i perioden for å oppnå 
ønsket egenkapitalfinansiering av investeringene. Dette er nødvendig for å sikre økonomisk bærekraft på sikt. 
Det vil høsten 2014 bli lagt frem egen sak om forvaltning og styring av investeringsområdet inklusive drøfting 
av økonomiske handlingsregler og saken vil eventuelt komme med anbefaling av reviderte økonomiske måltall 
for Bærum kommune. 
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Økonomistyring av tjenestene
Gjennom handlingsprogrammet fordeles kommunens budsjettmidler til sektorene og programområdene. Opp-
følgingen av rammene gjennom god økonomistyring av tjenestene har betydning for at kommunen skal oppnå 
målene for sunn økonomi. 

Dette gjøres ved å ha fokus på 

• Avvik i forhold til budsjett og forslag til å rette opp avviket i vedtatt budsjett
• Omstillings- og effektivitetskrav
• Å redusere andelen investeringsprosjekter med tidsavvik

Omstilling og effektivisering vil stå sentralt for å gi økonomisk handlingsrom. 
KOSTRA-nøkkeltall og produksjons- og kvalitetsindikatorer er viktige styringsdata i arbeidet med å effek-

tivisere og forbedre tjenestetilbudet.  Produksjonsindeksen ses i forhold til ressursbruk, og kan indikere hvor 
godt kommunen bruker ressursene sammenlignet med de andre store kommunene. Det vil være fokus på pro-
duktivitetsforbedringer, systematiske målinger og sammenligninger i årene fremover. Analyse av KOSTRA-
nøkkeltall og produksjonsindekser er beskrevet under det enkelte programområde. 

KAP.

2
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2.2 Grunnlaget for budsjetteringen

2.2.1 Budsjettforutsetninger
Rådmannen har lagt til grunn følgende forutsetninger:

Prisvekst: 1,6 prosent
Brukerbetaling for en del kommunale tjenester vil ikke reguleres av prisveksten, men etter satsen for lønns-
vekst. Kommunestyret har vedtatt at «når minst 80 prosent av utgiftsbudsjettet for tjenestene er lønnsutgifter, 
reguleres prisene etter handlingsprogrammets forutsetninger om lønnsvekst».

Lønnsvekst: 3,5 prosent
Beløpet er avsatt i lønnsreserven til fordeling på sektorene etter hvert som effekten av de ulike forhandlingene blir klar.

Rentebane:

 Budsjett Handlingsprogram

 2015 2016 2017 2018

Rentebane 2,0 % 2,0 % 2,5 % 3,0 %

Rentebanen er en prognose for pengemarkedsrenten og danner grunnlag for budsjettering av renteutgifter og 
renteinntekter det enkelte år. 

2.2.2 Demografikompensasjon

Tabellen under viser foreslått økning i demografikompensasjon fra nivået i 2014. 

 Budsjett Handlingsprogram

Drift, mill 2015 kr 2015 2016 2017 2018

Grunnskoleopplæring 16,6 30,9 47,3 65,3

Barnehager 18,7 17,6 28,2 35,1

Pleie og omsorg 17,6 43,1 59,7 74,3

Sum 52,9 91,6 135,2 174,7

En betydelig andel av programområdenes driftsbudsjett gir grunnlag for demografikompensasjon. Innen 
Grunnskoleopplæring er andelen cirka 80 prosent, for Barnehager 95 prosent og for Pleie og omsorg 55 prosent.

Tabellen under viser endringene i demografikompensasjon fra forrige handlingsprogram.

 Budsjett Handlingsprogram

Drift, mill 2015 kr 2015 2016 2017 2018

Grunnskole -0,7 -1,9 -1,0 17,0

Barnehager 17,4 21,1 24,0 30,9

Pleie og omsorg -4,2 0,0 2,2 16,8

Sum 12,5 19,2 25,2 64,7
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2.2.3 Merbehov og innsparinger

Rådmannen foreslår å dekke merbehov i sektorene som vist i tabellen under: 

 Budsjett Handlingsprogram

Drift, mill 2015 kr 2015 2016 2017 2018

Barn og unge 20,9 31,6 39,8 47,7

Bistand og omsorg 12,5 29,0 24,6 31,7

Frivillighet, idrett, kultur og kirke 5,4 4,9 4,7 4,7

Milgø, klima og kommunalteknikk 4,2 4,2 4,2 4,2

Administrasjon, inkl. IT 16,1 18,9 19,5 17,5

Eiendomsfunksjoner 4,6 4,6 4,6 4,6

Sum økt aktivitet 63,7 93,1 97,3 110,3

Økningene gjelder blant annet styrking av IT, FDV-utgifter som følge av nye bygg, husleie til erstatningsskoler, 
ressurskrevende brukere, og behov generert av yngre brukere innen Pleie og omsorg. I tillegg er barnehagene 
tilført midler, da tidligere foreslåtte tiltak ikke lar seg realisere på så kort sikt som tidligere antatt.

For å sikre økonomisk handlingsrom og bærekraft på sikt har Rådmannen samtidig foreslått konkrete 
innsparingstiltak i driftsbudsjettet på 69 til 93 millioner kroner i handlingsprogramperioden. Fordelingen er 
vist i tabellen under. Tiltakene er beskrevet nærmere under tjenestene.

 Budsjett Handlingsprogram

Drift, mill 2015 kr 2015 2016 2017 2018

Barn og unge -16,2 -25,4 -31,7 -38,9

Bistand og omsorg -39,7 -40,6 -40,6 -40,6

Frivillighet, idrett, kultur og kirke -3,7 -3,7 -3,7 -3,7

Milgø, klima og kommunalteknikk -3,9 -3,9 -3,9 -3,9

Administrasjon, inkl. IT -3,6 -3,6 -3,6 -3,6

Eiendomsfunksjoner -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Sum innsparinger -69,1 -79,3 -85,6 -92,8

Fra og med 2016 vil det høyst sannsynlig være behov for ytterligere innsparinger. Disse er inntil videre ikke 
fordelt eller konkretisert, og må sees i sammenheng med det løpende omstillingsarbeidet som Rådmannen 
meldte i forrige handlingsprogram. 

Tabellen under viser de uspesifiserte innsparingsbeløpene som ligger i budsjettet for å oppfylle nøkkeltal-
lene for sunn økonomi fra og med 2016:

Drift, mill 2015 kr

Budsjett Handlingsprogram

2015 2016 2017 2018

Salderingsbehov 0,0 -80,0 -100,0 -110,0

KAP.

2
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2.3 Driftsbudsjett

Tabellene viser de økonomiske hovedtallene i perioden. For nærmere informasjon om drifts- og investerings-
budsjettene for den enkelte sektor / det enkelte programområde, se egne kapitler.

2.3.1 Hovedoversikter 

Hovedoversikt netto drift

 Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015 kr 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DRIFTSBUDSJETT   

Skatteinntekter -4 662,8 -4 763,1 -4 931,8 -5 012,8 -5 090,2 -5 168,9

Rammetilskudd -1 638,3 -1 739,8 -1 657,6 -1 680,3 -1 700,2 -1 717,2

Vertskommunetilskudd PUH -63,3 -61,0 -60,1 -60,1 -60,1 -60,1

Rente og inv komp. Fra staten -28,5 -28,7 -24,8 -29,8 -29,3 -28,7

Integreringstilskudd, flyktninger -79,9 -88,9 -90,0 -90,3 -90,0 -89,3

Momskomp - investeringer -110,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kalk. renter og avskrivninger -91,9 -94,0 -102,4 -114,0 -121,6 -125,7

Sum sentrale inntekter -6 674,9 -6 775,5 -6 866,7 -6 987,4 -7 091,4 -7 189,8

Driftsrammer:   

Div.felles til fordeling *) -12,3 -9,9 -5,1 -81,1 -97,0 -126,4

Netto premieavvik -85,1 -117,7 -86,0 -56,6 -27,2 2,3

Lønnsreserven -101,2 152,3 389,5 449,0 448,1 448,1

Administrasjon 433,1 456,8 458,5 453,1 456,2 449,8

Barn og unge 2 600,3 2 594,6 2 564,3 2 575,1 2 605,6 2 631,2

Bistand og omsorg 2 619,2 2 606,4 2 411,6 2 428,2 2 449,1 2 470,7

Frivillighet, idrett, kultur og kirke 269,6 374,4 243,8 242,0 241,8 241,8

Miljø, klima og kommunalteknikk 167,6 218,9 224,7 240,2 239,4 224,1

Netto driftsutg., sektorene 5 891,1 6 275,8 6 201,3 6 249,8 6 316,0 6 341,6

Politiske utvalg disp. 0,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Brutto driftsresultat -783,5 -497,1 -662,8 -735,0 -772,8 -845,7

Netto renteutgifter 144,0 164,0 148,2 150,1 158,4 176,6

Kursgevinster, aksjeutbytte -222,9 -88,4 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0

Netto avdrag 354,0 342,4 364,6 392,0 372,3 402,8

Netto finansutgifter 275,1 418,0 422,9 452,1 440,7 489,3

Netto driftsresultat -508,4 -79,1 -240,0 -282,9 -332,1 -356,4

Overført investeringsbudsjettet 117,2 3,5 1,4 1,4 1,4 1,4

Avsetninger netto 431,7 75,6 238,5 281,4 330,7 354,9

      Disposisjonsfond 380,6 84,7 252,8 307,7 352,2 356,2

      Bundne driftsfond 51,1 -9,1 -14,3 -26,3 -21,5 -1,3

      Resultat fra 2012 -64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Regnskapsresultat -23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*) I årene 2016-2018 ligger det uspesifiserte innsparingsbeløp i budsjettet for å oppfylle nøkkeltallene for sunn økonomi. 
Se nærmere omtale under kap. 2.2.3.

Lønns- og pensjonsreserven skal dekke effektene av lønnsoppgjørene for 2014 og 2015 samt økning i pensjons-
premie og utgifter til seniorordningen. Reserven er foreløpig ikke fordelt på sektorene. Denne tilføres sekto-
rene når lønnskostnader er klarlagt etter lønnsoppgjørene og fordelingen av pensjon gjennomført.
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Bruk av netto driftsresultat 

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015 kr 2015 2016 2017 2018

Overført investeringsbudsjettet 1,4 1,4 1,4 1,4

Avsetninger netto 238,5 281,4 330,7 354,9

 -Disposisjonsfond 252,8 307,7 352,2 356,2

           Forvaltningsfondet 45,0 45,0 45,0 45,0

           Forvaltningsfond, til kapital 45,0 45,0 45,0 45,0

           Transport, avsetning 9,9 9,9 9,9 9,9

           Selvforsikringsfond 1,7 1,7 1,7 1,7

           Bruk og avsetning bufferfond 151,2 206,1 250,6 254,6

 -Bundne driftsfond -14,3 -26,3 -21,5 -1,3

           Fond renovasjon 2,1 0,1 0,1 1,8

           Fond vann og avløp -15,2 -25,2 -20,7 -2,5

           Feiefond -0,5 -0,5 -0,2 0,2

           Byggesak -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Sum netto 240,0 282,9 332,1 356,4

Figuren under viser utviklingen i driftsresultatene fra 2004 til 2018.

Rådmannen legger opp til en vekst i driftsresultatene utover i handlingsprogramperioden for å sikre egenkapi-
talfinansiering av investeringene og økonomisk bærekraft på sikt.

2.3.2 Pensjon og premieavvik

Kommunen betaler årlig inn en pensjonspremie til sine pensjonsleverandører. Samtidig beregnes netto pen-
sjonskostnad, som regnskapsføres på grunnlag av et sett kriterier som fastsettes av Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet (KMD). Netto pensjonskostnader har til nå vært lavere enn de faktiske pensjonspremiene 
som kommunen betaler inn. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad betegnes som pre-
mieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i regnskapet. Siden oppstart av denne ordningen i 2001 og frem til 
i dag, har effekten medført en fiktiv inntektsføring hvert år i regnskapet. Det akkumulerte premieavviket skal 
frem i tid kostnadsføres (amortiseres) i regnskapet i henhold til gjeldene amortiseringsprinsipper. 

Premieavvik ble opprinnelig innført for at kommunene over tid skulle få en jevnere utvikling av pensjons-
kostnadene, men en kombinasjon av lave renter og høy lønnsvekst har gitt en ensidig effekt i regnskapet. For 
Bærum kommune har ordningen til nå gitt et stadig økende premieavvik som må kostnadsføres frem i tid. 
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Premieavviket har frem til 2011 vært amortisert over 15 år. Premieavvik oppstått fra og med 2011 amorti-
seres over 10 år. Premieavvik som oppstår fra og med 2014, skal nå amortiseres over 7 år. KMD har med dette 
strammet ytterligere inn på ordningen. Foreløpige beregninger viser at dette medfører en økt kostnad på cirka 
10 millioner kroner i 2015, stigende med 10 mill. hvert av de neste årene. Med bakgrunn i denne innstrammin-
gen foreslår Rådmannen å ikke styrke kommunens pensjonsfond i dette handlingsprogrammet.

Gjenstående akkumulert premieavvik var 790 mill. ved utgangen av 2013 og er beregnet til å utgjøre nær-
mere 1,1 milliarder kroner i 2018. Når amortiseringsbeløpet blir større enn premieavviket, vil effekten av ord-
ningen bli negativ i regnskapet, og det gjenstående akkumulerte premieavviket vil gradvis reduseres.  

Sammenhengen mellom premieavvik, amortisering (nedskriving) av premieavviket og det gjenstående ak-
kumulerte premieavviket i balansen er vist i figuren under.

Grunnlagsrenten, eller minstegaranti-renten, er den avkastningen på pensjonsmidlene pensjonskassene er på-
lagt å gi eierne. Fra og med 2012 ble grunnlagsrenten for pensjonskassene satt ned fra 3 til 2,5 prosent. Fra 2014 
er renten satt ytterligere ned, til 2 prosent. Dette medfører at kommunene må betale en høyere premie.

Det er flere usikkerhetsmomenter ved beregningene av pensjonskostnadene for 2015 og årene fremover. 
Dette er blant annet konsekvenser av uførereformen, ny levealderstariff, levealdersjustering og redusert pen-
sjonsregulering.

I tillegg forventes det at avkastningen av pensjonsmidlene i DNB vil bli lav i 2014. DNB trekker seg nå ut av 
kommunemarkedet. For å frigjøre likvide midler i denne omleggingsfasen, har DNB trukket seg ut av aksje-
markedet. Dette gir lavere avkastning på pensjonsmidlene og høyere premie for kommunen. 

På grunn av de mange usikre faktorene foreslår ikke Rådmannen endringer i pensjonspremie og premieavvik 
i forhold til Økonomimelding I 2014. Amortiseringen av premieavviket økes imidlertid som følge av redusert 
amortiseringstid. Rådmannen vil vurdere behovet for justeringer på nytt i løpet av 2015, og komme tilbake til 
dette i økonomimeldingene eller i forslag til handlingsprogram 2016–2019. 

Etablering av Bærum kommunale pensjonskasse – status
Kommunestyret vedtok å etablere egen pensjonskasse i møte den 7. mai 2014, sak nr. 047/14. Samtidig ble det 
vedtatt å inngå avtaler om drift og forvaltning av pensjonskassen med Storebrand pensjonstjenester AS og 
Storebrand Assets Management AS. Disse avtalene er nå formelt signert.

Pensjonskassens vedtekter ble fastsatt av kommunestyret i møte den 18.juni 2014, sak nr. 069/14. 
Det legges opp til at pensjonskassen er etablert og i drift innen 1. januar 2015. I løpet av høsten skal kom-

munestyret oppnevne 4 styrerepresentanter med varamedlemmer til pensjonskassens styre. Arbeidstakerorga-
nisasjonene og pensjonsforeningen skal sammen oppnevne 1 styremedlem med varamedlem. Styrets oppgaver 
i starten blir blant annet å søke konsesjon hos Finanstilsynet, ansette daglig leder, samt fastsette de nødvendige 
strategier og budsjetter for pensjonskassen.

Pensjonskassens egenkapital og finansieringsbehov er tidligere anslått til cirka 700 mill. Størstedelen vil 
være finansiert ved overføring av eiendom fra Bærum kommune. Det blir nå utarbeidet en oppdatert beregning 
av finansieringsbehovet. I den forbindelse er det blant annet foretatt en verdivurdering av aktuelle eiendommer. 
Rådmannen vil deretter fremme forslag til inndekning ved å kombinere tinginnskudd (eiendom) og kontanter. I 
tillegg vil de økonomiske konsekvensene for Bærum kommune bli synliggjort. Rådmannen viser også til egen 
sak som blir lagt frem høsten 2014.
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2.3.3 Sentrale inntekter 

Frie inntekter
I beregningene av de frie inntektene er det blant annet tatt 
utgangspunkt i revidert nasjonalbudsjett for 2014 og kom-
muneproposisjonen for 2015. Regjeringen legger opp til 
en realvekst for kommunesektoren på om lag 1,4 prosent. I 
Rådmannens forslag til handlingsprogram legges det opp til 
en nominell vekst på 5 prosent i de frie inntektene fra 2014 
til 2015. Dette tilsvarer en realvekst på 1,7 prosent og ligger 
noe over Regjeringens anslag for kommunene samlet i 2015. 
Store deler av realveksten (cirka 0,9 prosent for landet) vil gå 
med til å finansiere merutgiftene knyttet til den demografiske 
utviklingen og til dekning av økte pensjonskostnader. De siste 
befolkningsprognosene for 2015 for landet og Bærum viser 
en vekst på henholdsvis 1,14 (Statistisk sentralbyrå –SSB) og 
1,57 prosent (Bærum kommunes befolkningsprognose). 

Regjeringen legger opp til å avvikle den kommunale med-
finansieringen av samhandlingsreformen fra og med 2015. 
Rådmannen har tatt høyde for dette i sine anslag i handlings-
programmet. Det er usikkert hvor mye som blir trukket ut av 
rammetilskuddet. I de beregningene som ligger til grunn i 
Rådmannens forslag, trekkes det ut tilsvarende beløp som ble 
innlemmet i rammetilskuddet i 2012, justert til 2015-kroner, 
det vil si 127 mill. Dette gir en redusert vekst i de frie inntek-
tene fra 2014 til 2015 på om lag 0,2 prosent. Nettoeffekten er 
cirka 8 mill., da utgiftssiden nedjusteres med 119 mill. 

Skatt
Ifølge rapporten Økonomiske analyse fra SSB, om makroøkonomiske forhold fra juni 2014, ligger forventet 
årslønnsvekst noe lavere i perioden enn faktisk nivå de siste årene. I tillegg vil boligpriser som stiger og en 
generell økende inflasjon dempe veksten i husholdningenes disponible realinntekt de neste årene. Utviklingen 
på Oslo Børs har hittil i år vært positiv, noe som kan gi positive utslag på skatteinngangen i Bærum i 2015. En 
forventet lav boligrente, høy befolkningsvekst og fortsatt lav arbeidsledighet trekker også i positiv retning. 

Bærum kommune opplever store årlige variasjoner i skatteinntektene. Årsaksforholdene er sammensatte 
og komplekse, noe som gjør det vanskelig å lage treffsikre prognoser. Skatteinntektene er en viktig del av 
kommunens økonomi, og prognosen som budsjetteres, vil påvirke kommunens økonomiske ramme i stor grad. 
Eksempelvis vil et avvik på 1 prosentpoeng i 2015 gi en mer-/mindreinntekt på i underkant av 20 mill. etter 
skatteutjevning. 

I dette handlingsprogrammet har Rådmannen budsjettert skatteinntektene basert på gjennomsnitts-
betraktninger. I år med høy skatteinngang kan kommunen avsette til skattereguleringsfond for å ha reserver 
som tar høyde for, og flater ut fremtidige variasjoner. Dersom skatteinngangen blir lavere enn budsjettert, kan 
skattereguleringsfondet benyttes. Dette gir et mer stabilt og forutsigbart driftsnivå, uavhengig av variasjoner i 
inntektene. Dette er et virkemiddel som foreløpig ikke er tatt i bruk. 

På bakgrunn av dette legger Rådmannen opp til en gjennomsnittlig årlig nominell skattevekst på 5,2 prosent 
i hele handlingsprogramperioden. 
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I figuren sammenlignes skatteveksten for landet med skatteveksten i Bærum de siste 10 år, samt budsjettet i 
handlingsprogramperioden.

Regjeringen har signalisert at den vil vurdere ulike modeller for tilbakeføring av deler av selskapsskatten til 
kommunene fram mot kommuneproposisjonen for 2016. Bærum kommune er en skattesterk kommune, og 
hvilken modell Regjeringen velger, vil påvirke kommunens skatteinntekter i stor grad. 

Skatt per innbygger for Bærum kommune har i gjennomsnitt ligget i underkant av 155 prosent av landsgjen-
nomsnittet de siste årene. Tilsvarende tall for formuesskatten og selskapsskatten er henholdsvis 244 prosent 
og 188 prosent. Det viser at formuesskatten er viktigere for inntektsgrunnlaget til Bærum kommune enn sel-
skapsskatten, forutsatt samme nivå som på formuesskatten de siste årene og med den relative fordelingen som 
var mellom kommunene for selskapsskatten i perioden 2005–2008. Fjernes for eksempel formuesskatten og 
selskapsskatten innføres, vil Bærum kommune sannsynligvis tape inntekter. 

Sentrale inntekter

Vertskommunetilskudd
Dette omfatter tilskudd til tjenester for Bærumsbosatte personer med psykisk utviklingshemming fra tidligere 
Emma Hjorths Hjem. Rådmannen forutsetter samme tilskudd som i 2014 i hele perioden.

Rente- og investeringskompensasjon fra staten
Bærum får kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen (6-års-reformen), kompensa-
sjonstilskudd for omsorgsboliger og sykehjemsplasser, rentekompensasjon for kirkebygg, og rentekompensa-
sjon for skole- og svømmeanlegg. Tilskuddet utbetales fra Husbanken, og det er Husbankens egen flytende 
rente som ligger til grunn for beregningen av rentekompensasjonen. Det er lagt til grunn en rente på 2 prosent 
i inntektsanslaget for 2015.

Integreringstilskudd for flyktninger
Beregningene forutsetter en bosetting av 130 nye flyktninger i 2015, hvorav 10 er enslige mindreårige. 

Kalkulatoriske renter og avskrivninger
For områdene vann, avløp, renovasjon og byggesak er det bestemt at gebyret skal baseres på selvkost, inklu-
dert kapitalkostnader (kostnader knyttet til renter og avskrivninger). Det benyttes kalkulatoriske kostnader i 
selvkostberegningene, og disse blir belastet på de ulike områdene. Kalkulatoriske kostnader angir beregnede 
alternativkostnader av den avkastning kommunen alternativt kan oppnå ved plassering av investeringsbeløpet 
i markedet. For handlingsprogramperioden 2015–2018 er det foretatt mindre justeringer i de kalkulatoriske 
kostnadene.
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2.3.4 Finansutgifter og finansinntekter
Netto finansutgifter øker i perioden som følge av det omfattende investeringsprogrammet og forventet utvik-
ling i rentenivået. Finansutgiftene øker mer enn driftsinntektene.

 Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015 kr 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Renteutgifter 231,1 242,7 222,1 215,0 234,2 267,0

Renteinntekter -87,0 -78,6 -73,9 -64,9 -75,9 -90,4

Kursgevinst, aksjeutbytte -222,9 -88,4 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0

Netto renter -78,9 75,6 58,2 60,1 68,4 86,6

Avdragsutgifter 354,0 342,4 364,6 392,0 372,3 402,8

Netto avdrag 354,0 342,4 364,6 392,0 372,3 402,8

Netto finansutgifter 275,1 418,0 422,9 452,1 440,7 489,3

Investeringsbudsjettet finansieres med tilskudd, egenkapital og lån. VAR-investeringer (vann, avløp og reno-
vasjon) og kommunale utleieboligers låneomkostninger dekkes gjennom avgifter og husleie. Avdrag og renter 
knyttet til startlån betjenes av låntakere og påvirker ikke kommunens resultat, selv om det alltid er en risiko 
knyttet til mislighold. Avdragsinntektene føres i investeringsregnskapet og vises derfor ikke i tabellen over.

Foreslått investeringsprogram medfører økt lånegjeld i kommende handlingsprogramperiode, med påføl-
gende økte rente- og avdragsutgifter. Figuren under viser hvor stor andel netto finansutgifter (eksklusiv forvalt-
ningsfondet) utgjør av driftsinntektene. Linjen er stigende.

Andelen øker fra 2014 til 2018 som følge av økende avdragsutgifter og stigning i rentebanen. 
Signaler fra finansmarkedene indikerer et fortsatt langsiktig lavt, men stigende rentenivå i Norge. Den forven-
tede veksten ute har latt vente på seg. Det knytter seg usikkerhet til når renteøkningen kommer og hvor store 
endringene blir. Som følge av at rentenivået forventes å øke fra dagens uvanlig lave nivå, benyttes en stigende 
rentebane for handlingsprogramperioden, men nivået starter lavere og utviklingen er slakere enn tidligere 
budsjettert. Renteforutsetningene bygger på prognoser for pengemarkedsrenter fra Norges Bank og Statistisk 
sentralbyrå. Det er lagt til grunn et rentenivå i intervallet fra 2 til 3 prosent. Dette innebærer en nedjustering på 
1 til 2 prosentpoeng fra forrige handlingsprogram. 

Rådmannen vurderer fortløpende fordelingen mellom fast og flytende rente på låneporteføljen. Rentebin-
ding gir forutsigbare utgifter, og kommunen blir mindre sårbar for renteendringer, men samtidig øker renten 
normalt med økt bindingstid. Ved utgangen av juli var 40 prosent av gjelden i flytende rente, mens resterende 
60 prosent hadde rentebetingelser som var fastsatt for minst 1 år fremover. Gjennomsnittlig rentebindingstid 
for gjeldsporteføljen var 2,7 år. 
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2.4 Investeringsbudsjett og finansiering

2.4.1 Hovedoversikt investering

INVESTERINGSBUDSJETT Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015 kr 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Brutto investeringsutgifter 861,4 887,3 1 289,4 1 420,3 1 442,9 1 427,1

Salgsinntekter -29,6 0,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0

Tilskudd/refusjoner -194,5 -86,3 -196,3 -101,3 -75,6 -433,2

Netto investeringsutgifter 637,3 801,0 1 093,1 1 314,0 1 362,3 988,9

Netto investeringsrammer   

Administrasjon 141,0 167,3 198,1 176,2 201,5 230,1

Barn og unge 113,7 142,4 269,2 449,4 533,8 359,8

Bistand og omsorg 148,8 274,6 278,6 454,5 396,1 57,4

Frivillighet, idrett, kultur og kirke 95,1 53,4 62,9 29,0 15,0 40,2

Miljø, klima og kommunalteknikk 217,0 213,9 321,3 235,4 244,5 331,4

Fornebu -79,4 -50,6 -37,0 -30,4 -28,5 -30,0

Tap på krav 1,0   

Andre finanstransaksjoner:   

Aksjekjøp 2,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Avdrag 34,2 43,2 50,7 60,3 70,0 70,0

Ekstraordinære avdrag 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utlån 138,1 134,1 200,0 200,0 200,0 200,0

Finansieringsbehov 926,8 979,4 1 344,7 1 575,3 1 633,3 1 259,9

Rådmannen legger opp til et omfattende inves-
teringsprogram i handlingsprogramperioden , og  
vedtatte behovsplaner er en del av beslutnings-
grunnlaget. Av en totalramme på 5,6 milliarder 
kroner foreslår Rådmannen å investere for over 
en milliard kroner både i skolebygg og i sosial- og 
omsorgsboliger. Det foreslås også en styrking av 
budsjettet til oppgradering av bygningsmassen for 
å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Det vil bli lagt 
frem en egen sak i løpet av senhøsten 2014 om sty-
ring og forvaltning av investeringsområdet, denne 
følges opp av forslag til en langsiktig drifts- og 
investeringsplan våren 2015, og Rådmannen vil 
i handlingsprogrammet for 2016–2019 komme 
tilbake med forslag til eventuelle justeringer av 
budsjettet i økonomiplanperioden for å kunne rea-
lisere det vedtatte ambisjonsnivå. 

Tabellen viser en samlet oversikt over Rådmannens forslag til investeringer per område i 2015 og for 
handlingsprogramperioden samlet.

Investeringsaktiviteten er høy, og en stadig større del av driftsrammen går med til å betale renter og avdrag. 
Figuren viser brutto investeringer i prosent av samlede driftsinntekter i perioden 2014–2018.
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Utbyggingen av Fornebu bidro til det høye nivået i 2007–2008. De øvrige år har nivået ligget mellom 10–15 
prosent av driftsinntektene. Nivået i handlingsprogramperioden er i overkant av dette intervallet. 

Figuren under viser en ajourført foreløpig oversikt over ønskede investeringer frem til 2034.
Flere av de planlagte investeringene strekker seg utover handlingsprogramperioden, og som det fremgår 

øker nivået betydelig i forhold til foregående 10-års periode, noe som setter kommunens økonomi under press. 
Det er i dette forslaget til handlingsprogram vært arbeidet med å få redusert det årlige investeringsnivå de nær-
meste årene til bærekraftighet både i forhold til totaløkonomi og gjennomføringsevne. Figuren under er dermed 
korrigert i forhold til oversikten lagt frem våren 2014, og vil bli ytterligere bearbeidet frem mot fremleggelse av 
forslag til langsiktig drifts- og investeringsplan våren 2015. Erfaringsmessig undervurderes investeringsbeho-
vet langt frem i tid, noe som viser seg i figuren gjennom synkende investeringsnivå utover i perioden.  
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2.4.2 Finansiering

Tabellen under viser finansieringen av investeringene etter at refusjoner og salgsinntekter er trukket ut. 
INVESTERINGSBUDSJETT Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015 kr 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Finansiering:   

Lån investeringsprosjekter -551,4 -525,2 -678,6 -832,7 -821,8 -491,4

Formidlingslån -138,1 -134,1 -200,0 -200,0 -200,0 -200,0

Mottatte avdrag -67,4 -43,2 -50,7 -60,3 -70,0 -70,0

Aksjesalg -34,9   

Renteinntekter -0,1   

Avsetning ubundet investeringsfond 95,9 50,6 37,0 30,4 28,5 30,0

Bruk av ubundet investeringsfond 0,0 -14,5 -25,9 -10,9 -10,9 -10,9

Bruk av forvaltningsfondet -45,7 -46,7 -45,0 -45,0 -45,0 -45,0

Avsetning øvrige disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av øvrige disposisjonsfond -128,6 -142,4 -216,8 -248,6 -291,1 -272,2

Avsetning bundne investeringsfond 60,8   

Bruk av bundne investeringsfond   

Momskomp.investeringer 0,0 -120,3 -163,4 -206,7 -221,6 -199,0

Fra driftsbudsjettet -117,2 -3,5 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Sum finansiering -926,8 -979,4 -1 344,7 -1 575,3 -1 633,3 -1 259,9

Figuren under viser finansieringssammensetningen av investeringene i handlingsprogramperioden.
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2.5 Balanse 

2.5.1 Gjeld

 Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram Endring 

Mill. 2015 kr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018

SUM LÅNEGJELD 7 163,4 7 215,9 7 536,4 7 928,2 8 266,5 8 231,3 1 015,3

Herav:   

Ikke-rentable investeringer 1) 3 074,5 3 158,4 3 194,2 3 422,1 3 673,7 3 645,4 487,0

Fornebu 891,6 781,7 707,8 615,4 523,7 435,4 -346,3

Sum ikke-rentable investeringer 3 966,1 3 940,1 3 902,1 4 037,4 4 197,4 4 080,8 140,7

Rentable investeringer 2) 2 287,3 2 320,7 2 569,7 2 731,0 2 810,6 2 806,7 486,0

Formidlingslån 3) 840,6 909,9 1 042,3 1 159,7 1 258,5 1 343,7 433,8

Pensjonslån 4) 69,4 45,2 22,3 0,0 0,0 0,0 -45,2

Sum rentable investeringer 3 197,3 3 275,8 3 634,3 3 890,7 4 069,1 4 150,4 874,6

Total lånegjeld pr innbygger 61 395 60 888 62 612 64 861 66 607 66 323 5 435

Ikke rentabel lånegjeld pr 
innbygger 33 992 33 246 32 418 33 030 33 820 32 881 -365

1)  Ikke-rentable investeringer er investeringer hvor renter og avdrag på lån i hovedsak må dekkes av egne midler (drifts-og 
fonds-midler). Skoler og sykehjem betraktes som ikke-rentable, selv om staten kan yte rentekompensasjon til investeringene 
etter fastsatte satser. Fornebu er nå betraktet som ikke-rentabel investering.

2)  Rentable investeringer er investeringer hvor finansutgiftene kan dekkes gjennom husleie, gebyrer og avgifter. Vann, avløp og 
renovasjon er i sin helhetgebyrfinansierte. Alle boligene er også betraktet som selvfinansierende ved at finansutgiftene skal 
dekkes gjennom husleien. 

3)  Formidlingslån er lån i Husbanken til videreutlån til kommunens innbyggere til kjøp av boliger. Skal i prinsippet ikke medføre 
kostnader for kommunen, da låntakerne betaler renter og avdrag til kommunen som skal tilsvare det kommunen betaler på 
lånene i Husbanken.

4)  Pensjonslånet ble tatt opp i 1997 for å finansiere underdekningen i Pensjonskassen ved overgangen til Gjensidige (nå Vital).

Den samlede lånegjelden vil øke fra 7,2 milliarder kroner ved utgangen av 2014 til 8,2 mrd. i 2018. Det er en 
økning på 14 prosent, totalt 1 015 millioner kroner. Gjelden stiger som følger av investeringsprogrammet og 
den tilhørende finansieringen, som er omtalt foran. 

De rentable investeringene øker mer enn de ikke-rentable i perioden 2014 til 2018, henholdsvis 27 prosent 
mot 4 prosent. I 2018 ventes gjelden å fordele seg forholdsvis jevnt mellom de to grupperingene, hver med 4,1 
mrd. Startlånene øker mest blant de rentable investeringene, og vil utgjøre 1,3 mrd. i 2018, basert på en årlig 
bevilgning på 200 mill. i perioden. 

Utviklingen i ikke-rentabel gjeld bremses som følge av ekstraordinær nedbetaling av fremskyndingsbidrag 
og øvrige tilskudd vedrørende «Fornebugjelden». Det knytter seg imidlertid usikkerhet til de budsjetterte inn-
tektene for området. Lånegjelden for ikke-rentable investeringer øker totalt med 141 mill. fra 2014 til 2018. 
Målt som gjeld per innbygger er også denne delen av gjelden økende.

I kapittel 2.3.4 vises utviklingen i netto finansutgifter som andel av driftsinntektene. Dette nøkkeltallet 
påvirkes noe av den løpende renteutviklingen. Andelen lånegjeld av samlede driftsinntekter er ikke et vedtatt 
måltall, men utviklingen følges tett. 
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Figuren viser utviklingen i ikke-rentabel gjeld sammenlignet med utviklingen i driftsinntekter i samme periode.

2.5.2 Fond

Kommunens fondsbeholdning
Kommunens samlede fond utgjorde 3 967 
mill. per 31. desember 2013, hvorav for-
valtningsfondet utgjorde 2 201 mill. Av øv-
rige fondsmidler (1 766 mill.) var 338 mill. 
bundne fond til drift og investering som kun 
kan benyttes til fastsatte formål. Resterende 
fondsmidler utgjorde 1 344 mill., hvorav 
300 mill. i bufferfond (frie reserver), og de 
øvrige midlene er disposisjonsfond (til drift 
og investering) og ubundne investerings-
fond. Årsrapporten for  2013 gir en nærmere 
omtale av fondsmidlene.

Forvaltningsfondet
Kommunens langsiktige finansielle midler er samlet i Bærum kommunes forvaltningsfond (BKFF). Midlene 
forvaltes i henhold til en langsiktig strategi vedtatt av kommunestyret, og disponeres i henhold til vedtatte 
prinsipper for bruk. Det vises til behandling av finansreglementet i kommunestyret (KST) i sakene 066/09, 
048/12 og 063/14. 

Ved inngangen til 2014 hadde fondet en verdi på 2 201 mill. Det vises til årsrapport/finansrapport 2013 for 
nærmere omtale (KST 066/14). Utviklingen hittil i 2014 har vært god, og i juli var markedsverdien 2 295 mill. 
Dette oppfyller målkravet om å opprettholde realverdien av fondet.

Budsjettet bygger på samlet årlig avkastning etter kostnader på 4,2 prosent (90 mill.), og en inngangsverdi 
på 2 245 mill. i 2015. Det er 0,2 prosentpoeng lavere forventet avkastning enn i forrige handlingsprogram. 
Obligasjonsmarkedet ventes å gi lavere avkastning fremover. Avkastningen justert for forventet inflasjon er 2 
prosent (45 mill.), og er budsjettert til bruk i investeringsbudsjett for de enkelte år. Denne handlingsregelen er 
fulgt siden oppstart av fondet i 2001.

Forvaltningsfondets midler består av en grunnkapital som kun kan brukes til investeringer, og en buffer-
kapital som kan benyttes til drift og dekning av finansielle tap. Forvaltningsfondet utgjorde ved årsskiftet 55 
prosent av kommunens samlede fondsbeholdning.

Det vises for øvrig til nøkkeltallsvedlegget bak i dokumentet for ytterligere informasjon og nøkkeltall, in-
kludert budsjetttabell for forvaltningsfondet. 
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3  Tjenestene – leseveiledning

3.1 Leseveiledning til kapitlene om sektorer og programområder
Kommunens styringsdokumenter og politiske vedtak om budsjett/regnskap er inndelt i sektorer og program-
områder. Tabellen nedenfor gir oversikt over de sektorer og programområder kommunestyret fastsetter økono-
miske rammer for. Sektorinndelingen tilsvarer den politiske organiseringen.

Sektor Programområde

Eiendom og administrasjon 16 Administrasjon
Eiendomsfunksjoner, se kap. 8.3

Barn og unge 22 Grunnskoleopplæring

23 Barnehager

27 Barnevern

Bistand og omsorg 32 Pleie og omsorg

33 Sosialtjeneste og bolig

36 Kommunehelse

Frivillighet, idrett, kultur og kirke 52 Kultur og fritid

53 Kirke og andre religiøse formål

Miljø, klima og kommunalteknikk 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

62 Brann- og ulykkesvern

63 Samferdsel

64 Renovasjon/avfall

65 Vann og avløp

66 Anleggsdrift

67 Transport

68 Prosjekttjenester

Resten av budsjettet gjelder funksjoner som er felles for hele kommunen, for eksempel inntekter fra skatt og 
rammetilskudd, renter og avdrag, og kostnader som skal fordeles på sektorer og programområder senere.

Under omtalen i teksten er forslag til endringer av prinsipiell betydning i driftsbudsjettet i forhold til vedtatt 
Handlingsprogram 2014–2017 etter vedtatt Økonomimelding I 2014, vist i tabeller, hvor tiltakene er num-
merert. I den andre kolonnen i tabellene, angis hva som er budsjettrammen på området det foreslås endring i. 
Deretter vises forslag til endring. Reduserte utgifter og økte inntekter er angitt med minustegn. Økte utgifter 
og reduserte inntekter er angitt uten fortegn. 

Nr. Økt aktivitet / Innsparinger, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1       

2       

3       

 Sum      
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Først i hvert sektor-kapittel vises forslag til nye drifts- og investeringsrammer for sektoren. 
Til slutt i hvert programområdekapittel vises vedtatt ramme, sum forslag til endringer og forslag til ny 

ramme – både for drift og investering. 
I driftsrammetabellene er vedtatt Handlingsprogram 2014–2017 presentert i 2014-kroner. Inntekter angis 

med minus.
Prisjustering til 2015-kroner er vist som egen endringslinje for handlingsprogramperioden. For regnskap 

2013 og budsjett 2014 ligger prisjusteringen i den nye summen.
Deler av lønnsoppgjøret 2014 vil normalt være innarbeidet i Rådmannens forslag til handlingsprogram, 

mens resterende deler først vil være klart til vedtatt handlingsprogram. Budsjettene for det enkelte program-
område er lagt uten midler til lønnsoppgjørene i 2015. Disse ligger i lønnsreserven og vil bli fordelt. Lønnsbud-
sjettene for de enkelte sektorene må av den grunn korrigeres i løpet av 2015, med dekning fra lønnsreserven.

Måltabeller for programområdene
I inneværende handlingsprogram ble det gjort enkelte endringer fra tidligere i hvordan mål og resultater pre-
senteres. Opplegget videreføres i dette handlingsprogrammet. Det er redegjort nærmere for kommunens sys-
tem for styring og resultatledelse i kapittel 11.

 
Måltabeller for hvert av programområdene er bygget opp slik:

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res. 
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig 
kvalitet

        

       

       

Brukertilfredshet 
med tjenestetilbudet

 I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for brukerundersøkelser 
og medvirkning

God bruker- 
medvirkning

        

       

       

Opplevd god bruker-  
medvirkning

I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for brukerundersøkelser 
og medvirkning

Tjenesteproduksjon        

God ressurs- 
utnyttelse

        

       

       

Omfang på tje-
nester tilpasset 
innbygg.  
behov

        

       

       

Medarbeidere        

God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell 
måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av  
medarbeiderundersøkelsen skal være >75)

x 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt  
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen  
skal ha en indeks på >70) 

x 1 >75 >75 >75 >75 >75

Sykefravær Redusert sykefravær x% x% x%

1 resultat fra medarbeiderundersøkelsen 2012

Måltabellen for programområdene er nå utvidet slik at strategiske utfordringer innenfor medarbeiderperspek-
tivet også vises på dette nivået. 

Høsten 2014 vil det bli lagt frem en sak hvor Rådmannen foreslår at det i løpet av 2015 tas i bruk nye meto-
der for brukerundersøkelser og medvirkning.

Der det er etablert nye nøkkeltall eller indikatorer, kan det mangle resultat for forrige år, eller mål for inne-
værende år. På noen områder settes det mål hvor resultatet best beskrives i forhold til gjennomførte aktiviteter.
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KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)
I tekst og tabeller henvises det til KOSTRA og ASSS. KOSTRA er et felles system for rapportering av nøkkel-
tall fra kommunene til staten. Nøkkeltallene, som bearbeides og offentliggjøres gjennom Statistisk sentralbyrå, 
gjør det mulig å sammenligne kommuner på tvers, uansett hvordan tjenestene er organisert. Bærum samarbei-
der om utvikling og presentasjon av nøkkeltall med et utvalg av kommuner det er naturlig å sammenligne seg 
med: Fredrikstad, Oslo, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Sammen 
med Bærum er dette landets ti største kommuner, med om lag en tredjedel av landets befolkning. Oslo har også 
fylkeskommunale oppgaver og er derfor holdt utenfor i gjennomsnittstall for ASSS-kommunene. (ASSS: Ag-
gregerte Styringsdata for Sammenlignbare Storkommuner – for landets ti største bykommuner).

I starten av hvert programområdekapittel presenteres KOSTRA-nøkkeltall med figur. Indikatorene (søy-
lene) i figuren bygger på reviderte KOSTRA-nøkkeltall for regnskapsåret 2013. Indikatorene er vektet og viser 
om Bærum ligger over eller under gjennomsnittet for kommunene i ASSS-nettverket. Av figuren fremgår også 
verdien for kommunen som er høyest/lavest i nettverket.

KAP.

3
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Sektorutvalg for barn og unge har det politiske ansvaret for tre programområder – 22 Grunnskoleopplæring, 
23 Barnehager og 27 Barnevern.

4.1 Samlet omtale av sektoren
Tjenestene for barn og unge i kommunen har sitt særpreg ved at de gjennom barnehage og grunnskole leverer 
tjenester til alle barn og unge i alderen 1–15 år. Det å kunne følge den enkelte gjennom oppvekst og opplæring 
gir en unik kunnskap om hele aldersgruppen. Utfordringen fremover blir å benytte kunnskapen på en slik måte 
at kommunen bidrar til at alle får et godt grunnlag for å mestre egne liv og ta gode valg for sin egen utvikling. 
For dem i aldersgruppen som trenger ekstra bistand fra kommunen til å lykkes med dette, er det etablert tjenes-
ter med spisskompetanse som kan bidra til å hindre eller snu en uønsket utvikling.

Kommuneplanen
I kommuneplanen er det beskrevet hva som skal vektlegges fremover når tjenestene for barn og unge skal prio-
ritere sin virksomhet. Der står det:
• Vi vil bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
• Vi skal satse på tjenester som bidrar til å styrke trygghet og tilhørighet for barn, unge og deres foreldre.
• Vi skal handle raskt når vi er bekymret for barn og unges livssituasjon og sørge for rask hjelp til å mestre 

egne liv
• Vi skal sikre at alle barn og unge får et godt tilrettelagt opplæringstilbud

Kunnskap og dokumentasjon
Kommunen har etter hvert fått en ganske omfattende kunnskap og dokumentasjon av situasjonen i barne- og 
ungdomsmiljøene i Bærum. Det generelle bildet er at det store flertall av barn og unge lever gode liv, trives der 
de bor og har gode relasjoner til voksne og jevnaldrende.

Folkehelsestatistikk, ungdomsundersøkelsen fra 2014 og trender i ungdomsmiljøet forteller imidlertid om 
en relativt liten gruppe av barne- og ungdomsbefolkningen som opplever at de ikke mestrer sine liv i like stor 
grad som flertallet. Det er disse gruppene som fremover må få større oppmerksomhet fra kommunens side og 
være mål for satsningen ”Sammen for barn og unge”.

Kommunens innsats og bidrag
Skal kommunen lykkes, må de ulike tjenesteområdene samarbeide tett og bruke ulike virkemidler. De viktigste 
ressursene som kan brukes, er de som barn og unge selv representerer. Når det er behov for det, må kommunen 
inn med riktig kompetanse til riktig tid og på riktig måte, slik at barn og unge får god og tidlig hjelp med mål 
om å mestre sine liv.

I en tid med forventning om sterk befolkningsvekst og strammere økonomiske rammer, må tjenestene drei-
es, fagmiljøene mobiliseres, og prioriteringen spisses. Mer medvirkning er en arbeidsvei å følge. Ikke minst 
blir det avgjørende å involvere foreldre og nærmiljø for å gjøre gode valg og prioriteringer i arbeidet både med 
å forebygge og håndtere det barn og unge opplever som utfordringer.

Ambisjonen for tjenestene for barn og unge i Bærum kommune kan sammenfattes i følgende setning: Vi skal 
møte barn og unge der de er.

Ambisjonen  krever at kommunens tjenester skal legge vekt på å se den enkelte, yte tidlig innsats der barn og 
unge er hver dag, redusere antall barn og unge med vedtak, forsterke forebyggende og oppsøkende virksomhet, 
bruke barn og unges unike kompetanse på egne liv og deres egne ressurser til egen utvikling, og tenke kvalitet 

4  Sektor barn og unge
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i de tjenester kommunen skal levere.

I årene fremover innebærer det at de kommunale tjenestene skal prioritere å
• gi barn og unge en mulighet til å finne frem til det som motiverer dem til utvikling og vekst.
• gi god informasjon til og involvere barn og foreldre i forhold det er viktig å vite om for å kunne gjøre gode 

valg.
• spisse sin innsats mot de grupper av barn og unge som har særskilt behov for faglig innsats.
• være til stede med spisskompetanse for å snakke med barn og unge om saker vedrørende deres egen helse 

og livskvalitet.
• bruke nye arbeidsformer for bedre læring og utvikling. 
• bygge god kompetanse innenfor trangere rammer. 

Konkrete mål for denne prioriteringen følger i omtalen av de enkelte programområdene.

Forebygging av ekstremisme
Samfunnets behov for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er en utfordring som også Bærum 
kommune tar del i. Kommunen skal i samarbeid med politiet utarbeide en tverrfaglig handlingsplan, for det 
forebyggende arbeidet og oppfølgingen. Arbeidet må være gjennomgående i hele Sektor barn og unge. Det skal 
sikre opplevelse av tilhørighet ved å bidra til deltakelse, inkludering og likestilling for alle barn og unge.

4.1.1 Sektorrammer

Driftsrammer for sektoren
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ramme HP 2015–2018
 
 

Utg 3 142,5 3 105,8 3 070,3 3 081,1 3 111,6 3 137,2

Innt -542,2 -511,2 -506,0 -506,0 -506,0 -506,0

Netto 2 600,3 2 594,6 2 564,3 2 575,1 2 605,6 2 631,2

Investeringsramme for sektoren
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ramme HP 2015–2018
 
 

Utg 49,9 140,3 271,2 453,6 533,8 359,8

Innt 0,0 -0,1 -2,0 -4,2 0,0 0,0

Netto 49,9 140,2 269,2 449,4 533,8 359,8

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.

KAP.

4
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4.2 Grunnskoleopplæring
Programområdet omfatter syv resultatområder – 221 grunnskole (herunder PP-tjenesten), 222 skolelokaler 
(FDVU), 223 skolefritidstilbud, 225 voksenopplæring, 226 musikk- og kulturskole og 227 skoleskyss.

4.2.1 Innledning 
Antall barn i alder 6–15 år ser ifølge prognosene ut til å øke fra 16 400 per 1. januar 2014 til cirka 17 500 innen 
2018. Om lag 96 prosent av gruppen er elever i den offentlige grunnskolen. Ved opptak til skoleåret 2014–2015 
var det mulig å tilby plass på nærskolen til alle elever som skulle starte på 1. trinn. Det var få av dem som søkte 
om skolebytte som fikk plass på andre skoler etter ordningen med fritt skolevalg.

Skolens samfunnsoppdrag handler om å se den enkelte elev og bidra til læring gjennom faglig og personlig 
utvikling. Bildet i Bærum er at skolen i stor grad makter dette. Det er imidlertid viktig å ha ekstra oppmerk-
somhet på det som skjer med elever som opplever manglende mestring. Skolen må bruke varierte virkemidler 
for å snu trender som gjelder grupper eller enkeltelever og har store muligheter til å bidra til god faglig og 
personlig utvikling for hver elev.

4.2.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Diagrammet under redegjør for de nøkkelområdene som de ti største kommunene i Norge er enige om å fokusere 
på for å vurdere utviklingen i grunnskolen.
Nøkkeltall fra KOSTRA viser at Bærum bruker mindre ressurser per elev enn gjennomsnittet i ASSS-nettver-
ket, samtidig som elevene oppnår de beste resultatene sammenlignet med de andre kommunene. 

Netto driftsutgifter per elev ligger tre prosent under gjennomsnittet for ASSS-kommunene og har økt fra 
2012 til 2013. Dette skyldes i hovedsak økte pensjonskostnader i Bærum. Veksten i pensjonskostnader fra 2012 
til 2013 skyldes strammere beregningsregler, etterslep og lønnsvekst.

Gruppestørrelsen 1.–10. trinn (all undervisning) ligger over ASSS-snittet, med 15,5 elever per lærer, og har 
gått noe ned siste året. Gruppestørrelsen har gått litt opp på 1.–4. trinn og gått ned på 5.–10. trinn. Indikatoren 
omfatter alle undervisningsressurser, inklusive ressurser til spesialundervisning, særskilt norsk, to-språklig 
fagopplæring og spesialskoler. Når disse ressursene trekkes ut, blir gruppestørrelsen for ordinær undervisning 
på 20,8 elever per lærer.

Andelen elever som får spesialundervisning er på 6,9 prosent, dette er under gjennomsnittet på 7,5 prosent. 
Andelen har gått ned med 0,3 prosent siste året. På 1.–4. trinn har det vært en liten økning, mens andelen på 
5.–7. trinn og på 8.–10. trinn har gått litt ned. Elever som får spesialundervisning, får i snitt 130 timer hver, 
dette er en økning på 2 timer i forhold til 2012. Gjennomsnittet i ASSS er 124 timer. Det er stor forskjell mel-
lom skoler når det gjelder andel elever med spesialundervisning, fra 2,9 prosent til 10,5 prosent på barneskolene 
og fra 5,4 prosent til 13,6 prosent på ungdomsskolene. I løpet av inneværende skoleår har det blitt igangsatt et 
prosjekt som skal vurdere hvordan bærumsskolen kan forbedre arbeidet med å skape bedre læring for elever 
som av ulike grunner får spesialundervisning. Målet er at den ordinære undervisningen er så god at færre og 
færre elever har behov for spesielle undervisningstiltak.
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Sykefraværet i skolen i Bærum var 7,4 prosent i 2013. Dette er 0,5 prosent lavere enn ASSS-snittet. Disse 
tallene er hentet fra PAI-registeret, og beregningen er ikke den samme som er brukt i måltabellen. 

Læringsresultatene er høyest i ASSS-nettverket, og viser at kommunens elever holder et stabilt høyt nivå når 
det gjelder nasjonale prøver og eksamener. Resultatene på nasjonale prøver viser små endringer fra tidligere 
år, og på 5. trinn presterer bærumselevene best i landet. Bærum kommune har lavest andel elever med fritak 
fra nasjonale prøver, sammenlignet med ASSS-nettverket. Resultatene på eksamener viser en liten oppgang i 
gjennomsnittskarakteren i norsk, mens karakterene for regning og engelsk ligger på samme nivå som i 2012.

Bærum ligger på ASSS-snittet når det gjelder elevenes vurdering for læring. Denne indikatoren er ny, og 
kartlegger elevenes opplevelse av vurderingene læreren gir underveis i opplæringen og om læreren bidrar til å 
fremme læring hos den enkelte elev.

Produksjonsindeksen for 2013 viser at Bærum driver grunnskolen med bedre resultater enn sammenlign-
bare kommuner. I tillegg driver Bærum grunnskolen med en lavere kostnad per elev enn snittet i ASSS. Dette 
gjør at effektiviteten lå 12,1 prosent over ASSS-snittet, og dette er den høyeste effektiviteten blant de største 
kommunene. Samlet sett indikerer dette at Bærum får mer ut av ressursene i grunnskolen enn gjennomsnittet 
av de største kommunene.

4.2.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res. 
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig kvalitet Elevene har et 
læringsmiljø som gir 
maksimalt læringsut-
bytte og opplevelse 
av mestring

Resultater 
elevundersøkelsen 
(skala 1–5)

      

Motivasjon 
(7. trinn / 10. trinn)

4,0 / 
3,7

4,1 / 
3,8

4,2 / 
3,9

4,2 / 
3,9

4,2 / 
4,0

4,2 / 
4,0

Vurdering for læring 
(7. trinn / 10. trinn)

3,8 / 
3,3

3,9 / 
3,4

4,0 / 
3,5 

4,0 / 
3,6

4,0 / 
3,7

4,0 / 
3,7

Mestring 
(7. trinn / 10. trinn)

4,2 / 
4,0

4,3 / 
4,1

4,3 / 
4,2

4,4 / 
4,2

4,4 / 
4,2

4,4 / 
4,3

Vi skal arbeide slik at 
elever skal oppleve et 
trygt og læringsfrem-
mende miljø på skolen

  

Mobbing, andel elever som 
mobbes (7. trinn / 10. trinn)

<3,6 % <3,6 % <3,5 % <3,5 % <3,4 % <3,3 %

Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet

 I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for bruker-
undersøkelser og medvirkning

God bruker- 
medvirkning

Skolen samarbeider 
godt med elever og 
foreldre i læringsar-
beidet

Resultater elevundersøkelsen 
(skala 1–5)

      

Elevdemokrati og medvirkning 
(7. trinn / 10. trinn)

3,7 / 
3,2

3,8 / 
3,3

3,9 / 
3,4

3,9 / 
3,4

4,0 / 
3,4

4,0 / 
3,5

Støtte fra foreldre
(7. trinn / 10. trinn)

4,4 / 
4,1

4,5 / 
4,2

4,5 / 
4,3

4,5 / 
4,3

4,5 / 
4,4

4,5 / 
4,4

Opplevd god bruker-  
medvirkning

I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for bruker-
undersøkelser og medvirkning
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res. 
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Tjenesteproduksjon 

God ressurs- 
utnyttelse

Bedre læring - elevers 
faglige og personlige 
læringsutbytte øker

       

Andel elever med vedtak om 
spesialundervisning

6,9 % 6,6 % 6,3 % 6,2 % 6,0 % 6,0 %

Resultatutvikling kartleggings-
prøver 1.–3. – andel elever på 
mestringsnivå 3 

88,7 % 89,6 % >2014 >2015 >2015 >2015

Grunnskolepoeng 42,6 42,8 42,9 42,9 43,0 43,1

Resultat-
oppfølging

       

System for resultatoppfølging er 
gjennomført

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Omfang på 
tjenester tilpasset  
innbyggernes  
behov

Kommunen har 
tilstrekkelig kapasitet 
til å håndtere elev-
tallsveksten

Elevkapasitet på nærskolene       

Vedtatt investeringsplan er fulgt 
opp

 OK OK OK OK OK

Skolebehovsplanen er rullert Gjort  Gjort  Gjort  

Medarbeidere 

God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbeiderunder-
søkelsen skal være >75)

79 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt 
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha en indeks 
på >70) 

86 1 >75 >75 >75 >75 >75

Sykefravær Redusert sykefravær 5,5 % 6,8 % 6,5 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012

Elevtallsutvikling

Elevtallsutvikling Handlingsprogram 2015-2018 2014 2015 2016 2017 2018

Barneskole 11 114 11 353 11 516 11 656 11 802

Ungdomsskole 4 530 4 545 4 592 4 686 4 793

Sum 15 644 15 898 16 108 16 342 16 595

Endring elevtall fra Handlingsprogram 2014-2017 2014 2015 2016 2017 2018

Barneskole 39 41 -18 -5 141

Ungdomsskole -52 -52 -25 -36 71

Sum -13 -11 -43 -42 212

Den øverste tabellen viser at elevtallet stiger utover i handlingsprogramperioden, mens den under viser en liten 
nedgang i elevtallet sammenlignet med prognosen som lå til grunn i forrige handlingsprogram. 

4.2.4 Viktige innsatser 

Kapasitetsøkning og totaløkonomi
Grunnskolens hovedformål er at hver enkelt elev kan nå sitt potensiale for læring og få et best mulig grunnlag 
for å gjøre gode valg for videre utdanning. Samtidig er det viktig for skolen å bygge gode og trygge lærings-
miljøer. Bærumsskolen skal fortsette sitt målrettede arbeid for å redusere mobbing og å møte elever som sliter 
med psykiske helseplager. 2015 er tredje året i gjennomføringen av grunnskolens kvalitetsplan Bedre læring og 
andre året for planen om Lekende læring i skolefritidsordningen. Planene bidrar til å holde konsentrasjonen på 
det viktigste i læringsarbeidet nå – relasjonene mellom lærer og elev, en god praksis for vurdering av elevenes 
arbeid og utvikling av nye arbeidsformer for læring gjennom økt bruk av digitale verktøy.
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Skolebehovsplanen fra 2013 viste at kommunen trenger å utvide skolekapasiteten, både for å dekke behovet 
i eksisterende boligområder og for å ta høyde for tilvekst i nye utbyggingsområder. Det er store investeringer 
som må til de nærmeste årene. Innen utgangen av 2018 bør det etableres kapasitet til cirka 1 300 nye elever. 
Rådmannens forslag til handlingsprogram betyr at det i sum for investeringer og drift foreslås store bevilgnin-
ger til grunnskolen. 

Elevtallsveksten gjør at kommunens drifts- og investeringsutgifter må prioriteres og styres strammere i 
årene som kommer. Kommunens inntekter økes ikke tilsvarende økningen i kostnader. Grunnskolen må derfor 
i årene fremover utvikles innenfor rammen av en strammere økonomi. Rådmannen foreslår å holde fast ved at 
budsjettene årlig kompenseres i forhold til elevtallsutviklingen, men forslaget innebærer justeringer av innsat-
sen på noen ulike områder.  

I løpet av 2015 skal skolebehovsplanen fra 2013 rulleres. Det er også vedtatt at skolemeldingen – som har en 
horisont mot 2020 – skal gjennomgås med tanke på mulig revisjon og oppdatering.

Helhet og bærekraft i grunnskolen
Skal utviklingen bli bærekraftig, er det nødvendig 
å se samlet på flere faktorer som vil ha betydning 
for skolens arbeid fremover. Figuren ved siden av 
viser disse. Skjer det noe med en av faktorene, får 
det konsekvenser for andre. I en situasjon der de 
økonomiske rammebetingelsene for drift av sko-
len strammes inn, blir det viktig å se på hvordan 
samspillet mellom faktorene kan være avgjørende 
for å redusere negative konsekvenser for elevenes 
læring.

Kommunen tildeler midler til skolene basert på 
at hver elev har med en ressurs (penger eller ti-
mer) den dagen skolen starter. Skolens oppdrag er 
å forvalte disse ressursene på slike måter at den gir 
faglig og personlig utbytte ut fra den enkelte elevs 
potensiale.

Nedenfor redegjøres det i korte trekk nærmere 
for de ulike faktorene. Deretter følger Rådman-
nens forslag til endringer i struktur, arbeidsformer 
og økonomi.

Skolestruktur – robuste læresteder
KOSTRA viser at Bærum kommune etter norsk standard gjennomsnittlig har relativt store skoler. Internt i 
kommunen er det slik at de store skolene stort sett er lokalisert i de østlige områdene, mens skolene i vest 
gjennomgående er mindre. Samtidig er det skolene i vest som har størst andel elever med vedtak om særskilt 
opplæring. Dette gjelder både barne- og ungdomsskoler.

I et område som Bærum kan skolene med fordel bli større. Forskning viser at skoler med mange elever og 
store fagmiljø lettere utvikler en konsistent og sterk læringskultur enn mindre skoler, og at de har mer å spille 
på med tanke på tilpasset opplæring. Det er også bedre økonomi i store enheter, spesielt når det gjelder kost-
nader til ledelse og administrasjon.

Skolebehovsplanen legger vekt på å bygge større enheter når det gjelder etablering av nye skoler og nød-
vendige utvidelser av eksisterende kapasitet. Kommunen må også se på de mulighetene som foreligger med 
tanke på å slå sammen eksisterende skoler. Det er primært gjennom rullering av skolebehovsplanen dette kan 
vurderes nærmere, men i lys av de økonomiske utfordringer Bærum står overfor i årene fremover, foreslås det 
å gjøre noen grep allerede nå.

Ledelse – handlingsrom og ansvar
Med den ledelsesmodell som er innført i skolene i Bærum fra skolestart 2014, er grunnlaget til stede for videre 
utvikling av lederskap i skolen. Stikkord i denne sammenheng er å bygge sterke faglige miljøer, organisere og 
prioritere slik at det skapes bedre læring og resultater for elevene, legge vekt på det som øker elevenes læring 
og bygge skolens omdømme i lokalsamfunnet.

Skal Bærum kommune lykkes med dette, er det viktig at skoleledelsen får det handlingsrom innenfor lovens 
og kommunens rammer som trengs for å kunne ta 100 prosent ansvar for resultatene og det som skapes. Det må 
innebære mindre styring fra kommunen på hvilke tiltak skolene skal benytte og at skoler – ut fra sine lokale 

Digital skolehverdag             Ledelse       
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forutsetninger – også kan prioritere sine ressurser ulikt når det er behov for det for å nå sine mål.
Rådmannen legger til grunn at handlingsrommet omfatter de valg en lokal ledelse kan ta innenfor det som er 

Rådmannens fullmakter, som blant annet omfatter organisering og prioritering av virksomheten. Det omfatter 
ikke omfanget av opplæringstilbudet til elevene, verken det som er gitt gjennom nasjonale læreplaner eller etter 
lokale politiske beslutninger. 

Skolekultur – en effektiv skole
Forskning sier at en skoles effektivitet kan måles på i hvilken grad den greier å kombinere høye forventninger 
til elevers læring med trygt læringsmiljø og god oppfølging av elever med ulike forutsetninger for læring. En 
effektiv skole har også et tydelig verdigrunnlag som både leves og kommuniseres innad og utad. En effektiv 
skole håndterer hele bredden av utfordringer, både i sine utviklingsplaner og i hverdagen.

Rådmannen vil at Bærums skoler skal kjennetegnes ved denne type effektivitet og tror at dette, innenfor 
strammere rammer, bedre kan oppnås i skoler med mange elever og lærere enn i små skoler. Lederkraft er også 
et kjennetegn ved effektivitet. Dette er også en faktor Rådmannen mener blir sterkere i store skoler enn i små 
skoler. 

Digital skolehverdag – lære å lære
Bærum kommune har i lang tid brukt digitale verktøy i klasserommet. Utviklingen de seneste årene har vist 
at ordningen med et visst antall elever per maskin ikke er fremtiden for en skole som ønsker digitalt aktive og 
bevisste elever og lærere. Ordningen fremstår som komplisert, undervisningstimene blir for lite effektive og 
kostnadene for høye i forhold til utbyttet.

Gjennom diverse prosjekter i 2013–2014 har skoler i Bærum gjort erfaringer med å ta i bruk digitale (per-
sonlige) læringsverktøy i klasserommet. De pedagogiske og arbeidsmessige mulighetene som ligger i denne 
utviklingen – og erfaringene som er gjort ulike steder – gjør at kommunen bør ha som mål å digitalisere skolens 
og elevenes læringsarbeid.

Oppstarttidspunkt og innføringstempo er under avklaring, og Rådmannen vil fremme en sak om digital 
skolehverdag.

Bemanning – et kompetent kollegium
Bærum kommune driver grunnskolen produktivt og effektivt målt mot de andre store kommunene i Norge. 
En av parameterne for produktivitet som inngår i målingene, er forholdet mellom antall elevtimer og antall 
undervisningstimer på hver skole og i kommunen. Her ligger Bærum høyt, med 15,5 elevtimer per undervis-
ningstime på kommunenivå (alle typer undervisning er inkludert). 

Kort oppsummert sier senere års forskning at
• Det er gode lærere som skaper god læring – ikke mange lærere
• Lærere må være faglig dyktige og personlig trygge
• Gode relasjoner med elever og hjem er en forutsetning for god læring
• Det er kollegiet og ikke den enkelte lærer som skaper en god skole
• Faglig gode miljøer øker elevers læring
• Skoleledelse har stor betydning for kvalitetsutvikling på skolene

Kompetanseutvikling – en lærende organisasjon
Forskning viser at det er skoler som klarer å skape et faglig godt kollegium og et godt kollektivt arbeid om 
læringsarbeid, som lykkes best med å skape gode læringsresultater. Som lærer lykkes man ikke enkeltvis, men 
sammen med andre.

I Norge er det fokus på to sider ved organisasjonslæringen i skoler. Den ene gjelder behovet for å øke den 
formelt faglige kompetansen hos den enkelte lærer (videreutdanning). Det andre gjelder behovet for etterutdan-
ning som kan kalles skolebasert. Den skjer på arbeidsstedet innenfor rammen av arbeidstiden og med basis i 
lokale erfaringer og behov.

Den enkelte lærer har i tillegg også et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert, når det gjelder både fag 
og ferdigheter.

Det er et nasjonalt mål å øke det formelle utdanningsnivået for lærere. Rådmannen følger opp den satsnin-
gen som kommunestyret har vedtatt på dette området. I tillegg blir det viktig de nærmeste årene både å gjøre 
lærere og andre ansatte kompetente til å møte den digitale skolehverdagen og å finne former for organisering 
av læringsarbeidet med færre personalressurser enn før.
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Elever med særskilte behov – mestring og fordypning
Grunnskoletilbudet tar utgangspunkt i at alle elever kan lære. Forutsetningene er ulike, men skolens oppgave 
er å hente ut læringspotensialet til den enkelte elev. 

I norsk skole er det tre elevgrupper som trenger systematisk, særskilt fokus. Det er
• De elevene som trenger å lære norsk slik at de kan ha utbytte av undervisning og læring i klasserommet
• De elevene som av ulike årsaker trenger ekstra støtte i læringsarbeidet
• De elevene som har evner utover det normale og derfor ofte mangler utfordringer i sitt læringsarbeid

Norskopplæring
Vedtak om særskilt norskopplæring forutsetter dokumentasjon av manglende norskkunnskaper. Særskilt nor-
skopplæring gis til dem som har problemer med å få utbytte av arbeidet i klasserommet. Opplæringen skjer 
innenfor rammen av vanlig skoletid og går ut over elevenes tilstedeværelse i klassen til ordinær opplæring. 
Tilstedeværelse i klassen er viktig for læringsutbyttet. 

6,7 prosent av elevene i bærumsskolen har skoleåret 2013–14 vedtak om særskilt norskopplæring. Andelen er 
omtrent som i andre store kommuner og har sammenheng med innvandring og flyktningmottak. Det er avgjø-
rende for elevenes mulighet til å fullføre grunnopplæringen at de raskt får tilstrekkelig kompetanse i norsk til å 
kunne følge ordinær undervisning. Det er behov for å se på organiseringen av tiltakene for særskilt opplæring i 
norsk – både for å bedre effekten av tilbudet og for å vurdere om ressursene brukes på optimal måte. Rådman-
nen mener det er potensiale for å kunne redusere bevilgningen på dette området.

Spesialundervisning
Skoleåret 2013–2014 tildeles bærumsskolen 125 millioner kroner til spesialundervisning, en andel på 12,6 pro-
sent av samlet tildeling. Summen gis som en faktor per elev, litt forskjellig per skole. Budsjettandelen er ikke 
økt siden 2006, selv om andelen elever med spesialundervisning er økt. Noen skoler bruker mer enn de tildelte 
ressursene til spesialundervisning, andre bruker mindre. 

Forskning viser at spesialundervisning i liten grad virker i tråd med intensjonene. Tall for bærumsskolen 
viser at andelen elever med spesialundervisning øker for hvert trinn. Økningen skjer i hele skoleløpet, men er 
særlig fremtredende ved oppstart på 5. trinn og 8. trinn. 

Forskning sier at det vil være normalt at en andel på 3–5 prosent av elevene vil ha behov for spesialundervis-
ning. Resultatene i 2013 viser en viss endring i utviklingen, jfr. omtale foran under status-kapittelet. Etter Råd-
mannens vurdering bør det være et mål at andelen elever med behov for spesialundervisning ikke overskrider 5 
prosent. Det er avgjørende for å lykkes med en slik målsetning at andelen elever med spesialundervisning ikke 
øker utover i hele grunnskoleperioden. Målet på rundt 5 prosent bør gjelde for alle trinn i grunnskolen. Det kan 
bety noen flere enn i dag i starten av grunnskolen, men langt færre mot slutten. 

Utfordringen fremover blir å øke undervisningskvaliteten til elever med vedtak om spesialundervisning. 
Skal det skje, må de sakkyndige vurderingene på gode måter få frem elevenes potensiale for læring. Med den 
relativt store andel elever som får slik undervisning, er det grunn til å tro at mange av dem har potensiale for 
læring, gitt de riktige forutsetningene. Spesialundervisning må bli et midlertidig nødvendig tiltak og kan for 
mange løses bedre enn gjennom sakkyndig vurdering og vedtak, for eksempel ved intensiv innsats over kortere 
perioder eller ved å bruke NyGIV-metoder for læring.

Skal dette bli mulig, må det gjøres et systematisk arbeid i alle ledd i den verdikjeden som handler om kom-
munens møte med barn og foreldre – også i barnehagealder.

Evnerike elever
I likhet med alle andre elever har de evnerike barna krav på en opplæring som er tilpasset deres evner og anlegg 
(opplæringslova § 1-3). Undersøkelser angir at 3–5 prosent av elevene våre er innenfor definisjonen av evnerike. 
I kommende periode prioriteres følgende for denne gruppen:
• Lærere og skoleledere gis en systematisk innsikt i og kunnskap om hva som karakteriserer evnerike og 

talentfulle barn og unge 
• Det skal utarbeides kartleggingssystem som kan bidra til at skolene enklere kan identifisere disse elevene
• I tillegg vil det utarbeides forslag til pedagogiske strategier og undervisningsmodeller som kan balansere 

disse elevenes behov for analytisk, kreativ og praktisk tenkning i sin talentutvikling

Skolefritidsordning – Lekende læring
Gjennom en egen kvalitetsplan er målet for skolefritidsordningen å være en del av skolens læringsmiljø. Del-
takelsen i denne ordningen er så høy at det er mulig å profilere den slik. I de yngste årsklassene er deltakelsen 
tilnærmet 100 prosent.
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Ordningen er i sin helhet finansiert av foreldrebetaling, og de ansatte i SFO har kommunale ansettelsesvil-
kår. De seneste årene har pensjonskostnadene økt kraftig, slik tilfelle har vært for store grupper ellers i kom-
munen. Denne økningen må kompenseres gjennom økte inntekter i ordningen. Alternativet er å redusere antall 
ansatte, noe Rådmannen ikke vil tilrå. 

De seneste årene har prisutviklingen fulgt lønnsutviklingen i kommunen. Fra og med 2015 foreslår Råd-
mannen også å beregne økte pensjonskostnader med i grunnlaget for skolefritidsordningens inntekter. De be-
regninger som er gjort, gjør at Rådmannen foreslår en økning på 12,6 prosent med virkning fra 1. januar 2015. 
Månedsprisen for full tid vil da bli 2 830 kroner. Det kan søkes om redusert oppholdsbetaling for SFO. Dersom 
samlet inntekt er under 2,8 G kan det søkes om 75 prosent redusert foreldrebetaling. Dersom samlet inntekt er 
mer enn 2,8 G, men mindre enn 4,5 G, kan det søkes om 50 prosent redusert foreldrebetaling.

4.2.5 Endringer drift

Økt aktivitet

Nr. Økt aktivitet, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1 Demografikompensasjon 990,0 -0,7 -1,9 -1,0 17,0

2 Husleie og driftsutgifter til erstatningslokaler   3,7 7,5 7,5

 Sum  -0,7 1,8 6,5 24,5

1. Demografikompensasjon
Ny prognose for befolkningsutviklingen viser at elevtallsveksten er litt lavere enn det som er lagt til grunn i Hand-
lingsprogram 2014–2017. Rådmannen foreslår, i 2015, å redusere driftsrammen for grunnskolen med 0,7 millioner 
kroner i henhold til elevtallsutviklingen. Fra før ligger det inne en økning på 17,3 mill. fra 2014 til 2015. Den 
samlede endringen for å kompensere for endret elevtall fra 2014 er 16,6 mill. i 2015, økende til 65,3 mill. i 2017.

Drift, mill 2015 kr 2015 2016 2017 2018

Oppdatert beregnet demografikompensasjon 16,6 30,9 47,3 65,3

Demografikompensasjon bevilget i Handlingsprogram 2014–2017 17,3 32,8 48,3 48,3

Endringer demografikompensasjon Handlingsprogram 2015–2018 -0,7 -1,9 -1,0 17,0

2. Husleie og driftsutgifter til erstatningsskoler
Planene for kapasitetsutvidelse og rehabilitering i perioden gjør det nødvendig å benytte erstatningslokalene i 
Brynsveien 88 fast i årene fremover. Dette betyr økt behov for midler til husleie i 2016–2018.

Innsparinger
I dette handlingsprogrammet foreslås det å investere for 1,6 milliarder kroner i skoler, barnehager og andre 
tiltak for barn og unge de neste fire årene, herav 1,2 mrd. til skoleformål. Dette er et så stort løft at også skole 
må bidra med de driftsreduksjoner som er nødvendige for å skape rom for disse investeringene. 

Nr. Innsparinger, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

3 Endret skolestruktur – større enheter   -0,9 -2,9 -4,9

4 Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig 990,0 -14,1 -31,2 -31,2 -31,2

 – herav vedtatt innsparing HP 2014 - 2017  -6,0 -20,0 -20,0 -20,0

5 Omlegging av spesialundervisning 125,0 -2,3 -5,0 -7,3 -10,0

6 Ressurser til særskilt norskopplæring 24,0 -0,5 -1,2 -1,2 -1,2

 Sum  -16,9 -38,3 -42,6 -47,3

3. Endret skolestruktur – større enheter
Rådmannen foreslår at det i handlingsprogramperioden forberedes og gjennomføres sammenslåing av enkelte 
eksisterende skoler med sikte på å etablere større og mer robuste enheter. Rådmannen vil tidlig i 2015 fremme 
sak med forslag til konkrete løsninger.
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4. Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig
Rådmannen foreslår at innsparing i grunnskolen fordeles til skolene i forhold til antall elever, og at den gjen-
nomføres i sin helhet fra skolestart 2015. Forslaget betyr at den uspesifiserte rammereduksjonen som ble vedtatt 
i Handlingsprogram 2014–2017 gjennomføres, og at effekten økes til 31,2 millioner kroner fra 2016. Innenfor 
nasjonale og lokalt fastsatte rammer foreslår Rådmannen at den enkelte rektor gis fullmakt til å vurdere hva 
som er riktig å gjøre ut fra skolens behov. 

Ettersom lønnskostnadene utgjør 80 prosent av driftsutgiftene i grunnskole vil den foreslåtte innsparingen 
i hovedsak få konsekvenser for antall ansatte i skolen, og dermed sannsynligvis kunne påvirke lærertettheten i 
klasserommet. Rådmannen vil gjennom styringsdialogen med den enkelte rektor følge omstillingsarbeidet, og 
ved behov orientere Sektorutvalg for barn og unge.

5. Omlegging av spesialundervisning
Ressursene som er avsatt til spesialundervisning etter vedtak, reduseres i takt med målsetningen om at andelen 
elever med vedtak om slik undervisning reduseres.

6. Ressurser til særskilt norskopplæring
Ressursene til særskilt norskopplæring etter vedtak reduseres med virkning fra skoleåret 2015–2016.

Rådmannen foreslår videre at
• Med virkning fra 1.januar 2015 økes satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen med 12,6 prosent. 

Økte inntekter skal dekke økte driftsutgifter i ordningen..
• Innenfor rammen av grunnskolebudsjettet følges videreutdanningsprogrammet for lærere opp. Samtidig 

fokuseres det mer enn før på skolebasert etterutdanning. 

4.2.6 Investeringer
Rådmannens forslag til investeringsprogram for grunnskolen innebærer et kraftig økonomisk løft for kom-
munen og en stor satsning på å skaffe tilstrekkelig kapasitet slik at elevene i all hovedsak kan få tilbud om 
skoleplass på nærskolen. Skolebehovsplanen er fulgt opp. Samtidig er vedtaket om rehabilitering av Hauger 
skole fulgt opp med bevilgninger.

Gjennom forslag til budsjett for 2015–2018 legges det opp til å bygge kapasitet for i alt cirka 1 000 elever 
innen utgangen av 2018. Sammen med tidligere bevilgninger vil det i 2018 være kapasitet til cirka 1 300 flere 
elever enn i skoleåret 2013–2014. Samtidig er det satt av midler til anskaffelse av skoletomter i nye utbyggings-
områder.

Forslaget til bevilgninger betyr:
• At allerede vedtatte prosjekter for utvidelse av barneskolene Stabekk og Jong samt Ramstad ungdomsskole 

følges opp. Det betyr at Jong skole kan stå klar som fullverdig 3-parallellskole til desember 2015 og at det 
samme gjelder for Stabekk skole fra august 2017

• At arbeidet med å planlegge ny skolekapasitet på Fornebu kan starte opp med mulighetsstudier i 2015 og at 
økt kapasitet kan stå klar til bruk til skolestart skoleåret 2019–20. Det er ennå ikke tatt stilling til hvordan 
kapasitetsutvidelsen kan skje. Det vil være naturlig å se på ulike muligheter, og beslutning om dette må 
avklares særskilt. Rådmannen har også startet arbeid med å se på muligheter for å utvide kapasiteten på 
Snarøya skole. Barnetallsutviklingen gjør det nødvendig å ha ny skolekapasitet på plass innen utgangen av 
denne planperioden

• At det gjøres endringer fra det som er vedtatt på Bekkestua, slik at arbeidet med å planlegge ny barneskole 
starter opp nord for eksisterende ungdomsskole. Bevilgningen som foreslås, legger opp til at barneskolen 
kan flytte fra midlertidige til permanente lokaler fra skolestart 2018. Det er også avsatt midler slik at ut-
videlse av ungdomsskolekapasiteten på Bekkestua kan starte opp i slutten av perioden. Barneskolen er nå 
etablert midlertidig i tråd med kapasitetsbehovet i den nye skolekretsen

• At det ved behov kan bygges midlertidig eller permanent kapasitet på andre skoler når elevtallsutviklingen 
eller endringer i skolestrukturen gjør det påkrevet

• At rehabiliteringen av Hauger skole gjøres i skoleåret 2016–2017. Rådmannen foreslår å øke bevilgningen 
til dette noe i forhold til det som er vedtatt, slik at det også blir mulig å gjøre noen funksjonelle endringer i 
skolebygget, i tråd med anbefalingene fra mulighetsstudiet

• At vedtaket om å gjøre en ny vurdering av rehabilitering versus nybygg for Levre skole, følges opp

I tillegg følges allerede vedtatte prosjekter opp slik det er forutsatt. Nye Berger skole skal stå klar til skolestart 
2016. OPS-prosjektet gjennomføres slik at kommunen i leieperioden betaler leie for forvaltning, drift og vedli-
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kehold av ny skole fra og med ferdigstillelsen, mens det er lagt opp til årlige rater for nedbetaling av lån slik at 
kommunen kan overta Berger skole kostnadsfritt når leieperioden utløper.

I tillegg vil digital skolehverdag bli fremmet som egen sak. 

4.2.7 Økonomiske rammer for programområde 22 Grunnskoleopplæring

Driftsramme for programområdet
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 2014–2017
 
 

Utg 1 688,8 1 613,4 1 624,5 1 648,5 1 665,8 1 665,8

Innt -316,1 -287,6 -287,5 -287,5 -287,5 -287,5

Netto 1 372,7 1 325,9 1 337,0 1 361,1 1 378,3 1 378,3

   

Økonomimelding I 2014 -1,8 -3,1 -2,6 -1,1 -1,1

IA-tiltak, lærlinger med mer 0,4   

Kulturskoletilbud i skole/SFO avvikles -1,5 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6

Avvikling av ordningen med frukt og grønt -1,7 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0

Integreringstilskudd flyktninger, skoletilskudd 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Kunnskapssenteret -1,4   

Overføres fra Haug til Barnehagekontoret -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Bekkestua skole, leie av lokaler 1,5 3,5 4,0 5,5 5,5

   

Økonomimelding II 2014 4,8   

IA-tiltak, lærlinger med mer 0,1   

Demografikompensasjon 4,7   

   

Tekniske 2,5 2,9 3,2 3,2

Prisvekst 2,5 2,9 3,2 3,2

   

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) -11,3 -18,2 -19,2 0,1

Overføres fra Haug til Barnehagekontoret -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Demografikompensasjon -0,7 -1,9 -1,0 17,0

Husleie og driftsutgifter til erstatningslokaler  3,7 7,5 7,5

Midlertidige, utsatte og nye skolelokaler – FDV-utgifter  
(jf omtale i kap. 8.3) 1,0 -1,0 -2,4 3,6

Endret skolestruktur – større enheter  -0,9 -2,9 -4,9

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -8,1 -11,2 -11,2 -11,2

Omlegging av spesialundervisning -2,3 -5,0 -7,3 -10,0

Ressurser til særskilt norskopplæring -0,5 -1,2 -1,2 -1,2

Adm. reduksjoner, PP-tjenesten (jf omtale i kap. 4.4) -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

   

Mill 2015 kr    

Ramme HP 2015–2018
 
 

Utg 1 715,9 1 642,3 1 617,2 1 635,2 1 653,3 1 672,6

Innt -321,2 -292,2 -292,1 -292,1 -292,1 -292,1

Netto 1 394,7 1 350,1 1 325,1 1 343,2 1 361,3 1 380,6
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Investeringsramme for programområdet

  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme 

Prosjekt: Vedtatt 68,6 185,6 165,8 241,3 380,3 0,0 1 041,6

Alle prosjekter
 
 
 

herav Økm I 68,6 -52,0 -31,0 0,0 18,0 0,0 3,6

Endring -25,5 -61,5 17,3 65,8 -20,3 300,8 276,6

Ny ramme 43,1 124,1 183,1 307,1 360,0 300,8 1 318,2

  

Sum prosjekter  43,1 124,1 183,1 307,1 360,0 300,8 1 318,2

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.

  Fond Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme 

Inntekt Vedtatt 0,1 2,0 4,2 6,3

Tilskudd 
 
 
 

herav Økm I 0,0 0,0 0,0 0,0

Endring 0,0 0,0 0,0 0,0

Ny ramme 0,0 0,1 2,0 4,2 0,0 0,0 6,3

  

Sum inntekter  0,0 0,1 2,0 4,2 0,0 0,0 6,3
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4.3 Barnehager
Programområdet omfatter tre resultatområder – 231 førskole, 232 styrket tilbud til førskolebarn (herunder 
PP-tjenesten) og 233 førskolelokaler (FDVU) og skyss.

4.3.1 Innledning
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme 
læring og mestring som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen er det første trinn i utdanningsløpet, og 
er en viktig arena for forebyggende og helsefremmende arbeid og aktiviteter. Barnehagene i Bærum har fem 
definerte satsningsområder, og det er startet opp arbeid med en ny barnehagemelding. Bærum kommune gir i 
dag tilbud til alle med rett til barnehageplass, samt til cirka 260 barn utover dette. 

Kommunestyret har våren 2014 vedtatt en egen barnehagebehovsplan som redegjør for behovet de nærmeste 
ti årene. For tilpasning til kommunens strammere budsjettrammer foreslås det i noe grad å redusere lederstil-
linger i kommunale barnehager, noe som også vil få effekt for tilskudd til private barnehager. 

4.3.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Barnehagedekningen i Bærum for barn 1–2 år er 80 prosent, en nedgang på 2,7 prosent fra 2012 til 2013. Nedgangen 
skyldes en vesentlig større økning i barnebefolkningen enn økningen i antall barn med barnehageplass. For barn 3–5 
år er dekningsgraden 96,2 prosent. Bærums dekningsgrad for de ulike aldersgrupper ligger på gjennomsnittet for 
ASSS-kommunene og har vært relativt stabil de siste årene.

Brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager ligger 6 prosent over snittet for ASSS-
kommunene. Økningen fra 2012 til 2013 har sammenheng med økte pensjonskostnader. Veksten i pensjonskostnader 
fra 2012 til 2013 skyldes strammere beregningsregler, etterslep og lønnsvekst.

Bærum er den kommunen blant ASSS-kommunene som har lavest andel ansatte med barnehagelærerutdanning. 
Kommunale barnehager har en noe høyere voksentetthet enn ASSS-snittet, mens private barnehager har en noe lavere 
voksentetthet enn snittet. Bærums noe høye voksentetthet i kommunale barnehager gir høyere kostnader samtidig 
som lav andel fagutdannede vil gi lavere kostnader. 

Bærum er av de kommunene som har lavest brutto driftsutgifter til barn som får ekstra ressurser. Antallet barn 
med behov for styrket tiltak har de siste årene økt uten tilsvarende økning i utgiftene. Flere små barn i barnehage og 
økt kompetanse medfører at særskilte behov hos flere barn blir avdekket tidligere enn før, og det satses systematisk 
på oppfølging av dette videre.

Det var 78 prosent av barn fra språklige og kulturelle minoriteter som hadde plass i barnehage i 2013. Selv om 
andelen har sunket med cirka 1 prosentpoeng fra forrige år, er andelen over snittet i ASSS-kommunene.

Produksjon av barnehagetjenester måles i volum av oppholdstimer i kommunale og private barnehager i kom-
munen, andel styrere og pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning, andel assistenter med annen pedagogisk 
utdanning, samt disponibelt leke- og oppholdsareal. 

Bærums produksjon av barnehagetjenester økte med 2,2 prosent fra 2012 til 2013. Snittet i ASSS-kommunene 
økte med 1 prosent fra 2012 til 2013. Produksjonsindeksen var 3,4 prosent lavere enn ASSS-snittet i 2013. Barn med 
barnehageplass i andre kommuner medtas ikke i beregning av produksjonsindeksen. Bærums høye andel barn med 
barnehageplass i andre kommuner trekker derfor ned på produksjonsindeksen. Barnehagetjenesten har en beregnet 
effektivitet på 98,6 prosent sammenlignet med ASSS-snittet. Kommunen arbeider for å øke andelen barnehagelærere, 
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øke kompetansen til assistenter samt øke antall barnehageplasser i kommunen (redusere barn med barnehageplass i 
andre kommuner).

Bærum har et kveldsåpent barnehagetilbud frem til sommeren 2015. Sektorutvalg for barn og unge har i sak 39/14 
blitt orientert om at det for barnehageåret 2014–2015 ikke var nye søkere til tilbudet. Tilbudet er lite etterspurt. Råd-
mannen foreslår ikke videreføring av kveldsåpen barnehage fra høsten 2015. 

4.3.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res. 
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig 
kvalitet

Oppnå tilfredsstillende 
dekningsgrad av 
barnehagelærere 

       

Utdanningsprogram for as-
sistenter til barnehagelærer 
videreføres                                 

 Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Andel assistenter med 
barne- og ungdomsarbeiderfag, 
barnehagelærer- eller annen 
pedagogisk utdanning

22 % 22 % 23 % 25 % 26 % 30 %

Andel minoritetsspråklige barn 
i barnehage i forhold til alle 
innvandrerbarn

78 % 79 % 80 % 81 % 82 % 83 %

Andel styrere og pedagogiske 
ledere med godkjent barneha-
gelærerutdanning

74 % 74 % 75 % 76 % 77 % 80 %

Brukertilfredshet med tjenestetilbudet I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for brukerun-
dersøkelser og medvirkning

God bruker- med-
virkning

Foreldre er aktive 
medspillere i utvikling 
av innholdet i barne-
hagene

       

Etter vedtatt barnehagemelding 
skal FUB i Bærum ha en rolle 
ved utarbeidelse av handlings-
plan for barnehagene

  Gjen-
nom-
ført

   

Opplevd god brukermedvirkning I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for brukerun-
dersøkelser og medvirkning

Tjenesteproduksjon 

God ressurs- 
utnyttelse

Redusere korttidsfra-
vær i barnehagene

       

Sikre oppfølging av barnehager 
med høyere korttidsfravær enn 
4 prosent

 Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Omfang på 
tjenester tilpasset  
innbyggernes  
behov

Etablere tilstrekkelig 
med barnehageplas-
ser - alle  
med rett skal være 
sikret barnehageplass

       

Nye barnehagetomter i henhold 
til behovsplan tilrettelegges

 Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Det bygges nye barnehager  Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Gjen-
nom-
ført

Medarbeidere 

God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbeiderunder-
søkelsen skal være >75)

83 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha en 
indeks på >75) 

88 1 >75 >75 >75 >75 >75

Sykefravær Redusert sykefravær 8,5 % 8,3 % 8,3 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012
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4.3.4 Viktige innsatser

Kvalitetsplaner for barnehagene
Barnehagene har i perioden 2010–2015 fem satsningsområder i arbeidet med kvalitetsutvikling: 

1) barnehagen som læringsarena
2) barn med behov for ekstra støtte
3) barn under tre år
4) Sammen for barn og unge  
5) språk

I et stort antall barnehager i Bærum er det igangsatt tiltak for forebygging av mobbing. Barnehagenes språk-
senter har aktiviteter i mange av kommunens barnehager. 

Arbeidet med ny barnehagemelding har startet i 2014, og Sektorutvalg for barn og unge har vedtatt følgende 
satsningsområder for meldingens innhold:
• Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen
• Barnehagen som første trinn i utdanningsløpet
• Lekens betydning for barns utvikling
• Barnehagens betydning som arena for forebyggende og helsefremmende arbeid
• Rekruttering og kompetanse

Det legges opp til at barnehagemeldingen blir lagt frem i løpet av 2014, og det vil i løpet av 2015 bli utarbeidet 
handlingsplan for gjennomføring av føringer som gis i meldingen.  

Rekruttering og kompetanseutvikling
Barnehagenes kvalitet er avhengig av personalets kompetanse. Bærum har ennå for høy andel pedagogiske 
ledere med dispensasjon fra utdanningskravet. Det er samtidig mange assistenter som har gjennomført barne-
hagelærerutdanning med støtte fra kommunen. Dette må sies å være et vellykket tiltak. Det er forventninger til 
barnehagelærerutdanningen ved Kunnskapssenteret i Sandvika, og til at dette utdanningstilbudet vil kunne gi 
flere barnehagelærere til barnehagene i Bærum. Det har vært stor interesse for studiet og mange søkere.

I regi av Akershus fylkeskommune vil 26 assistenter utdanne seg til barne- og ungdomsarbeidere i 2015. 
Dette vil skje i samarbeid med Rud videregående skole.

Videreutdanningstilbudet for assistenter i barnehagene – KOMPASS – i regi av Høgskolen i Oslo og Akers-
hus vil fortsette også i 2014–2015, ved Kunnskapssenteret i Sandvika. 

Utbygging av barnehagetilbudet – nok plasser
Alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbud om plass innen utgangen av juni. I tillegg hadde 260 barn 
uten rett fått tilbud om barnehageplass i kommunen på samme tidspunkt. Dette tallet øker utover i året. Våren 
2014 hadde 192 barn fra Bærum plass i andre kommuners barnehager. 

Kommunestyret har vedtatt å lage en egen barnehagebehovsplan som viser behovet for barnehageplasser 
de nærmeste ti årene. Planen gir føringer for fordeling av kommunale og private barnehager. I kapittelet om 
investeringer fremgår det hvilke barnehager som enten er vedtatt bygget som kommunale barnehager, eller er 
kommunal i dag, men som skal utvides. En barnehage planlegges som avlastningsbarnehage for en periode, og 
bør av denne grunn være kommunal. I investeringsbudsjettet er det også lagt opp til kjøp av barnehagetomt. 
Rådmannens syn er at barnehage på denne tomten kan etableres som privat barnehage. Det er under etablering 
tre nye private barnehager på henholdsvis Øverland, Hosletoppen og Fornebu. 
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Tabellen under viser dekningsgrad for de ulike aldersgruppene i barnehage, faktiske tall frem til 2013 og prog-
nose for årene 2014–2018.

    Handlingsprogramperioden

 Faktisk Faktisk Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Befolkning 1–5 år 7 922 8 146 8 221 8 231 8 281 8 390 8 335

Dekningsgrad*        

0 år 1,9 % 1,7 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 %

1 år 74,1 % 72,8 % 75,0 % 75,1 % 75,2 % 75,3 % 75,4 %

2 år 95,0 % 92,6 % 96,5 % 97,0 % 97,5 % 98,0 % 98,4 %

3 år 97,9 % 97,9 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 99,2 %

4 år 100, 3 % 99,5 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 99,2 %

5 år 98,4 % 97,7 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % 99,8 %

6 år 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Dekningsgrad 1–5 år 94,0 % 92,7 % 94,5 % 94,5 % 94,6 % 94,7 % 94,7 %

*Antall barn i barnehage inkludert Bærumsbarn med plass i andre kommuner

Litt i overkant av halvparten av barna går i barnehager som er drevet i privat regi. Fem prosent av plassene er 
private familiebarnehager. Antallet bærumsbarn med plass i andre kommuners barnehager har vært tilnærmet 
stabilt siden 2011. Det samme gjelder antallet barn fra andre kommuner med plass i bærumsbarnehager.

4.3.5 Endringer drift
Rådmannen foreslår en styrking av bevilgningen til barnehagene for å sikre tilbud til alle barn med rett til bar-
nehageplass. Det planlegges flere nye barnehager. Dagens norm for grunnbemanning foreslås videreført slik 
at antallet voksne som har direkte kontakt med barna, opprettholdes. Det foreslås en noe redusert lederressurs 
i barnehager. Samlet sett prioriteres barnehagenes kjernevirksomhet og å opprettholde kvaliteten i barnehage-
tilbudet. Rådmannen foreslår ikke videreføring av kveldsåpen barnehage fra 2015, (jfr. Sektorutvalg for barn 
og unges sak 39/14).

Barnehagesektorens brutto driftsutgifter i 2014 er budsjettert til i underkant av 1,2 milliarder kroner, om lag 
halvparten av virksomheten er i privat regi og halvparten i kommunal regi.

Økt aktivitet

Nr. Økt aktivitet, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1 Ikke realiserbare innsparinger vedtatt i HP 2014–2017 1 052,3 18,0 27,0 27,0 27,0

2 Demografikompensasjon 1 052,3 17,4 21,1 24,0 30,9

 Sum  35,4 48,1 51,0 57,9

1. Ikke realiserbare innsparinger fra Handlingsprogram 2014–2017 
Rådmannen besluttet i Handlingsprogram 2014–2017 å utrede bruk av lederressurs i kommunale barnehager, 
med tilsvarende effekt for tilskudd til private barnehager. Innsparinger i kommunale barnehager vil gi redu-
serte tilskudd til private barnehager. Det ble lagt inn en forventet innsparing på 18 millioner kroner fra 2015. 

Lov, rundskriv og avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene medfører at lederressursene i 65 pro-
sent av barnehagene – de minste – må opprettholdes på dagens nivå. Nye bestemmelser for tildeling av tilskudd 
til private barnehager medfører at reduksjon i tilskuddssatser ikke kan gjennomføres før 2017.  Rådmannen 
foreslår en mer moderat innsparing, se punkt 3.

2. Demografikompensasjon 
Kommunens modell for beregning av demografikompensasjon for barnehager bygger på befolkningsprogno-
sen. Befolkningsprognosen som lå til grunn for Handlingsprogram 2014–2017, tilsa bevilgning til 7 659 barne-
hageplasser i 2015. Ny justert befolkningsprognose viser at behovet har økt til 7 816 plasser i 2015. 

KAP.
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Grunnlagstall for finansiering av barnehageplasser
Antall barnehageplasser 
(inkl. bærumsbarn med plass i andre kommuner) 2015 2016 2017 2018

- lagt til grunn i Handlingsprogram 2014–2017 7 659 7 691 7 777 7 764

- lagt til grunn i Handlingsprogram 2015–2018 7 816 7 867 7 981 7 930

Endret behov for barnehageplasser 157 176 204 166

Ny prognose for befolkningsutvikling viser at veksten i antallet barn i barnehagealder er vesentlig høyere enn 
det som ble lagt til grunn i Handlingsprogram 2014–2017. Rådmannen forslår å øke driftsrammen med 17,4 
mill. fra 2014 til 2015. Fra tidligere er det vedtatt en økning på 1,3 mill. fra 2014 til 2015. Den samlede bevilg-
ningsøkning for å kompensere for et økt antall barn fra 2014 til 2015 er 18,7 mill. og samlet 35,1 mill. frem til 
2018.

Økt ramme til nye barnehageplasser
Drift, mill 2015 kr 2015 2016 2017 2018

Oppdatert beregnet demografikompensasjon 18,7 17,6 28,2 35,1

Demografikompensasjon bevilget i HP 2014–2017 1,3 -3,5 4,2 4,2

Endringer demografikompensasjon HP 2015–2018 17,4 21,1 24,0 30,9

Innsparinger

Nr. Innsparinger, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

3 Redusert toppressurs 828,0 -2,0 -4,5 -6,5 -9,0

 Sum  -2,0 -4,5 -6,5 -9,0

3. Redusert toppressurs i kommunale barnehager
Den enkelte barnehage skal ha en styrer/daglig leder utover grunnbemanning. I kommunale barnehager iva-
retas lederoppgavene av stillingskategoriene styrer og faglige veileder. Kommunale barnehager i Bærum har i 
gjennomsnitt 70 barnehageplasser per lederstilling, det tilsvarer gjennomsnittet i Norge. En tradisjonell barne-
hage med fire avdelinger utgjør 72 plasser. De små barnehagene har færre plasser per lederressurs, men disse 
må opprettholdes på grunn av regel- og avtaleverk. 

Rådmannen foreslår å effektivisere driften i barnehagene ved at det innføres en veiledende norm med 90 
barn per lederressurs i store barnehager. Innsparingen vises i tabellen over. Økt effekt av tiltaket fra 2017 har 
sammenheng med tilsvarende reduksjon i tilskudd til private barnehager. 

4.3.6 Investeringer
Rådmannens forslag til investeringer innen barnehageområdet er basert på barnehagebehovsplanen. Det er 
avsatt midler til bygging av fire barnehager og kjøp av tre tomter for fremtidig etablering av barnehagebygg. 
Forslaget innebærer:
• Etablering av to nye barnehager på Fornebu. Nansenparken barnehage startet opp i midlertidige lokaler 

høsten 2014, og arbeidet med permanent barnehage er i gang. Barnetallsutviklingen gjør det nødvendig å ha 
ny barnehage på plass innen utgangen av denne planperioden. Det arbeides med ulike alternative løsninger.

• Jarenga barnehage rives og erstattes av ny utvidet barnehage som står ferdig til oppstart august 2018.
• Lindelia barnehage bygges som en permanent barnehage som i første omgang skal fungere som en midler-

tidig barnehage for andre barnehager med behov for slik plassering på grunn av ombygging. 
• Det er avsatt midler til kjøp av barnehagetomter på Høvik, Sandvika, og Jar/Grav. Dette er områder med 

økt behov for barnehageplasser.

I tillegg er det foreslått avsatt midler over en tre-årsperiode til utbedring/oppgradering av stellerom i eldre bar-
nehagebygg. Dette for å kunne oppfylle kravene som gjelder til stellerom for de minste barna.

I gjeldene Handlingsprogram ligger det inne 5 millioner kroner i årlige midler til utbedring av lekeapparater 
og uteområder i barnehagene. Det foreslås en reduksjon på 1 mill. i den årlige bevilgningen til dette formålet.
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4.3.7 Økonomiske rammer for programområde 23 Barnehager

Driftsramme for programområdet
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 2014–2017 Utg 1 179,2 1 189,5 1 173,3 1 157,4 1 164,9 1 164,9

 Innt -142,8 -137,2 -137,2 -137,2 -137,2 -137,2

 Netto 1 036,4 1 052,3 1 036,1 1 020,1 1 027,7 1 027,7

   

Økonomimelding I 2014 7,9 7,2 7,2 7,2 7,2

IA-tiltak, lærlinger med mer 2,2   

Videreføring av makspris,  
2 405 kr -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8

Likeverdig behandling, økt min.tilskudd fra 96% til 98% 3,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Overføres fra Haug til Barnehagekontoret 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Demografikompensasjon 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Midlertidige barnehager, leieutgifter 2,5   

   

Økonomimelding II 2014 2,0   

IA-tiltak, lærlinger med mer 0,6   

Demografikompensasjon 1,4   

   

Tekniske 2,4 2,3 2,3 2,3

Prisvekst 2,4 2,3 2,3 2,3

   

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) 30,6 40,9 47,5 53,8

Overføres fra Haug til Barnehagekontoret 0,3 0,3 0,3 0,3

Demografikompensasjon 17,4 21,1 24,0 30,9

Demografikompensasjon (for mye lagt inn i ØKM I) -4,9 -4,9 -4,9 -4,9

Midlertidige og nye barnehager, FDV-utgifter (jf omtale i kap. 8.3) 1,9 1,9 7,7 9,6

Ikke realiserbare innsparinger vedtatt i HP 2014–2017 18,0 27,0 27,0 27,0

Redusert toppressurs -2,0 -4,5 -6,5 -9,0

   

Mill 2015 kr        

Ramme HP 2015–2018 Utg 1 198,0 1 218,6 1 216,7 1 210,9 1 225,1 1 231,4

Innt -145,0 -139,4 -140,4 -140,4 -140,4 -140,4

Netto 1 053,0 1 079,2 1 076,3 1 070,5 1 084,7 1 091,0

Investeringsramme for programområdet
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Prosjekt: Vedtatt 13,9 15,3 22,0 104,5 117,3 0,0 273,0

Alle prosjekter herav Økm I 13,9 -36,3 -43,0 29,5 47,3 0,0 11,4

 Endring -7,4 -1,1 66,1 42,0 56,5 59,0 215,1

 Ny ramme 6,5 14,2 88,1 146,5 173,8 59,0 488,1

   

Sum prosjekter 6,5 14,2 88,1 146,5 173,8 59,0 488,1

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.
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4.4 Barne- og ungdomstjenester (inkludert barnevern)
Området Barne- og ungdomstjenester omfatter tjenester innefor syv ulike programområder, som består av:
• Barnevernet på programområde 27 Barnevern
• PP-tjenesten på programområdene 22 Grunnskoleopplæring og 23 Barnehager
• Avlastningstjenesten med individuell avlastning, avlastningshjem og barneboliger og Homestart og akutt-

hjelpen på programområde 32 Pleie og omsorg
• Helsetjenester til barn og unge, inkludert rehabilitering barn og unge og Rus- og kriminalitetsforebyggende 

arbeid (SLT) på programområde 36 Kommunehelse
• Utekontakten på programområde 33 Sosialtjeneste og bolig
• Ungdom og fritid på programområde 52 Kultur og fritid

4.4.1 Innledning
Barne- og ungdomstjenestens kjernevirksomhet er forebyggende tjenester til alle barn og unge. Tjenestene 
skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår, og det er et mål å dreie tjenestene ytterligere slik at 
innsatsen kan rettes inn enda tidligere enn i dag for barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling. 

For at barne- og ungdomstjenestene skal fremstå mer helhetlige og samordnede, er det igangsatt et arbeid 
med omorganiseringer og effektiviseringer i flere deler av tjenestene. Rådmannen fortsetter dette arbeidet ved 
å gjennomgå helsestasjonsstrukturen, og ved å få en ekstern gjennomgang av barneverntjenesten. 

4.4.2 Status

Helsetjenester barn og unge

 2011 2012 2013

Psykisk helse barn og unge; antall konsultasjoner pr årsverk  504 525

Helsestasjon; antall fødsler pr årsverk helsestasjon for barn 93 82 70

Helsesøster; antall barn 0–5 år pr årsverk helsesøster  550 505

Helsesøster; antall elever barneskole (6–12 år) pr årsverk helsesøster 902 722 673

Helsesøster; antall elever ungdomsskole (13–15 år) pr årsverk helsesøster 554 488 450

Helsesøster; antall elever videregående skole (16–19 år) pr årsverk helsesøster 763 796 785

Det har i de siste årene vært en bevisst dreining av tjenestene mot tidligere innsats for barn og unge. Tjenesten 
er styrket i både 2013 og 2014, og som det fremgår av tabellen, har helsesøsterdekningen økt i alle deler av 
tjenesten. Økt helsesøsterdekning gir også færre fødsler per årsverk. Bærum har bedre helsesøsterdekning 
innenfor de fleste årstrinn enn de andre ASSS-kommunene. Eneste unntaket er helsestasjonene hvor helsesøs-
terdekningen er lavere enn ASSS-snittet.

Tjenesten har oppnådd gode resultater på alle gjennomførte kontroller og undersøkelser av barn. Målt pro-
duksjon er høy sammenlignet med andre ASSS-kommuner. Både andelen hjemmebesøk innen 14 dager etter 
hjemreise fra barselavdeling, undersøkelser av spedbarn innen åttende leveuke og helseundersøkelser av 2–3 
åringer, fireåringer og førsteklassinger er høy. Dette innebærer en  dekningsgrad på 100 prosent.

Det har vært en betydelig økning i antallet konsultasjoner hvor andelen av barn og unge som har behov for 
psykisk helsehjelp, øker.  Dette medfører et økt antall konsultasjoner per årsverk. Tilbudet innen psykisk helse 
er under utvikling (se omtale under viktige innsatsområder).

PP-tjenesten

Antall nyhenvisninger 2011 2012 2013

0–5 år 163 185 216

6–13 år 182 234 199

14–16 år 76 69 97

Voksne 19 24 26

Når det gjelder antall nyhenvisninger, viser barnehage en økning på 25 saker fra 2011 til 2012, og en økning på 
31 saker fra 2012 til 2013. Barneskole har hatt en nedgang på 35 saker fra 2012 til 2013. Ungdomsskole har hatt 
den største økningen med 28 saker. Voksenopplæring har vært stabil. 
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Antall barn med spesialpedagogisk hjelp 2011 2012 2013

Antall barn 122 143 165

Antall barn i barnehagealder som mottar spesialpedagogisk hjelp, har økt jevnt de siste årene. 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (KOSTRA-tall) 2011 2012 2013

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.–4. trinn 4,9 4,8 5,0

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.–7. trinn 8,0 8,4 7,7

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.–10. trinn 9,2 9,2 8,8

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,1 7,2 6,9

Andelen som får spesialundervisning totalt, er redusert fra 7,2 prosent til 6,9 prosent. Det er en liten økning i 
andelen elever med spesialundervisning på 1.–4. trinn, mens det er en ganske betydelig reduksjon både på 5.–7. 
trinn og 8.–10. trinn. 

Samlet øker antallet nyhenvisninger for barn 0–5 år, antallet barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i bar-
nehage og antallet barn med spesialundervisning på 1.–4.trinn. Det kan skyldes en bevisst dreining mot innsats 
i tidligere alder. Det er en utfordring at antall nyhenvisninger øker på ungdomsskolenivå. 

Barnevern 

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Det er utarbeidet en langsiktig strategi for barnevernet gjennom Melding om barnevernet 2009–2018 vedtatt 
av kommunestyret høsten 2009. Definerte innsatsområder i meldingen er: tidlig innsats, koordinerte tjenester, 
kvalitet og samarbeid samt rekruttere og beholde kompetanse.

Bærum har lav ressursbruksindikator, og det er en lav andel barn i aldersgruppen 0–17 år med undersøkelse 
eller barnevernstiltak sammenlignet med de andre kommunene i ASSS-nettverket. Dette har trolig sammen-
heng med gode oppvekstvilkår og mange gode forebyggende tiltak for alle barn i kommunen. 

Brutto enhetskostnad er redusert de siste to årene, men ligger fortsatt høyest blant ASSS-kommunene. 
Bærum har høye kostnader både på saksbehandling (administrasjon barnevern) og på tiltak. En av årsakene til 
de høye enhetskostnadene på administrasjon er pensjonskostnadene. Veksten i pensjonskostnader fra 2012 til 
2013 skyldes strammere beregningsregler, etterslep og lønnsvekst. I flere av de andre ASSS-kommunene var 
det nedgang i pensjonskostnadene fra 2012 til 2013. For øvrig har Bærum færre saker per saksbehandler enn 
øvrige kommuner, men kompleksiteten er stor, med en økning i antallet saker til fylkesnemnd og rettsapparatet. 
Det er startet en analyse av utgiftene til administrasjon gjennom en detaljert sammenligning av regnskaps- og 
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brukerdata med Stavanger kommune, som har betydelig lavere enhetskostnad til saksbehandling enn Bærum.
Enhetskostnaden på tiltak er også høy. Dette har sammenheng med at barnevernet vektlegger at barn bor 

i sitt hjem så fremt det er mulig, selv om det krever omfattende og intensive tiltak i hjemmet. Dette er kost-
andskrevende, men det er en bevisst satsning for å oppnå bedre resultater for barnet/ungdommen på sikt.

Nedgangen i enhetskostnaden gjelder plasseringer utenfor familien, og skyldes i hovedsak færre barn på in-
stitusjon og flere ungdommer på hybel/ettervern. I tillegg har Bærum mange enslige mindreårige og det meste 
av utgiftene for disse refunderes av staten. Dette vises gjennom netto driftsutgifter, hvor enhetskostnadene i 
kommunene er mer like og hvor Bærum ligger nærmere snittet. 

Det har vært en positiv utvikling for antallet avsluttende undersøkelser innen fristen på 3 måneder. Det er 
satt i gang særskilte tiltak for å oppnå bedre resultater for frister og tiltaksplaner. Det er økt oppmerksomhet på 
å holde frister i avdelingene, og dette er nedfelt i resultatavtaler på flere nivå. 

Bærums produksjon av barnevernstjenester ligger 28 prosentpoeng under snittet i ASSS. Produksjonen i 
Bærum økte med 3,2 prosent fra 2012 , mens ASSS-snittet gikk opp med 4,8 prosent. Bedringen skyldes ho-
vedsakelig kvalitetsindikatoren andelen undersøkelser med behandlingstid under 3 måneder, hvor Bærum nå 
ligger på snittet i ASSS. I tillegg har andelen barn med tiltaksplan økt betydelig og ligger nå 6,8 prosent under 
gjennomsnittet. 

Andre nøkkeltall 

Barnevern 2012 2013
Prognose 

2014

Nye meldinger til barnevernet 677 715 715

Hjelpetiltak i hjemmet 338 309 330

Plassering utenfor hjemmet 183 209 225

 – herav saker med omsorgsovertakelse 97 104 110

Akuttvedtak 36 44 42

Saker til fylkesnemnd og rettssaker 36 45 36

Antall meldinger har vært stabilt de siste årene. Det har vært en liten økning i antall hjelpetiltak i hjemmet og 
plasseringer utenfor hjemmet. Det er ventet en økning i saker med omsorgsovertagelse.  
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4.4.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer PO Arbeidsmål Delmål

Res.  
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig 
kvalitet

Alle System for kvalitets-
sikring av brukertil-
bakemeldinger for 
tjenester til barn og 
unge i Bærum

   Oppstart Under 
arbeid

Gjen-
nomført

Opprette brukerråd for alle 
tjenester til barn og unge

   Gjen-
nomført

Gjen-
nomført

Alle Nå de barn og familer 
som har behov for 
barneverntjenester

      

Gjennomføre felles tverrfaglig 
opplæring og skolere aktuelle 
ansatte i bruk av nettverksme-
todikk samt involvere andre 
aktuelle samarbeidspartnere i 
metodisk arbeid for å identifi-
sere risikofaktorer

 100/år 100/år 100/år 100/år

27 Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet

 I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for 
brukerundersøkelser og medvirkning

52  Legge til rette for 
tidsaktuelle aktiviteter 
innenfor barne- og 
ungdomstjenester

      

Videreføre utredning om alter-
nativ aktivitetshall for ungdom, 
med nye trendaktiviteter

  Gjen-
nomført

  

God bruker- 
medvirkning

Alle Sikre god 
brukermedvirkning 

      

Dokumentere gjennom fagsys-
temet at alle barn i barnevernet 
er snakket med, gitt mulighet til 
å si sin mening, bli hørt og ha 
innflytelse

95 % 85 % 90 % 98 % 98 %

Implementere økt medvirk-
ning barn og unge iht artikler i 
Barnekonvensjonen

   Gjen-
nomført
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Strategiske 
utfordringer PO Arbeidsmål Delmål

Res.  
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2017

Mål  
2018

Tjenesteproduksjon 

God 
ressurs- 
utnyttelse

27 Ha maksimum 2 % av 
undersøkelses-saker 
med behandlingstid 
over 3 måneder ved 
utgangen av 2017.

      

Ved utgangen av 2017 skal 
minimum 98% av sakene ha 
behandlingstid under 3 mnd.

76 % 98 % 98 % 98 % 98 %

27 Bedre ressursutnyt-
telse barnevernet

      

Redusere kostnadene til saks-
behandling pr. bruker

62 774 52 000 52 000 49 000 45 000

Økt antall meldinger fra helse-
stasjoner

20   30 40

Økt antall meldinger fra bar-
nehager 
(samlet antall)

41 50 65 80 80

Økt antall meldinger fra skoler  
(samlet antall)

98 130 130 150 150

36 Tilby helsetjenester til 
barn og unge i et tidlig 
innsatsperspektiv

      

Andel barn i 1.klasse – skole-
startundersøkelse

96 % 100 % 100 % 100 % 100 %

22 
og 
23

Øke andelen elever 
som får tilfredsstillen-
de utbytte av ordinær 
undervisning

 93 % 93 % 93,7 % 94 % 94 %

Forsterket veiledning / oppføl-
ging av barnehager og skoler 
med spesielle utfordringer 
(antall )

7 8 8 10 10

Omfang på 
tjenester 
tilpasset  
innbyggernes  
behov

36 Avklare hovedutfor-
dringer i helse blant 
barn og unge

      

Psykisk helse – kartlegge ef-
fekten av tilbud som gis til barn 
og unge med sammensatte 
problemer. 

   Analyse-
grunnlag 
oppret-

tet

Positiv 
utvikling

27 
og 
36

Styrke arbeidet for 
å begrense psyko-
sosiale vansker og 
hindre skjevutvikling 
hos barn og unge

      

Informasjon om tjenestetilbudet 
i barnevern og helsetjenester til 
barn og unge

5 skoler 10 skoler 10 skoler 20 skoler 20 skoler

Alle Kvalitetssikre at barn 
og unge med rett til 
tjenester får tilbud om 
dette, når behovet 
oppstår.

      

Øke antall tilrettelagte botilbud 
(ettervern) til barn og unge med 
særskilt behov

 2 2 2 2

Medarbeidere 

God ledelse  Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbeiderunder-
søkelsen skal være >75)

79 1 >75 >75 >75 >75

Godt 
medarbeider-
skap

 Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha en 
indeks på >75) 

85 1 >75 >75 >75 >75

Sykefravær  Redusert sykefravær 8,3 % 8,0 % 7,5 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012



RÅDMANNENS FORSLAG  HANDLINGSPROGRAM 2015–2018   53 

4.4.4 Viktige innsatser
Barne- og ungdomstjenester har i 2014 arbeidet målrettet for å fremstå som et helhetlig, samordnet og kvali-
tativt godt tilbud til tjenestenes ulike brukergrupper. Det er utviklet tre hovedstrategier som skal videreføres 
i 2015: 1) Felles verdiplattform for tjenestene, 2) Felles kompetanseplan for de ansatte og 3) Pådriverarbeid i 
strategien for Sammen for barn og unge, herunder operasjonalisering av barnekonvensjonen med vekt på barns 
medvirkning. Dette kommer i tillegg til å kartlegge og tilpasse tjenestene til å møte nye og endrede behov i 
barne- og ungdomsbefolkningen, bruk av evidensbaserte metoder og tiltak og sørge for at barn som fanges opp 
får riktig hjelp til rett tid.

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer for utvikling av kommunens virksomhet. For Barne- og ung-
domstjenesten er det hovedtemaene Barn og unges oppvekstvilkår, Folkehelse og levekår og Utviklingskommu-
nen som er aktuelle. Føringene fra kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp i revidering av tiltaksplanen 
Sammen for barn og unge høsten 2014. 

Ungdomsundersøkelsen som ble gjennomført i 2014, underbygger at barn og ungdom i Bærum stort sett har 
gode oppvekstvilkår. Ungdomsundersøkelsen gir kommunen god informasjon om områder det er viktig å ha en 
styrt helhetlig innsats overfor. Det gjelder særlig rusbruk, vold i nære relasjoner og ungdom som sliter med lav 
selvfølelse, angst og lettere depresjoner.

Tidlig innsats
Tidlig innsats handler både om innsats som rettes inn på et tidlig tidspunkt i barns liv, og om tidlig inngripen 
når problemer oppstår eller avdekkes – uavhengig av barnets alder. 

Helsetjenester for barn og unge er bidragsytere når det gjelder tilrettlegging av skoletilbud for barn/ungdom 
med psykiske vansker eller lidelser og med behov for tilpasning og oppfølging i skolehverdagen. Alle elever i 
Bærum skal ha et positivt skolemiljø der de er trygge, kan mestre og får positiv støtte fra skolens ansatte og for-
eldrene – slik at de kan klare å fullføre skoleløpet. For de få elevene som har alvorlige og sammensatte behov, 
og som ikke kan benytte seg av det eksisterende skoletilbudet, opprettes det et skoletilbud lokalisert på Stanga 
i tett samarbeid med nærskolen.

Videreutvikling av tilbudet til barn og unge med psykiske vansker er langsiktig og krevende. I kommunen er 
det etablert tverrfaglig ambulerende team som skal følge opp barn og unge med behov for langvarig oppfølging. 
Arbeidet startet høsten 2014, og målet er at kommunen skal gi barn og unge med psykiske lidelser, og deres 
familier, oppfølging og behandling i kombinasjon med eller etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Sam-
handlingsteamet, som er et samarbeid mellom Vestre Viken, helsetjenester, Nav og barnevernet, er etablert. 
Det er forventninger knyttet til resultatene av etableringen av teamet og hvilken effekt dette har for det samlede 
tjenestetilbudet til barn og unge.  

PP-tjenesten arbeider med rådgivning og sakkyndig utredning i barnehage, skole og i voksenopplæring. PP-
tjenesten skal sørge for at flere barn får sitt opplæringstilbud innenfor ordinære rammer på skolen. Andel elever 
med spesialundervisning ble redusert i 2014 og skal videre reduseres i 2015. For PP-tjenesten innebærer et yt-
terligere fokus på tidlig innsats at barn og unge fanges opp og får nødvendig støtte og oppfølging av barnehage 
og skole på et enda tidligere tidspunkt enn før. For å få til dette skal PP-tjenesten dreie ressursinnsatsen mer 
mot veiledning og oppfølging av skolene når det gjelder læringsmiljø, klasseromsledelse og relasjonsarbeid. 

Barnevernstjenesten har i 2014–2015 et stort utviklingsprogram med innføring av Kvello-modellen. Kvello-
metoden er en teoretisk plattform med tilhørende verktøy for bedre å kunne identifisere risiko- og beskyttelses-
faktorer i undersøkelsesfasen. Målet er å gi hjelp til de rette barna, og sette inn riktige tiltak på et tidligst mulig 
stadium. Det er et mål i handlingsprogramperioden at flere av samarbeidspartnerne i Barne- og ungdomstje-
nesten skal tilegne seg samme kunnskap og metodikk. 

Barnevernet har en ustrakt utadrettet virksomhet for å informere om barnevernets lovverk og rammer, både 
til barn og unge og aktuelle samarbeidspartnere. Et høyt antall meldinger til barnevernet bidrar til at tjenesten får 
mulighet til å fange opp den andelen av barn og unge som trenger barnevernets oppfølging og tiltak. Det er likevel 
en fare for at barn som lever i en situasjon som gir grunnlag for tiltak fra barnevernet, ikke får det, fordi de instan-
sene som ser dem hver dag har for høy terskel for å melde sin bekymring til barnevernet. Rutiner for oppfølging 
av barnevernsbarns skolegang ferdigstilles i 2014, og vil implementeres i samarbeid med skolene i 2015.

Effektivisering av tjenestene og behovsjustering av tjenestetilbudet
Det er satt i gang et arbeid med å gjennomgå helsestasjonsstrukturen i Bærum. Målet for helsestasjonsvirk-
somheten er større enheter med et mer helhetlig og faglig bedre helsestasjonstilbud. Dette vil medføre at det 
blir mindre sårbarhet ved fravær, noe som vil gi større forutsigbarhet og et mer stabilt tilbud til befolkningen.

For PP-tjenesten vil ressursinnsatsen i enda større grad enn tidligere rettes inn mot de barnehager og skoler 
der det er størst behov. I tillegg planlegges en gjennomgang av det sakkyndige utredningsarbeidet.

Byutviklingen av Sandvika og en økt andel unge på Fornebu betyr økt behov for at Ungdom og fritid leg-
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ger til rette for aktivitet for de som ikke er organisert innen den tradisjonelle idretten eller kulturlivet. Tanken 
aktivitetshus i Sandvika videreutvikles til et attraktivt møtested for musikk- og filminteressert ungdom og ungt 
entreprenørskap. På Fornebu vil mulighetene for å utvikle nye tilbud innen alternative trendaktiviteter med 
integrert miljøarbeid utvikles etter modell fra Arena Bekkestua.

Ekstern gjennomgang
Rådmannen vil igangsette en ekstern gjennomgang av barnevernet for å sikre at kommunen har rett kvalitet på 
tjenestene, hensiktsmessig organisering og rett tiltaks- og kostnadsnivå.

Den eksterne gjennomgangen, den pågående omorganiseringen hvor avdeling for mottak og avdeling for 
undersøkelser slås sammen, samt innføring av Kvello-metoden, har som mål både at barnevernet får inn de 
riktige meldingene, og også at de når ut til flere barn og unge. 

Avlastning
Avlastning og hjelp til familier som har særlig tyngende omsorg for barn, unge eller voksne, skal medvirke til at 
familiene får en tilnærmet normal tilværelse. Arbeidet med å få effektuert nye vedtak innenfor en rimelig tids-
ramme og få en smidig overgang mellom barne- og ungdomstjenester og botilbud for voksne vil fortsette i 2015.

Avlastnings- og barneboligene gir tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og et omfattende bi-
standsbehov. Det har pågått et prosjektarbeid med statlig finansiering for å øke kompetansen hos ansatte innen 
lindrende omsorg for barn. Målet var å skape trygghet, ro og et godt liv for alvorlig syke og døende barn og 
deres foreldre og pårørende. Dette nybrottsarbeidet i norsk sammenheng ble sluttført med utviklingen av et sett 
opplæringsmoduler og en kompetanseplan for ansatte som yter den daglige omsorgen i boligene.  Arbeidet med 
å videreutvikle tilbud rundt denne målgruppen videreføres.

Kriminalitetsforebyggende arbeid og forebygging av ekstremisme
Samfunnets behov for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er en utfordring som også Bærum 
kommune tar del i. Kommunen igangsetter et arbeid for å forebygge at radikalisering oppstår. Det etableres et 
to-årig prosjekt, og Rådmannen foreslår at det avsettes 0,5 millioner kroner per år for å understøtte dette arbeidet. 
Kommunen skal i samarbeid med politiet utarbeide en tverrfaglig handlingsplan for det forebyggende arbeidet og 
oppfølgingen, på tvers av områder og tjenester. Dette arbeidet evalueres mot slutten av toårs-perioden.

Implementering av Regjeringens nye handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme inkluderes i 
arbeidet. Kommunen følger i samarbeid med andre etater opp tiltak som «forskning om lokalt forebyggingsar-
beid, «forankre ansvar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i politidistriktene» og «vars-
ling ved hjemkomst av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet». Det er nedsatt en kjernegruppe 
som skal formalisere samarbeidet mellom politiet og kommunen.

4.4.5 Endringer drift

Økt aktivitet

Behov yngre ressurskrevende brukere (kjøp av plasser og individuell avlastning)
Omsorgsmeldingen beskriver at av Bærum kommunes samlede ressurser til pleie- og omsorgstjenester, benyt-
tes cirka en tredjedel til brukere under 67 år. Dette omfatter også barn og unge under 18 år. Behovet for res-
surser til disse brukerne er vanskelig å forutsi. 

Omsorgsmeldingen legger opp til en modell for kriteriebasert, skjønnsmessig vurdering av ressursbehovet 
for denne brukergruppen. Modellen gjennomgås hvert år, og oppdateres med ny kunnskap om brukere og 
behov. 

En del behov er vanskelige å beregne eller forutsi før de faktisk har oppstått. Dette gjelder særlig enkeltbru-
kere med store behov for tjenester. 

Med utgangspunkt i modellen vurderes årlig nye behov innenfor følgende områder:

• Kjøp av eksterne tjenester til ressurskrevende brukere
• Individuell avlastning

Tjenesten vil i løpet av inneværende år få flere nye brukere med betydelig tjenestebehov, men omfanget er fore-
løpig ikke kjent. Rådmannen har derfor ikke lagt inn forslag om økte budsjettbehov i dette handlingsprogram-
met. Når antall nye brukere og omfanget av deres tjenestebehov er avklart, vil Rådmannen komme tilbake med 
oversikt over nye ressursbehov i Økonomimelding I eller i neste handlingsprogram.
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Nr. 
Program-
område Økt aktivitet, mill 2015 kr

Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1 Kultur og 
fritid

Forebyggende arbeid mot ekstremisme  0,5 0,5   

  Sum  0,5 0,5 0,0 0,0

1. Kriminalitetsforebyggende arbeid og forebygging av ekstremisme
Forebyggende arbeid for å motvirke radikalisering prioriteres, se omtale under avsnittet Viktigte innsatser 
foran. Rådmannen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner i 2015 og 2016 til dette formålet.

Innsparinger

Nr.
Program-
område Innsparinger, mill 2015 kr

Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

2 Grunnskole Administrative reduksjoner, PP-tjenesten 28,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

3 Pleie og 
omsorg

Administrative reduksjoner, Avlastning 95,4 -0,7 -1,4 -1,4 -1,4

4 Barnevern Administrative reduksjoner, Barnevern 154,1 -2,8 -2,2 -2,2 -2,2

5 Kultur og 
fritid

Ungdom og fritid; Omprioritering av ressur-
ser og nedleggelse av Helset fritidssenter 

19,9 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

6 Pleie og 
omsorg

Helse; Behovstilpasset drift av akutthjelpen 3,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

7 Kommune-
helse

Behovstilpasning og effektivisering i helse-
stasjon- og skolehelsetjeneste

62,8 -1,3 -1,5 -1,5 -1,5

  Sum  -5,9 -6,3 -6,3 -6,3

2. Administrative reduksjoner, PP-tjenesten
Rådmannen iverksetter administrative tiltak i PP-tjenesten med en effekt på 0,4 mill. fra 2015.

PP-tjenesten vil prioritere systemarbeid i skolen. Alle tiltak skal være utprøvd ved skolen før en sak henvises 
til PP-tjenesten. Tjenesten har erfaring med at antallet saker reduseres ved økt bruk av konsultasjoner og bidrag 
til økt fag- og relasjonskompetanse i skolene. Denne type systemarbeid vil medføre færre henviste saker til PP-
tjenesten, som gir en besparelse på 0,4 mill. Flere elever vil få sitt opplæringstilbud innenfor ordinære rammer 
på skolen. Endringen gjelder programområde Grunnskole.

3. Administrative reduksjoner, avlastningstjenester
Rådmannen iverksetter administrative tiltak reduksjoner innen avlastning med en samlet effekt på 0,7 mill. i 
2015 som øker til 1,4 mill. fra 2016. Tiltaket omfatter sammenslåing av tjenestesteder og mer effektiv bruk av 
ressursene.  Bemanningen reduseres ved naturlig avgang og har ingen konsekvenser for brukerne. 

I samarbeid med Tildelingskontoret planlegges en gjennomgang av tildelingskriterier for avlastningstje-
nester. Det er i hovedsak snakk om en korrigering, og tiltaket har liten effekt for de fleste brukere. Endringen 
gjelder programområde Pleie og omsorg.

4. Administrative reduksjoner, Barnevern
Rådmannen iverksetter administrative for reduksjoner i barnevernet med en samlet effekt på 2,8 mill. i 2015 og 
2,2 mill. fra 2016. I tillegg kommer uspesifiserte innsparingskrav vedtatt i Handlingsprogram 2014–2017 (2,0 
mill. i 2016 og 3,8 mill. per år fra og med 2017). Den samlede reduksjon for barnevernet blir dermed 4,2 mill. i 
2016 og 6,0 mill. per år fra og med 2017. 

Tiltakene går ut på å effektivisere driften av kommunale botiltak for enslige mindreårige, og å redusere 
administrasjonen i barnevernet, hvor Bærum ligger høyere enn sammenliknbare kommuner.  Det er også en 
innstramming i refusjonsordningen for enslige mindreårige, som medfører et behov for tilpasning og effekti-
visering av driften.

Innsparinger løses ved sammenslåing av avdelinger og naturlig avgang. For øvrig inndras mindre stillings-
brøker, og erstatning av ansatte som slutter blir vurdert. Innsparingen har ingen direkte konsekvenser for barn 
og unge i barnevernet. Ungdom i botiltak vil ikke få et kvalitativt redusert tilbud. Endringen gjelder program-
område Barnevern.
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5. Omprioritering av ressurser og nedleggelse av Helset fritidssenter
Innenfor Ungdom og fritid er det behov for å styrke virksomheten flere steder. 

En nedleggelse av Helset fritidssenter vil frigjøre midler som delvis benyttes til å styrke øvrige virksom-
heter og etablere fritidsaktiviteter på Fornebu. Helset og Bærums Verk er et etablert boområde. Området har 
et relativt lite fritidssenter med lave brukertall, samtidig som Rykkinn fritidshus har god kapasitet og ligger 
i nærheten. Flere av aktivitetene ved Helset kan overføres til Rykkinn fritidshus. Andre deler av tilbudet kan 
erstattes av Lommedalen kirke, som har et aktivt og attraktivt ungdomstilbud. Forslaget vedtas under program-
område Kultur og fritid.

6. Behovstilpasset drift av akutthjelpen 
Akutthjelp i hjemmet skal sikre barnefamilier nødvendig hjelp i hjemmet i en akutt krise. Dette er en ikke-
lovpålagt tjeneste. Målgruppen er barnefamilier i akutt krise med barn under 12 år. Akutthjelpen består av 4 
hele årsverk. Det har vært redusert behov for tjenesten fra 2012. Ikke utnyttet kapasitet har økt fra cirka 33 
prosent i 2012 til cirka 44 prosent i 2013. Rådmannen foreslår at tiltaket justeres i samsvar med reelt behov og 
etterspørsel. Forslaget vedtas under programområde Pleie og omsorg.

7. Behovstilpasning og effektivisering i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Skilsmissegruppene ble igangsatt for mer enn ti år siden og er et samarbeid mellom helsesøster og skole. Koor-
dinator har ansvar for opplæring i metoden og implementering. Målet var opprinnelig at gruppene skulle være 
selvgående etter en viss tid. Rådmannen foreslår at koordinatorstilling for skilsmissegrupper avvikles, og at 
gruppevirksomheten blir en del av skolens drift som forutsatt ved endt prosjektperiode.

Godt samliv er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre som tilbys via helsestasjonen. Hensikten med 
kurset er å gi støtte og inspirasjon til foreldre i en periode med store forandringer i hverdagen. Det var få par 
som benyttet seg av tilbudet i 2013. Rådmannen foreslår derfor at samlivskurs Godt samliv avvikles. Tilsva-
rende oppfølging gis via familievernkontorene og private.

En samlokalisering av enkelte helsestasjonene kan gi et mer robust, helhetlig og faglig bedre tilbud til bru-
kerne. Det vil medføre at det blir mindre sårbarhet ved fravær, noe som vil gi større forutsigbarhet og et mer 
stabilt tilbud til befolkningen.  Det er påbegynt et arbeid når det gjelder hvilke helsestasjoner det er aktuelt å 
slå sammen i Bærum øst. Aktuelle helsestasjoner er Grav, Eiksmarka, Haslum og Bekkestua. Det er mulig å 
gjennomføre samlokaliseringen i løpet av 2015, forutsatt at egnede lokaler fremskaffes. 

Forslaget vedtas under programområde Kommunehelse.

4.4.6 Investeringer

Haugtun bolig med heldøgns omsorgstjenester for barn og unge 
Egen sak om Haugtun er under utarbeidelse. Kommunen er i dialog med Husbanken. Midlene til mulighets-
studie forskyves et år. Forslaget vedtas under programområdet Pleie og omsorg.

Oppgradering av Bærumungdommens motorsenter
Ved motorsenteret er det eget verksted, et skateanlegg ute, tilbud innen trail og All Terrain firehjuls motorsy-
kler (ATV). Anlegget tar også imot ungdom med spesielle behov, men utearealene som benyttes, er både for 
små og lite egnet, og ikke tilfredsstillende med hensyn til sikkerhet. Ved å bygge ut parkeringsplassen og areal 
knyttet til bygget, er det mulig å gi et bedre og sikrere tilbud. Aktivitetene kan også tilpasses brukere med 
nedsatt funksjonsevne. 

Utbygging vil finne sted i 2015 og 2016. Budsjettbehovet er beregnet til 1,5 mill., hvor 0,3 mill. kan dekkes 
ved å søke tippemidler. Forslaget vedtas under programområdet Kultur og fritid.
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4.4.7 Økonomiske rammer for programområde 27 Barnevern

Driftsramme for programområdet 

  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 2014–2017 Utg 225,0 232,5 232,5 232,5 232,5 232,5

 Innt -74,8 -78,4 -78,4 -78,4 -78,4 -78,4

 Netto 150,2 154,1 154,1 154,1 154,1 154,1

   

Økonomimelding I 2014 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Økning i kommunale egenandeler 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Refusjonsordning enslige unge asylsøkere 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Tilsyn fosterhjem 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

   

Økonomimelding II 2014 -1,7   

Overføring investeringsbudsjettet, oppgradering 
lokaler -2,0   

Overføring prosjektstilling ekstremisme, til Kultur og fritid -0,3   

Økte kommunale egenandeler fosterhjem 0,6   

   

Tekniske 0,0 0,0 0,0 0,0

Prisvekst 0,0 0,0 0,0 0,0

   

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) -1,6 -3,0 -4,8 -4,8

Økte kommunale egenandeler fosterhjem 1,2 1,2 1,2 1,2

Gjenstående omstillingstiltak Barne- og ungdomstjenester  -2,0 -3,8 -3,8

Administrative reduksjoner, Barnevern -2,8 -2,2 -2,2 -2,2

   

Mill 2015 kr     

Ramme HP 2015–2018
 
 

Utg 228,6 245,0 236,4 235,0 233,2 233,2

Innt -75,9 -79,6 -73,6 -73,6 -73,6 -73,6

Netto 152,6 165,4 162,8 161,4 159,6 159,6

Investeringsramme for programområdet
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Prosjekt: Vedtatt 0,3 0,0  0,3

Alle pro-
sjekter herav Økm I 0,3 0,0  0,3

 Endring 0,0 2,0  2,0

 Ny ramme 0,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3

   

Sum prosjekter 0,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.
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Sektorutvalg for bistand og omsorg har det politiske ansvaret for programområdene 32 Pleie og omsorg, 33 
Sosialtjeneste og bolig og 36 Kommunehelse.

5.1 Samlet omtale av sektoren
Sektor bistand og omsorg har et omfattende helse- og omsorgsansvar som både tilrettelegger og tjenesteyter 
for kommunens innbyggere. Sektorens tjenester er komplekse og varierte, og omfatter hele spekteret av inn-
sats, fra helsefremmende arbeid, forebygging, rehabilitering til pleie og omsorg, diagnostisering og medisinsk 
behandling.

Viktige innsatser
Helsemeldingen og Mestrings- og omsorgsmelding 2013–2023 er viktige strategiske styringsverktøy for 

Sektor bistand og omsorg. De strategiske grepene som beskrives i meldingene, skal forberede kommunen på å 
møte økte behov innen en trangere ressurssituasjon. 

Første hovedgrep, økt selvhjulpenhet, handler om å redusere behovet for tjenester. En frisk og aktiv befolk-
ning har mindre behov for tjenester. Når behovet for tjenester oppstår, bør tjenestens hovedfokus være å hjelpe 
brukeren til å få tilbake det funksjonsnivået som er tapt. Teknologi kan både gi trygghet og redusere behovet 
for hjelp.

Andre hovedgrep, arbeidsdeling, handler om at det offentlige ikke kan dekke alle behov. De ulike bidragsy-
tere i dagens velferdssamfunn må styrkes. Det offentlige kan ikke bære veksten i behov alene.

Når kommunen skal være tjenesteyter, må tjenesteytingen skje på en effektiv måte. Dette handler tredje 
hovedgrep om, effektive tjenester. Riktig sammensetning av tjenester, slik at behovene kan dekkes på laveste 
effektive omsorgsnivå, er fortsatt et viktig prinsipp. I tillegg er det en forutsetning for effektive tjenester at de 
fysiske og økonomiske rammer tjenestene ytes innenfor, er rasjonelle. Kravet om effektive tjenester gjelder 
både for de tjenester kommunen selv utfører, og de tjenester kommunen kjøper av private utførere.

Kommunen skal tilrettelegge og yte tjenester slik at den enkelte bruker i størst mulig grad er i stand til å 
mestre sin livssituasjon. Økt selvhjulpenhet vil både gi bedre livskvalitet og redusere behovet for kommunale 
tjenester. Tjenesteytingen skal på den ene siden bidra til et omsorgsnivå som er tilpasset den enkeltes behov, 
samtidig som brukerne på den andre siden skal få mulighet til å utnytte og utvikle sine ressurser med sikte på 
selvhjulpenhet og opplevelse av mestring. I denne sammenheng er forebygging, aktivisering og bruk av vel-
ferdsteknologiske løsninger sentrale komponenter.

Helsetilstanden i bærumsbefolkningen er stort sett god. Til tross for dette står kommunen overfor en rekke 
utfordringer innen helsefeltet. Lavterskeltilbud, forebygging, mestring og tidlig innsats er tilnærminger som 
utgjør en viktig plattform for kommunens tjenestetilbud innenfor somatisk og psykisk helse. Kommunen skal 
medvirke til at de målgrupper som «faller utenfor» på grunn av manglende mestring, tilhørighet eller materi-
elle/bomessige forhold, skal ha noe å leve av, leve i og leve for.    

Målgrupper
Tjenestene retter seg mot personer i alle aldre med pleie- og omsorgsbehov, utviklingshemming eller psykiske 
lidelser. I tillegg ivaretar Sektor bistand og omsorg innbyggernes behov for fysiske og psykiske helsetjenester. 
Sosialtjeneste og bolig har et primært ansvar for å bedre levekårene for vanskeligstilte, fremme overgang til 
arbeid, bidra til sosial og økonomisk trygghet og sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.

5  Sektor bistand og omsorg
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Tjenesteyting og medvirkning
Fremtidig tjenesteyting forutsetter at brukere også tar del i oppbygging og utforming av tjenestetilbudet, og 
ikke forholder seg som rene forbrukere til helse- og omsorgstjenester. Aktivt medansvar bidrar til at forvent-
ningene til tjenestetilbudets kvalitet og omfang blir mer realistiske. Aktiv deltakelse styrker også den enkeltes 
egen handlingskompetanse i å kunne ta vare på seg selv og andre, slik at ikke alt må overlates til profesjonelle 
fagutøvere. Sterkere brukermedvirkning er en viktig forutsetning for framtidige omsorgstjenester.

Innovasjon og kompetanse (velferdsteknologi)
For å møte de demografiske, samfunnsmessige og helsemessige utfordringer har Regjeringen satt fornying 
og innovasjon i hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten på dagsordenen. Sektor bistand og omsorg 
vil legge vekt på å stimulere til en innovasjonskultur hvor organisasjonens ledere og medarbeidere finner nye 
løsninger på eksisterende utfordringer. 

Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen er en retningsreform som legger grunnlaget for innholdsmessige og organisatoriske 
endringer i kommunal sektor. Et av hovedmålene er å utvikle en ny kommunerolle, slik at kommunene i større 
grad enn i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpet. Det legges derfor 
opp til økt støtte av pasientens egenmestring, økt innsats på forebyggende og helsefremmende tiltak og utbyg-
ging av lavterskeltilbud. Dette krever nye arbeids- og samarbeidsformer, nytt tjenesteinnhold og nye måter å 
løse oppgavene på.

I kommuneproposisjonen for 2015 ble det varslet et bortfall av medfinansieringsordningen. De konkrete 
endringene vil legges frem og vedtas i statsbudsjettet for 2015. Et bortfall av ordningen vil skape utfordringer 
i forhold til de tiltakene som kommunen har iverksatt. Rådmannen vil komme tilbake til saken i Økonomimel-
ding I 2015. 

Alle kommuner er lovpålagt å iverksette øyeblikkelig hjelp-døgnplasser innen 1. januar 2016. Bærum kom-
mune søkte om cirka 25 millioner kroner i 2014 og fikk tildelt 3,1 mill. Midlene skal brukes til å øke antall 
akuttplasser for Legevakten og styrke kompetansen før tilbudet etableres i løpet av 2015. Opprettelse av øy-
eblikkelig hjelp-døgnplasser gjøres i samarbeid med Bærum sykehus. 

I Handlingsprogram 2013–2016 ble det vedtatt å gjennomføre forprosjekt med tanke på etablering av et nytt 
lokalmedisinsk senter – Helsehus. Det er også anskaffet en mulig tomt til formålet. Etter en gjennomgang av 
økonomiske konsekvenser, og sett i lys av kommunes behov for tomteareal, ønsker ikke Rådmannen å gå videre 
med helsehusprosjektet i sin nåværende form. Rådmannen vil komme tilbake til alternative løsninger i egen sak. 

5.1.1 Sektorrammer

Driftsramme for sektoren
  Regnskap

2013
Budsjett

2014
Budsjett

2015

Handlingsprogram

Mill 2015 kr  2016 2017 2018

Ramme HP 2015–2018 Utg 3 486,7 3 404,6 3 247,6 3 283,1 3 304,0 3 337,0

 Innt -867,5 -798,2 -836,0 -854,9 -854,9 -866,3

 Netto 2 619,2 2 606,4 2 411,6 2 428,2 2 449,1 2 470,7

Investeringsramme for sektoren
  Fond*)

2013
Budsjett

2014
Budsjett

2015

Handlingsprogram

Mill kr  2016 2017 2018

Ramme HP 2015–2018 Utg 110,9 283,5 414,9 512,2 428,3 460,6

 Innt 0,0 -13,2 -136,3 -57,8 -32,2 -403,2

 Netto 110,9 270,3 278,6 454,5 396,1 57,4

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.

KAP.
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5.2 Pleie og omsorg
Programområdet omfatter fem resultatområder – 320 aktivisering av eldre og funksjonshemmede, 322 institu-
sjonslokaler (FDVU), 323 pleie/omsorg/hjelp i hjemmet, 342 pleie/omsorg/hjelp i institusjon og 325 akutthjelp 
helse og omsorgstjenester.

5.2.1 Innledning
Sentrale tjenester innen programområdet er seniorsentrene, hjemmebaserte tjenester, samt bo- og behandlings-
sentre med langtids-, korttids- og dagsenterplasser for eldre.

Hjemmebaserte tjenester yter pleie- og omsorgstjenester til alle aldersgrupper og omfatter ambulerende tje-
nester, boliger med heldøgnsbemanning for eldre, for mennesker med psykiske lidelser og psykisk utviklings-
hemming. Det er også tilbud av ulike avlastningstjenester, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. 

Rådmannen foreslår å opprettholde og styrke satsningen på tjenester som skal bidra til at innbyggere med 
pleie- og omsorgsbehov skal kunne bo lengst mulig hjemme. Demensomsorg, lindrende behandling og hver-
dagsrehabilitering/hverdagsmestring er sentrale satsningsområder. Bruker- og innbyggerdialog skal styrkes, 
knyttet til forventningsavklaring og involvering i utvikling av tjenestetilbudet. 

Strukturelle grep med etablering og planlegging av mer robuste driftsenheter forsetter.
Rådmannen foreslår å fremskynde bygging av nytt bo- og behandlingssenter for å skape erstatningsplasser 

ved avvikling og ombygging av små og utidsmessige enheter. 
Rådmannen gjennomfører i dette handlingsprogrammet effektiviseringstiltak på alle tjenestesteder i Pleie 

og omsorg, som til sammen gir betydelig innsparing.

5.2.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Diagrammet viser at korrigert netto driftsutgift per innbygger, korrigert for beregnet behov, i Bærum ligger 8 
prosent over snitt i ASSS. 

For brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester ligger Bærum høyest i nettverket. Noe av differan-
sen skyldes at Bærum kommune har ansvar for vertskommunebrukere etter HVPU-reformen og mottar statlig 
rammetilskudd for dette. Korrigert for dette blir enhetskostnaden redusert fra 25 prosent til 21 prosent over 
snittet i ASSS. Kartlagte årsaker til den høye enhetskostnaden er at Bærum kommune har et mer omfattende 
tjenestetilbud til personer med psykisk utviklingshemming og en høy andel tjenestemottakere i kommunalt 
tilrettelagte boliger. Videre har kommunen et høyt antall boliger med service med heldøgns tjenestetilbud, der 
andre kommuner gir tjenester i institusjon. Fra kartlagt bistandsbehov (IPLOS) fremgår det at kommunen har 
en høyere andel tjenestemottakere med stort behov.

For korrigerte brutto driftsutgifter per kommunale institusjonsplass ligger kommunen like under snittet i 
ASSS. Nøkkeltallet inkluderer også tjenester i avlastning/barneboliger og utgjør om lag 4 prosent av plassene 
og 8 prosent av kostnadene. Antall avlastningsplasser for barn er omtrent like mange som gjennomsnitt i ASSS. 

Produksjonsindeksen for 2013 viser at Bærum gir noe mer pleie- og omsorgstjenester enn gjennomsnittet i 
sammenliknbare kommuner. I tillegg lå brutto kostnad per innbygger i Bærum høyere enn ASSS-snittet. Dette 
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gjør at effektiviteten lå 8,7 prosent under ASSS-snittet. Samlet sett indikerer dette at Bærum får mindre ut av 
ressursene i Pleie og omsorg enn gjennomsnittet av de største kommunene.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall – Pleie og omsorg 2011 2012 2013

Andel innbyggere over 80 år som er mottakere av hjemmetjenester 28,8 % 28,7 % 29,2 %

Andel innbyggere over 80 år som er beboere i institusjon 13,3 % 13,2 % 13,1 %

Andel innbyggere over 80 år som er beboere i institusjon eller heldøgnsbemannet bolig 17,8 % 17,8 % 17,6 %

Antall plasser i institusjon korrigert for kjøp/salg til andre kommuner 975 977 969

Antall leiligheter i bolig med service* 423 423 449

Andel av mottakere hjemmetjenester under 67 år 39,4 % 40,8 % 39,9 %

Dekningsgrad psykisk utviklingshemmede i heldøgnsbemannet bolig** 66,8 % 71,7 %  

Plasser i institusjon og beboere i bolig m/heldøgns bemanning i prosent av mot-
takere av pleie og omsorgstjenester 36,6 % 36,0 % 36,6 %

*   Kun kommunale. Tall for 2011–2012 korrigert i forhold til HP 2014–2017
** Ikke nye tall etter 2012

Tabellen med nøkkeltall viser at det har vært små endringer på omfanget av tjenester de siste årene. Reduksjonen 
i plasser i institusjon skyldes avviklet avtale med Cathinka Guldbergsenteret i Oslo. Økning i bolig med service 
skyldes nye plasser i Gamle Drammensvei bolig med service og en økning av antall plasser i Atriumgården bolig 
med service. 

Av det totale antall tjenestemottakere i Bærum kommune er det en større andel som mottar tjenester i 
heldøgnsbemannede boliger og institusjoner enn i andre ASSS-kommuner. Antall plasser i institusjon og hel-
døgns omsorgsbolig i forhold til pleie- og omsorgsmottakere er på om lag 37 prosent. Dette gjelder avlastning i 
institusjon for barn og unge, institusjonsplasser for eldre, boliger for psykisk syke, for mennesker med psykisk 
utviklingshemming og for eldre.  

Nøkkeltall – Psykisk helse 2011 2012 2013

Psykisk helse ambulerende    

Antall brukere 572 604 592

Antall vedtakstimer Psykisk helse ambulerende  35 709 39 852

Omsorgsboliger innenfor psykisk helse    

Antall beboere i omsorgsboliger psykisk helse 121 118 121

  - andel beboere som har flyttet til lavere eller høyere omsorgsnivå  7 % 15 %

  - andel beboere i en fast/strukturert dagaktivitet 28 % 18 % 13 %

  - andel beboere i en fast jobb 18 % 24 % 22 %

For målgruppen rus og psykisk helse legges det vekt på tiltak som understøtter en tjenestevridning fra 
tjenesteyting til tilrettelegging, og som samtidig medvirker til samordnede og helhetlige tjenester.

Antall brukere ved Psykisk helse ambulerende har økt fra 2011 til 2012, for så å stabilisere seg. Tildelings-
kontoret har i perioden gjennomgått egen tildelingspraksis. Innføringen av samhandlingsreformen har ført 
til endrede kriterier for innleggelse innen spesialisthelsetjenesten og kortere behandlingstid. Dette medfører 
at flere brukerne har behov for et økt antall vedtakstimer og mer spesialiserte og koordinerte tjenester på 
kommunalt nivå. Det registreres et økt antall yngre brukere med sammensatt og utfordrende problematikk.

Det har vært et jevnt antall beboere i omsorgsboligene innenfor psykisk helse i perioden. Etablering av 
boligtrapp og tjenesteyting i tråd med denne har medført at økt antall brukere har flyttet til lavere eller høyere 
omsorgsnivå. I 2012 var det 8 brukere som flyttet og for 2013 var tallet 18 brukere, de fleste brukere flyttet til 
et lavere omsorgsnivå. Ved utflytting til frittstående bolig uten stasjonær bemanning overføres tjenesteytingen 
til Psykisk helse ambulerende tjeneste. 

Det er et mål at brukere skal kunne bo mest mulig selvstendig og være i en fast, strukturert dagaktivitet 
eller i fast jobb. Det har vært en liten økning i andelen beboere i fast jobb fra 2011 til 2012, og en betydelig 
nedgang i andelen i dagaktivitet. Dette kan sees i sammenheng med økt mestring og påfølgende utflytting til 
lavere omsorgsnivå hos noen brukere, samt et økt antall beboere med tidlig aldring og redusert funksjonsnivå.

KAP.
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5.2.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res.
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig kvalitet Styrke  
demensomsorgen

       

Antall personer som har mottatt 
pårørendeopplæring

223 125 250 275 300 320

Etablere tilpasset dagtilbud for 15 
yngre brukere (under 60 år)

- 10 10 10 15 15

Antall demensutredninger 96  150 150 150 150

Antall personer med individuell 
avlastning for eldre

127 130 150 150 150 150

Pasientsikkerhet        

Antall legemiddelgjennomgang   100 100 100 100

Økt 
selvhjulpenhet

       

Antall vedtak med hverdagsrehabi-
litering

  50 75 100 125

Brukertilfredshet med tjenestetilbudet
 

I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for 
brukerundersøkelser og medvirkning

God bruker- 
medvirkning

Opplevd god 
brukermedvirkning

 I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for 
brukerundersøkelser og medvirkning

Etablere nye kommunikasjonsmu-
ligheter for innbyggere om pleie og 
omsorgstjenester

  Gjen-
nom-
ført

   

Gjennomføre innbyggerdialog om 
forventninger til tjenestetilbudet

  Gjen-
nom-
ført

   

Etablere Atriumgår-
den ressurssenter og 
velferdstorg

       

Antall konsultasjoner ved Atrium res-
surssenter og velferdstorg

  Regis-
trere 
antall

Vekst   

Tjenesteproduksjon

God ressurs- 
utnyttelse

Bedre produksjons-
indeksen

Mer rasjonell organisering og turnus 
gir færre tjenesteytere pr bruker - ut-
førelsen av hjemmebaserte tjenester 
fordeles utover døgnet: Elektronisk 
registrering skal sikre kontroll på at 
brukerne får nødvendige tjenester.

    Gjen-
nom-
ført

 

Effektive 
tjenester

 

Redusert administrasjonstid ambule-
rende tjeneste

  1 % 1 % 1 % 1 %

Styrke automati-
sering og digitale 
tjenester på nett

 

Etablere nytt bookingssystem på 
Emma Gjestehus

    Gjen-
nom-
ført

 

God
fagkompetanse

 Andel faglært personell i brukerrettet 
tjeneste

  80 % 80 % 80 % 80 %
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res.
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Omfang på 
tjenester tilpasset  
innbyggernes  
behov

Sikre tilstrekkelig an-
tall heldøgnsplasser

       

Dekningsgrad heldøgns plasser 25 % 25 % 25 % 26 % 26 % 26 %

Alle plasser i bo- og behandlings-
sentre/boliger med service skal med 
bygningstekninske endringer og 
velferdsteknologi tilrettelegges for 
beboere med demens

 60 300 500 700 900

Økt andel korttidsplasser 22 %  23 % 23 % 23 % 23 %

Planlegge omkring 100 nye plasser 
i bofelleskap for demente og avvikle 
tilsvarende antall eksisterende plas-
ser med mulighet for heldøgns pleie 
og omsorg (vurdere demenslandsby-
konsept)

 Utre-
det

Opp-
start

 Gjen-
nom-
ført

 

Opprettholde et lavt antall døgn for 
utskrivningsklare pasienter

550 <365 
pr år

<365 
pr år

<365 
pr år

<365 
pr år

<365 
pr år

Det er etablert tje-
nester innen psykisk 
helse boliger i hen-
hold til boligtrappen

       

Etablert boenheter etter ”stjernebolig 
modellen” for mennesker med psy-
kisk lidelse, rus og krevende adferd 
(antall boenheter, aggregerte tall)

   8  16

Det er etablert bo 
-og behandlingsplas-
ser til brukere med 
psykisk helse- og 
rusmiddelproblem 

       

Etablere heldøgns omsorgsplasser 
med medisinsk oppfølging innen 
alderspsykiatri og rus

     10

Opplevd ensom-
het blant eldre er 
redusert 

       

Etablere et prosjekt som avklarer 
definisjon, kartlegger forekomst, 
demografiske forskjeller og fremmer 
tiltak i regi av seniorsentrene

   Kart-
legging 
gjen-
nom-
ført

Tiltak      
imple-
men-
tert

 

Forebygge isola-
sjon og ensomhet 
for personer med 
bistandsbehov med 
rett til støttekontakt

       

Øke antall vedtak om støttekontakt 
med deltagelse i grupper. 

  Telle  Økt 
antall 
med 5

 

Medarbeidere 

God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbeiderundersøkel-
sen skal være >75)

80 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt 
medarbeiderskap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha en indeks på 
>70) 

85 1 >75 >75 >76 >77 >78

Sykefravær Redusert sykefravær 10,1 % 10,0 % 9,0 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012

5.2.4 Viktige innsatser 
Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer for utviklingen av kommunens virksomhet. For Pleie og omsorg er 
det særlig hovedtemaene folkehelse og levekår og utviklingskommunen som er aktuelle. Føringene fra kommu-
neplanens samfunnsdel er fulgt opp i Mestrings- og omsorgsmelding 2013–2023, som ble vedtatt i januar 2014.

Mestrings- og omsorgsmeldingen skal være et viktig styringsverktøy i kommende tiårsperiode. De grepene 
som foreslås i meldingen, skal både utvikle tjenestene tilrettelegge for en trangere ressurssituasjon. Meldingen 
er bygd opp rundt tre hovedgrep, som også finnes igjen i Rådmannens forslag til handlingsprogram: Mestring/
økt selvhjulpenhet, arbeidsdeling og effektive tjenester. Dette er nærmere beskrevet i innledningskapittelet for 
Sektor bistand og omsorg.
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Noen tiltak og utredninger som følger opp disse hovedgrepene, ble vedtatt allerede i Handlingsprogram 
2014–2017. Arbeidet med disse tiltakene er kommet godt i gang, og effekten av tiltakene økes i 2015. Rådman-
nen vil her beskrive viktige innsatser innen Pleie og omsorg.

Tilrettelagt treningstilbud

    Mestring/økt selvhjulpenhet            n  Arbeidsdeling            n  Effektive tjenester

Det er et mål å stimulere til økt fysisk og sosial aktivitet for å forebygge behov for pleie- og omsorgstjenester. 
I tråd med dette foreslår Rådmannen at det etableres treningsrom ved anlegg for bolig med service og i til-
knytning til dagtilbud for eldre. Det foreslås samtidig å ansette fysioterapeut/personlig trener (to årsverk) som 
sammen med brukere utarbeider og følger opp individuelt treningstilbud for beboere ved bolig med service 
og for brukere av dagsenter. Rådmannen foreslår at det avsettes 4 millioner kroner til treningsutstyr mv. For 
driften legger Rådmannen til grunn at treningstilbudet skal bidra til redusert vekst i behov for tjenester, og at 
det derfor kan dekkes innenfor rammen av demografikompensasjonen.

Hospice Stabekk lindrende enhet – økt kapasitet, flere korttidsplasser

  n  Mestring/økt selvhjulpenhet            n  Arbeidsdeling              Effektive tjenester

I fjorårets handlingsprogram ble det vedtatt å utvide antallet plasser med lindrende omsorg (palliasjon) ved 
Hospice Stabekk fra 11 til 16 plasser fra andre halvår 2015, ved å ta i bruk 5 leiligheter fra bolig med service i 
samme bygg. Samtidig påpekte Rådmannen at kommunen mangler et forsterket og tilrettelagt palliativt tilbud i 
den ordinære institusjonstjenesten. Det gjør at det i dag er forskjeller mellom omsorgstilbudet Hospice Stabekk 
gir og det andre korttidsplasser kan tilby pasienter og pårørende med behov for lindrende omsorg ved livets 
slutt. 

Rådmannen foreslår at kapasiteten ved Hospice Stabekk lindrende enhet økes fra 11 til 22 korttidsplas-
ser. I dag inneholder bygget 14 boliger med service, i tillegg til 11 plasser ved Hospice Stabekk. Bolig med 
service-delen omgjøres til 11 korttidsplasser med samme lindrende tilbud som de øvrige plassene ved Hospice 
Stabekk. Dette vil gi stordriftsfordeler, og mer riktig bruk av ressurser. Kvalitetsmessig vil det bli et mer likt 
tilbud for alle med behov for korttidsplass med lindrende behandling. Det er i dag kort venteliste for boliger 
med service (omkring ti på venteliste), og Rådmannen legger til grunn at prioriterte behov kan dekkes innen 
dagens boligmasse. 

De 3 siste leilighetene disponeres til fellesarealer og personalbase. Totalt reduseres antallet boliger med 
service med 14 (9 mer enn forutsatt i Handlingsprogram 2014–2017) og antallet korttidsplasser øker med 11 (6 
mer enn forutsatt i Handlingsprogram 2014–2017).

Til korttidsplasser med lindrende tilbud kreves mer driftsressurser enn til boliger med service. Endringen 
medfører et økt behov på om lag 1,5 millioner kroner i 2015 og deretter 1,2 mill. årlig. Dette er en endring i 
tjenestetilbudet som dekkes innenfor veksten i demografimodellen.

Demens

    Mestring/økt selvhjulpenhet              Arbeidsdeling              Effektive tjenester

Satsning på demensomsorg fortsetter i handlingsprogramperioden. Det gjelder både kompetanseutvikling, 
fysisk tilrettelegging av plasser, avlastning og utforming av tjenestetilbud.

Høsten 2014 åpner Atrium ressurssenter i Sandvika, og det vil være i full drift fra 2015. Ressurssenteret vil 
være et lavterskeltilbud for alle innbyggere med behov for informasjon eller rådgivning om demens og andre 
aldersrelaterte utfordringer. Det vil også samle kommunens tilbud om opplæring og avlastning for personer med 
demens. Senteret inneholder også dagtilbud for yngre personer med demens. Senteret skal ha ansvaret for koordi-
nering av hukommelsesteam, avlastning, opplæring og informasjon om demens. Forsknings- og utviklingsarbeid 
vil også være viktige oppgaver for ressurssenteret, som har knyttet til seg sentrale fagressurser på området. 
Satsningen på demensomsorg møter på denne måten alle de tre hovedgrepene som skisseres i Mestrings- og 
omsorgsmeldingen. 
• Dagsenter, avlastning og bemanning med god kompetanse innebærer at personer med demens kan få et 

tilbud som bidrar til økt selvhjulpenhet og dermed utsatt behov for mer omfattende tjenestetilbud. 
• Pårørendeopplæring og avlastning fører til at personer med demens kan bli lenger i eget hjem, og utsetter 

behov for institusjonsplass. 
• Det er gjennomført kompetanseutvikling i alle ledd, fra leger til ekstravakter. Økt kompetanse om demens 

medfører mindre uro blant brukere ved spesialplasser for demens. Dette innebærer økt kvalitet og bedre si-
tuasjon for brukerne, samtidig som det kan redusere bemanningsbehovet og gjøre tjenestene mer effektive. 
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Bokollektiv for personer med demens – landsbykonsept

    Mestring/økt selvhjulpenhet            n  Arbeidsdeling              Effektive tjenester

Sektorutvalg for bistand og omsorg har vedtatt at det gjennomføres et pilotforsøk der Lommedalen bolig med 
service etableres som bofellesskap for personer med demens, og elementer fra landsbytenkning søkes innpas-
set. Samtidig ble det vedtatt å utrede Bærum kommunes versjon av landsbykonseptet, med sikte på realisering 
i nytt, stort anlegg.

Utredningsarbeidet for Lommedalen bolig med service viser at bygget ikke er egnet for formålet uten svært 
omfattende og kostbar ombygging. Rådmannen arbeider imidlertid videre med utredning om Bærums av ver-
sjon bokollektiv med landsbykonsept. Utredningen vil bli presentert høsten 2014. Rådmannen foreslår at lands-
bykonseptet iverksettes i den planlagte nye Dønski bolig med service, som planlegges ferdigstilt i 2018. Plan-
arbeidet for bygget er innrettet med sikte på at det legges til rette for landsbykonseptet. 

Samarbeid med frisklivs- og mestringssenteret

    Mestring/økt selvhjulpenhet              Arbeidsdeling              Effektive tjenester

Pleie- og omsorgstjenestene vil ha et aktivt samarbeid med Bærum frisklivs- og mestringssenter, og benytte 
dette i tilfeller der det kan gjøre brukere mer selvhjulpne. Frisklivs- og mestringssenteret er en kombinasjon av 
en frisklivssentral og et kommunalt lærings- og mestringssenter. Det tilbyr frisklivsresept og ulike mestrings-
tilbud. Senteret arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å 
håndtere langvarig sykdom eller helseforandring.

Brukerdialog

    Mestring/økt selvhjulpenhet              Arbeidsdeling             Effektive tjenester

Kommuneplanens samfunnsdel sier at kommunen skal ta i bruk nye metoder for medvirkning. Dette er fulgt 
opp i Mestrings- og omsorgsmeldingen, som forutsetter at kommunen skal dra nytte av kompetanse og erfarin-
ger fra innbyggere, næringsliv, brukere, pårørende og medarbeidere i utviklingen av pleie- og omsorgstjenes-
tene. Rådmannen vil i 2015 følge opp dette med utvikling og utprøving av nye metoder for brukermedvirkning 
og brukerdialog. 

For Sektor bistand og omsorg er det igangsatt et prosjekt som skal se nærmere på metodisk tilrettelegging 
og implementering av nye former for dialog og medvirkning. Rådmannen har høsten 2014 fremme egen sak 
om dette.

Rådmannen foreslår å opprette en koordinatorfunksjon med ansvar for dialog, samarbeid og koordinering 
med foreldrene til unge med utviklingshemming som nærmer seg alder for etablering i egen bolig. Forutsigbar-
het og langsiktig planlegging er viktig både for de unge som skal bosettes, foreldrene og kommunens tjenester. 

Kompetanseutvikling

  n  Mestring/økt selvhjulpenhet            n  Arbeidsdeling              Effektive tjenester

Satsning på kompetanseutvikling i pleie- og omsorgstjenestene fortsetter. Hovedsatsningsområdene er helse-
fagarbeiderutdanning for ufaglærte, sykepleier- og vernepleierutdanning og videreutdanninger innen demens, 
rehabilitering og palliasjon. Norskopplæring for fremmedspråklige videreføres til alle ansatte har godkjente 
norskkunnskaper. 
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Utredninger for en mer robust struktur

    Mestring/økt selvhjulpenhet              Arbeidsdeling              Effektive tjenester

Rådmannen satte etter fjorårets handlingsprogram igang utredning på flere områder, med sikte på å finne 
grunnlag for endringer som kan gi en struktur for pleie- og omsorgstjenestene som er mer robust til å møte 
fremtidens utfordringer. Dette er beskrevet i behovsplan for Pleie og omsorg, som ble behandlet våren 2014. 
• Rådmannen vil gjennomføre en systematisk gjennomgang av ressursbruk og ytelsesnivå for de største tje-

nesteområdene i kommunen, blant annet for Pleie og omsorg.
• Rådmannen vil i tillegg utrede muligheter for konkurranseutsetting av ikke brukerrettede oppgaver, som 

transport, renhold og vaskeri. Det vil bli vurdert om dette kan gi en rimeligere eller mer effektiv drift, slik 
at en større del av ressursene kan benyttes til direkte brukerrettede oppgaver.

• Rådmannen vil se på utviklingen av folkehelsen i de eldste innbyggergruppene. Blir helsen generelt bedre 
– og reduserer det i så fall behovet for kommunale tjenester til eldre? Rådmannen ønsker å utrede om det 
er mulig å finne indikatorer for endring i helsesituasjon/behov for tjenester for eldste eldre. Har dagens 
95-åringer i gjennomsnitt like store bistandsbehov som 95-åringer for 10 år siden? Vil 95-åringene om 10 
år ha like store bistandsbehov som dagens 95-åringer? Med knappe ressurser er det viktig at prognosene 
ikke bare statisk oppdateres ut fra endringen av antallet innbyggere i de forskjellige aldersgrupper, men 
også fanger opp eventuelle endringer i behov. Kan man finne så gode indikatorer at det i langtidsplanleg-
gingen for pleie- og omsorgstjenester er forsvarlig å legge inn en effekt av forventet fremtidig forbedring i 
helsetilstand/redusert behov for bistand? 

Velferdsteknologi

    Mestring/økt selvhjulpenhet            n  Arbeidsdeling              Effektive tjenester

Satsningen på velferdsteknologi videreføres med hovedvekt på målene i Strategisk plan for velferdsteknologi. 
Det investeres i nye sykesignalanlegg på fire institusjoner årlig som vil gi en bedre tilpasning for personer med 
demens og potensiale for effektivisering av driften, spesielt på natt. Det prøves ut elektroniske nøkler i ett 
distrikt i hjemmebaserte tjenester. Dersom elektroniske nøkler gir ønsket effektiviseringsgevinst, vil det bli 
videreført i resten av hjemmebaserte tjenester. 

Bærum kommune ble tildelt midler via Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdstek-
nologi som en av 32 kommuner i 2013. Bevilgningene fortsetter i perioden og dekker frikjøp av personell til 
prosjektaktivitet samt investering i utstyr på flere områder. Forskningsaktiviteter videreføres. Disse aktivi-
tetene finansieres av midler fra Forskningsrådet og de regionale forskningsfondene. Rådmannen vil komme 
tilbake med vurdering av økonomiske konsekvenser før statlig finansierte forsøk eventuelt foreslås inn i kom-
munal drift.

Fra behandling til forebygging

    Mestring/økt selvhjulpenhet            n  Arbeidsdeling              Effektive tjenester

Forskning viser at balanse- og intervalltrening med vekt på styrke har god effekt selv for den eldre befolknin-
gen, og er med på å hindre fall. Det vil derfor bli opprettet flere styrke- og balansegrupper for eldre over 70 år. 

 Ved seniorsentrene skal driften i tillegg til det ordinære tilbudet, endres i retning av en tydeligere helse-, 
mestrings- og forebyggingsprofil. Både de store og de små sentrene vil driftes av kommunen, men ved de min-
dre sentrene tilrettelegges det for at brukere selv tar ansvar for aktiviteten.

Fremtidig tjenesteplanlegging må ta utgangspunkt i at det er flere eldre som bor alene. En viktig del av 
det forebyggende arbeidet vil være sosial støtte og integrasjon i et sosialt fellesskap. Med en stadig voksende 
eldrebefolkning vil det være behov for å styrke denne delen av det forebyggende arbeidet overfor eldre. Senior-
sentrene vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.

Helse og sosial har i samarbeid med Pleie og omsorg i 2014 etablert et prosjekt hvor hensikten er å kunne 
identifisere og dermed få mulighet til å få diagnostisert yngre personer med en begynnende demenssykdom, 
slik at målrettede tiltak kan settes inn tidlig. Resultatene av dette arbeidet vil være tydelig fra 2015 og i årene 
fremover.

Fra tjenesteyting/utfører til tilrettelegging inklusive brukerdrift

    Mestring/økt selvhjulpenhet            n  Arbeidsdeling              Effektive tjenester

I inneværende handlingsprogramperiode utredes muligheter for brukerstyrte tjenester og ambulant tjeneste 
kveld/helg innen psykisk helse. Opprettelse av brukerstyrte tjenester vil redusere behovet for døgnbehandling 
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og øke egen mestring.
Pilotprosjektet for hverdagsrehabilitering skal fullføres i 2015. Det vil bli foretatt en grundig evaluering og 

dokumentasjon av effektene for den enkelte bruker og for berørte ansatte, og for ressursbruken, før innføring 
av hverdagsrehabilitering vurderes for en større del av tjenestetilbudet. Målet er at hverdagsrehabilitering, 
både metodisk og holdningsmessig, på sikt skal implementeres på flere tjenesteområder og utgjøre et viktig 
fundament for tjenestene.

Fra stasjonær til ambulante tjenester

    Mestring/økt selvhjulpenhet            n  Arbeidsdeling              Effektive tjenester

Bo- og oppfølgingstjenester omstilles i retning av lavere stasjonær bemanning til mer ambulant oppfølging. 
Eksempler på endringer er nedleggelse av avdeling Snoveien med stasjonær bemanning, endre tjenesten ved 
Bjørnegård boliger fra stasjonær bemanning til ambulant oppfølging, avvikling av hvilende nattevakter og 
reduksjon i antallet våkne nattevakter. Tjenestetilbudet er supplert med et ambulerende natt-team.

5.2.5 Endringer drift

Økt aktivitet 

Nr. Økt aktivitet, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1 Demografikompensasjon 1 108,8 -4,2 0,0 2,2 16,8

2 Nye behov til yngre brukere 297,1  18,0 12,0 16,0

3 Test og vedlikehold nødstrømsaggregat 0,0  0,2 0,4 0,6

4 Døgnkontinuerlig vaktordning for teknologiske løsninger i Pleie 
og omsorg

0,0 0,7 0,7 0,7 0,7

 Sum  -3,5 18,9 15,3 34,1

1. Demografikompensasjon
Demografikompensasjon for eldreomsorg beregnes ut fra oppdaterte befolkningsprognoser. Det er, i forhold til 
tidligere avsatt demografikompensasjon, en nedgang for 2015, uendret i 2016 og en økning i 2017. Den samlede 
økningen for å kompensere for endringer i folketall og alderssammensetning er 17,6 millioner kroner fra 2014 
til 2015, økende til 74,3 mil. i 2018. Året 2018 har tidligere ikke vært inkludert i handlingsprogrammet, og gir 
derfor en større økning nå. Tabellen under viser både endring av demografikompensasjon i forhold til tidligere 
år, og total demografikompensasjon etter disse endringene.

Modellen for demografikompensasjoner er revidert og oppdatert med regnskapsdata og gjeldende dek-
ningsgrader i institusjon og hjemmetjenester fra 2013. Med utgangspunkt i nåværende kvalitet og omfang på 
tjenestene, er det kun direkte kostnader som påvirkes av demografiendringer, som er medregnet i modellen.

Drift, mill 2015 kr 2015 2016 2017 2018

Oppdatert beregnet demografikompensasjon 17,6 43,1 59,7 74,3

Beregnet demografikompensasjon HP 2014–2017 21,9 43,1 57,5 57,5

Endringer demografikompensasjon HP 2015–2018 -4,2 0,0 2,2 16,8

2. Nye behov yngre brukere
Omsorgsmeldingen beskriver at av Bærum kommunes samlede ressurser til pleie og omsorg, benyttes cirka en 
tredjedel til brukere under 67 år. Det er antallet yngre voksne brukere som har hatt den sterkeste veksten det 
siste tiåret.

Behovet for ressurser til yngre brukere er vanskelig å forutsi. Omsorgsmeldingen legger opp til en modell for 
kriteriebasert, skjønnsmessig vurdering av ressursbehovet for denne brukergruppen. Modellen skal gjennomgås 
hvert år, og oppdateres med ny kunnskap om brukere og behov ut fra fastsatte kriterier. En del behov er vanskelige 
å beregne eller forutsi før de faktisk har oppstått. Dette gjelder særlig enkeltbrukere med store behov for tjenester. 
De økonomiske anslagene for ressursbehov til yngre brukere er derfor vesentlig mer usikre enn anslagene for de 
deler av tjenesten hvor befolkningsprognosene benyttes som grunnlag for anslagene (demografimodellen). 

I Behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014–2033 er det beskrevet 
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at behovet for etablering av leiligheter for personer med utviklingshemming vil øke sterkt de kommende årene. 
Dette følges av en tilsvarende økning i tjenester brukerne mottar i egen leilighet.

  Det er per juni 2014 til sammen 44 personer som har vedtak om etablering i egen leilighet med tilhørende 
tjenester. Antatt iverksetting av disse vedtakene fordeler seg på de neste fire årene. Antatt tidspunkt for iverk-
setting er basert på samarbeid med foreldrene og planlagt fremdrift for private og kommunale leiligheter. I 
tillegg til disse 44, vil det bli fattet nye vedtak hvert år. Det er ikke lagt inn vekst knyttet til nye vedtak i den 
prognosen som presenteres her. Basert på erfaringer og alderssammensetning i den eldste delen av brukergrup-
pen, kan det se ut til at det vil bli fristilt 3–4 leiligheter årlig. Anslaget er usikkert, og Rådmannen kommer 
tilbake med oppdaterte behov i egen sak før neste års handlingsprogram.

Som det fremgår av prognosene i Behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboli-
ger 2014–2033, vil antallet vedtak om bosetting øke mye i den kommende tiårsperioden. Hvor stor økningen vil 
bli, og når økningen blir størst, avhenger ikke bare av størrelsen på de enkelte årskull, men også av hvor gamle 
brukerne er når de etablerer seg i egen leilighet, og hvor stor dekningsgrad kommunen velger å ha for leilighet 
til personer med utviklingshemming. Bærum hadde ved siste måling i 2012 en dekningsgrad på 72 prosent for 
denne målgruppen, og er med dette den kommunen i ASSS som har høyest dekningsgrad. Gjennomsnittet i 
ASSS-kommunene var i 2012 på 55 prosent. Dekningsgraden er her å forstå som den andel personer over 16 
år med utviklingshemming som bor i leilighet med heldøgns bemanning. Brukere som ikke mottar tjenester i 
egen leilighet, mottar ofte andre tjenester, som for eksempel avlastning og omsorgslønn.

Rådmannen oppretter nå en koordinatorfunksjon med ansvar for dialog, samarbeid og koordinering med 
foreldrene til unge med utviklingshemming som nærmer seg alder for etablering i egen leilighet. Forutsigbar-
het og langsiktig planlegging er viktig både for de unge som skal bosettes, foreldrene og kommunens tjenester. 
Det er et mål at koordinatorens arbeid skal gi grunnlag for mer presise prognoser i neste handlingsprogram.

Prognosen for nye behov, og grunnlaget for den, er vist i nedenstående tabell. Tabellen viser planlagt effek-
tuering for de vedtak om bosetting som er fattet per juni 2014. 

Antall boenheter 2015 2016 2017 2018

Vedtak fattet pr. juni 2014, pr. år 23 9 8 4

Antall nye boenheter vedtatt i tidligere HP 14 0 14 0

Merbehov antall boenheter 9 18 12 16

Behov, tall i millioner kroner 0,0 18,0 12,0 16,0

3. Test og vedlikehold av nødstrømsaggregat
Det vises til Rådmannens forslag til anskaffelse av nødstrømsaggregat, beskrevet under investeringer, punkt 5. 
Det er i tråd med fremdrift på anskaffelsen beregnet et merbehov i driftsbudsjettet på 0,2 mill. i 2016, økende 
til 0,8 mill. i 2018. Nødstrømsaggregatene må testes og ettersees teknisk jevnlig.

4. Døgnkontinuerlig vaktordning for teknologiske løsninger i Pleie og omsorg
Ved utstrakt bruk av teknologi i tjenestene blir virksomheten sårbar for dataproblemer som oppstår utenfor 
ordinær arbeidstid. Det er derfor behov for økte lønnsmidler til en døgnkontinuerlig vaktordning for å sikre 
driften av IT-baserte løsninger. Rådmannen foreslår at det settes av 0,7 mill. per år til å dekke Pleie og omsorgs 
andel av en felles vaktordning for Pleie og omsorg og Legevakten.

Innsparinger

Nr. Innsparinger, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

5 Administrative reduksjoner, Pleie og omsorg 1 997,7 -19,6 -20,6 -20,6 -20,6

6 Administrative reduksjoner, Psykisk helse 117,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6

7 Administrative reduksjoner, Kultur og fritid 22,9 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

8 Gjennomføre selvkost for reiseforsikring  
ved rehabiliteringsopphold i Altea

-0,8 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

9 Forebygging, redusert vekst i tjenestetildeling 718,2 -2,9 -1,9 -1,9 -1,9

 Sum  -29,7 -29,7 -29,7 -29,7

5. Administrative reduksjoner, Pleie og omsorg
Rådmannen gjennomfører budsjettreduksjoner på 19,6 mill. i 2015, stigende til 20,6 mill. fra og med 2016. Ho-
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veddelene av beløpet oppnås ved effektivisering og reduksjon av ledelse og støttepersonell (merkantil, renhold, 
vaskeri, kjøkken, aktivitør). Noe av reduksjonen gjelder også pleiepersonell, i tilfeller hvor enheter i utgangs-
punktet har høyere bemanning enn andre enheter med tilsvarende oppgaver. For bo- og behandlingssentrene er 
det utarbeidet en kompetanse- og bemanningsprofil, basert på de budsjettrammer som er til rådighet. 

Endringene for bo- og behandlingssentrene tar utgangspunkt i denne profilen. Reduksjonen er derfor ikke 
fordelt likt mellom institusjonene – den er fordelt slik at det etter reduksjon skal være mest mulig likeverdige 
ressurssituasjoner ved alle institusjonene. Målet er å oppfylle et likeverdig tjenestetilbud, uavhengig av hvilken 
institusjon brukeren tilbys plass i.

6. Administrative reduksjoner, Psykisk helse
Rådmannen gjennomfører administrative endringer som reduserer Helse og sosials budsjettramme for pro-
gramområdet med netto 5,6 mill. 

Helse og sosial (område Psykisk helse) skal omstilles i retning av mindre stasjonær bemanning til mer am-
bulant oppfølging. Tanken bak dette er å oppnå fleksible tjenenester som for eksempel ambulerende tilbud på 
kveld og i helger. Dette vil utnytte ressursene på en mer effektiv måte, ved at innsatsen i større grad kan rettes 
mot der behovet oppstår. I tillegg kan brukere tilbys mer varierte og fleksible tjenester. Økt tjenestemobilitet 
gir også mulighet for å betjene flere brukere, og mer fleksibel bruk av eksisterende ressurser. Hensikten med 
tiltakene er å understøtte en tjenestevridning fra tjenesteyting til tilrettelegging, som skal medvirke til selv-
stendiggjøring og normalisering.

Bo-oppfølgingstjenester omstilles i retning av mindre stasjonær bemanning til mer ambulant oppfølging. 

De administrative tiltakene innenfor Helse og sosial (Psykisk helse) omfatter:
• Endring av tjenesteprofil fra stasjonær bemanning til ambulerende tjenester ved Snoveien
• Fra stasjonær til ambulant oppfølging av beboere ved Bjørnegård psykososiale senter
• Videre effektivisering av administrasjon Helse og sosial. 

Brukerne vil fortsatt få ivaretatt sine behov for tjenester. Det vil i større grad skje ved ambulant tjeneste, som 
gir bedre mulighet til å styre ressursene til de tider og situasjoner hvor behovet er størst.

7. Administrative reduksjoner, Kultur og fritid
REGA (Regionalt aktivitetssenter) beregner å øke sin inntjening, som en konsekvens av at Rådmannen foreslår 
å innvilge investeringsmidler til dekning av nødvendige moderniseringsbehov. 

Hos Tilrettelagt fritid satses det på å optimalisere individuell støttekontakt til brukere tilknyttet kommunale 
boliger i henhold til timebehov per dag. Behovet for støttekontakt i tillegg til den øvrige tjenesten brukeren får 
i kommunal bolig, vil bli vurdert individuelt.

Tilrettelagt fritid tilrettelegger ferietilbud med ledsager for sine brukere, som ikke er styrt av vedtak fra 
Tildelingskontoret. Brukere betaler selv for reise og oppholdsutgifter. Tilrettelagt fritid betaler reise, opphold 
og lønn til lederne. Det tilbys forskjellige turer med ulik varighet, avstand og boforhold, som gir ulike priser. 
Det planlegges å redusere en av turene med én dag, som er vurdert til å være forsvarlig og fornuftig. Prisen på 
ferieturer settes samtidig opp. Det gjelder prisstigning på aktiviteter, kost og transport, som ikke er blitt justert 
for i brukerbetalingene de seneste årene.

Med virkning fra 2015 skal det dessuten realiseres innsparing knyttet til videreutvikling organisatorisk og 
ressursmessig hos REGA og Tilrettelagt fritid.

8. Gjeninnføre selvkost for reiseforsikring ved rehabiliteringsopphold i Altea
Ved oppstarten av CAN (Centro Asistencial Noruego) var det forutsatt at bruker skulle betale hele forsikrings-
premien selv. Egenbetalingen for brukere er ikke oppjustert i samme takt som forsikringspremien har økt. Råd-
mannen foreslår at egenbetalingen justeres slik at bruker selv betaler hele reiseforsikringen, og at dette vedtas 
som prinsipp for egenbetaling for opphold ved CAN.

Forsikringen er en spesialforsikring som er tilpasset brukergruppen. I avtalen ligger en erkjennelse av at 
gruppen som forsikres har en høyere sykdomsrisiko enn ordinære forsikringsvilkår omfatter, på grunn av både 
alder og helsetilstand. Forsikringen er en forutsetning for at kommunen skal kunne ta ansvar for å sende bru-
kere med til dels betydelige helseproblemer på lange utenlandsopphold.

Med bakgrunn i de utbetalinger som gjøres gjennom reiseforsikringen er forsikringspremien økt vesentlig 
siden oppstarten ved CAN for ti år siden. Brukerne betaler i dag 37 kroner per døgn forutsatt 42 døgn. Dette 
utgjør i dag 20 prosent av kommunens faktiske kostnader.

I ny forsikringsavtale fra 1. mai 2014 vil forsikringsprisen første kontraktsår bli 2 566 000 kroner. Dette ut-
gjør 185 kroner per døgn per bruker. Prisen justeres deretter årlig ut fra skadehistorikk og liknende. Stavanger 
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og Asker betaler sin andel av reiseforsikringen ut fra antall leide plasser.
Selvkost for reiseforsikring for et seks ukers opphold er 7 770 kroner. I dag betaler brukerne en egenandel 

for forsikringen på 1 580 kroner for et seks ukers opphold. I tillegg betaler brukerne selv flybilletten (cirka  
3 300 kroner) og lovbestemt betaling for korttidsopphold, som utgjør 142 kroner per døgn. 

Kommunen har rutiner for helt eller delvis betalingsfritak for brukere som ikke har økonomi til å betale for 
rehabiliteringsoppholdet etter de betalingssatser som gjelder. Dette gjelder generelt for alle våre betalingstje-
nester.  Kommunens sosialhjelpsstandard legges til grunn i vurderingen.

Bærum kommune har med dagens 23 plasser 8 395 brukerdøgn per år.  Full dekning av forsikring vil gi en 
økt inntekt for kommunen på 148 kroner per bruker per døgn.  Dette gir totalt økt års inntekt på 1,2 mill.

9. Forebygging, redusert vekst i tjenestetildeling
Rådmannen beskriver i dette handlingsprogrammet flere forebyggende tiltak som skal føre til mestring og økt 
selvhjulpenhet. På denne bakgrunn mener Rådmannen det er forsvarlig å redusere avsatte midler for forventet 
vekst i tjenestebehov. Reduksjonen gjøres i tjenester utenfor institusjon. Reduksjonen utgjør cirka 0,4 prosent 
av det samlede tjenestevolumet for disse tjenestene.

5.2.6 Investeringer

Lindelia bo- og behandlingssenter
Det er i tidligere handlingsprogram avsatt ressurser til nytt bo- og behandlingssenter. Rådmannen foreslår å 
fremskynde bygging av nytt bo- og behandlingssenter for å skape erstatningsplasser ved avvikling og ombyg-
ging av små og utidsmessige enheter. 

Rådmannen foreslår at dette tas inn i denne handlingsprogramperioden, med oppstart prosjektering i 2015. 
Prosjektet vil bidra til å dekke fremtidig økt behov for institusjonstjenester, samt krav til hensiktsmessig og 
kostnadseffektiv drift. I første omgang vil anlegget fungere som avlastningssykehjem ved utvidelse av Berger 
bo- og behandlingssenter (se punkt 3).

Dønski bolig med service
Rådmannen arbeider med utredning om Bærums versjon av bokollektiv med landsbykonsept. Utredningen 
vil bli presentert høsten 2014. Rådmannen foreslår at landsbykonseptet iverksettes i den planlagte nye Dønski 
bolig med service, beskrevet under programområde Sosialtjeneste og bolig, som planlegges ferdigstilt i 2018. 
Planarbeidet for bygget er innrettet med sikte på at det legges til rette for landsbykonseptet. 

Utvidelse av Berger bo- og behandlingssenter
Berger bo- og behandlingssenter har et stort rehabiliteringsbehov, og foreslås ombygget og utvidet samtidig 
som rehabiliteringen gjennomføres. Dette vil øke antallet plasser med omkring 25 nye rom og tilpasse byg-
ningsmassen til personer med demens. Prosjektet kan påbegynnes i 2017.

Ny teknologi og utstyr
Pleie og omsorg har behov for en videreføring av midler til oppgradering av ny teknologi og inventar/utstyr i 
institusjoner og boliger med service, og Rådmannen foreslår at det settes av 4 mill. per år i handlingsprogram-
perioden. 

Mulighetsstudie
Som beskrevet i behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger, er det behov for 
å gjennomføre mulighetsstudier for utvidelser av dagens eiendomsmasse og tomtealternativer for fremtidige 
bygg.

Nødstrømsaggregat
Rådmannen foreslår at det settes av 4 mill. per år til nødstrømsaggregat til bruk i kommunale bo- og behand-
lingssentre og bolig med service. Risikokartlegging i forbindelse med langvarig strømbortfall viser at beboere 
ved bo- og behandlingssentrene ikke er i stand til en storstilt evakuering. I tillegg er driften avhengig av strøm 
på stadig flere områder.

Det er lav risiko for strømbortfall, Rådmannen foreslår derfor en gradvis innstallering av nødstrømsag-
gregat ved bo- og behandlingssentrene og boliger med service. Alle nye bygg vil inkludere nødstrømsaggregat 
ved bygging.
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Trygge hjem
Rådmannen har i 2014 gjennomført en risikokartlegging med tanke på brannfare for dagens brukere i kom-
munale omsorgsboliger. Det er behov for å sette inn vanntåkeanlegg hos flere brukere innen Pleie og omsorg, 
både hos eldre og hos mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Det er til tider lang ventetid på 
komfyrvakt, og Rådmannen foreslår å installere komfyrvakt i alle boliger med service, for å øke tryggheten. 
Pleie og omsorg har også etablert et tett samarbeid med Asker og Bærum brannvesen. Rådmannen foreslår at 
det avsettes 1,2 mill. per år (1,4 mill. i 2015) til vanntåkeanlegg og komfyrvakter i omsorgsboliger. 

Investeringen omfatter også komfyrvakter og mobile vanntåkeanlegg tilgjengelig for utlån til brukere i pri-
vate boliger der risikoen for brann vurderes som særlig stor.

Baser hjemmebaserte tjenester
Det er en stor vekst i antallet personer med behov for samlokaliserte boliger. Det er behov for personalbaser 
og fellesareal etter hvert som nye samlokaliserte boliger bygges ut. Rådmannen foreslår å sette av 10 mill. i 
handlingsprogramperioden, fordelt på 2017 og 2018. Ved en ytterligere økning i tjenester til hjemmeboende i 
Fornebu distriktet er det behov for å etablere personalbase der. 

Oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens anlegg
Strukturelle grep med etablering og planlegging av større driftsenheter forsetter. Det er planlagt gjenbruk av 
de små enhetene, og bygningsmassen planlegges brukt til andre brukergrupper. For å oppnå hensiktsmessig 
bruk av de mindre institusjonene og boliganleggene er det behov for å sette av midler til oppgradering og min-
dre ombygginger. 

Etablering av treningsrom ved dagsentre og i boliger med service
Som beskrevet tidligere i kapittelet planlegges det å ansette fysioterapeut/personlig trener som skal sette 
sammen og følge opp individuelt treningstilbud for beboere ved Bolig med service og for brukere av dagsenter. 
Det er behov for totalt 4 mill. til å etablere treningsrom i alle dagsentre og boliger med service.

Oppgradering av boliger i Helmerveien
Rådmannen foreslår en oppgradering av boliger i Helmerveien på totalt 9,7 mill. i løpet av handlingsprogram-
perioden. Anlegget består av 50 leiligheter. Ved mindre renovering og tiltak for mer universell utforming, kan 
en sikre at byggene kan brukes noe lenger før omfattende rehabilitering må gjennomføres. 

 Velferdsteknologi
Satsningen på velferdsteknologi videreføres med hovedvekt på målene i Strategisk plan for velferdsteknologi. 
Det planlegges utskifting av sykesignalanlegg på cirka 70 prosent av institusjoner og bolig med service i pe-
rioden. Det forventes at dette vil bidra til en bedre tilpasning for personer med demens og potensiale for ef-
fektivisering av driften, spesielt på natt. Det forventes en effektiviseringsgevinst ved innføring av elektroniske 
nøkler i hjemmebaserte tjenester etter utprøving i ett distrikt. Dette planlegges innført i resterende distrikter. 
Tidligere bevilgede investeringsmidler går i sin helhet til å dekke disse aktivitetene, og forventes gjennomført 
i løpet av handlingsprogramperioden.

REGA – modernisering av IT og oppussing av gjesterom
REGA-konseptet (Regionalt Aktivitetssenter) blir drevet ut fra prinsippet om ett helhetlig tilbud, både som 
opplevelses- og treningsarenaer, og som arbeidsplasser tilrettelagt for funksjonshemmede. Modernisering av 
IT-løsninger og lokaler vil gi ansatte muligheten til å jobbe mer effektivt og yte bedre service, og tilbudet blir 
mer tilpasset dagens krav til standard.

Emma Gjestehus drives som et lite overnattingsted med 17 rom. Det er behov for rehabilitering av 5 rom, 
oppgradering til trådløst nett, samt implementering av enkelt bookingsystem.

Emma Kafé er en høyst moderne kafé, med behov for oppgradering til trådløst nett.
Emma Hjorth museum forteller historien om og dokumentasjonen av institusjonsliv og sosiale forhold fra 

mer enn 100 år tilbake. Også her er det behov for trådløst nett.
Totalt beløper investeringer seg til 0,3 mill. i 2015.

KAP.

5



72   HANDLINGSPROGRAM 2015–2018  RÅDMANNENS FORSLAG

5.2.7 Økonomiske rammer for programområde 32 Pleie og omsorg

Driftsramme for programområdet
  Regnskap

2013
Budsjett

2014
Budsjett

2015
Handlingsprogram

      2016             2017            2018Mill 2014 kr  

Vedtatt HP 2014–2017 Utg 2 472,8 2 441,9 2 455,4 2 469,2 2 495,2 2 495,2

 Innt -544,6 -515,2 -526,6 -532,7 -532,7 -532,7

 Netto 1 928,2 1 926,7 1 928,8 1 936,5 1 962,5 1 962,5

   

Økonomimelding I 2014 1,9 1,2 1,2 1,2 1,2

IA-tiltak, lærlinger med mer 0,7   

Kostratilpasning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Lønnsjustering avtaler, private leverandører 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Overføring til Housing First -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Merkostnader innvendig vedlikehold 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Lønnsjust. Kjøp av utenbygdsplasser Psykisk helse 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Utskrivningsklare pasienter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

   

Økonomimelding II 2014 -0,5   

IA-tiltak, lærlinger med mer 0,7   

Seksjonsleder PLO (KOSTRA-tilpasning) -0,4   

Korrigering Psykisk helse ØKM I -0,4   

Tilskudd psykologstillinger (fra Kommunehelse) 1,0   

Pasientskadeerstatning (til Kommunehelse) -1,3   

   

Tekniske -0,9 -1,1 -1,1 -1,1

Prisvekst -0,9 -1,1 -1,1 -1,1

   

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) -35,1 -13,1 -16,4 15,4

Seksjonsleder PLO (KOSTRA-tilpasning) -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Korrigering Psykisk helse ØKM I -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Demografikompensasjon -4,2 0,0 2,2 16,8

Baser til hjemmebaserte tjenester og nytt bo- og behandlings-
senter i Lindelia – FDV-utgifter (jf omtale i kap. 8.3) 0,2 0,5 0,7 13,7

Nye behov til yngre brukere  18,0 12,0 16,0

Test og vedlikehold nødstrømsaggregat  0,2 0,4 0,6

Døgnkontinuerlig vaktordning for teknologiske løsninger i Pleie 
og omsorg 0,7 0,7 0,7 0,7

Administrative reduksjoner, Pleie og omsorg -19,6 -20,6 -20,6 -20,6

Administrative reduksjoner, Psykisk helse -5,6 -5,6 -5,6 -5,6

Administrative reduksjoner, Kultur og fritid -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Gjennomføre selvkost for reiseforsikring ved rehabiliterings-
opphold i Altea -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Forebygging, redusert vekst i tjenestetildeling -2,9 -1,9 -1,9 -1,9

Administrative reduksjoner, Avlastning (jf omtale i kap. 4.4) -0,7 -1,4 -1,4 -1,4

Helse, Behovstilpasset drift av akutthjelpen (jf omtale i kap. 4.4) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

   

Mill 2015 kr        

Ramme HP 2015–2018 Utg 2 512,4 2 482,4 2 430,4 2 466,1 2 488,7 2 520,5

 Innt -553,3 -523,4 -536,4 -542,6 -542,6 -542,6

 Netto 1 959,0 1 958,9 1 894,0 1 923,5 1 946,2 1 977,9
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Investeringsramme for programområdet
  Fond*)

2013
Budsjett

2014
Budsjett

2015

Handlingsprogram Samlet
rammeMill kr  2016 2017 2018

Prosjekt: Vedtatt 84,1 183,4 81,4 17,5 4,8 0,0 371,2

Alle prosjekter herav Økm I 84,1 -11,1 28,9 11,5 4,8 0,0 118,2

 Endring -39,2 -22,6 84,7 174,0 198,7 167,5 563,1

 Ny ramme 44,9 160,8 166,1 191,5 203,5 167,5 934,2

   

Sum prosjekter  44,9 160,8 166,1 191,5 203,5 167,5 934,2

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.

  Fond
2013

Budsjett
2014

Budsjett
2015

Handlingsprogram Samlet
rammeMill kr  2016 2017 2018

Inntekt Vedtatt 112,0 0,0 112,0

Alle tilskudd/
salg
 
 

herav Økm I 0,0 0,0 0,0

Endring 0,0 226,9 226,9

Ny ramme 0,0 0,0 112,0 0,0 0,0 226,9 338,9

   

Sum inntekter  0,0 0,0 112,0 0,0 0,0 226,9 338,9
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5.3 Sosialtjeneste og bolig
Programområdet omfatter ti resultatområder – 330 kvalifiseringsprogrammet, 331 råd, veiledning og sosialt 
forebyggende arbeid, 332 kommunalt disponerte boliger, 333 økonomisk sosialhjelp, 334 tilbud til personer 
med rusproblemer, 335 bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig, 336 kommunale sysselsettings-
tiltak, 337 introduksjonsordningen, 338 boligbygging og fysiske bomiljøer og 339 tjenester utenfor ordinært 
kommunalt ansvarsområde.

5.3.1 Innledning
De sentrale tjenestene innenfor programområdet er økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet og tje-
nester til rusmisbrukere og dag-, natt- og botilbud for bostedsløse. Kommunale utleieboliger og administrering 
av Husbankens lånemidler, introduksjon og koordinering av tilbud til nybosatte flyktninger samt Bærum kom-
munale arbeidssentre, som drifter tilrettelagt arbeid, er også en del av tjenesten. Sosialtjeneste og bolig skal 
bedre levekårene for vanskeligstilte, fremme overgang til arbeid, bidra til sosial og økonomisk trygghet og 
sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Tjenesten gir veiledning som kan bidra til å løse 
eller forebygge sosiale problemer.

For å kunne endre fremtidig ressursbruk er det nødvendig at tjenestene i større grad bidrar til å fremme økt 
mestring av eget liv. På lang sikt dreies tjenesteytingen mer mot at den enkelte i større grad tar ansvar for egen 
livssituasjon, slik at behov for tjenester reduseres. Det er behov for å skjerme enkelte utsatte brukergrupper slik 
at både kvantitet og kvalitet på tjenestene til disse gruppene reduseres i minst mulig grad. Dette gjelder spesielt 
for Psykisk helse, boliger og oppfølging til vanskeligstilte/rusavhengige.

5.3.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp og også til hele sosialtjenesten per innbygger 18–66 år, ligger 
godt under gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Dette samsvarer med den relativt lave andelen av sosial-
hjelpsmottakere i Bærum. Det er bare Sandnes og Tromsø, i tillegg til Asker, som ligger lavere enn Bærum hva 
gjelder netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger, og kun Tromsø som er lavere på netto driftsutgifter 
økonomisk sosialhjelp per innbygger. 

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker ligger rett over gjennomsnittet. Dette henger 
blant annet sammen med dyre boutgifter og store barnefamilier i Bærum kommune. Utgifter til bolig (inkludert 
midlertidig bolig) utgjør over 40 prosent av de totale utgiftene til økonomisk sosialhjelp, og utgiftsøkningen fra 
2012 til 2013 er knyttet til dette. 

Varigheten på stønadslengden for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde ligger fortsatt under 
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gjennomsnittet, og med en liten nedgang fra 2012. Dette er både en faktisk nedgang og en nedgang sam-
menlignet med de øvrige ASSS-kommunene. Det er kun Kristiansand, Trondheim og Tromsø som har lavere 
stønadslengde for disse mottakerne en Bærum. 

I forhold til indikatoren mottakere i alderen 18–24 år, ligger Bærum fortsatt lavest av alle ASSS-kommune-
ne. Det gjelder også andel mottakere 18–24 år av innbyggere 18–24 år. Dette er en følge av at det satses bevisst 
på dette området.

Når det gjelder andel mottakere av kvalifiseringsstønad per 1 000 innbyggere i alderen 20–66 år, ligger 
Bærum kommune fortsatt over gjennomsnittet. Dette har vært en bevisst satsning i forbindelse med å redusere 
utbetalingen av økonomisk sosialhjelp. Etter hvert har antallet mottakere stabilisert seg og faktisk hatt en ned-
gang fra 2012 til 2013. Likevel har Bærum hatt en økning i antall mottakere per 1 000 innbyggere sammenlig-
net med de øvrige kommunene, hvor det kun er Oslo som ligger over Bærum.

Produksjonsindeksen sees i forhold til ressursbruk, og kan indikere hvor godt kommunen utnytter ressur-
sene sammenlignet med de andre ASSS-kommunene. Produksjonsindeksen for sosialtjenesten måles ut fra 
antallet sosialhjelpsmottakere over 25 år, antall mottakere under 25 år, antall mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntekt i mer enn 6 måneder, antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP), samt andelen deltakere 
KVP med overgang til jobb og/eller utdanning. 

Det samlede målet for produksjon sees opp mot et behovskorrigert innbyggertall beregnet ved hjelp av kost-
nadsnøklene i inntektssystemet. Bærum kommunes indeks for produksjon av sosiale tjenester ligger 7,3 prosent 
over gjennomsnittet for ASSS-kommunene, hvilket er en prosent lavere enn fjorårets. Bærum har i tillegg be-
hovskorrigerte brutto driftsutgifter per innbygger som ligger 5,6 prosent under gjennomsnittet. 

Når produksjonsindeksen sees i forhold til ressursbruken, ser vi hvor godt kommunen utnytter ressursene 
sammenlignet med de øvrige kommunene. Bærum har på sosialtjenesten en relativt høy produksjon til en re-
lativ lav ressursbruk sammenlignet med de øvrige kommunene, hvilket indikerer en høy effektivitet på 13,6 
prosent over gjennomsnittet i ASSS, gitt de indikatorene som ligger i dagens produksjonsindeks. 

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall 2011 2012 2013

Antall sosialhjelpsmottakere NAV (eks. familiemedlemmer) 2 003 1 938 1 968

Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (antall måneder) 4,7 4,8 4,8

Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned 9 131 9 061 9 844

Antall kommunale utleieboliger totalt 1 826 1 872 1 877

Plasser i arbeidstrening og midlertidige, tilrettelagte arbeidstiltak, statlige og kommunale 390 390 390

Antall bosatte flyktninger (etter avtale med Utlendingsdirektoratet) 110 125 137

Andel i arbeid eller utdanning etter fullført introduksjonsprogram 67 % 53 % 60 %

Antallet sosialhjelpsmottakere varierer noe fra år til år og er avhengig av blant annet arbeidsledigheten. Tallet 
ovenfor skiller ikke på hovedklienter og de som mottar sosialhjelp som supplerende sosialhjelp. Det har vært 
en økning i antall mottakere i 2013, spesielt på slutten av året. Økningen i Bærum har ikke vært like markant 
som i de øvrige ASSS-kommunene. Det er knyttet usikkerhet til i hvor stor grad også Bærum vil merke denne 
trenden. I en høring av juni 2014 fremkommer et forslag om å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved utbeta-
ling av økonomisk sosialhjelp. Rådmann støtter dette forslaget, men ser samtidig at dette kan ha økonomiske 
konsekvenser for kommunen, dersom det ikke følges av økt statlig overføring.

Gjennomsnittlig stønadslengde for økonomisk sosialhjelp har en liten oppgang fra 2011, som har vedvart i 
2013. Dette er fortsatt lavt sammenlignet med ASSS-nettverket. Til sammenligning hadde Asker et gjennom-
snitt på 5,1 måneder og Stavanger på 5,5 måneder i 2013. Det er tre kommuner som ligger lavere enn Bærum, 
og det er Kristiansand på 4,5 måneder, Tromsø på 3,9 måneder og Trondheim, som har hatt en nedgang fra 5,3 
måneder i 2012 til 4,2 måneder i 2013. 

Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned har hatt en betydelig økning i 2013. Dette skyldes primært 
en økning i utbetaling til husleie og midlertidige boliger. Boligmangelen gjør at mange blir boende for lenge i 
midlertidige boliger som er dyre. Rådmannen ser fortsatt den samme trenden inn i 2014, men skal blant annet 
se om ledige plasser på Vestre Hauger natthjem kan utnyttes bedre. 

Når det gjelder kommunale utleieboliger, så er det ikke store endringer i perioden. Bærum ligger lavt i 
forhold til gjennomsnittet i ASSS-nettverket. Det er et etterslep totalt sett på antall velferdsboliger i kommu-
nen på 100 boliger i forhold til Behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 
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2014–2033. Målet er at etterslepet i størst mulig grad skal tas igjen innen utgangen av 2018.
Antallet plasser i arbeidstrening og midlertidige, tilrettelagte arbeidstiltak er stadig høyt i Bærum sett i 

forhold til antall innbyggere. Dette er historisk betinget etter langvarig satsning på denne gruppen. 
Måltall for flyktninger i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram er på 70 prosent for Bærum. 

Det nasjonale resultatmålet (fastsatt av staten) er på 55 prosent. Historisk sett har resultatene i Bærum vari-
ert mellom 64 og 78 prosent i årene fra 1999 til 2011, mens det i 2012 gikk ned til 53 prosent. Nedgangen kan 
delvis forklares med at det i 2012 var mange analfabeter, kvoteflyktninger (direkte fra flyktningleir i utlandet) 
og flere med svak helse. Dette har vedvart i 2013, selv om andelen i arbeid eller utdanning etter endt program 
har steget til 60 prosent i 2013.

5.3.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res. 
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig  
kvalitet

Brukertilfredshet med tjenestetilbudet I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for 
brukerundersøkelser og medvirkning

Tjenesteproduksjon        

God ressurs- 
utnyttelse

Brutto utgifter per 
sosialhjelpsmottakere 
skal reduseres

      

Redusere andel langtids sosial-
hjelpsmottakere med sosialhjelp som 
hovedinntekskilde

33 % 31 % 31 % 30 % 30 % 29 %

Gjennomgå dagens bruk av midlerti-
dige boliger, herunder natthjemmet.

  Gjen-
nomf.

   

Redusert stønadslengde sosial-
hjelpsmottakere

4,8 < 4,7 
mnd

< 4,7 
mnd

< 4,7 
mnd

< 4,7 
mnd

< 4,7 
mnd

Imøtekomme fremtidens 
utfordringer knyttet til 
flyktning- og innvandrer-
feltet

       

Gjennomgang av Flyktningarbeidet   Gjen-
nomf.

   

Omfang på 
tjenester tilpasset  
innbyggernes  
behov

Bidra til en meningsfull 
hverdag for rusmiddelav-
hengige og vanskeligstilte

       

Etablere differensierte dag/ aktivi-
tetsplasser for målgruppene innen 
utgangen av perioden (antall nye 
plasser)

50 75 75 90 120 150

Ha inngått samarbeidsavtaler om 
dagaktivitet med ideelle og frivillige 
organisasjoner i løpet av perioden 
(antall nye avtaler)

2 3 4 4 5 5

Opprette arbeidstreningsplasser på 
Bærum kommunale arbeidssentre 
i samarbeid med NAV i perioden 
(antall nye plasser)

10 10 15 17 19 20

Gi ungdom muligheter 
til arbeid/skolegang/
lærlinge-plasser/ tiltak 
uavhengig av bakgrunn 
og sosial arv

       

Videreutvikle arbeids- og aktivitetstil-
bud for ungdom opp til 30 år (antall 
plasser)

15 20 25 30 33 35

Etablere boligtrapp som 
sikrer egnede boliger 
til søkere som innvilges 
kommunal utleiebolig 

       

Fremskaffe/omdefinere boliger for 
bostedsløse (antall boliger)

68 83 97 110 120 135

Medarbeidere         

God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbeiderundersøkelsen 
skal være >75)

78 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt  
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha en indeks på >75) 

84 1 >75 >75 >75 >75 >75

Sykefravær Redusert sykefravær 8,0 % 6,5 % 7,5 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012
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5.3.4 Viktige innsatser

Fra fragmentert og overlappende til samordnet og helhetlig tjenesteyting

    Mestring/økt selvhjulpenhet               Arbeidsdeling              Effektive tjenester

Det er behov for å etablere en mer helhetlig ledelse av feltet psykisk helse og rus, og resultatet skal være stør-
re gjennomføringskraft og et tydeligere tjenestetilbud. Helse og sosial vil i 2015 se nærmere på i hvilken grad 
tjenesteområdenes profil og innhold samsvarer med aktuelle behov, ønsket utvikling og dreining av tjenes-
tene. Sentrale elementer i dette er: 
• Større andel av ressurser og tydeligere innsats mot brukergrupper som er motivert for å arbeide med egen 

mestring
• Gi et forsvarlig tilbud til de som ikke ønsker eller ikke er i stand til endring
• Tydeliggjøre innsatsen rettet mot oppfølging i bolig
• Utvide tilbudet til å gjelde kveld og helg
• Tydeligere skille mellom tjenestetildeling og tjenesteytelse 

Boliger og boligsosiale virkemidler 

    Mestring/økt selvhjulpenhet               Arbeidsdeling              Effektive tjenester

For å nå målene i nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020), har kommunen valgt å satse på følgende 
områder for å sikre en helhetlig og sammenhengende innsats:
• Differensierte og fleksible botilbud
• Økt satsning på ambulant oppfølging
• Fremskaffelse av egnede boliger
• Gode bomiljøer og naboskap

Kommunen har et økende behov for å bosette vanskeligstilte i ulike botilbud. Det er behov for å anskaffe flere 
kommunale boliger, men vel så viktig er det å yte gode ambulante booppfølgingstjenester. Målet med dette er 
å skape stabile boforhold og økt selvhjulpenhet for å tilrettelegge for normalisering og integrering. For å oppnå 
dette vil kommunen satse på å dreie fra stasjonær bemanning til ambulant oppfølging som utvides til å dekke 
kveld og helg. Prosessen skal inkludere at brukers egne ønsker og behov skal legges til grunn for oppfølgings-
forløpet. Differensiering av botiltakene gir en bedre treffsikkerhet av brukers behov. I den forbindelse skal det 
tas en særskilt gjennomgang av behovet for midlertidige botilbud.

Åsterud-prosjektet, som skal etablere 20 velferdsboliger, ble politisk behandlet i oktober 2013. Det arbeides 
aktivt med medvirkning fra naboene, og det er avholdt flere møter som har ført til positiv påvirkning på pro-
sjektet. På Bærum kommunes internettside er det utviklet en egen nettside for Åsterud, her kan innbyggerne 
følge utviklingen i prosjektet og lese alle dokumenter i saken. Byggearbeidet ble igangsatt i januar 2014, og 
boligene er forventet ferdigstilt til våren 2015.

Rådmannen vil intensivere bruken av Husbankens låne- og tilskuddsmidler, slik at flest mulig kan eie sin 
egen bolig, og for å redusere behovet for kommunale boliger. Tilbud til leietakere om kjøp av den kommunale 
boligen ved hjelp av startlån og eventuelt etableringstilskudd videreføres for å oppnå økt sirkulasjon i den kom-
munale boligmassen.

Fra individuell oppfølging til gruppetilbud

    Mestring/økt selvhjulpenhet               Arbeidsdeling              Effektive tjenester

Ved å etablere gruppetilbud for arbeid og aktivitet vil behov for ambulant, individuell oppfølging reduseres. 
Mange av brukerne vil profitere på det fellesskap slike gruppetilbud kan gi.

Etablering av fotballaget Gatelaget er et eksempel på tiltak som gir økt egenmestring og nettverksbygging 
for brukere som har behov for bolig med stasjonær bemanning. Gruppetilbud innen psykisk helse og rus vil 
gi tilbud til flere brukere. Helse og sosial vil i løpet av 2015 etablere flere gruppetilbud som skal medvirke til 
egenmestring, nettverksbygging og bedre ressursutnyttelse. 

Brukerdialog 

    Mestring/økt selvhjulpenhet               Arbeidsdeling              Effektive tjenester

Kommuneplanens samfunnsdel sier at kommunen skal ta i bruk nye metoder for medvirkning. Dette vil blant 
annet bli fulgt opp i Helsemeldingen, som er under revidering høsten 2014. Målet med brukerdialog er at kom-
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munen skal dra nytte av kompetanse og erfaringer fra innbyggere, næringsliv, brukere, pårørende og medar-
beidere i utviklingen av helse- og sosialtjenestene. Rådmannen vil i 2015 følge opp dette med utvikling og 
utprøving av nye metoder for bruker- og innbyggerdialog.

5.3.5 Endringer drift

Økt aktivitet

Nr. Økt aktivitet, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1 Tomgangsleie og flyttekostnader 0,0 3,2    

 Sum  3,2 0,0 0,0 0,0

1. Tomgangsleie og flyttekostander
Knyttet til vedtak om endret bruk av små enheter med omsorgsleiligheter må det påregnes at leiligheter blir 
stående tomme i perioder, dette med bakgrunn i ombygginger og innflytting av nye brukergrupper.

Innsparinger

Nr. Innsparinger, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

2 Administrative reduksjoner, Sosialtjeneste og bolig 338,6 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9

3 Økt gebyr skjenkebevilling ved enkeltanledninger 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

 Sum  -6,0 -6,0 -6,0 -6,0

2. Administrative reduksjoner
Rådmannen vil gjennomføre administrative endringer som reduserer budsjettrammen for programområdet 
med netto 5,9 millioner kroner. Rådmannen vil gjennomføre strukturelle endringer/tilpasninger og effektivi-
sering av tjenesteytingen i sosialtjenesten. Målet er å etablere et tydeligere skille mellom tjenestetildeling og 
tjenesteutøvelse på systemnivå. En sentral dimensjon i dette er behovet for samhandling, helhet og koordinerte 
tjenester.

Som en del av effektiviseringen vil Rådmannen sette i gang en prosess med å se på sentralisering og effek-
tivisering av administrative funksjoner innen Helse og sosial.

I tillegg ser Rådmannen på muligheten til å øke inntektene i de tjenester hvor det kan være hensiktsmessig.  

De administrative reduksjonene innenfor sosialtjenesten omfatter: 
• Strukturelle endringer/tilpasninger og effektivisering av Boligkontoret
• Strukturelle endringer av Bærum kommunale arbeidssentre (BKA)
• Effektivisering ved bosetting av flyktninger
• Reduksjon i tjenestetilbudet ved Nav – kvalifiseringsprogrammet
• Effekt av nedleggelse av tolketjenesten
• Videre effektivisering av administrasjon Helse og sosial

3. Økt gebyr for skjenkebevilling ved enkeltanledninger
Rådmannen foreslår å øke gebyret for skjenkebevilling for enkeltanledninger som gjelder større kulturarrange-
ment, fra dagens 290 kroner til 4 100 kroner, jamfør alkoholforskriften § 6-2, 2. ledd. I henhold til alkoholloven 
er 4 100 kroner det anbefalte beløpet for denne type søknader, da det er å regne som en vanlig skjenkebevilling 
med kortere varighet. Med større kulturarrangement menes arrangement hvor det omsettes mye alkohol og 
hvor kommunenes kontrollvirksomhet er omfattende. I dag er gebyret likt for alle typer arrangementer.

Søknadsbehandlingen er imidlertid like omfattende, og lovgiver har derfor satt gebyret til samme størrelse. 

5.3.6 Investeringer

Boliginvesteringer
Boligbehovet varierer for ulike målgrupper og må dekkes gjennom enkeltkjøp og bygging av boligprosjekter. 
Det er knapphet på boliger i kommunen. Markedssituasjonen er den største risikoen ved enkeltkjøp, og den 
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bidrar til høye priser. Nabodialogen og knapp tilgang på egnede tomter påvirker fremdrift, kostnader og mulig 
realisering av byggeprosjekter. Det gjør det krevende å planlegge fremdrift og periodisere tilskudd og kostna-
der riktig. 

Samlokaliserte boliger
Det planlegges rehabilitering av to boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming i Vanningsveien. Et 
av husene må kondemneres. Tiltaket vil øke kapasiteten med 4–5 nye leiligheter, noe som er i tråd med Bolig-
melding 1 og 2, samt Omsorgsmeldingens føring om boliganlegg med 8–12 leiligheter. 

Som beskrevet i Behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014–2033, 
er det store behov for boliger til mennesker med psykisk utviklingshemming, og kommunen har derfor behov 
for å investere i tomter til formålet. Rådmannen foreslår at det settes av 36 mill. i handlingsprogramperioden 
til anskaffelse av seks tomter.

Omsorgsboliger
Rådmannen foreslår at det settes av 25 mill. per år i handlingsprogramperioden for å tilpasse dagens bygnings-
masse til endret bruk og eventuelle nye brukergrupper. Flere anlegg vil også ha mulighet for økt kapasitet og 
utvidelser. Dette er i tråd med behovsplanen og tiltak vedtatt i Handlingsprogram 2014–2017. 

Dønskiveien 39–47 planlegges bygd etter prinsipper fra demenslandsbykonseptet. Utredning vil synliggjøre 
eventuelle merkostnader knyttet til bygningsmessig utforming. Når rom- og funksjonsprogram er avklart vil 
den justerte prosjektkostnad foreligge. Dette vil bli fremlagt for politisk behandling.

Omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser
Det planlegges å anskaffe boliger/boenheter til mennesker med psykiske lidelser i henhold til Behovsplanen for 
bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014–2033.  

Første boliganlegg etter «stjerneboligmodellen» planlegges ferdigstilt i 2016 med åtte boenheter. Det neste 
boliganlegget, også med åtte boenheter, er utsatt til 2018. Disse boligene er planlagt å gi plass til de brukere 
som i dag er i Kirkegårdsveien boliger og deler av de brukere som kommunen i dag kjøper utenbygdsplasser til. 

Utbygging av Rudsdalen/Skogveien boliger er planlagt ferdigstilt i 2015 og vil gi ni nye plasser. I tillegg 
planlegges det kjøp av 14 enkeltstående boliger i handlingsprogramperioden, for å tilfredsstille behovet for 
psykiatriplasser. 

Velferdsboliger til sosialt vanskeligstilte og til flyktninger
Det planlegges å skaffe 36 boenheter per år i handlingsprogramperioden. Dette medfører at etterslepet av vel-
ferdsboliger i stor grad vil være tatt igjen innen 2018. Åsterud-enheten planlegges ferdigstilt våren 2015 og vil 
gi 5 bemannede enheter og 13 ubemannede. 

Prosjektet i Solbergveien er under regulering, med forslag om 38 boenheter. Det planlegges ferdigstilt i 
2016/2017.

I tillegg til byggeprosjekter planlegges det å kompensere med innkjøp av velferdsboliger, slik at antallet blir 
36 per år.
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5.3.7 Økonomiske rammer for programområde 33 Sosialtjeneste og bolig

Driftsramme for programområdet

Mill 2014 kr
Regnskap

2013
Budsjett

2014
Budsjett

2015

Handlingsprogram 

2016 2017 2018

Vedtatt HP 2014-2017
 
 

Utg 512,0 467,6 488,6 491,0 491,0 491,0

Innt -239,6 -209,4 -237,3 -249,8 -249,8 -249,8

Netto 272,4 258,2 251,3 241,2 241,2 241,2

   

Økonomimelding I 2014 -1,1 1,9 2,8 -0,2 -0,2

Behandlingstilbud for rusavhengige -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4

Bekkestua BMS - FDVU tilleggsareal 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

KOSTRA-tilpasning 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Lønnsjustering avtaler, private leverandører 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Overføring til Housing First 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Økt bosetting, Flyktningkontoret 1,8 4,8 5,7 2,7 2,7

Økte sosialhjelpssatser 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

   

Økonomimelding II 2014 2,1   

Overføring til tolkebudsjett programområde 
Kommunehelse -0,2   

Eiendom, økt behov til vedlikehold Atriumsgården 2,3   

   

Tekniske 0,5 0,3 0,3 0,3

Prisvekst 0,5 0,3 0,3 0,3

   

Tiltak HP 2015-2018 (2015-kroner) 3,5 0,3 0,3 -11,1

Forskjøvet ferdigstillelse av bolig med service på Dønski (jf 
omtale i kap. 8.3) 4,0 4,0 4,0 -7,4

Underdekning ved fremleie av Atriumgården (jf omtale i kap. 8.3) 2,3 2,3 2,3 2,3

Tomgangsleie og flyttekostnader 3,2  

Øke gebyr for skjenkebevilling ved enkeltanledninger -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Administrative reduksjoner, Sosialtjeneste og bolig -5,9 -5,9 -5,9 -5,9

   

Mill 2015 kr       

Ramme HP 2015-2018 Utg 520,2 476,1 493,8 493,9 490,9 490,9

 Innt -243,5 -212,7 -236,6 -249,3 -249,3 -260,7

 Netto 276,7 263,4 257,2 244,6 241,6 230,2
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Investeringsramme for programområdet
  Fond*)

2013
Budsjett

2014
Budsjett

2015

Handlingsprogram Samlet
ramme

Mill kr  2016 2017 2018

Prosjekt: Vedtatt 69,9 117,9 381,9 234,2 150,6 0,0 954,5

Alle prosjekter herav Økm I 69,9 -208,9 111,5 92,0 0,0 0,0 64,5

 Endring -6,3 -0,8 -133,7 86,5 74,2 293,1 313,0

 Ny ramme 63,7 117,1 248,2 320,7 224,8 293,1 1 267,6

         

Sum prosjekter  63,7 117,1 248,2 320,7 224,8 293,1 1 267,6

  Fond Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Inntekt Vedtatt 13,2 24,3 57,8 116,2 0,0 211,5

Alle tilskudd herav Økm I -8,4 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0

 Endring 0,0 0,0 0,0 -84,0 176,4 92,4

 Ny ramme 0,0 13,2 24,3 57,8 32,2 176,4 303,8

   

Sum inntekter  0,0 13,2 24,3 57,8 32,2 176,4 303,8
KAP.
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5.4 Kommunehelse
Programområdet omfatter fire resultatområder – 361 forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 362 fore-
byggende arbeid, helse og sosial, 363 diagnose, behandling, rehabilitering og 364 medfinansiering somatiske 
tjenester.

5.4.1 Innledning
Kommunehelsetjenestene ivaretar innbyggernes behov for helsestasjonstjenester for barn og ungdom, skole-
helsetjeneste, legevakt, fengselshelsetjenesten Ila og smittevern. Rehabiliteringstjenestene, kommuneoverle-
gefunksjonen, psykiske helsetjenester, private fysioterapeuter og fastleger ligger også under området. Kom-
munehelsetjenestene ivaretar tilbudet til innbyggerne i kritiske situasjoner og livsfaser gjennom kriseteam, 
selvmordsforebyggende team og psykologtjenester. De fleste tjenester innenfor kommunehelse har et forebyg-
gende perspektiv.

For å kunne endre fremtidig ressursbruk er det nødvendig at tjenestene i større grad bidrar til å fremme økt 
mestring av eget liv. På lang sikt dreies tjenesteytingen mer mot at den enkelte i større grad tar ansvar for egen 
livssituasjon, slik at behov for tjenester reduseres. Det er behov for å skjerme enkelte utsatte brukergrupper slik 
at både kvantitet og kvalitet på tjenestene til disse gruppene reduseres i minst mulig grad.

5.4.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Netto og brutto driftsutgifter per innbygger ligger over gjennomsnittet i ASSS-kommunene, med en oppgang fra 
2012-tallene. Det skyldes en bevisst satsning på kommunehelse og spesielt på forebyggende arbeid. Bærum ligger 
høyest i nettverket på netto driftsutgifter per innbygger, men likt med Asker. 

Økningen i både netto og brutto driftsutgifter per innbygger fra 2012 til 2013 skyldes blant annet følgende; 
Mestrings- og frisklivssenteret finansieres fra og med 2013 delvis med midler fra programområdet, det har vært 
en styrking av Senter for mestring og forebygging (SEMFO), økt utbetaling av pasientskadeerstatning, styrking 
av kriseteamet ved Bjørnegård psykososiale senter og en dreining av fysioterapiressurser fra institusjon (Pleie og 
omsorg) til hjemmeboende (Kommunehelse). Sistnevnte har hatt direkte påvirkning på kostnadene, men ingen på-
virkning på antall årsverk hvor alle har vært medregnet også tidligere. I tillegg økte pensjonskostnadene, mens de 
øvrige kommunene (foruten Oslo) har hatt en negativ vekst. Veksten i pensjonskostnader fra 2012 til 2013 skyldes 
strammere beregningsregler, etterslep og lønnsvekst.

Bærum kommune ligger fortsatt høyt hva gjelder både årsverk av ergoterapeuter og fysioterapeuter, men noe 
lavt på helsesøstre og fastleger. De sistnevnte arbeides det bevisst med å øke, noe som vil bli synlig i 2014-tallene.  
Bærum kommune har hatt en nedgang i antall årsverk ergoterapeuter og fysioterapeuter, denne nedgangen er både 
faktisk og i forhold til de andre kommunene. Flere andre kommuner har snarere økt årsverkene av disse fagstil-
lingene som en følge av innføring av hverdagsrehabilitering.
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Bærum kommunes fastleger har en gjennomsnittlig listelengde som ligger 7 prosent over snittet, hvilket er nest 
høyest i nettverket. Gjennomsnittlig listelengde kan si noe om kapasitet og tilgjengelighet hos fastlegene.

Produksjonsindeksen sees i forhold til ressursbruk, og kan indikerer hvor godt kommunen utnytter ressursene 
sammenlignet med de andre store kommunene. Produksjonsindeksen for helsetjenesten måles ut fra volum av 
fastleger, fysioterapeuter og ergoterapeuter, reservekapasitet hos fastlegene, antallet gravide med svangerskaps-
kontroll og fødselsforberedende kurs, antallet nyfødte med hjemmebesøk og helseundersøkelse av spedbarn og 
barn. Figuren viser at Bærum har en produksjon som er 8 prosent over gjennomsnittet til ASSS. Det betyr at 
Bærum, sammen med Drammen, har den høyeste produksjonen, målt etter produksjonsindeksen, i nettverket. 
Bærum ligger fortsatt lavt på antall legetimer, mens blant annet det høye volumet av fysio- og ergoterapitjenester 
trekker produksjonen opp. 

Bærum har også høyere behovskorrigerte brutto driftsutgifter per innbygger enn gjennomsnittet for ASSS-
kommunene. Bærum ligger cirka 11 prosent over gjennomsnittet og er nest høyest i nettverket. Helsetjenester er 
et prioritert område i Bærum kommune og det satses bevisst på forebyggende helsearbeid. I tillegg er Asker og 
Bærum legevakt og helsetjenester for Ila fengsel i kommunal drift, noe som er med på å øke brutto driftsutgifter 
uten å øke produksjonen.

Når produksjonsindeksen sees opp mot behovskorrigerte driftsutgifter, gir det en indikasjon på effektiviteten. 
Bærum ligger 1,5 prosent under gjennomsnittet hva gjelder effektivitet. Dette er en forbedring på 7 prosent fra 
2012-tallene.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall 2011 2012 2013

Antall konsultasjoner legevakten 46 828 48 684 48 802

Antall brukere i rehabiliteringstjenesten 6 991 7 383 7 430

Antall oppdrag Hjelpemiddelutlånet 14 588 13 352 17 066

Belegg trygghetsenheten ved Bjørnegård psykososiale senter 54,5 % 56,3 % 51,0 %

Antall konsultasjoner på legevakten er inkludert sykebesøk med legevaktbil. Gjennomsnittstallet for sykebesøk 
med legevaktbilen var i 2012 8,8 besøk per døgn, stigende til et gjennomsnitt på 9,2 besøk i 2013. Antall konsul-
tasjoner ved legevakten har økt med 14 prosent fra 2009 til 2013. I perioden 2012–2013 er økningen mindre. I 
2015 igangsettes et prosjekt for å prøve ut en styrking av telefontilgjengeligheten på legevakten for å kunne øke 
veiledningstilbudet over telefon. Målet er å redusere oppmøte av pasienter med lav hastegrad.  

Antall brukere i rehabiliteringstjenesten har en liten økning fra 2012 til 2013. Det er gjennomført en dreining 
av fysioterapiressurser fra langtidsplasser i sykehjem til hjemmeboende pasienter. Målet er blant annet å kunne 
ivareta det økende behovet for fysioterapi til utskrivningsklare pasienter.  

Antall oppdrag hos Hjelpemiddelutlånet har hatt en kraftig økning fra 2012 til 2013. Dette er først og fremst 
en konsekvens av samhandlingsreformen, hvor kommunen tar imot utskrivningsklare pasienter på et tidligere 
tidspunkt. 

Nedgangen av beleggsprosenten ved Trygghetsenheten har hatt en nedgang sammenlignet med 2012. Dette 
skyldes blant annet tidligere omfordeling av ressurser og sen ansettelse av fagpersonell. Beleggsprosenten viser 
imidlertid en økning andre i halvår 2013. 

KAP.
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5.4.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res. 
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig  
kvalitet

Brukertilfredshet med tjenestetilbudet I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for 
brukerundersøkelser og medvirkning

Tjenesteproduksjon

God ressurs-
 utnyttelse

Økt fokus på forebyg-
ging og helsefremmende 
innsats til befolkningen og 
spesielle målgrupper

 

Utvikle et helhetlig forebyggings, 
oppfølgings, -og mestringstilbud 
for personer med kroniske syk-
dommer i Bærum kommune

  Gjen-
nom-
ført

   

Øke antall henvisninger fra fast-
leger, fysio- og ergoterapeuter til 
frisklivssenter

145 200 250 270 285 300

Ressurssenteret for psykisk helse 
gjennomfører kurs for å forebygge 
utvikling av psykiske helsevansker.

 18 kurs 18 kurs 30 kurs 55 kurs 72 kurs

Omfang 
på tjenester 
tilpasset 
innbyggernes 
behov

Befolkningen er sikret en 
tilgjengelig fastlegetjenes-
te tilpasset befolknings-
vekst og nye oppgaver

Økt antall fastleger i kommunen 
 (antall fastleger)

92 99 100 101 102 104

Redusere antall konsultasjoner 
med lav hastegrad på Legevakten

34 % 34 % 30 % 30 % 29 % 28 %

Medarbeidere

God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbeiderundersøkel-
sen skal være >75)

78 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt 
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha en indeks på 
>75) 

84 1 >75 >75 >75 >75 >75

Sykefravær Redusert sykefravær 8,0 % 6,5 % 7,5 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012

5.4.4 Viktige innsatser

Fra behandling til forebygging

    Mestring/økt selvhjulpenhet            n  Arbeidsdeling            n  Effektive tjenester

Ifølge Verdens helseorganisasjon vil psykiske helseplager som angst og depresjon utgjøre den vestlige verdens 
største helseutfordring i de nærmeste år. Tidlig innsats og målrettede forebyggende tiltak til store befolknings-
grupper er viktige strategier for å møte denne utfordringen.

Helsetilstanden i Bærum kommune er god sammenlignet med andre kommuner. Likevel viser kartlegginger 
at enkelte risikogrupper med kroniske sykdommer mangler adekvate tilbud. Helse og sosial vil se nærmere på 
dette, og i denne sammenheng vektlegges samhandling med helseforetak, brukerorganisasjoner og frivillige 
lag og foreninger. Helsetjenesten vil i perioden fokusere på frisklivs- og mestringstilbud for å møte de største 
folkehelseutfordringene.

Migrasjonshelseavdelingen skal bidra til å fremme fysisk og psykisk helse hos bosatte flyktninger og deres 
familiegjenforente. Det er behov for å se på tilbud til utsatte innvandrergrupper, og Helse og sosial vil se nær-
mere på dette i 2015 ved en gjennomgang av flyktningarbeidet.
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Fra stasjonære til ambulante tjenester

    Mestring/økt selvhjulpenhet            n  Arbeidsdeling              Effektive tjenester

Det vurderes å dreie stasjonær bemanning av ergo- og fysioterapiressurser på kommunens korttidsplasser, 
bortsett fra døgn- og dagrehabilitering på Lønnås, til mer ambulant oppfølging. Det vil gi mer fleksible tjenes-
ter som utnytter ressursene der behovet oppstår.

Kommunepsykologene ved Senter for mestring og forebygging vil endre noe av sin virksomhet fra indi-
vid- til gruppebasert aktivitet, og vil også i perioden etablere interaktiv psykologtjeneste for å nå ut til større 
grupper av befolkningen.

Strukturelle endringer/tilpasninger og effektivisering av tjenesteyting

  n  Mestring/økt selvhjulpenhet              Arbeidsdeling              Effektive tjenester

I henhold til plan for fastlegetjenesten, er det opprettet et kommunalt legekontor på Dønski med tre kommunalt 
tilsatte fastleger. I tillegg til å tilby legetjenester til personer med sammensatte behov, og til innbyggere som 
ikke har fastlege i kommunen, vil kontoret i løpet av et par år også tilby andre type tjenester til innbyggerne, 
som for eksempel psykolog, fysioterapeut med mer. Legekontoret vil samarbeide nært med den øvrige helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen. 

Asker og Bærum legevakts tradisjon med fritt oppmøte og høy grad av tilgjengelighet har medført at le-
gevakten behandler både alvorlig skadede, akutt syke pasienter og pasienter med lavere hastegrad. Nasjonal 
litteratur og undersøkelse gjennomført ved legevakten i perioden mai til november 2013 viser at det er mange 
som ikke har vært i kontakt med fastlegen før de møter opp på legevakten. Rådmannen vil derfor gjennomføre 
tiltak slik at en større del av pasienter med lav hastegrad kan håndteres av fastlegene. Ett av virkemidlene er 
siling på telefon. Det skal i 2015 igangsettes et prosjekt for å prøve ut økt telefonkonsultasjon ved legevakten.

Fra fragmentert og overlappende til samordnet og helhetlig tjenesteyting

  n  Mestring/økt selvhjulpenhet              Arbeidsdeling              Effektive tjenester

En meningsfull hverdag er en sentral faktor for å mestre liv. Aktivitetstilbudet til mennesker med psykiske hel-
sevansker er mangfoldig og er i dag organisert ved ulike tjenestesteder. En gjennomgang av kommunens lav-
terskeltilbud, inkludert aktivitetstilbudene, vil bli gjennomført som grunnlag for en fremtidig ønsket utvikling.

5.4.5 Endringer drift

Økt aktivitet

Nr. Økt aktivitet, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1 Justering av basistilskudd fastleger 45,2 1,4 2,6 3,9 5,1

2  IT driftsstøtte på Legevakten 36,3 0,7 0,7 0,7 0,7

 Sum  2,1 3,3 4,6 5,8

1. Basistilskudd fastleger
Det er behov for å justere basistilskuddet til fastlegene årlig. Kommunen får tilført midler årlig i henhold til an-
tallet innbyggere og gjeldende satser. Samfunnshelse utbetaler deretter basistilskudd til kommunens fastleger. 
Økningen er beregnet ut ifra gjeldene befolkningsprognoser og en estimert årlig satsøkning.

2. IT-driftsstøtte på legevakten
Det har blitt gjennomført en ROS-analyse på Legevakten som har avdekket at det i dag ikke eksisterer en 
driftsavtale med IKT-driftsenheten som i stor nok grad ivaretar Legevaktens krav til sikkerhet. Det foreslås å 
iverksette tiltak som skal dekke en generell tilgjengelighet, med tanke på dokumentasjonssystemene på Lege-
vakten. Tiltaket innebærer å etablere en drifts- og supportavtale mellom Legevakten og IKT-driftsenheten som 
ivaretar tilgjengeligheten utover kontortid.

KAP.

5



86   HANDLINGSPROGRAM 2015–2018  RÅDMANNENS FORSLAG

Innsparinger

Nr. Innsparinger, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

3 Administrative reduksjoner, Kommunehelse 293,8 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

 Sum  -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

3. Administrative reduksjoner
Rådmannen vil gjennomføre administrative endringer som reduserer budsjettrammen for programområdet 
med netto 1,5 millioner kroner. Det foretas i den forbindelse strukturelle endringer og tilpasninger, samt en 
effektivisering av tjenesteytingen i Kommunehelse. Målet er å etablere et tydeligere skille mellom tjenestetil-
deling og tjenesteutøvelse på systemnivå. En sentral dimensjon i dette er behovet for samhandling, helhet og 
koordinerte tjenester.

Som en del av effektiviseringen vil Rådmannen sette i gang en prosess med å se på sentralisering og 
effektivisering av administrative funksjoner innen helse og sosial.

I tillegg ser Rådmannen på muligheten til å øke inntekter i de tjenester hvor det kan være hensiktsmessig.  

De administrative reduksjonene innenfor Kommunehelse omfatter:
• Økte inntekter ved å opprette flere styrke- og balansegrupper 
• Inndragning av ledig driftstilskudd avtalefysioterapi
• Økte inntekter fra reisevaksinasjon ved effektivisering av arbeidet på Folkehelsekontoret

5.4.6 Investeringer

Bjørnegård psykososiale senter og Aktivitetshuset på Stabekk
Det er behov for å oppdatere telefonisystemet på Bjørnegård. Avdelingen er døgnåpen og telefontilgjengelighet 
er avgjørende for å opprettholde en tilfredsstillende tilgjengelighet. Det er også nødvendig å øke kontorkapasi-
teten, som har blitt for liten. 

Det er behov for en oppgradering av Aktivitetshuset på Stabekk. Dette er nødvendig for videre drift. Den 
totale kostnaden er beregnet til 0,6 mill.  
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5.4.7 Økonomiske rammer for programområde 36 Kommunehelse

Driftsramme for programområdet
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 2014–2017 Utg 447,0 432,2 430,6 429,4 429,4 429,4

 Innt -69,6 -61,1 -61,1 -61,1 -61,1 -61,1

 Netto 377,4 371,2 369,5 368,3 368,3 368,3

   

Økonomimelding I 2014 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Behandlingstilbud for rusavhengige -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Skolehelsetjenesten 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Psykisk helse -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

 

Økonomimelding II 2014 3,4   

Korrigering Psykisk helse ØKMI 0,4   

Justering av satser, beredskapstillegg, drifts- og 
basistilsk. 2,5   

Overføring til tolkebudsjett fra programområde 
Sosialtjeneste og bolig 0,2   

Kompensasjon for økte kostn. ifm 
pasientskadeerstatning 1,3   

Tilskudd psykologstillinger (til Pleie og omsorg) -1,0   

  

Tekniske 3,0 3,0 3,0 3,0

Prisvekst 3,0 3,0 3,0 3,0

 

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) -115,6 -114,7 -113,4 -112,2

Korrigering Psykisk helse ØKMI 0,4 0,4 0,4 0,4

Samhandlingsreformen, redusert utgift -118,5 -118,5 -118,5 -118,5

Justering av satser, beredskapstillegg, drifts- og basistilsk. 3,2 3,2 3,2 3,2

Justering av basistilskudd fastleger 1,4 2,6 3,9 5,1

IT driftsstøtte på Legevakten 0,7 0,7 0,7 0,7

Administrative reduksjoner, Kommunehelse -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Behovstilpasning og effektivisering i helsestasjon- og skole-
helsetjenesten (jf omtale i kap. 4.4) -1,3 -1,5 -1,5 -1,5

  

Mill 2015 kr        

Ramme HP 2015–2018 Utg 454,2 446,2 323,4 323,2 324,4 325,6

 Innt -70,7 -62,0 -63,0 -63,0 -63,0 -63,0

 Netto 383,4 384,1 260,4 260,1 261,3 262,6

Investeringsramme for programområdet
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Prosjekt: Vedtatt 2,4 4,5 0,0 6,9

Alle prosjekter
 
 
 

herav Økm I 2,4 4,5 0,0 6,9

Endring 0,0 1,1 0,6 1,7

Ny ramme 2,4 5,6 0,6 0,0 0,0 0,0 8,6

        

Sum prosjekter  2,4 5,6 0,6 0,0 0,0 0,0 8,6

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.

KAP.
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Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke har det politiske ansvaret for to programområder – 52 Kul-
tur og fritid og 53 Kirke og andre religiøse formål.

6.1 Sektorrammer

Driftsramme for sektoren
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ramme HP 2015–2018
 
 

Utg 349,2 439,2 310,0 308,1 307,9 307,9

Innt -79,6 -64,8 -66,2 -66,2 -66,2 -66,2

Netto 269,6 374,4 243,8 242,0 241,8 241,8

Investeringsramme for sektoren
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ramme HP 2015–2018
 
 

Utg 40,8 55,6 68,9 36,0 22,5 40,2

Innt 0,0 -3,0 -6,0 -7,0 -7,5 0,0

Netto 40,8 52,6 62,9 29,0 15,0 40,2

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.

6   Sektor frivillighet, idrett, 
 kultur og kirke
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6.2 Kultur og fritid 
Kultur og fritid omfatter åtte resultatområder - 520 kommunale kulturbygg, 521 andre kulturaktiviteter, 522 
aktivitetstilbud barn og unge, 523 museer, 524 kunstformidling, 525 bibliotek, 526 kommunale idrettsbygg/
anlegg og 527 idrett og tilskudd til Idrettsanlegg.

6.2.1 Innledning
Programområdets tjenester skal gi et bredt kulturtilbud til hele befolkningen og tilrettelegge for frivillighet 
gjennom samarbeid med enkeltpersoner, organisasjoner og kommunens frivilligsentral. Kommunens innbyg-
gere skal gis mulighet for deltakelse, opplevelser og mestring. Drift av kulturscener og idrettsanlegg står sen-
tralt i dette arbeidet. Tilskudd til kulturformål er et av de viktigste kulturpolitiske virkemiddel i arbeidet for et 
aktivt, inkluderende og mangfoldig kulturliv. 

Programrådet bidrar også i arbeidet med by- og stedsutvikling gjennom å legge til rette for livet mellom 
husene og mellom menneskene. Drift av BAKgården og tilrettelegging for store og små arrangementer inngår 
som en viktig del av denne satsning. I budsjettperioden vil iverksettingen av bibliotekmeldingen og kulturmel-
dingen være viktige oppgaver. 

6.2.2 Status

Nøkkeltall ASSS - tjenesteprofil

I ASSS-samarbeidet utarbeides tjenesteprofil for Kultur og idrett samlet.
Tendensen har de siste årene vært den samme. Utgiftene til «ren kultur» har ligget lavere enn gjennom-

snittet for ASSS-kommunene. «Ren kultur» omfatter kunstformidling, kultur og samarbeid, kulturbygg og 
museer. Idrett og bibliotek har ligget over ASSS-gjennomsnittet. Bærum ligger klart over ASSS-snittet på 
styringsindikatorer som netto driftsutgifter til idrett per innbygger og netto driftsutgifter til folkebibliotek per 
innbygger.  Hovedgrunnen til at Bærum ligger høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene på indikato-
ren netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger, er antall enheter som driftes, fem bibliotek. Netto driftsut-
gifter til kunstformidling per innbygger, er langt lavere i Bærum enn ASSS-snittet. Kunstformidling omfatter 
tilskudd til Henie Onstad kunstsenter, samt tilskudd/overføringer til andre kulturformål.
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Andre nøkkeltall

Nøkkeltall 2011 2012 2013

Bærum bibliotek    

Utlån per innbygger, bibliotek 6,5 6,5 6,0

Besøk per innbygger, bibliotek 5,4 4,9 4,8

Antall brukere av tjenesten Mappa mi 39 912 36 717 40 345

Bærum kulturhus    

Aktiviteter på scene 897 847 968

Antall deltakere 23 527 24 742 25 703

Forestillinger på scene, hvorav 526 519 613

 - antall lokale arrangører 283 324 425

 - antall ordinære leietakere 120 88 52

 - antall KUAR-arrangementer 123 107 136

Besøkende 87 092 80 450 87 185

Gj.snittlig antall hjemmesidesøk per dag 329 315 193

Kultur og samarbeid    

Vært involvert i arrangementer og prosjekter   -  55 44

Antall utstillinger (vandreutstillinger i glassmontrene)   -  27 19

Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner    

Sang- og musikkforeninger 2 323 840 1 905 025 1 957 965

Teater og dans 1 409 580 1 487 875 1 306 475

Ungdomsarbeid 1 661 450 1 573 710 1 586 310

Idrettslag/foreninger 14 076 897 13 426 000 13 692 716

Andre foreninger 1 186 739 1 302 795 1 145 750

Antall besøkende i badene     

Berger svømmehall  - 39 738 40 606

Nadderud svømmehall  - 137 524 143 313

Totalt  - 177 262 183 919

Natur- og idrettsforvaltningen     

Antall medlemmer i idrettslag 51 344 53 899 53 715

Bibliotek
Nøkkeltallene for Bærum bibliotek viser at en stor del av bibliotekbesøket har flyttet seg fra fysiske besøk til 
bruk av bibliotekets nettsider. Denne trenden er lik for bibliotek over hele landet, og henger sammen med den 
digitale utviklingen. Den store økningen i bruk av bibliotekets digitale tjenester viser at biblioteket har lyktes i 
å markedsføre tilbudet og at stadig flere tar det i bruk. 

Gjennom ulike former for selvbetjening kommer biblioteket hjem til brukerne. Bibliotekets brukere kan sitte 
hjemme ved egen PC, nettbrett eller mobiltelefon og søke opp og reservere det materialet de ønsker. 

Biblioteket som møteplass er i utvikling parallelt med elementer nevnt ovenfor.
 
Bærum kulturhus
Før 2013 ble antall besøk på hjemmesiden telt i forhold til antall treff, uavhengig av om det var fra samme bru-
ker. Fra 2013 telles treff/besøk av samme besøkende per dag som ett treff, selv om de enkelte besøkende kan ha 
flere søk på hjemmesiden på en dag.

Kultur og samarbeid
Arrangementer og prosjekter inkluderer: utlån av utstyr, råd og veiledning, prosjektledelse og prosjektdelta-
gelse.
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6.2.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res. 
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig 
kvalitet

Sikre at innbyg-
gerne får gode 
innendørs vintertil-
bud i et folkehelse-
perspektiv

       

Oppdatere kriteriene for 
fordeling av brukstid i 
fleridrettshallene med 
sikte på mer tilgjengelig-
het for selvorganiserte, og 
tydeliggjøre konsekvenser 
for manglende oppfølging 
av bestemmelsene for 
søknad og tildeling

  Gjennom-
ført

   

Øke fysisk og 
digitale besøk ved 
Bærum bibliotek 

       

Brukertilpasset åpningstid 
alle filialer, og søndagså-
pent bibliotek i Sandvika

  5 % 6 % 8 % 10 %

God 
bruker- 
medvirkning

Kommunen skal 
ha god dialog med 
idrettslagene gjen-
nom faste møter og 
bedre informasjon

       

Oppdatere driftsavta-
lene for fleridrettshallene 
mellom kommunen og 
idrettslag med sikte på å 
utjevne forskjeller, og mer 
tydeliggjøring av ansvars-
fordelingen

  Gjennom-
ført

   

Brukerdrevet inno-
vasjon i kommunale 
kulturtjenester

       

Brukerforum i Bærum 
bibliotek

 Gjennom-
ført

    

Utvikle lokale møteplasser 
på Fornebu i nært samar-
beid med innbyggerne

  Kunsthall 
etablert

Videre-
utvikling

Videre-
utvikling

Videre-
utvikling

Sette i gang innbygger-
verksted i kunsthall

  Gjennom-
ført

   

Tjenesteproduksjon        

God 
ressurs-
utnyttelse

Styrke automati-
sering og digitale 
tjenester på nett

       

Innføre et nettbasert 
produksjonsstøttesystem 
for Bærum Kulturhus

  Gjennom-
ført 
 

   

Øke andel nettsalg av bil-
letter til Bærum Kulturhus 
(andel billetter solgt på 
nett)

66,4 % 65 % 65 % 66 % 68 % 70 %

Videreutvikle selvbet-
jente løsninger i Bærum 
bibliotek

  Gjennom-
ført 

   

Høy faglig kultur-
kompetanse for 
frivillige

       

Opplæring i arrangement-
kompetanse for å øke 
kvaliteten på ulike arran-
gementer

 20 delta-
gere

Videre-
føre

Videre-
føre

Videre-
føre

Videre-
føre

Gjennomføre pilotprosjekt 
med kultur som virkemid-
del innen pleie og om-
sorgssektoren (forankret)

 Pilot 
gjennom-

ført

I drift fem 
steder

Videre-
føre

Videre-
føre

Innført i 
relevante 
avdelin-

ger

KAP.
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res. 
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Omfang på 
tjenester 
tilpasset 
innbyggernes  
behov

Videreutvikle Bæ-
rum kulturhus som 
et regionalt (nasjo-
nalt) kompetan-
sesenter for dans, 
herunder prosjektet 
”Ut i scenekunsten”

      

Koordinere nasjonale 
turneer for ulike nasjo-
nale og internasjonale 
ensembler

Gjennom- 
ført

Gjennom- 
ført

Gjennom-
ført

Videre-
føres 

forutsatt 
offentlig 
støtte

Videre-
føres 

forutsatt 
offentlig 
støtte

Videre-
føres 

forutsatt 
offentlig 
støtte

Kulturhuset videreutvikles 
med ny scene. (Høsten 
2014 og våren 2015 
testes nye muligheter for 
scenen)

 Ny scene 
ferdig

Videre-
utvikling

Videre-
utvikling

Videre-
utvikling

Videre-
utvikling

Utvikling av 
møteplasser med 
fokus på kultur

       

Øke besøket hos Bærum 
kulturhus med 15% fra 
2012-nivå (inkludert 
Musikkflekken)

 5 % 5 % 7 % 10 % 15 %

Utrede styringsform for 
Bærum kulturhus

  Gjennom-
ført

   

Utrede et kulturs rolle i 
et mangfoldig innhold i 
Sandvika med kulturnæ-
ring, privat virksomhet og 
kulturproduksjon

   Gjennom-
ført

  

 Badene i Bærum 
skal være attrak-
tive. Besøkstallet 
i Nadderudhallen 
skal økes med 3 % 
og Berger med 2 
% i forhold til 2012 
besøket. Målet er å 
holde 2014-nivået

  +3% +3% +3% +3% +3%

Øke besøkstallet for Ber-
ger svømmehall ved mere 
informasjon

 +2% 2014-nivå 2014-nivå 2014-nivå 2014-nivå

Skape mer aktivitet, i og 
rundt Nadderud Svøm-
mehall, ved bidrag fra nye 
sklie og mere informasjon

 +3% 2014-nivå 2014-nivå 2014-nivå 2014-nivå

Medarbeidere        

God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell 
måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av  
medarbeiderundersøkelsen skal være >75)

76 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt  
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha 
en indeks på >70) 

78 1 >70 >70 >70 >70 >70

Sykefravær Redusert sykefravær 4,6 % 5,9 % 6,0 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012

6.2.4 Viktige innsatser

Dialog om fremtidens løsninger
Kommunen står overfor langsiktige utfordringer, både som følge av sterk befolkningsvekst og en aldrende 
befolkning. Disse utfordringene krever en kontinuerlig omstilling i alle deler av kommunen. Rådmannen tar 
derfor initiativ til dialog med kulturlivet, idretten, andre lag og organisasjoner om hvordan man sammen kan 
legge til rette for best mulig utnyttelse av fellesskapets ressurser og søke etter nye og bedre løsninger.

Øke fysiske og digitale besøk ved Bærum bibliotek
Bærum bibliotek skal være en aktiv, uavhengig møteplass som stimulerer til leseglede, opplevelser og kulturell 
innsikt inn i en digital fremtid. For å fylle bibliotekets samfunnsoppdrag i en ny tid, er det nødvendig å tilpasse 
tilbudet til endrede forventninger hos bibliotekets nåværende og fremtidige brukere. Bibliotekmeldingen leg-
ger vekt på denne tilpasningen. Tilbudet om utlån av e-bøker vil danne kjernen i bibliotekets digitale tilbud, 
i tillegg til andre nye, utvidede tjenester. Rådmannen foreslår å investere i nytt inventar i bibliotekene på 
Bekkestua og Rykkinn. Oppgradering av lokaler, innredning og innhold vil også være nødvendig for at Bærum 
bibliotek skal fremstå som moderne og fleksibel inn i en fremtid. 

En brukertilpasset åpningstid med søndagsåpent bibliotek i Sandvika i vintermånedene, skal prøves ut for å 
øke besøket. Samtidig videreutvikles selvbetjente løsninger.
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Iverksetting av kulturmeldingens mål
Kulturmeldingen omfatter tiltak som favner fra utvikling av møteplasser, visningsarenaer, nye arrangementer, 
etablering av nye samarbeidsforum og kontinuerlig stimulering til frivillighet som en viktig del av tjenestepro-
duksjonen. Samarbeidet med Vårt Sandvika og frivillige skal videreutvikles for å nå målene i kulturmeldingen. 

Kultur som virkemiddel i et folkehelseperspektiv skal utdypes og konkretiseres i samarbeid med folkehel-
searbeidet i kommunen og frivillige organisasjoner. 

Kulturanleggsplanen er en del av kulturmeldingen og har fokus på fasiliteter og utstyr for å støtte opp om 
lokal kulturproduksjon for et lokalt publikum/nærmiljø. Sceneteknisk utstyr ved Jar skole og Stabekk kino og 
kulturlokaler på Fornebu prioriteres i 2015.

Videreutvikling av møteplasser med fokus på kultur
Bærum kulturhus videreutvikles med ny prøvescene (Underhuset) og som et regionalt kompetansesenter for 
dans, med mål om økt besøk i perioden. Det skal legges til rette for økt tilgjengelighet gjennom ulike digitale 
løsninger. 

Et kulturkvartal med et mangfoldig innhold i Sandvika med kulturnæring, privat virksomhet og kulturpro-
duksjon skal utredes. 

Utbyggingen og befolkningsutviklingen på Fornebu tydeliggjør behovet for møteplasser for ulike alders-
grupper. I samarbeid med aktører i Gamle Fornebu kultursenter utvikles kunsthallen i den gamle brannstasjo-
nen til kultursenter for visuell kunst, museer og kreative kulturnæringer.

Badene i Bærum
Badene i Bærum er godt besøkt og viser en økning i besøkstallet. For å beholde et godt besøk er det viktig med 
videreutvikling av tilbudet. Det er et mål å gjennomføre godt vedlikehold, gi god service og tilby aktiviteter 
fra badeanleggene. Ny vannsklie i Nadderudhallen er etablert og vil forhåpentligvis gi økt publikumsbesøk i 
årene fremover.  

Idrett 
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for årene 2015–2018 er vedtatt. Av denne fremgår hvilke 
ny anlegg som skal etableres og hvilke som skal rehabiliteres i perioden. Forskuttering av merverdiavgift for 
større byggeprosjekt der idrettslag bygger i egen regi tas inn i arbeidet med handlingsprogrammet når dette er 
avtalt. 

Idrettsanleggene i kommunen blir fortløpende vedlikeholdt innenfor eksisterende rammer. 
Arbeidet med å skifte til LED-lys i lysløypene og turveiene, for mer miljøvennlighet og økonomisk drift 

fortsetter. Arbeidet med mer miljøvennlig og energisparende drift på idrettsanleggene videreføres.

6.2.5 Endringer drift

Økt aktivitet

Nr. Økt aktivitet, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1 Vertskap for Kunst rett Vest 2015 0,5 0,5    

2 BAKgården 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4

 Sum  0,9 0,4 0,4 0,4

1. Vertskap for Kunst rett Vest 2015
Bærum kommune påtar seg ansvaret som vertskommune for Kunst rett Vest 2015. Som vertskommune må 
kommunen bidra med 0,5 millioner kroner. Det er kommunene i Vestregionen som går sammen om å arrangere 
Kunst rett Vest, som skal bidra til å vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen og å gjøre visuell 
kunst tilgjengelig for et bredt publikum.

2. BAKgården
BAKgården er Sandvikas eneste bakgård. BAKgården består av BAKgårdsscenen som driftes av Bærum kom-
mune, avdeling for Kultur og samarbeid, i samarbeid de næringsdrivende som har tilknytning til BAKgården. I 
privat regi drives også restaurant i BAKgården. Dette er en scene som ønsker å ha en lav terskel for unge talen-
ter og lokale utøvere, men samtidig gi variert underholdning for alle aldersgrupper hver helg i sommerhalvåret. 
Alle næringsdrivende rundt BAKgården er med og bidrar praktisk på dugnader og ved større arrangementer. 

KAP.
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Rådmannen foreslår å bevilge 0,4 mill. per år i handlingsprogramperioden.

Innsparinger

Nr. Innsparinger, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

3 Øke serviceavgift hos Bærum Kulturhus 11,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

4 Effektivisering av tjenester, Bærum bibliotek 34,1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

5 Redusere tilskudd til kulturformål 10,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

6 Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig 86,8 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

7 Effektivisere driften av uteidrettsanleggene 5,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

8 Effektivisere driften av Nadderudhallen 8,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

 Sum  -2,4 -2,4 -2,4 -2,4

3. Øke serviceavgiften hos Bærum kulturhus
Rådmannen foreslår å øke serviceavgiften hos Bærum kulturhus ved kjøp av billetter, fra 15 kroner til 20 kro-
ner. Da Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke behandlet innføring av nytt billettsystem for to år 
siden, ble serviceavgiften satt til 15 kroner. Det var forutsatt at man skulle ha et system til selvkost – Bærum 
kulturhus skulle ikke tjene på selve billettsystemet. Markedet forøvrig praktiserer 20 kroner og 25 kroner, og 
vurderingen nå er at Bærum kulturhus bør ligge på tilsvarende nivå. Økonomisk effekt for Bærum kulturhus er 
beregnet til cirka 0,2 millioner kroner i inntekter per år.

4. Effektivisering av tjenester hos Bærum bibliotek
Biblioteket står overfor et generasjonsskifte, og planlegger omorganisering av funksjonsområdet publikums-
mottak, veiledning og service på hovedbiblioteket på Bekkestua. Det forventes at effektiviseringen med blant 
annet selvbetjeningsutstyr gir en innsparing på 0,5 mill. som følge av at naturlig avgang ikke erstattes. En 
reduksjon i personalresursene som står for publikumsbehandling kan medføre noe lavere servicegrad.

5. Redusere tilskudd til kulturformål
Budsjett for tilskudd til kulturformål er på 10 millioner kroner. Med fratrekk for tilskudd til Henie Onstad 
kunstsenter på 4,3 mill. som ikke vil bli berørt, reduseres resterende budsjett på 5,7 mill. med 0,2 mill. Det 
vil gjøres nærmere vurderinger av hvilke tilskudd som skal reduseres eller bortfalle. Tiltaket foreslås som en 
konsekvens av kommunens generelle innsparingsbehov.

6. Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig
Som vedtatt i Handlingsprogram 2014–2017 skal det med virkning fra 2015 realiseres en innsparing innen 
kultur og fritid på 0,6 mill. Rådmannen iverksetter administrative innsparinger med effekt på 0,1 mill. for Re-
gionalt aktivitetssenter (REGA) og Tilrettelagt fritid, som tilhører programområde 32, Pleie og omsorg. Videre 
iverksettes reduksjon på 0,5 mill. på programområde 52, Kultur og fritid. Fordeling av reduksjonen vil skje ut 
fra en vurdering av risiko og sårbarhet for det enkelte tjenestested. Det vil være naturlig å se på organisering 
og ressursfordeling, samt tilpasse aktiviteter med en fortsatt nøktern, men forsvarlig praksis. Økt digitalisering 
forventes dessuten å bidra til en større grad av automatisering og effektivisering med tilhørende gevinster.

7. Effektivisere driften av uteidrettsanleggene
Kommunen har i dag en driftsenhet som drifter alle uteidrettsanleggene, kjører skiløyper og legger is om vinte-
ren samt drifter skjærgårdstjenesten og isoppsynet, utfører trefelling med mer. Denne driftsenheten utgjør i dag 
11 personer. Tiltaket vil redusere antallet til 10 personer.  Besparelsen utgjør 0,5 mill. i sparte utgifter.  Tiltaket 
vil medføre lavere frekvens på sprøyting og vedlikehold av isbaner på vinteren samt drift av fotballbaner og 
andre idrettsflater på sommeren. Tiltaket løses ved naturlig avgang.

8. Effektivisere driften av Nadderudhallen
Ved Nadderudhallen reduseres antallet stillinger med en. Det er i dag 12 stillinger ved Nadderudhallen, og 
antallet reduseres til 11, og oppgaver omfordeles. Skrankepersonalet får dermed flere oppgaver i tillegg til å 
betjene publikum. Tiltaket gir en besparelse på 0,5 mill. Tiltaket vil i utgangspunktet ikke berøre publikum. 
Tiltaket vil føre til overtallighet.
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6.2.6 Investeringer

Hovedbiblioteket på Bekkestua og Rykkinn bibliotek
For å bidra til at bibliotekene i Bærum er attraktive møteplasser foreslår Rådmannen tilsammen 7 millioner 
kroner til oppgradering og nytt inventar i bibliotekene på Bekkestua og Rykkinn i løpet av 2015 og 2016.

Prosjekt anleggsplanen, oppgradering av lekeplasser, alternative energikilder
Rådmannen foreslår følgende videreføring av tidligere vedtak til 2018: 12 mill. til prosjekt anleggsplanen, 0,5 
mill. til oppgradering av lekeplasser og 2 mill. til alternative energikilder.

Reparasjon av bro over Isielva ved Skui (Jutulbroen)
Konsulentfirmaet Reinertsen har foretatt en hovedinspeksjon av Jutulbroen, og avgitt dokumentasjon. Nødven-
dige tiltak er kostnadsberegnet til 0,7 mill.

KAP.
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6.2.7 Økonomiske rammer for programområde 52 Kultur og fritid

Driftsramme for programområdet
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 
2014–2017
 
 

Utg 252,9 226,9 222,9 221,3 221,3 221,3

Innt -52,4 -47,3 -48,6 -48,6 -48,6 -48,6

Netto 200,5 179,6 174,2 172,7 172,7 172,7

   

Økonomimelding I 2014 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Nadderud Arena 83,3   

Forskuttering spillemidler, Nadderud Arena 14,9   

  

Økonomimelding II 2014 25,2   

IA-tiltak, lærlinger med mer -0,1   

Forskuttere for merverdiavgiftskompensasjon 25,0   

Overføring fra Barnevern, prosjektstilling 
ekstremisme 0,3   

   

Tekniske 1,4 1,3 1,3 1,3

Prisvekst 1,4 1,3 1,3 1,3

   

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) 1,7 1,2 0,7 0,7

Manglende bevilgning Bærum idrettspark – FDV-utgifter  
(jf omtale i kap. 8.3) 3,0 3,0 3,0 3,0

Vertskap for Kunst rett Vest 2015 0,5  

BAKgården 0,4 0,4 0,4 0,4

Forebyggende arbeid mot ekstremisme (jf omtale i kap. 4.4) 0,5 0,5  

Omprioritering av ressurser og nedleggelse av Helset  
fritidssenter (jf omtale i kap. 4.4) -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Øke serviceavgift hos Bærum Kulturhus -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Effektivisering av tjenester, Bærum bibliotek -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Redusere tilskudd til kulturformål -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Effektivisere driften av uteidrettsanleggene -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Effektivisere driften av Nadderudhallen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

   

Mill 2015 kr        

Ramme HP 
2015–2018
 
 

Utg 256,9 355,9 226,8 224,7 224,2 224,2

Innt -53,2 -48,1 -49,4 -49,4 -49,4 -49,4

Netto 203,7 307,8 177,3 175,3 174,8 174,8
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Investeringsramme for programområdet
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Prosjekt: Vedtatt 27,4 74,1 35,0 19,2 19,2 0,0 174,9

Alle prosjekter herav Økm I 27,4 -53,5 -5,0 0,0 0,0 0,0 -31,1

 Endring -4,6 -19,1 16,8 8,4 0,0 18,2 19,6

 Ny ramme 22,8 55,0 51,8 27,6 19,2 18,2 194,5

   

Sum prosjekter  22,8 55,0 51,8 27,6 19,2 18,2 194,5

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.

  Fond Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Inntekt Vedtatt 3,0 6,0 7,0 7,2 23,2

Alle tilskudd/salg herav Økm I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Endring 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

 Ny ramme 0,0 3,0 6,0 7,0 7,5 0,0 23,5

   

Sum inntekter  0,0 3,0 6,0 7,0 7,5 0,0 23,5

KAP.
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6.3 Kirke og andre religiøse formål   
Programområdet omfatter tre resultatområder – 530 Den norske kirke, 531 andre religiøse formål og 532 kir-
kegårder, gravlunder og krematorier.

6.3.1 Innledning
Formålet er å administrere kommunens forpliktelser overfor Den norske kirke og andre tros- og livssynssam-
funn, samt forvaltning og drift av gravplassene, gravlunder og Haslum krematorium. Kommunens forplik-
telser overfor Den norske kirke reguleres av kirkeloven § 15. Forpliktelsene overfor andre tros- og livssyns-
samfunn reguleres av lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19 og lov om tilskott til livssynssamfunn § 3. 
Kommunen skal «etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd» selv innenfor lovens rammer vurdere å fastsette 
de kommunale bevilgingene til kirkeformål. Det kommunale tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn be-
regnes med noen unntak på grunnlag av de årlige budsjetterte kommunale utgifter til Den norske kirke, fordelt 
på hvert statskirkemedlem bosatt i kommunen.

6.3.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

I Bærum er drift og forvaltning av gravplasser og krematorier flyttet fra Bærum kirkelige fellesråd til kommu-
nen, med hjemmel i § 23 i gravferdsloven. Det er kun fire andre kommuner dette gjelder for. Disse kommunene 
er små og ikke en del av ASSS-kommunene. Dette gjør at det ikke finnes gode nøkkeltall for sammenlikning 
med andre kommuner. 

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall 2011 2012 2013

Antall medlemmer Den norske kirke 80 067 81 742 81 945

Antall medlemmer andre tros- og livssynssamfunn 11 647 12 556 13 811

Tilskudd per medlem i andre tros- og livssynssamfunn 441 472 563

    

Antall kistebegravelser 140 148 130

Antall urnebegravelser 673 648 721

Antall kremasjoner, inkl. kremering for Asker, Røyken og andre utenbysboende 981 1 071 1 118

Antall gravferdsseremonier ved Haslum store og lille seremonirom   - 680 673
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Det kommunale tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn skal ifølge forskrift beregnes på grunnlag av de 
årlige budsjetterte kommunale utgifter til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem bosatt i kom-
munen. Samlet tilskudd har de siste tre år økt med nær 28 prosent.

Antallet medlemmer i Den norske kirke har de siste tre år økt med 2,3 prosent. Tilsvarende har antallet 
medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn de tre siste år økt med 18,6 prosent.

6.3.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res.
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         
God bruker- 
medvirkning

Kommunen skal 
jobbe for et godt 
og forutsigbart 
samarbeid mellom 
Bærum kommune, 
Den norske kirke 
og andre tros- og 
livssynssamfunn

       

Følge opp ASSS-sam-
arbeidet om lik behand-
lingspraksis av tilskudd

  Gjennom-
ført

   

Fullføre og følge opp 
plattform for kommunens 
samarbeid med kirken og 
andre tros- og livssyns-
samfunn

  Gjennom-
ført

   

Samarbeide med Kirkelig 
fellesråd om gjennom-
gang av behov for tjenes-
teytingsavtale

  Gjennom-
ført

Videre-
føres

Videre-
føres

Videre-
føres

Tjenesteproduksjon        

Omfang på 
tjenester 
tilpasset 
innbyggernes  
behov

Sikre ledige graver i 
et antall tilsvarende 
3% av kommunens 
totale befolkning

       

Utarbeide en kapasitets-
skisse for urnelunden på 
Fornebu. Denne er påbe-
gynt i 2014 og forventet 
avsluttes i 2015

  Gjennom-
ført

   

Medarbeidere

God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell 
måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbei-
derundersøkelsen skal være >75)

76 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt 
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha 
en indeks på >70) 

78 1 >70 >70 >70 >70 >70

Sykefravær Redusert sykefravær 4,9 % 5,9 % 6,0 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012

6.3.4 Viktige innsatser
Kommunen står overfor langsiktige utfordringer knyttet omfattende investeringsbehov, både som følge av 
befolkningsvekst og en aldrende befolkning. Disse utfordringene krever en kontinuerlig omstilling i alle deler 
av kommunen. Rådmannen tar derfor initiativ til dialog med kirken og andre trossamfunn om hvordan man 
sammen kan legge til rette for best mulig utnyttelse av fellesskapets ressurser og søke etter nye og bedre løs-
ninger.

Arbeid med å følge opp ASSS-samarbeidet om lik behandlingspraksis av tilskudd er igangsatt. 
Sak om plattform for kommunens samarbeid med Den norske kirke og andre trossamfunn har vært på hø-

ring og legges frem til sluttbehandling høsten 2014.
Reguleringsplan for ny gravplass på Fornebu med endelig reguleringskart og bestemmelser ble godkjent av 

Fylkesmannen januar 2014. 
Bærum har i alt fem gravplasser med totalt cirka 32 000 graver. Rådmannen vil følge opp behovet for frem-

tidige nye gravplassarealer i kommuneplanens arealdel. Det foreslås et nytt areal innenfor Markagrensen nord 
for Griniveien.

KAP.
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6.3.5 Endringer drift

Økt aktivitet

Nr. Økt aktivitet, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1 Rammeøkning tilskudd andre tros- og livssynssamfunn 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 Sum  1,0 1,0 1,0 1,0

1. Rammeøkning i tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn 
Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn tildeles som hodestøtte, beregnet av årets kommunale tilskudd til 
Den norske kirke.

Antallet medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn øker hvert år. I Bærum har årlig økning vært cirka 
1 000 medlemmer per år siden 2010, og siste medlemsoversikt viser 13 811 medlemmer. Merbehovet i til-
skuddsrammen for periode beregnes til 1 million kroner.

Innsparinger 

Nr. Innsparinger, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

2 Redusere tilskudd til Den norske kirke 38,2 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

3 Redusere tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn 8,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

4 Effektivisere driften av gravplassene 11,1 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

 Sum  -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

2. og 3. Redusere tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn
Kirken får årlig overført tilskudd fra Bærum kommune på totalt 38,5 mill. til kirkelig administrasjon og virk-
somhet. Tilskudd til andre trossamfunn tildeles som hodestøtte ut ifra tilsvarende beregnet hodestøtte til Den 
norske kirke. 

Tiltaket om å redusere tilskuddet følges opp fra forrige handlingsprogram, og foreslås som en konsekvens 
av kommunens innsparingsbehov, der alle sektorer bidrar gjennom organisatorisk effektivisering. Den norske 
kirke og andre tros- og livssynssamfunn utgjør 35 prosent av programområdets budsjett. Merbehovet under 
tiltak 1 vil gjelde på tross av innsparing under tiltak 2.

4.  Effektivisere driften av gravplassene
Tiltaket medfører en reduksjon av antall ansatte ved gravplassene med 0,8 årsverk. Det er i dag 13 årsverk ute 
på de fem gravplassene i kommunen. Tiltaket medfører noe mindre standard på vedlikeholdet av gravplassene. 
Det berører ikke arbeid knyttet til gravlegging. Tiltaket berører heller ikke krematoriedriften. Tiltaket løses 
ved naturlig avgang.

6.3.6 Investeringer
Rådmannen vil i forbindelse med den langsiktige drifts- og investeringsplanen våren 2015 også vurdere frem-
tidige behov knyttet til kirken.

Lilløya på Fornebu – gravplass
Ny gravplass på Fornebu planlegges ferdig med byggetrinn 1 i 2019. Gravlunden bygges for å sikre tilstrekkelig 
antall ledige graver til Bærums befolkning, jamfør gravplassmelding og gravbehovsanalyse 2013–2030, vedtatt 
av kommunestyret i 2013. Det foreslås å bevilge 20 mill. i 2018.

Rehabilitering av gravplassene
På de eksisterende gravplassene i kommunen gjennomføres det hvert år rehabiliteringsprosjekter, jamfør reha-
biliteringsplan 2012–2015 vedtatt av Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke. Planen rulleres i 2015. 
Det brukes årlig 2 mill. til rehabilitering. Det foreslås at det bevilges 2 mill. årlig fra og med 2016.
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6.3.7 Økonomiske rammer for programområde 53 Kirke og andre reli-
giøse formål

Driftsramme for programområdet
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 2014–2017 Utg 90,8 82,0 82,3 82,4 82,4 82,4

 Innt -26,0 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5

 Netto 64,8 65,5 65,8 66,0 66,0 66,0

   

Økonomimelding I 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

Økonomimelding II 2014 0,0   

   

Tekniske 0,8 0,8 0,8 0,8

Prisvekst 0,8 0,8 0,8 0,8

   

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) -0,1 -0,1 0,2 0,2

Ny kirkestue Tanum – FDV-utgifter (jf omtale i kap. 8.3)  0,3 0,3

Rammeøkning tilskudd andre tros- og livssynssamfunn 1,0 1,0 1,0 1,0

Redusere tilskudd til Den norske kirke -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Redusere tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Effektivisere driften av gravplassene -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

   

Mill 2015 kr     

Ramme HP 2015–2018
 
 

Utg 92,3 83,3 83,2 83,4 83,7 83,7

Innt -26,4 -16,7 -16,7 -16,7 -16,7 -16,7

Netto 65,9 66,6 66,5 66,7 67,0 67,0

Investeringsramme for programområdet
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Prosjekt: Vedtatt 28,0 6,4 19,0 0,0 0,0 0,0 53,4

Alle prosjekter herav Økm I 8,0 -15,0 19,0 0,0 0,0 0,0 12,0

 Endring -10,0 -5,8 -1,9 8,4 3,3 22,0 16,0

 Ny ramme 18,0 0,6 17,1 8,4 3,3 22,0 69,4

   

Sum prosjekter  18,0 0,6 17,1 8,4 3,3 22,0 69,4

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.

KAP.

6



102   HANDLINGSPROGRAM 2015–2018  RÅDMANNENS FORSLAG

Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk har det politiske ansvaret for åtte programområder – 55 
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, 62 Brann- og ulykkesvern, 63 Samferdsel, 64 Renovasjon 
og avfall, 65 Vann og avløp, 66 Anleggsdrift, 67 Transport og 68 Prosjekttjenester.

7.1 Sektorrammer

Driftsramme for sektoren
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ramme HP 2015–2018 Utg 858,0 851,0 872,3 890,9 908,3 923,1

 Innt -690,4 -632,1 -647,6 -650,8 -668,9 -699,0

 Netto 167,6 218,9 224,7 240,2 239,4 224,1

Investeringsramme for sektoren

  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ramme HP 2015–2018 Utg 135,6 212,5 321,3 235,4 250,4 331,4

 Innt 0,0 -2,0 0,0 0,0 -5,9 0,0

 Netto 135,6 210,5 321,3 235,4 244,5 331,4

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.

7   Sektor for miljø, klima og  
kommunalteknikk
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7.2 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø
Programområdet omfatter ti resultatområder – 550 plansaksbehandling, 551 naturforvaltning og friluftsliv, 
552 rekreasjon i tettsted, 553 bygge- og delesaksbehandling, 554 kart og oppmåling, 555 kulturminnevern, 556 
tilrettelegging og bistand for næringslivet, 557 kommunal næringsvirksomhet, 558 landbruksforvaltning og 
landbruksbasert næringsutvikling og 559 eierseksjonering.

7.2.1 Innledning
Plan- og byggesaksbehandlingen skal bidra til å sikre en god og ønsket samfunnsutvikling. Utviklingen skal 
være bærekraftig. Den skal ta hensyn til vern av natur- og kulturverdier, gode bo- og oppvekstmiljøer, estetikk 
og tilrettelegging for bolig og næringsutvikling samt klimavennlige transportløsninger. Natur-, landbruks- og 
kulturminneverdiene skal forvaltes slik at dagens og kommende bæringer kan leve i en kommune rik på opp-
levelser. Folkehelsen skal fremmes ved sikring og tilrettelegging av gode rekreasjonsområder nær der folk bor. 

Kommunen står foran store planleggingsutfordringer i perioden. Befolkningsveksten i hovedstadsområdet 
gir økt etterspørsel av bolig- og næringsutbygging og dermed økt press på arealene. Bærum ønsker å ta sin 
del av veksten og vil styre den inn mot fortetting i knutepunkter. En forutsetning for å kunne tilrettelegge for 
veksten er at kollektivtilbudet bedres. Å få på plass ny E18 i Vestkorridoren er viktig både for å få bedre kol-
lektivløsninger, bedre lokalmiljø og for å redusere hindrene for næringstrafikken. Planlegging av ny E18, ny 
metro til Fornebu og ny Ringeriksbane vil kreve omfattende planleggingsbistand fra kommunen. Mange av 
kommunens lokalsentra og særskilt Fornebu og Sandvika har behov for å få på plass nye eller reviderte planer. 

7.2.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, eksklusiv byggesak, målt per innbygger er litt over gjennomsnittet 
i ASSS, mens netto driftsutgifter målt per innbygger er ti prosent overs snittet. Utgifter knyttet til natur, friluft 
og rekreasjon er lavere i Bærum enn gjennomsnittet i ASSS. Kommunens gebyrer for oppfølgning av eneboli-
ger og private forslag til reguleringsplan er høyest i ASSS.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall idrett, natur, friluftsliv, rekreasjon 2010 2011 2012 2013

Areal (mill. m2) 9,88 9,91 9,95 11,06

Brutto dr.utg. per areal 12,6 12,8 12,1 11,5

Brutto dr.utg. per innbygger 1 104 1 110 1 028 1 076

Areal til idrett, natur, friluftsliv og rekreasjon har økt i perioden. Største økningen i areal er knyttet til overta-
gelse av Gjønnesparken. Brutto driftsutgifter per areal og per innbygger er redusert i perioden. 

 

102 110 87
143 189

150

178
201

143

189

73
60

51

74 72

0

50

100

150

200

250

Brutto driftsutg. fysisk
planlegging, eksl. byggesak

per innb.

Netto driftsutg. fysisk
planlegging, ekskl. byggesak

per innb.

Brutto dr.utg. natur, friluft og
rekreasjon per innbygger

Saksgebyret for oppføring av
enebolig

Saksbeh.gebyr, privat
reg.plan, boligformål

Fysisk planl, kulturminner,natur og nærmiljø 
Snitt nettverk = 100 

BÆRUM Snitt ASSS Høyest kommune Laveste kommune

KAP.

7



104   HANDLINGSPROGRAM 2015–2018  RÅDMANNENS FORSLAG

7.2.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat  
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig 
kvalitet

Følge opp arealstra-
tegien og kommu-
neplanens arealdel

 

Styre boligbyggingen mot 
fortetting i utvalgte områ-
der. 70% av boligbygging 
skal skje innenfor definert 
utbyggings-strategi innen 
2025

ca 30%  35 % 40 % 45 % 50 %

Opparbeide turveier 
og utbedre parker  
i et folkehelseper-
spektiv og fordi 
dette bidrar til trivsel 
i nærområdene

       

Opparbeide 2 turveier 
hvert år og/eller parker 
i henhold til utarbeidet 
prioriteringsliste.

2 2 2 2 2 2

Brukertilfredshet med tjenestetilbudet I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for brukerundersøkelser 
og medvirkning

God bruker- 
medvirkning

Økt kvaliteten på 
søknader for å 
redusere sakstid 
(Målverdi antall 
møter/kurstilbud)

       

Dialogmøte for plan og 
bygningstjenesten 

  1   1

Opplæringstilbud overfor 
søkere for å få bedre 
søknader 

  1   2

Opplevd god brukermedvirkning I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for brukerundersøkelser 
og medvirkning

Tjenesteproduksjon        

God ressurs- 
utnyttelse

Effektiv bygge-
saksbehandling : 
12 uker-saker skal 
behandles på 7 uker 
eller mindre  
(Målverdi er antall 
uker -gj.snitt )

 7,1 8 7   6,5

Gjennomføre LEAN pro-
sjektet på byggesak 

      

Medarbeidere

God ledelse 
 

Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell 
måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbei-
derundersøkelsen skal være >75)

 76 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt 
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha 
en indeks på >75) 

 84 1 >75 >75 >75 >75 >75

Sykefravær Redusert sykefravær 4,4 % 6,0 % 5,5 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012

7.2.4 Viktige innsatser
Akershus og Oslo er i kraftig utvikling. Folketallet kan øke med 350 000 frem mot 2030. Flere mennesker betyr 
behov for flere boliger, flere arbeidsplasser og bedre transportløsninger. Bærum kommune ønsker å ta sin del av 
veksten. I arealstrategien i kommuneplanen, vedtatt i 2013, legges det til grunn at veksten skal være «grønn», 
det vil si skje ved fortetting rundt sentrale kollektivknutepunkt. I forslag til kommuneplanens arealdel er disse 
knutepunktene nærmere definert. Det er et mål at størstedelen av boligbyggingen skal skje nært knutepunktene. 
Dette vil bidra til både å bygge opp under gode sentra og også legge til rette for økt kollektivreising. Det er et 
mål at veksten i transportbehov skal løses ved gange, sykling og kollektivreiser. 

Bærum kommune har arbeidet aktiv med å forbedre kollektivtilbudet i kommunen. Etter mange års opphold 
er nå Kolsåsbanen endelig i full drift. Kommunens fokus er nå å få på plass Fornebubanen. Kommunen vil fort-
sette å presse på overfor Oslo og Akershus fylkeskommunen som «eier» baneløsningen. Kommunens bidrag er 
å sikre effektive og gode planprosesser.

Ny E18 i Vestkorridoren vil være et av Norges største veiprosjekter. Sammen med bygging av ny E16 og 
metro til Fornebu vil det kreve omfattende planleggingsbistand fra kommunen.
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Arealstrategien følges nå opp av forslag til ny arealdel og gjennom arbeidet med følgende større planprosesser: 
• Byutvikling i Sandvika – gjennomføring av planer
• Ny E18 – regulering av første etappe Lysaker–Ramstad – samarbeid med Statens vegvesen.
• Fornebu – rammer for videre utbygging – sikre bygging av Fornebubane 
• Områderegulering for Hamang og Industriveien 
• Områderegulering for Fossum, Stabekk og Høvik

Kommuneplanens arealdel
Følge opp arealstrategiene gjennom å utarbeide reguleringsplaner for prioriterte senterområder.

Forslag til kommuneplanens arealdel ble lagt ut på høring høsten 2014. Rådmannen legger opp til at pla-
nen kommer til sluttbehandling våren 2015. Forslag til ny arealdel følger opp arealstrategiene ved at det leg-
ges til rette for ny boligbygging i hovedutbyggingsretningene Fornebu, Sandvika og Fossum, og i områder 
i og nær sentre og kollektivknutepunkter langs banetraseene. Rådmannen vil i perioden 2015–2016 ha økt 
oppmerksomhet på hvordan kommunen kan bidra til gjennomføring av planlagt utvikling. Utformingen av 
kommunens tettsteder vil skje i nært samarbeid mellom offentlige og private aktører. Å få på plass et godt 
planverk er viktig, men må suppleres med blant annet utbyggingsavtaler som kan sikre at planene realiseres.

Byutvikling i Sandvika
Få vedtatt og gjennomført planene for revitalisering av Sandvika øst og byutviking på Hamang.

Forslag til områderegulering for Sandvika er utarbeidet i tett samarbeid med grunneierne og vil legge nye 
rammer for byutviklingen i denne delen av Sandvika. Planen gir rom for en omfattende utbygging av næring 
og bolig i Sandvika øst. Rådmannen legger opp til sluttbehandling av planen våren 2015.

Når ny E16 Kjørbo–Wøyen er ferdig i 2018/2019, kan Hamang-området åpnes for en omfattende byutvik-
ling. Rådmannen har i samarbeid med grunneierne igangsatt arbeid med områdeplan.  Planforslag forventes å 
bli lagt ut til høring tidlig i 2015.

E18 – E16 – Ringeriksbane 
Sikre fremdrift i planavklaringer av større samferdselsprosjekter.

Kommunestyret vedtok i juni 2014 kommunedelplan for ny E18.  Statens vegvesen og kommunen arbeider 
nå med detaljregulering av første etappe, Lysaker–Ramstadsletta. Det åpnes for å avtale innløsning av boliger 
med utgangspunkt i vedtatt kommunedelplan (KDP). Ny E18 gjennom Bærum vil delvis bli finansiert gjennom 
Oslopakke 3, statlige bidrag (NTP) og egne nye bomsnitt som etableres etter at veien er bygd. For å sikre raskest 
mulig gjennomføring vil Rådmannen prioritere arbeidet med reguleringsplan for første etappe. Dette i nært 
samarbeid med Statens vegvesen som utbygger.

Fornebu
Gjennomføre analyser av økt utbygging på Fornebu og sikre fremdrift i arbeidet med ny Fornebubane.

Kommunedelplan 2 for Fornebu legger til rette for cirka 15 000 arbeidsplasser og 6 500 boliger på Fornebu. 
Formannskapet behandlet våren 2014 sak om rammer for videre utbygging på Fornebu (sak 54/14). Rådmannen 
vil i 2015 legge frem en gjennomgang av utbyggingspotensialet knyttet til bolig og næring og vurdere behov 
for reviderte planleggingsrammer for videre utvikling av Fornebu. Saken vil bygge på mulighetsstudiene av 
tre delområdet knyttet til kommende metrostasjoner (Fornebuporten, Tårnet og Koksa) og også inneholde en 
vurdering av de råd som den nedsatte planrådsgruppen er kommet med.

Klimahandlingsplan/Smart City/Future Built 
Klima og energihandlingsplan vedtatt i oktober 2013 ligger til grunn for kommunens miljøarbeid. Kommunen 
har prioritert deltakelse i følgende samarbeidsarenaer som en del av sitt klimaarbeid:  

• Smart City Bærum er nå organisert som en fast organisasjon med samarbeid mellom næringsliv og kom-
munen, med kontorfelleskap med Bærum Næringsråd og sekretariatsleder utlånt fra Bærum kommune.

• Future Built – samarbeid for klimaeffektiv arkitektur og byutvikling på strekningen Oslo–Drammen, der 
Bærum ble medlem i 2012 og Asker i 2013. 

• Vannregionsamarbeidet Indre Oslofjord Vest er et samarbeid mellom kommunene vest for Oslo om en opp-
følging av EUs vanndirektiv.

• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (plansamarbeidet) skal se på hvordan hovedstadsre-
gionen skal håndtere en befolkningsvekst på 300 000–400 000 nye innbyggere frem til 2030.

• Vestregionen – i Vestregionen er det et eget samarbeid om areal- og transportplanlegging.

KAP.
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Park, landbruk og kulturminnevern 
Parkavdelingen drifter 503 egne anlegg, samt 230 anlegg for andre kommunale etater. Til sammen utgjør dette 
155 kilometer turveier, 1 690 dekar gressareal, 84 dekar med busker, 2 100 parktrær og 1 200 kvadratmeter 
staudebed. 

Etablering av nye turveier er en prioritert oppgave. Det arbeides med turvei ved Griniveien/Nordveien, re-
habilitering av turveien på Jarmyra og oppgradering av turveien på Hagabråten til gang- og sykkelveistandard. 

Gjønnesparken prosjekteres og opparbeides. Etablering av en slik park vil ha små driftsmessige kostnader.
Bærums landareal er på i alt 188 400 dekar, og av dette er 107 500 dekar produktiv skog og 14 000 dekar 

jordbruksareal. Det er cirka 220 jord- og skogeiendommer og cirka 40 aktive jordbrukere som søker produk-
sjonstilskudd. 

Handlingsplan for rehabilitering og forvaltning av vassdragene i Bærum utarbeides hvert fjerde år. Gjel-
dende plan går ut i 2014, og ny plan vil bli laget i 2015.

Innen kulturminnevernet ble det for mange år siden gjennomført en landsomfattende registrering av eldre 
bygg, kjent som SEFRAK-registreringene. Det har vært et viktig verktøy i arbeidet med å ta vare på viktige 
eldre bygg. I 2012 og 2013 ble det i Bærum foretatt en ajourføring og registrering av eldre bygg frem til 1940. 
Registrering av tidstypiske byggeområder for perioden 1940–1960 gjennomføres sommeren 2015.

Burudvannsdammen tilfredsstiller ikke kravene til sikkerhet i damforskriften. Det er derfor utarbeidet planer 
for utbedring av dammen, som ble godkjent av NVE i 2012. Arbeidet vil starte opp i 2015 og bli sluttført i 2016.

7.2.5 Endringer drift

Økt aktivitet
Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk behandlet september 2013 en sak om nedgravde søppel-
containere på friområder og badeplasser. Det ble vedtatt et prøveprosjekt på et sted. Rådmannen har vurdert 
finansiering av de resterende containerne, men ikke funnet rom for å foreslå finansiering til det. 

Nr. Økt aktivitet, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1 Bydrift Sandvika  0,3 0,3 0,3 0,3

 Sum  0,3 0,3 0,3 0,3

1. Bydrift Sandvika
Rådmannen foreslår å bevilge 0,3 millioner kroner til ekstrainnsats til beplantning, belysning og andre triv-
selstiltak i Sandvika.

Innsparinger

Nr. Innsparinger, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

2 Organisasjonsmessige tilpasninger 48,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

3 Økte gebyrinntekter 10,9 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

 Sum  -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

2. Organisasjonsmessige tilpasninger
Organisasjonsmessig effektivisering med sikte på innsparing av ytterligere en stilling innen plan- og bygnings-
tjenesten.

3. Økte gebyrinntekter
Tiltaket innebærer å øke gebyrnivået på tjenester der kommunen fortsatt ligger under selvkostnivå. Dette gjel-
der tjenester knyttet til geodatabehandling og private planer. Gebyrregulativet baseres på et basisbeløp, M. Det 
foreslås økning av M med 4 prosent.



RÅDMANNENS FORSLAG  HANDLINGSPROGRAM 2015–2018   107 

7.2.6 Investeringer

By- og stedsutvikling/Sandvika byutvikling
Investeringene til by- og stedsutvikling er en rammebevilgning til by- og stedsutvikling generelt og Sandvika spe-
sielt, der underposten Sandvika byutvikling er etablert for prosjekter som skal samfinansieres med andre aktører. 

By- og stedsutvikling/Sandvika byutvikling har en akkumulert rammebevilgning, som ved inngangen til 2014 
samlet har cirka 44,4 mill. til disposisjon, hvorav cirka 5 mill. er bundet opp til inngåtte utbyggingsavtaler. Bruken 
av midlene er så langt prioritert til videreføring av elvebredden og området rundt stasjonen. Den nye områderegu-
leringen for Sandvika sentrum øst aktualiserer bruk av ressurser på oppgradering av byens felles uterom, og vil 
stå sentralt i samarbeidet med gårdeierne om gjennomføring av planen.

Områdereguleringen for Sandvika sentrum øst forutsetter et parkeringsanlegg under bakken. Det arbeides 
med ulike modeller. Rådmannen vil komme tilbake med egne saker om P-hus i Sandvika, men en betydelig kom-
munal finansiering må påregnes.

Rådmannen foreslår at bevilgningen til by- og stedsutvikling videreføres, og at bevilgningen økes i handlings-
planperioden. Dette gir en bevilgningen i 2015 på 15 mill., i 2016 på 20 mill. i 2017 på 25 mill. og i 2018 på 25 mill. 
Sandvika-midlene vil blant annet gå til: 

• Elvebredden
 Det er et mål å videreføre elvepromenade fra Rigmorbrygga til Løkkehaven. Strekningen Løkkehaven til Røn-

ne ble åpnet under byfesten 2014. Forprosjekt for elvebredden foran Rådhuset og Brambanigården ble levert 
fra konsulent (AsplanVIAK) i mai 2014, med et foreløpig kostnadsanslag på 45 mill. inkludert merverdiavgift. 
Rådmannen tar sikte på å fremme egen sak om valg av utforming og rammer for investering.

• Gater og plasser/torg
 Prøveprosjektet med kjøring og parkering i Rådmann Halmrasts vei (tidligere gågate) gjennomføres på 

eksisterende gategrunn. Det ble iverksatt 13. mars 2013, og videreføres i tråd med vedtak i Sektorutvalg for 
miljø, klima og kommunalteknikk. 

• Otto Sverdrups plass
 Otto Sverdrups plass er første møte med Sandvika for de mange som kommer til byen med buss og tog. Plas-

sen er moden for ombygging for å bidra til revitalisering av byen og tilrettelegge for trafikk, varelevering og 
byliv i form av kultur- og andre arrangementer. Planlegging av dette er igangsatt. Rådmannen kommer tilbake 
med egen sak om dette i løpet av 2015.

• Stasjonsområdet
 Stasjonsområdet i Sandvika er trangt, med stadig flere busser og økende trafikantomstigninger til/fra buss/tog. 

Et av tiltakene for å bedre situasjonen er å flytte taxiene ut av fra bussterminalen og til Willy Greiners vei.

• Kadettangen
 Den kommende utbyggingen av E16 gjør det mulig å fylle 15–18 dekar nytt landareal med tunnelmasse, for 

deretter å tilrettelegge for rekreasjonsformål. Idékonkurranse om fremtidig utforming av friluftsarealene ble 
gjennomført som parallelloppdrag for tre landskapsarkitektfirmaer høsten 2013, basert på at Sandvika stadion 
beholdes på området. En bedømmelsekomite har vurdert forslagene. Rådmannen vil bearbeide disse og legge 
fram egen sak om valg av standard og innhold for «nye Kadettangen».

Åpning av Dælibekken
I forbindelse med Statens vegvesens utbygging av ny E16 (strekningen fra Sandvika til Wøyen) ble det bestemt 
at Dælibekken bør åpnes fra Sandvikselva, opp langs Bærumsveien til like nord for eksisterende gang- og syk-
kelbru. Kommunens kostnader knyttet til dette er anslått til å utgjøre totalt 28 mill. Rådmannen foreslår å utsette 
igangsetting av tiltaket til 2017.

Etablering av Gjønnesparken
Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk fattet i sak 43/12 vedtak om at parken på Gjønnesjordet pro-
sjekteres og opparbeides. Rådmannen foreslår at det innen rammen av et redusert alternativ bevilges samlet 10 
mill. til opparbeiding av Gjønnesparken i 2018. Etablering av en slik park vil ha små driftsmessige kostnader.

Kulturminne/turveier/badeplasser
De løpende bevilgningene innenfor områder videreføres i 2018. Dette er poster knyttet til: innløsing av friområ-
der (2 mill.), turveier (4 mill.), rehabilitering av vassdrag (1,5 mill.) og bedring av badeplassene (0,2 mill.).

KAP.
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Ny parkdriftsstasjon på Stabekk
Driftsstasjonen på Stabekk er svært nedslitt og trenger en helhetlig oppgradering. Det foreslås at det gjennomfø-
res nødvendige utbedringer slik at driftsstasjonen kan bli en arbeidsplass som tilfredsstiller gjeldende HMS-krav. 
Det anbefales å rive det gamle bygget og sette opp et nytt. Det foreslås å bevilge 4,5 mill. til dette, hvor 1,5 mill. 
bevilges i 2015 og 3 mill. i 2016.

7.2.7 Økonomiske rammer for programområde 55 Fysisk planlegging, 
kulturminner, natur og nærmiljø

Driftsramme for programområdet
  Regnskap

2013
Budsjett

2014
Budsjett

2015

Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2016 2017 2018

Vedtatt HP 
2014–2017
 
 

Utg 199,4 199,2 206,1 205,9 205,9 205,9

Innt -111,9 -112,4 -117,2 -117,5 -117,5 -117,5

Netto 87,5 86,9 89,0 88,4 88,4 88,4

   

Økonomimelding I 2014 0,0   

   

Økonomimelding II 2014 0,0   

   

Tekniske 0,1 0,1 0,1 0,1

Prisvekst 0,1 0,1 0,1 0,1

   

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) 2,2 2,2 2,2 2,2

Ikke realiserbare inntekter knyttet til flytting til Kunnskaps-
senteret (jf omtale i kap. 8.3) 3,9 3,9 3,9 3,9

Bydrift Sandvika 0,3 0,3 0,3 0,3

Organisasjonsmessige tilpasninger -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Økte gebyrinntekter -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Økte inntekter fra festetomter (jf omtale i kap. 8.3) -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Byggesak, kalkulatoriske renter og avskr. -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Byggesak, utgiftsendring 3,5 3,5 3,5 3,5

Byggesak, inntektsendring -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

   

Mill 2015 kr        

Ramme HP 
2015–2018
 
 

Utg 202,6 202,4 209,9 209,7 209,7 209,7

Innt -113,7 -114,2 -118,7 -119,0 -119,0 -119,0

Netto 88,9 88,2 91,2 90,7 90,6 90,6

Investeringsramme for programområdet
  Fond*)

2013
Budsjett

2014
Budsjett

2015

Handlingsprogram Samlet
rammeMill kr  2016 2017 2018

Prosjekt: Vedtatt 53,2 31,7 39,2 39,2 20,2 0,0 183,5

Alle prosjekter herav Økm I 53,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,2

 Endring -8,8 0,0 -10,5 -3,0 26,5 56,7 60,9

 Ny ramme 44,4 31,7 28,7 36,2 46,7 56,7 244,4

   

Sum prosjekter  44,4 31,7 28,7 36,2 46,7 56,7 244,4

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.
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7.3 Brann- og ulykkesvern
Programområdet omfatter to resultatområder – 621 beredskap brann/andre ulykker og 623 forebygging brann/
andre ulykker.

7.3.1 Innledning
Brann- og ulykkesvern skal sikre brannberedskap og forebygge branner og andre ulykker. Oppgavene ivaretas 
av Asker og Bærum brannvesen interkommunale selskap (ABBV).

Rådmannens hovedforslag for 2015 er å videreføre dagens tjeneste, og å avklare tomt for ny stasjon i nord-
øst og realisering av ny brannstasjon på Fornebu.

7.3.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Bærums årsgebyr for feiing er lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Netto driftsutgifter til brann- og ulykkesbe-
redskap per innbygger er over snittet i ASSS.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall Brann- og ulykkesvern 2010 2011 2012 2013

Netto dr. utg. brannberedskap per innbygger 405 463 547 596

Totale antall utrykninger (Asker og Bærum) 3 990 3 656 3 224 3 710

Tilsyn særskilte brannobjekter Bærum -- 255 354 348

Tilsyn særskilte brannobjekter (Asker og Bærum) 466 446 520 512
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7.3.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat  
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig 
kvalitet

Avklare plassering 
av ny brannstasjon i 
nordøst i kommunen 
(erstatning for Bek-
kestua brannsta-
sjon)

 

Fremme alternative 
tomter/plasseringer til av-
klaring i forbindelse med 
kommuneplanens arealdel

Gjennom-
ført 

Gjennom-
ført

Tjenesteproduksjon        

Omfang på 
tjenester 
tilpasset 
innbyggernes 
behov

Opprettholde et 
godt brann- og 
redningsvesen 
gjennom å bygge 
ny brannstasjon på 
Fornebu

Overta tomten des. 2015 
og bygge ny stasjon i 
løpet av 2019.

Gjennom-
ført

  

7.3.4 Viktige innsatser
Asker og Bærum brannvesen (ABBV) har tre stasjoner i Bærum og en i Asker. De tre i Bærum er stasjonene på 
Gjettum, Bekkestua og Fornebu. Disse tre stasjonene gjør at det er god beredskap for brann og trafikkulykker.

I kommuneplanens arealdel skal det avgjøres hvor ny stasjon i nord-øst skal ligge, som erstatning for sta-
sjonen på Bekkestua. Når denne nye stasjonen er etablert, kan tomten til Bekkestua brannstasjon utvikles i 
henhold til områdeplanen for Bekkestua nord.

7.3.5 Endringer drift

Feiegebyr (kroner per år), feiing av ett pipeløp 6–9 tommer:

Gebyr eks. mva,  kroner per år  

Gebyr 2012               160 

Gebyr 2013               180 

Gebyr 2014               200 

Gebyr 2015               200 

Det foreslås ingen endringer i feiegebyret for 2015.

7.3.6 Investeringer
Rådmannen foreslår at den nye stasjonen på Fornebu forskyves i to år og ferdigstilles i løpet av 2019. Dette 
begrunnes med at den midlertidige stasjonen fungerer godt og at det branntekniske vil være fullt ut forsvarlig 
med denne forskyvningen.

Forslag til ny brannstasjon i Bærum øst/nord er innarbeidet i forslag til kommuneplanens arealdel.
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7.3.7 Økonomiske rammer for programområde 62 Brann- og ulykkes-
vern

Driftsramme for programområdet
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 
2014–2017
 
 

Utg 75,4 81,8 87,4 89,0 89,0 89,0

Innt -6,8 -7,4 -7,8 -7,9 -7,9 -7,9

Netto 68,6 74,4 79,7 81,0 81,0 81,0

   

Økonomimelding I 2014   

   

Økonomimelding II 2014   

   

Tekniske 1,3 1,3 1,3 1,3

Prisvekst 1,3 1,3 1,3 1,3

   

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) -4,1 -1,5 2,2 6,8

Utgiftsreduksjon (feiing) -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Inntektsreduksjon (feiing) 0,7 0,9 0,6 0,2

ABBV -4,5 -2,0 2,0 7,0

   

Mill 2015 kr     

Ramme HP 
2015–2018
 
 

Utg 76,7 83,1 83,8 87,9 91,9 96,9

Innt -6,9 -7,5 -7,0 -7,0 -7,4 -7,7

Netto 69,7 75,6 76,8 80,9 84,5 89,2

Herav rammeoverføringer 
ABBV 69,1 75,0 75,0 79,0 83,0 88,0

Investeringsramme for programområdet
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Prosjekt: Vedtatt 1,8 1,5 14,0 100,0 119,0 0,0 236,3

Alle prosjekter herav Økm I 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8

 Endring 0,0 -1,5 -2,0 -98,5 -116,0 100,0 -118,0

 Ny ramme 1,8 0,0 12,0 1,5 3,0 100,0 118,3

   

Sum prosjekter  1,8 0,0 12,0 1,5 3,0 100,0 118,3

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med
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7.4 Samferdsel
Programområdet omfatter to resultatområder – 631 samferdselsbedrifter/transporttiltak og 635 kommunale 
veier.

7.4.1 Innledning
Programområdet har ansvar for parkering, trafikksikkerhet, fremkommelighet, forvaltning av det kommunale 
veinettet og kommunens havnedistrikt. Dette innebærer:
• drift og vedlikehold av kommunale veier, havner, parkeringsanlegg og torg
• gjennomføre trafikksikkerhets-, kollektiv- og miljøtiltak
• håndheve parkeringsforskriftene
• være kommunens vei- og trafikkfagetat for reguleringsplaner og byggesaker

7.4.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Netto driftsutgifter per innbygger i Bærum er høyere enn gjennomsnittet i ASSS, mens brutto driftsutgifter per 
innbygger er lavere enn gjennomsnittet. Differansen mellom brutto og netto utgifter gir et bilde av inntekter 
per innbygger. Tallene viser at Bærums inntekter per innbygger er betydelig lavere enn gjennomsnittet i ASSS. 
Parkeringsinntekter er den største inntektskilden knyttet til samferdsel. Brutto driftsutgifter målt per kilometer 
vei og gate er også lavere enn gjennomsnittet i ASSS.
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7.4.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res.
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig 
kvalitet

Oppnå best mulig 
veivedlikeholds-
standard på de 
kommunale veiene, i 
forhold til budsjettet

       

Revidere veivedlikeholds-
standarden 

  Gjennom-
ført

  

Innføre ny nettbasert 
løsning (DriftsWEB) for 
feilmelding fra publikum, 
retting, oppfølging og 
dokumentasjon 

  Gjennom-
ført

  

God bruker-
medvirkning

Kommunen skal ha 
god dialog med inn-
byggerne gjennom 
faste møter

       

To faste årlige møter med 
Bærum Velforbund om 
blant annet samferdsels-
saker

2 2 2 2 2 2

Tjenesteproduksjon        

God ressurs-
utnyttelse

Effektiv tjeneste-
produksjon for de 
kommunale veiene i 
henhold til Lean-
programmet.

       

Økt tilgjengelighet på 
telefon (måles på Veiled-
ningstorget)

34 % 40 % 42 % 46 % 50 %

Medarbeidere        

God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell 
måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbei-
derundersøkelsen skal være >75)

 73 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt  
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha 
en indeks på >75) 

 84 1 >75 >75 >75 >75 >75

Sykefravær Redusert sykefravær 2 6,0 % 6,5 % 6,5 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012, Tekniske tjenester samlet
2 Tekniske tjenester samlet

7.4.4 Viktige innsatser

Drift og vedlikehold
Vei og trafikks hovedoppgaver innenfor drift er vinterdrift, vårfeiing, asfaltlapping, reasfaltering og kantklip-
ping. Kvaliteten er i dag tilfredsstillende på de fleste driftsområder. Drifts- og vedlikeholdsnivået skal utføres 
i henhold til ny veivedlikeholdsstandard, som er under utarbeidelse.

Klimaendringer stiller nye krav til overvannshåndtering, det vil si sluk og overvannsledninger, grøfter og 
grøfterens. Forsterket overvannshåndtering er en prioritert oppgave og vil bli utført i henhold til bevilgningen 
via investeringsbudsjettet.

I henhold til nytt forskriftskrav skal veilysanlegg utrustes med egne målere. I tillegg skal tennpunkt flyttes 
fra Hafslund Netts nettstasjoner. Arbeidet er startet og skal være utført innen utgangen av 2018.

Det er bevilget midler til overvåking av gatevarme, slik at alle seks varmesentraler får et felles overvåkings-
system. Investeringen bidrar til å begrense skadeomfanget ved lekkasjer, samt reduserte driftsutgifter fordi 
kommunens ansatte ikke behøver å inspisere anleggene daglig om vinteren. Arbeidet er startet og vil pågå i 
perioden 2014–2016.

Trafikksikkerhet og planlegging
Trafikksikkerheten i Bærum er god, men kontinuerlig innsats er viktig for å nå visjonen om null drepte og hardt 
skadde. Dette følges opp ved planer og tiltak, for eksempel Aksjon skoleveiprosjekter.

Trafikkveksten i Bærum er det ønskelig at tas ved kollektivtrafikk, gange og sykkel. Det er ansatt en med-
arbeider med særlig ansvar for sykkel og oppfølging av kommunens sykkelstrategi. En viktig oppgave er å lage 
en handlingsplan for å tilrettelegge og øke kommunens satsning på sykkel.

KAP.
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Parkering
Parkeringstilbudet i kommunen er tilfredsstillende, med 2 210 parkeringsplasser, hvorav 2 112 er avgiftsbe-
lagte. Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede er 53. 

I tråd med politiske vedtak arbeider Rådmannen med en sak om omorganisering av kommunens 
parkeringsvirksomhet. Samferdselsdepartementet har sendt en forskrift om parkeringsvirksomhet på høring, 
og Rådmannen kommer tilbake til saken når konsekvensene av forskriften er nærmere vurdert. 

Gratistimen i Sandvika P-hus, på Kadettangen og på Høvikodden videreføres som i dag. 

7.4.5 Endringer drift

Innsparinger

Nr. Innsparinger, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1 Økte priser avgiftsparkering 18,8 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

2 Effektivisering av veistasjoner 4,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

 Sum  -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

1. Økte priser for avgiftsparkering
Parkeringsavgiftene for kommunal gateparkering, parkeringsplasser og parkeringshus fastsettes årlig. Før 2014 
hadde avgiftene for gateparkering vært uendret siden 2009, og for parkeringshusene og parkeringsplassene 
hadde den vært uendret siden 2011. I 2014 ble avgiften justert til 14 kroner per time for parkeringshusene og 
parkeringsplassene (unntatt Sandviksveien 14, som har et lavt belegg) og 35 kroner per time for gateparkering. 
For 2015 foreslås en ytterligere økning av avgiften for parkeringshusene og parkeringsplassene med 1 krone 
til 15 kroner per time. Dette forventes å gi økte inntekter på 0,5 millioner kroner. Det foreslås ikke økning i 
avgiften for gateparkering. 

2. Effektivisering av veistasjoner
Fra 1. januar 2014 ble veistasjonen i Lommedalen nedlagt og aktivitetene samlet på den gjenværende veista-
sjonen på Østerås. Det er per i dag seks ansatte på veistasjonen, i tillegg er en stilling vakant. Oppgaver endres 
fortløpende fra utførelse i egen regi til kontroll av eksterne leverandører. Videre implementeres LEAN (virke-
middel til forenkling og kontinuerlig forbedring av prosesser), samt nye teknologiske løsninger. Dette åpner for 
at den vakante stillingen kan trekkes inn.

7.4.6 Investeringer

Veiforsterkning (overvannshåndtering)
Klimaendringer med økt nedbørsintensitet og ekstremvær gjør det nødvendig med utskiftning av sluksystemer, 
etablering av nye sluk, grøfting etc. Det foreslås derfor en ny egen investering på 4 mill. årlig til veiforsterk-
ning/overvannshåndtering. Midlene er nødvendige for å unngå nedbrytning av veier på grunn av nedbør, og 
tiltaket er forebyggende. Veieier har et betydelig ansvar for overvann på avveie og kan bli erstatningsansvar-
lig for skade på annen manns eiendom. Dette ansvaret er bekreftet i en rekke dommer i den senere tid. Det er 
redegjort nærmere for dette i forslaget om revidert drifts- og vedlikeholdsstandard som var til behandling i 
Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk. 

Veiforsterkning (asfaltprogrammet)
Rådmannen foreslår videreføring av tidligere vedtatt bevilgning knyttet til veiforsterkning (asfaltprogrammet).  
Rammen for 2018 foreslås til 12 mill. 

Trafikksikkerhetstiltak
Rådmannen foreslår videreføring av tidligere vedtatt bevilgning knyttet til trafikksikkerhetstiltak. Rammen 
for 2018 foreslås til 10 mill. 

Sykkelstrategi
Det er vedtatt en sykkelstrategi for Bærum kommune. De store prosjektene ligger på fylkes- og riksvei, men det 
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er behov for investeringsmidler til forprosjekter, skilting og mindre flaskehalsutbedringer. Større prosjekter på 
det kommunale veinettet fremmes som egne saker.  Investeringer for å følge opp sykkelstrategien er nødvendig 
for at Bærum kommune skal nå sitt mål om at veksten i trafikken skal tas med kollektivtrafikk, gange og syk-
kel. Det foreslås bevilget 1,5 mill. årlig til dette prosjektet.

Nye sandsiloer
Siloene for strømaterialer i Lommedalen og på Bryn må skiftes ut på grunn av omfattende slitasje og rustska-
der. Det vil for 2014 bli foretatt midlertidige reparasjoner slik at siloene fungerer for vintersesongen 2014–2015. 
Nye siloer er kostnadsberegnet til 2,5 mill. og foreslås bevilget i 2016.

Universell utforming, grunnerverv, parkeringsanlegg, opprusting av broer og kollektivtrafikk 
(løpende bevilgninger)
Rådmannen foreslår følgende videreføring av løpende bevilgninger til 2018: 0,7 mill. til universell utforming, 
0,3 mill. til grunnerverv, 2 mill. til parkeringsanlegg, 5 mill. til opprusting av bruer og 0,3 mill. til kollektiv-
trafikk.

Fortau Høvik skolevei
Det har vært et ønske om å bygge 40 meter fortau fra Gamle Drammensvei innover i Høvik skolevei. Fortauet 
er prosjektert og det anslås en meterpris på 65 000 kr. Rådmannen mener at kostnaden ikke står i forhold til 
nytten og vil derfor ikke prioritere tiltaket i 2015. 

7.4.7 Økonomiske rammer for programområde 63 Samferdsel

Driftsramme for programområdet
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 
2014–2017
 
 

Utg 103,5 96,1 95,3 95,3 95,3 95,3

Innt -45,3 -41,3 -41,3 -41,3 -41,3 -41,3

Netto 58,2 54,8 54,0 54,0 54,0 54,0

 

Økonomimelding I 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Økonomimelding II 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tekniske 0,5 0,5 0,5 0,5

Prisvekst 0,5 0,5 0,5 0,5

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Økte priser avgiftsparkering -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Effektivisering av veistasjoner -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

 

Mill 2015 kr        

Ramme HP 
2015–2018
 
 

Utg 105,2 97,6 96,0 96,0 96,0 96,0

Innt -46,0 -42,0 -42,5 -42,5 -42,5 -42,5

Netto 59,2 55,7 53,5 53,5 53,5 53,5

KAP.

7
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Investeringsramme for programområdet
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme 

Prosjekt: Vedtatt 33,4 46,5 53,0 52,8 58,3 0,0 244,0

Alle prosjekter herav Økm I 33,4 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 38,9

 Endring 0,0 3,5 5,5 8,0 5,5 35,8 58,3

 Ny ramme 33,4 50,0 58,5 60,8 63,8 35,8 302,3

   

Sum prosjekter  33,4 50,0 58,5 60,8 63,8 35,8 302,3

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.

  Fond Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme 

Inntekt Vedtatt 2,0  0,0 2,0

Samferdsel herav Økm I 0,0  0,0 0,0

 Endring 0,0  5,9 5,9

 Ny ramme 0,0 2,0 0,0 0,0 5,9 0,0 7,9

   

Sum inntekter  0,0 2,0 0,0 0,0 5,9 0,0 7,9
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7.5 Renovasjon og avfall
Programområdet omfatter ett resultatområde – 642 innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av hushold-
ningsavfall.

7.5.1 Innledning
Forurensing og renovasjon har ansvaret for innsamling og videre håndtering av alt husholdningsavfall i Bæ-
rum. Det er henteordninger for restavfall, papp/papir/drikkekartong og for plastemballasje. I tillegg finnes det 
returpunkter for glass- og metallemballasje. Det er egne returpunkt for farlig avfall. På Isi miljøstasjon kan 
husholdninger og småbedrifter levere avfall som ikke inngår i henteordningen. 

Rådmannens hovedforslag for 2015 er å videreføre dagens drift og å utarbeide ny renovasjonsplan. Når ny 
renovasjonsplan er vedtatt blir oppfølging av planen et viktig arbeid.

7.5.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Driftsutgifter per innbyggere er lavere i Bærum sammenlignet med gjennomsnittet i ASSS. Kapitalkostna-
dene per innbygger, det vil si utgifter knyttet til renter og avskrivninger, er over snittet i ASSS. Årsaken til 
dette er investeringer i nytt serviceanlegg ved Isi miljøstasjon og kapitalutgifter til vakuumanlegg på Fornebu. 
Årsgebyret er lavere i Bærum enn gjennomsnittet i ASSS.

Andre nøkkeltall

Renovasjon og avfall 2010 2011 2012 2013

Driftsutgifter per innbygger 699 755 806 840

Kapitalutgifter per innbygger 115 125 150 166

Husholdningsavfall, kg. per innbygger* 424 412 424 415

* Total mengde husholdningsavfall er sum utsortert avfall pluss restavfall, minus 12% beregnet næringsavfall
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7.5.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig 
kvalitet

Antall returpunkt 
økes slik at alle 
områder med tett 
bebyggelse (større 
butikksentra/bolig-
områder) får et slikt 
tilbud

Flere returpunkt 5 stk 5 stk
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Etablere tilbud for glass/
metallemballasje

5 stk 5 stk

Etablere tilbud for papp/
papir/kartong

1 stk 5 stk

Tjenesteproduksjon        

God ressurs-
utnyttelse

Ressursene i 
restavfallet skal 
utnyttes gjennom 
økt utsortering

       

Restavfall, kg per 
innbygger

415 kg < 420 kg < 420 kg < 420 kg < 420 kg < 420 kg

Innsamling av papp/papir/
kartong

86 % > 92 % > 92 % > 92 % > 92 % > 92 %

Innsamling av glass- 
og metallemballasje

66 % > 80 % > 70 % > 75 % > 80 % > 80 %

Innsamling av 
plastemballasje

28 % > 50 % > 35 % > 40 % > 45 % > 50 %

Omfang på 
tjenester 
tilpasset 
innbygg. behov

Innsamling av avfall 
skal skje ved miljø-
vennlig drivstoff og 
etablering av mer 

       

Kreve miljøvennlige biler 
ved neste anbud som er 
i 2016.

   Anbud i 
2016

  

Medarbeidere        

God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell 
måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbei-
derundersøkelsen skal være >75)

 73 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt  
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha 
en indeks på >75) 

 84 1 >75 >75 >75 >75 >75

Sykefravær Redusert sykefravær 2 6,0 % 6,5 % 6,5 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012, Tekniske tjenester samlet
2 Tekniske tjenester samlet

7.5.4 Viktige innsatser

Ny renovasjonsplan
Det arbeides med å lage ny hovedplan for renovasjon. Et høringsdokument til planen ble sendt til høring våren 
2014. Selve planen vil bli fremmet til politisk behandling høsten 2014 eller på nyåret 2015. I høringsdokumentet 
er overgang til beholdere vurdert, samt forslag til hvordan husholdningsavfallet, og herunder matavfallet, kan 
utnyttes.

I forbindelse med ny renovasjonsplan har det vært arbeidet med forslag om nytt todelt renovasjonsgebyr. 
Denne saken vil bli fremmet etter at ny renovasjonsplan er behandlet.

Forurensningsmyndighet  
Forurensning og renovasjon er forurensningsmyndighet ved forurensning i grunnen og bistår med andre typer 
forurensningssaker, som Miljøtipset.

Isi miljøstasjon
Det er innført utvidede åpningstider på Isi miljøstasjon. Det arbeides med å utvide administrasjonsbygget og 
bygge nytt vekthus. Dette vil bedre kundeservicen ved veiing av avfall (vekten) og gi raskere betalingsløsninger.

Nedlagte fyllinger og sigevann
Forurensning og renovasjon har ansvar for å følge opp to nedlagte fyllinger, og rapportere til Fylkesmannen 
om status.

Det pågår undersøkelser når det gjelder sigevann på Isi. De anbefalte forslagene vil bli gjennomført i 2015.
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7.5.5 Endringer drift
Isi gjenvinningsstasjon har utvidet åpningstidene fra påsken 2014. For øvrig legges det ikke opp til endringer i 
driften før den nye renovasjonsplanen er behandlet. På grunn av økte driftsutgifter på Isi og økte kapitalkost-
nader, må gebyrene for 2015 økes noe.

Husholdningsavfall, 1 sekk per uke eks. mva,  kroner per år

Gebyr 2012             2 200 

Gebyr 2013             2 200 

Gebyr 2014             2 300 

Gebyr 2015             2 550 

7.5.6 Investeringer
Bevilgninger knyttet til investeringer ble gjennomgått i forbindelse med Økonomimelding I 2014. I henhold til 
vedtak ble bevilgninger knyttet til ny renovasjonsordning (18 millioner kroner), vakuumanlegg på Fornebu (4,5 
mill.) og sigevannsanlegg (17 mill.) flyttet fra 2014 til 2015.

Rådmannen foreslår videreføring av tidligere vedtatt bevilgning knyttet til diverse prosjekter innen renova-
sjon.  Rammen for 2018 foreslås til 4 mill. 

7.5.7 Økonomiske rammer for programområde 64 Renovasjon og avfall

Driftsramme for programområdet
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 
2014–2017
 
 

Utg 127,1 103,8 103,2 102,8 105,3 105,3

Innt -132,1 -105,2 -105,5 -104,9 -105,8 -105,8

Netto -5,1 -1,4 -2,3 -2,1 -0,5 -0,5

   

Økonomimelding I 2014 0,1 1,7 1,9 -0,9 -0,9

Kalkulatoriske renter og avskrivninger 0,1 1,7 1,9 -0,9 -0,9

   

Økonomimelding II 2014   

   

Tekniske 1)   

   

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) -1,4 0,1 1,3 -0,4

Kalkulatoriske renter og avskrivninger 2,2 6,2 6,1 5,6

Utgiftsendring 2,3 2,3 2,3 2,3

Inntektsendring -6,0 -8,5 -7,1 -8,3

   

Mill 2015 kr        

Ramme HP 
2015–2018
 
 

Utg 129,1 105,6 109,4 113,2 112,9 112,4

Innt -134,2 -106,9 -111,5 -113,3 -112,9 -114,1

Netto -5,1 -1,3 -2,1 -0,1 -0,1 -1,8
1) Renovasjon og avfall er gebyrfinansiert. Budsjettene justeres derfor ikke for prisstigning eller endrede pensjonssatser.

KAP.
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Investeringsramme for programområdet
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Prosjekt: Vedtatt 47,2 2,0 55,7 4,0 4,0 0,0 112,9

Alle prosjekter herav Økm I 47,2 -2,0 51,7 0,0 0,0 0,0 96,9

 Endring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

 Ny ramme 47,2 2,0 55,7 4,0 4,0 4,0 116,9

   

Sum prosjekter  47,2 2,0 55,7 4,0 4,0 4,0 116,9

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.
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7.6 Vann og avløp
Programområdet omfatter seks resultatområder – 652 produksjon av vann, 653 distribusjon av vann, 654 
avløpsrensing, 655 avløpsnett/innsamling av avløpsvann, 656 tømming av slamavskillere, septiktanker og lig-
nende og 659 felles tekniske støttefunksjon.

7.6.1 Innledning
Tjenestens hovedoppgave er å sørge for nok og sikkert drikkevann, samt tilfredsstillende bort-transport og 
rensing av avløpsvann. Tjenesten er 100 prosent gebyrfinansiert. Hovedplanene for vann og avløp for perioden 
2012–2022 ble vedtatt av Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk (MIKK) i mars 2012, og er fø-
rende for virksomheten.

Rådmannens hovedforslag er å videreføre dagens drift med fokus på fornyelser og drift av ledningsnettet, 
forhindre forurensning og å levere godt drikkevann. I tillegg skal det lages en mulighetsstudie av området Rud, 
slik at Vann og avløp sikres areal og lokaler for sitt behov.

7.6.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Driftsutgifter per innbyggere er lavere i Bærum sammenlignet med gjennomsnittet i ASSS. Kapitalkostnadene 
per innbygger, det vil si utgifter knyttet til renter og avskrivninger, er også lavere enn snittet i ASSS. Årsgeby-
ret for vannforsyning er høyere i Bærum enn gjennomsnittet i ASSS, mens årsgebyret for avløpstjenesten er 
lavere enn gjennomsnittet i ASSS.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall – Vann 2010 2011 2012 2013

Innbyggertimer uten vann i hht måltabell 24 271 27 816 18 139 12 958

Driftsutgift per innbygger 743 521 604 629

Kapitalkostnad per innbygger 260 297 269 302

Tot. kjøpt vannmengde (mill. m3) 15,7 14,4 13,3 13,2

Nøkkeltall – Avløp 2010 2011 2012 2013

Antall kloakkstopp i hht måltabell 37 21 20 26

Driftsutgift per innbygger 779 680 730 745

Kapitalkostnad per innbygger 306 314 302 281

Tot. levert vannmengde til VEAS (mill. m3) 22,2 25,3 23,0 21,0

 

94 97 108 85 69 79

168

179

156

130

218

183

78
58 61 77 69

79

0

50

100

150

200

250

Driftsutgifter vann per
tilknyttet innbygger

Kapitalutgifter vann per
tilknyttet innbygger

Årsgebyr for
vannforsyning

Driftsutgifter avløp per
tilknyttet innbygger

Kapitalutgifter avløp per
tilknyttet innbygger

Årsgebyr for
avløpstjenesten

Vann og avløp
Snitt nettverk = 100 

BÆRUM Snitt ASSS Høyest kommune Laveste kommune

KAP.

7



122   HANDLINGSPROGRAM 2015–2018  RÅDMANNENS FORSLAG

Antall innbyggertimer uten vann og antall kloakkstopp er redusert i perioden. Totalt kjøpt vannmengde og 
levert vannmengde til VEAS er redusert fra 2012 til 2013 og i perioden.

7.6.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res.
 2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig 
kvalitet

Økt leveringssikker-
het for drikkevann.  
(Målt ved innbygger-
timer uten vann < 24 
000, innbyggere uten 
vann gjennom året)

Innbyggertimer uten vann 12 958 < 24 000 < 20 000 < 20 000 < 20 000 < 20 000

Rehabilitere vannlednin-
ger i hht vedtatt hoved-
plan Vann

0,9 % >1% >1% >1% >1% >1%

Økt leveringssikker-
het for avløp 
(Målt ved antall 
kloakkstopp per år, 
samt forbedring av 
vannkvaliteten i Nad-
derudbekkens utløp)                      

Antall kloakkstopp 26 < 30 < 25 < 25 < 25 < 25

Fosfor i Nadderudbekken 93 mg/l < 61 mg/l < 59 mg/l < 58 mg/l < 57 mg/l < 55 mg/l

Rehabilitere avløpslednin-
ger ihht vedtatt hoved-
plan Avløp

1,8 % >1% >1% >1% >1% >1%

Tjenesteproduksjon        

God ressurs-
utnyttelse

Vannforbruket 
reduseres ved hjelp 
av lekkasjekon-
troll/utbedring og 
holdningsskapende 
arbeid 
(Målt ved gjennom-
snittlig vannforbruk 
pr. innbygger)

Gj.sn. vannforbruk per 
innbygger i uke 36-38

302 < 335 l /
inn

< 325 l /
inn

< 325 l /
inn

< 320 l /
inn

< 320 l /
inn

Jobber med lekkasjekon-
troll/utbedring og hold-
ningsskapende arbeid.

Gjennom-
ført

Gjennom-
ført

Gjennom-
ført

Gjennom-
ført

Gjennom-
ført

Gjennom-
ført

Omfang på 
tjenester 
tilpasset 
innbygg. behov

Redusert mengde 
overvann til VEAS 
gjennom å separere 
felles overvanns- og 
kloakkledninger

       

1 større separeringspro-
sjekt i produksjon hvert år 
(antall prosjekter)

1 1 1 1 1 1

Medarbeidere        

God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell 
måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbei-
derundersøkelsen skal være >75)

 73 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt 
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha 
en indeks på >75) 

 84 1 >75 >75 >75 >75 >75

Sykefravær Redusert sykefravær 2 6,0 % 6,5 % 6,5 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012, Tekniske tjenester samlet            
2 Tekniske tjenester samlet           

7.6.4 Viktige innsatser

Planlegging og fornyelse av VA-nettet
Det arbeides kontinuerlig med å planlegge og fornye VA-nettet, og kommunens mål om en prosent utskiftning er 
viktig. Dette for å ivareta funksjonene til ledningsnettet og unngå vannlekkasjer og brudd på vannledninger, samt 
ivareta funksjonene til avløpsledningene for å unngå kloakkbrudd og derav forurensning i naturen.

Drift og spyling av VA-nettet
Kommunen har over mange år jobber systematisk med drift av ledningsnettet. Det er opprettet sporingsgrup-
per som leter etter brudd på vannledningen og feilkoblinger av spillvann og overvann. Kommunen skifter en 
prosent av vann- og kloakkledningsnettet hvert år.

VEAS
Ved VEAS er det avdekket behov for økt innsats knyttet til vedlikehold og oppgraderinger av renseanlegget. 
Dette vil medføre økte utgifter for kommunen i slutten av handlingsprogramperioden. Dette vil medføre øk-
ning i de årlige avløpsgebyrene.
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Asker og Bærum vannverk
Ved Asker og Bærum vannverk (ABV) er det behov for å investere i et fullrenseanlegg. Dette er planlagt gjen-
nomført i perioden 2018–2020. Det vil medføre økte utgifter for kommunen når anlegget står ferdig. 

7.6.5 Endringer drift
Det legges ikke opp til vesentlige endringer i driften i handlingsprogrammet for 2015–2018. Gebyrene for 2015 
foreslås uendret fra 2014.

Vann- og avløpsgebyr eks. mva, kroner per år Vann Avløp Sum 

Gebyr 2012           1 980         1 980          3 960 

Gebyr 2013          1 800          1 980         3 780 

Gebyr 2014         1 800          1 980          3 780 

Gebyr 2015         1 800         1 980          3 780 

7.6.6 Investeringer
Bevilgninger knyttet til investeringer ble gjennomgått i forbindelse med Økonomimelding 1 for 2014. I henhold 
til vedtak ble bevilgninger knyttet til diverse prosjekter og fornying og forsterkning innen avløp flyttet fra 2014 
til 2015. Total bevilgning for avløp for 2015 er på 27,5 millioner kroner og 75,5 mill. på henholdsvis diverse 
prosjekter og fornying og forsterkning.

Innenfor området vann foreslås følgende videreføring av tidligere vedtak til 2018: 5 mill. til diverse pro-
sjekter, 2 mill. til Aurevannsanlegget, og 39 mill. til rehabilitering av vannledninger. Innen for område avløp 
foreslår Rådmannen følgende videreføring av tidligere vedtak til 2018: 5 mill. til diverse prosjekter og 74 mill. 
til fornying og forsterkning. 

Mulighetsstudie for Rud-området
Lokalene som vann og avløp disponerer på Rud er utdatert og må fornyes. Det er ønskelig å samlokalisere 
denne tjenesten i et nytt bygg/deler av et bygg. Dagens brakkeløsninger kan da saneres. Rådmannen foreslår å 
utarbeide mulighetsstudie for fremtidig utvikling av Rud-området. Ny driftsbase for vann og avløp vil vurderes 
i denne sammenheng. Det foreslås en bevilgning på 0,5 mill. for mulighetsstudie i 2015.

KAP.
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7.6.7 Økonomiske rammer for programområde 65 Vann og avløp

Driftsramme for programområdet
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 
2014–2017
 
 

Utg 255,6 268,5 278,1 287,9 293,8 293,8

Innt -290,6 -257,8 -259,6 -274,2 -291,3 -291,3

Netto -35,0 10,8 18,5 13,7 2,5 2,5

   

Økonomimelding I 2014 -0,8 -0,8 0,0 2,5 2,5

Kalkulatoriske renter og avskrivninger 0,0 0,6 1,1 3,4 3,4

Renter av fond -0,9 -1,4 -1,0 -0,9 -0,9

   

Økonomimelding II 2014   

   

Tekniske 1)   

   

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) -2,5 11,4 15,7 -2,5

Kalkulatoriske renter og avskrivninger -0,2 2,4 5,7 10,4

Renter av fond 1,8 1,0 0,9 0,9

Utgiftsendring 7,5 5,6 7,8 13,5

Inntektsendring -11,6 2,4 1,3 -27,2

   

Mill 2015 kr   

Ramme HP 
2015–2018
 
 

Utg 259,7 272,9 285,9 297,0 310,7 321,1

Innt -295,2 -262,8 -270,8 -271,8 -290,0 -318,6

Netto -35,6 10,1 15,2 25,2 20,7 2,5

1) Vann og avløp er gebyrfinansiert. Budsjettene justeres derfor ikke for prisstigning eller endrede pensjonssatser.

Investeringsramme for programområdet
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Prosjekt: Vedtatt 8,8 53,0 53,0 49,0 49,0 0,0 212,8

Alle prosjekter herav Økm I 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8

 Endring 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 46,0 46,5

 Ny ramme 8,8 53,0 53,5 49,0 49,0 46,0 259,3

Sum Vann  8,8 53,0 53,5 49,0 49,0 46,0 259,3

Prosjekt: Vedtatt -0,1 65,5 103,0 74,0 74,0 0,0 316,4

Alle prosjekter herav Økm I -0,1 -7,5 30,0 0,0 0,0 0,0 22,4

 Endring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 79,0

 Ny ramme -0,1 65,5 103,0 74,0 74,0 79,0 395,4

Sum Avløp  -0,1 65,5 103,0 74,0 74,0 79,0 395,4

Sum prosjekter  8,7 118,5 156,5 123,0 123,0 125,0 654,7

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.
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7.7 Anleggsdrift
Anleggsdrift omfatter resultatområdet 661 anleggsdrift.

7.7.1 Innledning; 
Anleggsdrift er primært en beredskapsstyrke som utfører mindre anleggsoppdrag innenfor teknisk sektor, 
særlig knyttet til vann og avløp. Avdelingen er organisert som en avdeling under tjenestested Vann og avløp. 
Programområdet er internfinansiert.

Rådmannens hovedforslag for 2015 er å sikre at anleggsdrift er en god beredskapsstyrke for kommunen. 

7.7.2 Status
Rådmannen foreslår å videreføre tjenesten på dagen nivå.

7.7.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden
Anleggsdrift er organisert under tjenestestedet Vann og avløp. Programområdet følger måltabellen for Vann 
og avløp.

7.7.4 Viktige innsatser
Anleggsdrift er primært en beredskapsstyrke for Vann og avløp for å reparere brudd på vann- og kloakkled-
ninger. I tillegg utfører de mindre ordinære arbeid for Vann og avløp og øvrige tjenesteområder innen tekniske 
tjenester.

7.7.5 Økonomiske rammer for programområde 66 Anleggsdrift

Driftsramme for programområdet
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 
2014–2017
 
 

Utg 15,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

Innt -15,0 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

Sum 
endringer i 
dette HP
 

Utg 0,3 0,3 0,3 0,3

Innt -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Netto   0,0 0,0 0,0 0,0

Mill 2015 kr   

Ramme HP 
2015–2018
 
 

Utg 15,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Innt -15,2 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KAP.
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7.8 Transport
Programområdet omfatter to resultatområder – 673 verksted og 674 transport.

7.8.1 Innledning
Transport skal bidra med å løse kommunens transportbehov på en god og miljøeffektiv måte. Transport skal 
også bistå brukerne med anskaffelser og utskifting, slik at bil- og maskinparken blir mest mulig effektiv innen-
for det økonomiske handlingsrommet. Transport administrerer og forvalter kommunens biler og maskinpark.

7.8.2 Status

Nøkkeltall for transport
 2012 2013

Antall vare- og lastebiler, arbeidsmaskiner 175 176

Antall personbiler 240 235

Antall øvrige arbeidsredskap og utstyr 121 91

Antall minibusser i oppdrag for pleie og omsorg (dagsentertransport) 7 7

Buss (63 seter) i oppdrag fra skolene 1 1

Kjølebil i oppdrag for pleie og omsorg (storkjøkkenet) 1 1

7.8.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         
Tilstrekkelig 
kvalitet

Redusere kom-
munens klimag-
assutslipp gjennom 
å anskaffe en mer 
miljøvennlig bilpark                                                    

       

Bygge opp en bilpark 
med lavutslippsbiler 
under 120 g/co2 (andel 
av bilparken)

46 % 58 % 60 % 65 % 70 % 75 %

Bygge opp en bilpark 
med lavutslippsbiler 
under 100 g/co2 (andel 
av bilparken)

  20 % 28 % 35 % 40 %

Bygge opp en bilpark 
med 0-utslipp (el/gass) 
når dette er praktisk og 
økonomisk forsvarlig 
(antall biler)

14 15 20 24 27 30

God 
bruker-
medvirkning

Sikre god dialog 
med brukerne for 
å oppnå ønsket 
resultat

       

Årlige evalueringsmøter 
med de største brukerne.

 Gjennom-
ført

Gjennom-
ført

Gjennom-
ført

Gjennom-
ført

Gjennom-
ført

Kravspesifikasjoner før 
innkjøp av spesialtil-
passede biler/maski-
ner i samarbeid med 
brukerne.

 

Gjennom-
ført

Gjennom-
ført

Gjennom-
ført

Gjennom-
ført

Gjennom-
ført

Tjenesteproduksjon        
God 
ressurs-
utnyttelse

Utvikle gode 
arbeidsmetoder 
innenfor transport-
tjenestene for å sikre 
god ressursutnyt-
telse

       

Tjenestestedet deltar 
i LEAN programmet i 
2014.

  Gjennom-
ført

   

Medarbeidere        
God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell 

måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbei-
derundersøkelsen skal være >75)

 73 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt 
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha 
en indeks på >75) 

 84 1 >75 >75 >75 >75 >75

Sykefravær Redusert sykefravær 2 6,0 % 6,5 % 6,5 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012, Tekniske tjenester samlet
2 Tekniske tjenester samlet
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7.8.4 Viktige innsatser

Tekniske område
Transport har forvaltningsansvaret for oppfølgingen av Tekniske tjenester sine 267 biler og maskiner. Dette 
utgjør cirka 40 prosent av volumet til Transport sine tjenester.

Biler
Transport har forvaltningsansvaret for oppfølgingen av kommunens personbiler, 235 biler. De to største kun-
dene er Pleie og omsorg og Helse og sosial med til sammen cirka 200 biler. Dette utgjør cirka 33 prosent av 
volumet til Transport sine tjenester.

Transporttjenesten
Transport har en stor transporttjeneste i egen regi med minibusser og busser med egne sjåfører. De betjener 
dagsentrene og mange andre behov. Dette utgjør cirka 27 prosent av volumet til Transport sine tjenester. 

Verkstedet
Transport har et verksted med seks personer og et mekanisk verksted med to personer. Verkstedet gjennom-
fører EU-kontroller, oljeskift, dekkebytte/dekkhotell og service/mindre reparasjoner for bilene, maskinene og 
bussene. Det mekaniske verkstedet arbeider i hovedsak for de tekniske tjenestene. 

Gjennomføring av kommunestyrets vedtak om leasing av personbiler er påbegynt, men gjennomføringen 
kan ta lenger tid enn først antatt.

Anskaffelser av biler
Transport skal bidra med å løse kommunens transportbehov på en god og miljøeffektiv måte gjennom å anskaf-
fe en mer miljøvennlig bilpark, se måltabell. Dette betyr at antall biler med utslipp under 120 g/co2 skal stige 
til 75 prosent, antall biler med utslipp under 100 g/co2 skal stige til 40 prosent og at antall biler med 0-utslipp 
skal stige til 30 stykk i 2018.

LEAN-programmet
Transport deltar i 2014 i LEAN-programmet, og som en følge av dette skal det utarbeides nye og mer hensikts-
messige nøkkeltall for tjenesten. 

7.8.5 Investeringer
Dagens biler, maskiner og utstyr har en tilbakebetalingsplan med 1/10 hvert år. Det foreslås en videreføring av 
bevilgningen i henhold til nivået i 2014. 

Biler til Sektor bistand og omsorg.
Rådmann foreslår at det bevilges 0,6 millioner kroner hvert år til økt antall biler innen bistand og omsorg.

KAP.
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7.8.6 Økonomiske rammer for programområde 67 Transport

Driftsramme for programområdet
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 
2014–2017 Utg 47,7 61,6 61,6 61,3 61,3 61,3

 Innt -56,3 -61,6 -61,6 -61,3 -61,3 -61,3

 Netto -8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

Økonomimelding I 2014 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3

Utgiftsendring -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3

Inntektsendring 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

   

Økonomimelding II 2014   

   

Tekniske 1)   

   

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Utgiftsendring -3,6 -3,3 -3,3 -3,3

Inntektsendring 3,0 2,7 2,7 2,7

   

Mill 2015 kr   

Ramme HP 
2015–2018
 
 

Utg 48,4 52,1 47,7 47,7 47,7 47,7

Innt -57,2 -61,5 -57,6 -57,6 -57,6 -57,6

Netto -8,8 -9,4 -9,9 -9,9 -9,9 -9,9

Prinsippet for budsjettering av Transport ble endret i ØKM I 2014, slik at budsjetteringen samsvarer med metodikken som brukes 
i regnskapet.

Investeringsramme for programområdet
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Prosjekt: Vedtatt 10,3 9,3 9,3 9,3 0,0 38,2

Alle biler /utstyr herav Økm I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Endring 0,0 0,6 0,6 0,6 9,9 11,7

 Ny ramme 0,0 10,3 9,9 9,9 9,9 9,9 49,9

    

Sum prosjekter  0,0 10,3 9,9 9,9 9,9 9,9 49,9

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.
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7.9 Prosjekttjenester
Programområdet omfatter resultatområde 681 prosjekttjenester.

7.9.1 Innledning
Prosjektenheten forvalter kommunens ansvar som profesjonell byggherre ved gjennomføring av investerings-
prosjekter innenfor anleggssektoren, hovedsakelig på oppdrag for de øvrige tjenestestedene innenfor Tekniske 
tjenester, men også for Plan og miljø og øvrige sektorer i kommunen. Enheten er kommunens representant i 
samarbeidsprosjekter med Statens Vegvesen og andre offentlige aktører. Dette omfatter prosjektledelse og byg-
geledelse, kontraktsadministrasjon, offentlige anskaffelser samt teknisk planlegging og  oppfølging. 

Rådmannens hovedforslag for 2015 er å videreføre driften med særlig vekt på gjennomføring av prosjektene 
innen Vann og avløp.

7.9.2 Status

Nøkkeltall for Prosjektenhet: 
2012 2013

Prosjektomsetning (millioner kroner) 173,7 126,9

Antall aktive prosjekter (cirka) 130 130

Antall avsluttede prosjekter (cirka) 33 31

Antall anskaffelser totalt 150 176

- herav antall anskaffelser basert på kunngjøring 31 21

- herav antall avrop på egne rammeavtaler 90 118

7.9.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Medarbeidere        

God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell 
måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbei-
derundersøkelsen skal være >75)

 73 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt 
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha 
en indeks på >75) 

 84 1 >75 >75 >75 >75 >75

Sykefravær Redusert sykefravær 2 6,0 % 6,5 % 6,5 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012, Tekniske tjenester samlet
2 Tekniske tjenester samlet

7.9.4 Viktige innsatser
For å sikre kvalitet i alle ledd har enheten bygget opp kvalitets- og miljøsystemer som er NS-EN ISO 9001 og 
14001 sertifisert. Målet er å være en profesjonell byggherre, og sikre kvalitet og gjennomføringskraft i prosjek-
ter for nyanlegg og rehabilitering av kommunens infrastruktur. 

Prosjektledelse og byggeledelse av vann- og avløpsprosjekter utgjør hovedporteføljen til Prosjektenheten. 
Det arbeides spesielt med god avvikling av prosjekter som berører gater med stor trafikk. 

Prosjektenheten styrer også alle større investeringsprosjekter innenfor renovasjon, samferdsel og park og 
idrett, og har for tiden oppdrag med bygging av veier og parkeringsanlegg, veie- og betalingssystem på Isi, samt 
driftsbygninger og annen teknisk infrastruktur for de øvrige tjenesteområdene innenfor Tekniske tjenester.

Det knyttes fortsatt utfordringer til å opprettholde kapasitet og kompetanse i et arbeidsmarked med stor 
mangel på ingeniører, og særlig ingeniører med prosjektkompetanse. Videre kreves det fortløpende oppdate-
ring av kunnskap om nye tolkninger og ny rettspraksis rundt regelverket om offentlige anskaffelser.

KAP.
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7.9.5 Økonomiske rammer for programområde 68 Prosjekttjenester

Driftsramme for programområdet
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 
2014–2017
 
 

Utg 20,8 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9

Innt -21,5 -21,9 -21,9 -21,9 -21,9 -21,9

Netto -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

Sum 
endringer 
i dette HP

Utg 2,6 2,6 2,6 2,6

Innt -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Netto   0,0 0,0 0,0 0,0

Mill 2015 kr   

Ramme HP 
2015–2018
 
 

Utg 21,2 22,3 24,5 24,5 24,5 24,5

Innt -21,8 -22,3 -24,5 -24,5 -24,5 -24,5

Netto -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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8   Sektor  eiendom og  
administrasjon

Sektorutvalg for eiendom og administrasjon har det politiske ansvaret for programområde 16 Administrasjon 
og eiendomsfunksjonene. IT er et område under administrasjon. 

8.1 Sektorrammer
Det vises ikke en samlet sektorramme for Administrasjon og Eiendom. Rammene for programområde Ad-
ministrasjon vises i kapittelet Administrasjon. Rammene for de internfinansierte tjenestene under Eiendom, 
programområdene Utbyggingstjenester og FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling), vises i kapitlet 
Eiendomsfunksjoner. Driftsbudsjettet til Eiendom er i tillegg fordelt på flere andre programområder, se kapittel 
Eiendomsfunksjoner.

8.2 Administrasjon inkludert IT – virksomhetsstyring, utvikling og 
fellestjenester
Programområdet omfatter kommunens øverste ledelse og sentraliserte stab og støtteenheter i tillegg til poli-
tiske organer. Hovedoppgaven er å ivareta den overordnede ledelsen og virksomhetsstyringen av kommunen. 
I tillegg har programområdet en viktig funksjon gjennom å levere fellestjenester og understøtte utvikling, 
organisasjon, ledelse og drift ut mot sektorene og på tvers av virksomhetsområder.

Rent økonomisk bærer programområdet i tillegg en rekke sentralt posterte fellesutgifter, herunder kost-
nadene knyttet til lærlingordning, lederopplæring, tillitsvalgtordning, Kunnskapssenteret i Sandvika med mer. 

8.2.1 Innledning
Innovasjon og krav til et kontinuerlig forbedringsarbeid og økonomisk omstilling vil være en del av hverdagen 
i Bærum kommune i årene som kommer. De sentrale staber og støttefunksjonene skal være en drivkraft i dette 
arbeidet, og kommer selv til å spille en hovedrolle innenfor det pågående digitaliseringsløftet i kommunen. 
Gode fellestjenester, lederutvikling, effektiv virksomhetsstyring og utviklingsressurser med høy kompetanse 
skal sørge for at kommunen jobber godt med de langsiktige utfordringene. 

Kommunen er til for innbyggerne, og i alt endringsarbeid må spørsmålet om dette fører til bedre tjenester for 
kommunens brukere stå sentralt. Kommunen skal bli bedre til å invitere brukerne med i tjenesteutviklingen. 
Alle som jobber i Bærum kommune, er med på å løse viktige samfunnsoppdrag, og som forvaltere av felles-
skapets midler må kommunens ansatte hele tiden lete etter bedre og mer effektive måter å løse oppgavene på. 
Nye fagsystemer og store investeringer innenfor IT-området gir muligheter for ytterligere optimalisering av 
stab- og støttefunksjonene i Bærum kommune. Ved å sammenlikne med andre tilsvarende virksomheter, og 
«leane» kommunens egne administrative enheter, skal Bærum kommune ha en kostnadseffektiv administra-
sjon med høy kvalitet på tjenestene.

8.2.2 Status
Organiseringen av administrasjonen i de enkelte ASSS-kommunene er svært forskjellig, og oppgaver blir løst 
på ulik måte. Dette påvirker igjen administrasjonsutgiftene. Et forhold som slår ut i denne sammenheng, er 
ulik bruk av kommunale selskaper (AS, kommunale foretak, IKS), eller outsourcing av oppgaver til private 
leverandører. 
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Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Figuren viser at netto og brutto driftsutgifter for administrasjon og styring i Bærum i 2013 ligger over ASSS-
snittet. Styring omfatter politisk styring samt kontroll og revisjon. Både i 2011 og i 2012 lå Bærum under 
ASSS-nivå, mens styring også da lå høyere enn ASSS-snittet. Som de tre foregående årene, ligger brutto drifts-
utgifter til administrasjonslokaler per innbygger under snittet for ASSS-kommunene.

Det er brutto driftsutgifter administrasjon, vedrørende administrativ ledelse, stab-/støttefunksjoner, fel-
lesfunksjoner og fellesutgifter (både sentralt og i tjenestene), som viser den nest markante endringen fra 2012, 
ved å ligge over ASSS-snittet i 2013. Hovedårsaken til at Bærums posisjon i forhold til gjennomsnittet for 
ASSS er endret, er at Oslo kommune har endret sin regnskapsføring. I 2013 gjennomførte Oslo et prosjekt med 
hensikt å endre fordelingen av administrative kostander mellom tjenestene og sentraladministrasjonen. Dette 
medførte at utgifter som tidligere har ligget på administrasjon, ble overført tjenesteområder, og at utgiftene på 
administrasjon ble drastisk lavere enn tidligere år, samt i forhold til de øvrige ASSS-kommunene. Fra å øke 
gjennomsnittet merkbart drar Oslo i 2013 gjennomsnittet markert ned. 

Det er derfor behov for å gjøre en mer detaljert analyse. Tabellen under viser Bærum i forhold til de enkelt-
kommuner kommunen vanligvis sammenligner seg med. 

 
Bærum 

2011
Bærum 

2012
Bærum 

2013
Asker 
2013

Drammen 
2013

Stavanger 
2013

Snitt  
referanse-
kommuner 

2013

Netto driftsutgifter til adminis-
trasjon og styring per innbygger 3 239 3 459 3 839 3 866 3 387 3 505 3 649

Brutto driftsutgifter til adminis-
trasjon og styring per innbygger 3 476 3 678 4 098 4 009 3 854 3 707 3 917

Herav fordelt på:        

 - Administrasjon 2 642 2 875 3 255 2 831 2 964 2 834 2 971

 - Politisk styring 262 243 264 248 283 371 292

 - Kontroll og revisjon 75 80 81 102 42 48 68

 - Forvaltningsutgifter i eien-
domsforvaltningen 298 287 290 371 306 154 280

 - Administrasjonslokaler 199 194 208 457 259 300 306

Tabellen viser at Bærum i hovedsak ligger på nivå med disse sammenligningskommunene. Økningene fra 
2011 til 2013 for Bærum har sammenheng med en omorganisering av administrative støtteenheter, som gjør at 
større del av lønnsutgiftene føres på administrasjon. I tillegg medførte en endring i føring av pensjonsutgifter 
i Bærum en økning for alle sektorer. 
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Bærum vil jobbe videre for at det i ASSS-sammenheng legges ressurser i å gjøre tallene innen også dette 
området mer sammenlignbare enn i dag, blant annet for IT-kostnader, der ulikheter i organisering og praksis 
for føring av kostnader historisk sett har vanskeliggjort sammenligninger. 

I tillegg vil Rådmannen ta initiativ til mer dyptgripende analyser av administrasjonsområdet for de kommu-
nene det er mest nærliggende å sammenligne seg med, som Drammen, Asker og Stavanger. Dette for å etablere 
et bedre kunnskapsgrunnlag og se etter muligheter for forbedringer og kostnadseffektivisering. Like viktig er 
det å følge kommunens egen kostnadsutvikling over tid. 

8.2.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden 

Måltabell for administrasjon inkludert IT

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res. 
2013

Mål 
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål 
2018

Brukere         
Tilstrekkelig 
kvalitet

Tydelig Innovasjons-
kultur innen 2017

       

Det etableres et utvi-
klingsprogram for digitalt 
førstevalg i Bærum kom-
mune

  Oppstart    

Etablere et innovasjons-
nettverk som skal fremme 
brukerdrevet innovasjon 

 5 piloter    

Etablere lederprogram 
innen LEAN og innova-
sjonsledelse

  1.kull  
gj ført

2.kull  
gj ført

3.kull  
gj ført

4.kull  
gj ført

LEAN for kontinuerlig 
forbedring skal  
tas i bruk i nye enhe-
ter i kommunen

  11 15   35

LEAN etableres innenfor 
anskaffelse, lønn og regn-
skap på administrasjons-
området

  Oppstart Etablert   

God bruker- 
medvirkning

Styrket innbygger og 
brukerorientering

       

Ny internettportal som 
understøtter selvbetje-
ningsløsningene

  Imple-
mentert

Gjennom-
ført

  

Nye brukerundersøkelser 
som tar i bruk dialog-
baserte former for med 
virkning

  5 piloter    

Ny kommunikasjons-
strategi 

 Opp-start Imple-
mentert

Gjennom-
ført

  

Tjenesteproduksjon        
God ressurs- 
utnyttelse

Optimalisere forde-
ling og organisering 
av administrative 
ressurser lokalt og 
sentralt

       

Prosjekt optimal adminis-
trasjon 

  Gjennom-
ført

   

Innføre felles 
prosjektmetodikk 
som gir tydeligere 
beslutningspunkter i 
forhold til økonomi, 
organisering, og kon-
sekvenser for andre 
tjenester

       

Felles prosjektmetodikk 
for investerings-beslut-
ninger

  Gjennom-
ført

   

Felles prosjektmetodikk 
for utviklingsprosjekter

  Gjennom-
ført

   

Medarbeidere        
God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell 

måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbei-
derundersøkelsen skal være >75)

79 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt 
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha 
en indeks på >70) 

82 1 >70 >70 >70 >70 >70

Sykefravær Redusert sykefravær 5,0 % 5,0 % 5,0 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012

KAP.

8



134   HANDLINGSPROGRAM 2015–2018  RÅDMANNENS FORSLAG

8.2.4 Viktige innsatser, administrasjon inkludert IT

Innovasjonsstrategi for Bærum kommune
En åpen og anerkjennende organisasjonskultur er viktig for å fremme refleksjon, nytenkning og innovasjon. 
Utvikling av en innovativ organisasjonskultur er et langsiktig og kontinuerlig arbeid. Det sterkeste virkemidde-
let er å fremelske og premiere den atferden som ønskes. Bærum kommune skal ha politikere, ledere og ansatte 
som tør å utfordre dagens praksis. Det skal være rom for å prøve og feile i arbeidet med å utvikle nye løsninger. 

Implementering av innovasjonsstrategi for Bærum kommune vil være høyt prioritert i handlingsprogram-
perioden. Hovedelementet i strategien er hvordan jobbe med beskrevne behov og utfordringer på nye måter. 
Innbyggerne og brukerne må trekkes enda mer med i utviklingen av nye løsninger. Den sterke fagkompetansen 
som finnes innenfor de ulike tjenesteområdene, må kobles med brukernes erfaringer. Ved å ta utgangspunkt i 
brukernes behov kan både kommunen og den enkelte selv bidra til å finne nye løsninger. 

Digitaliseringsløft
Kommunen har en økende mengde dokumentasjon på papir som krever manuell registrering og saksbehandling 
inn i fag- og støttesystemer, inkludert arkiv. Samtidig øker kravene og forventningene til digitalisert saksbe-
handling og digitaliserte tjenester fra både nasjonale myndigheter og innbyggerne selv. For å fremme arbeidet 
med digitalisering i kommunen, og utnytte mulighetene både i forhold til kvalitet og ressursutnyttelse, foreslår 
Rådmannen å initiere et digitaliseringsprogram for Bærum kommune. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med 
tilsvarende satsning innen KS og landets 10 største kommuner (K10-samarbeidet). Der er målet å gjenbruke 
gode løsninger som er etablert eller er under etablering andre steder. Bærum har forutsetninger for å bidra inn i 
det nasjonale digitaliseringsarbeidet innen kommunesektoren. Målet er å etablere et overordnet program i 2015.

Innbyggerorientering
Ny kommunikasjonsstrategi for Bærum kommune ferdigstilles i 2014 og har som et sentralt mål å øke innbygger-
dialog og involvering. Ny Internettportal 2015 skal underbygge strategien med vekt på kommunikasjon og dialog 
med innbyggerne også på mobile flater. Løsningen vil være bruker-/oppgaveorientert for å møte innbyggernes behov.

Økt innbygger- og brukerorientering er viktig for alt forbedringsarbeid. Det ligger et stort potensiale i å få 
mer ut av dagens brukerråd og de daglige møtene med innbyggere og brukere. Rådmannen opplever at dagens 
brukerundersøkelser ikke i tilstrekkelig grad evner å fange opp relevante tilbakemeldinger fra brukerne. Nye 
dialogbaserte metoder for medvirkning kan sammen med situasjonsbestemte brukerundersøkelser gi både tje-
nestene, administrasjonen og politikerne nye innsikter som kan endre de kommunale tjenestene.

Optimalisering av stab/støtte
For å være en drivkraft i kommunens omstillingsarbeid må administrasjonen løpende vurdere sin egen orga-
nisering og ressursbruk. Det er investert mye i nye fag- og støttesystemer, og det vil bli investert mye innenfor 
IT-området i årene som kommer. Dette legger grunnlaget for en effektiv og god administrativ støtte til alle 
virksomhetene i Bærum kommune, men det fordrer at disse systemene utnyttes fullt ut. Rådmannen vil se nær-
mere på mulighetene til å samle administrative fagmiljøer ytterligere, slik at disse ressursene kan betjene flere 
tjenestesteder, og bygge opp spesialkompetanse som er mindre sårbar. Ved å sammenligne med to til tre andre 
kommuner/virksomheter som er på størrelse med Bærum, vil det være mulig å gjennomføre mer detaljerte 
analyser av både kvalitet og omfang på de administrative tjenestene. 

De store omstillingsprogrammene som Bærum kommune nå står overfor, krever også god utviklings- og 
utredningskompetanse. Samlingen av disse fagmiljøene under ny organisasjons- og utviklingsdirektør er et 
ledd i dette arbeidet. Et godt samarbeid mellom de ulike fagområdene og de sentrale utrednings- og utviklings-
ressursene er avgjørende for å lykkes med de omfattende omstillingene Bærum kommune står foran.

Styrket strategisk og langsiktig styring
Rådmannen vurderer at det innen ulike områder av kommunens virksomhet er et forbedringspotensiale når 
det gjelder tydelige kost-/nyttevurderinger («businesscase») og en mer faseinndelt tilnærming til nye initiativ. 
Det kan stilles tydeligere krav til en felles prosjektmetodikk med beslutningspunkter og til at utredninger skal 
ha bedre konsekvensvurdering av økonomi, organisering og påvirkning på andre tjenester. Dette gjelder både 
investeringsprosjekter og utviklingsprosjekter.

Rådmannen utarbeidet før sommeren 2014 en langsiktig investeringsoversikt med et samlet anslag for in-
vesteringer for perioden 2015–2034. Oversikten tok blant annet utgangspunkt i de ulike behovsplanene som er 
utarbeidet, i tillegg til andre nødvendige investeringsområder, som verdibevaring av eiendom og IKT. I forlen-
gelsen av dette planlegges egen sak om forvaltning og styring av investeringene i kommunen. Rådmannen vil 
våren 2015 fremlegge en langsiktig plan for drift og investeringer 2016–2035.
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Kunnskapssenteret
Det nye Kunnskapssenteret i Sandvika må videreutvikles til å bli en dynamisk møteplass for kompetanseut-
vikling, nyskapning og mangfold. Utnyttelse av mulighetene som finnes i Kunnskapssenteret vil være en av de 
viktigste strategiske satsningene på kompetanseutvikling i Bærum kommune. Samarbeidet med Høyskolen i 
Oslo og Akershus gir mulighet til en tett samhandling – både hva gjelder pedagogisk praksis og ny teknologi. 
For å forberede mulighet til å utvide høyskoletilbudet med lærerutdanningen, sikres flere arealer.

Rådmannens forslag til utleiepriser ved Kunnskapssenteret er innarbeidet i prislisten.

Beredskap
Kommunene er pålagt å ta ansvaret for et systematisk, kontinuerlig og kvalitetsmessig godt arbeid med sam-
funnssikkerhet og beredskap. Alle sektorene i kommunen er involvert i beredskapsarbeidet og har ansvar for å 
planlegge for uønskede hendelser som kan berøre eget ansvarsområde. Kommunens planer tar utgangspunkt i 
risiko- og sårbarhetsanalyse (gjennomført 2011) og iverksette aktuelle tiltak for å redusere kommunens sårbarhet.

8.2.5 Endringer drift administrasjon

Økt aktivitet

Nr. Økt aktivitet, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1 Everytime-lisenser  0,6 0,6 0,6 0,6

2 A-melding  0,1

3 Drift Kunnskapssenteret  3,0 3,0 3,0 3,0

4 Malmskriverveien 4  2,0 2,0 2,0

5 Lederskolen  1,0 1,0 1,0 1,0

6 WebSak Fokus  0,3 0,3 0,3 0,3

7 Bemanningsbehov nytt økonomisystem  1,7 1,7 1,7

8 Prosjektmidler Rådmannen  2,0 2,0 2,0 2,0

9 Omstillingsmidler  1,0 1,0 1,0 1,0

 Sum  10,0 11,6 11,6 9,6

1. Everytime-lisenser
Dette er en ny tidsregistreringsmodul i LØP, som det fra starten av var forutsatt at kommunen skulle ta i bruk. 
Denne vil forenkle tidsregistrering og registrering av ferie og fravær, samt gi bedre oversikt for ledere. Lisens-
kostnader påløper ut fra antallet som skal benytte systemet.

2. A-melding
Staten har besluttet at det skal innføres et elektronisk system for informasjonsflyt mellom alle opplysningsplik-
tige virksomheter, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå (SSB) og NAV. Prosjektet kalles E-dag eller A-melding 
og vil innebære månedlige oppdateringer av data om den enkelte medarbeider. 

Agresso/EVERY utvikler systemet sammen med Skatteetaten, SSB og NAV for å klargjøre systemet til 
januar 2015. Bærum kommunen deltar i utviklingsarbeidet, og vil allerede høsten 2014 teste ut systemet. For 
2015 innebærer innføringen driftsutgifter til brukerstøtte og lisenser på 0,1 millioner kroner.

3. Drift Kunnskapssenteret
Budsjettet for drift av Kunnskapssenteret ble laget i 2011. For den kommende handlingsprogramperioden er det 
behov for å øke driftsbudsjettet for Kunnskapssenteret til renhold, vedlikehold og strøm med til sammen 3 mill. 

4. Malmskriverveien 4
Som følge av økt behov for undervisningsrom og kontorplasser, både for Kunnskapssenteret og for kommunen 
generelt, har Rådmannen gitt tilslutning til å forhandle med Entra om å videreføre leie av Malmskriverveien 4. 
Årlige leieutgifter må delvis dekkes ved omdisponering av egne midler.

 Dette tiltaket iverksettes midlertidig for en tre-årsperiode for å avvente en grundig gjennomgang av kom-
munens kontorbehov i et langsiktig perspektiv. Rådmannen nedsetter et prosjekt som skal utarbeide en over-
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ordnet plan for disponering av kontorlokaler. Planen skal avspeile både hvilke tjenester som bør være lett 
tilgjengelig for publikum, hvilke funksjoner som bør være samlokaliserte og hvordan arealene kan utnyttes 
mer effektivt.

5. Lederskolen
Lederskolen ivaretar all internopplæring av alle ledere i kommunen og har ulike tilbud. Tilbudene skal 

styrke ledernes kunnskaper, ferdigheter og personlige utvikling, og bidra til den helhetlige lederkulturen, som 
er beskrevet i ledelsespolicyen. Lederskolen er tidligere blitt dekket av prosjektmidler hos Rådmannen, midler 
som ble kuttet i forbindelse med budsjettbehandlingen av Handlingsprogram 2014–2017. Behovet for friske 
midler til Lederskolen i perioden er 1 mill. for å opprettholde dagens aktivitet.

6. WebSak Fokus
I februar 2015 innføres ny versjon av kommunens saks- og arkivsystem (WebSak). Løsningen innebærer også 
en ny arbeidsflytløsning og vil være integrert med e-postsystemet Outlook. Samtidig vil politisk sekretariat 
ta i bruk en ny versjon av møtemodulen. De nye løsningene vil gi et betydelig forenklet brukergrensesnitt for 
ledere og saksbehandlere.

7. Bemanningsbehov ved nytt økonomisystem (BØR)
Budsjett- og analyseenheten melder behov for to årsverk fra og med 2016 for å håndtere nytt økonomisystem 
(BØR). Behovet gjelder brukerstøtte, vedlikehold og Oracle-kompetanse, og merarbeid generelt på grunn av 
økt kompleksitet i forhold til nåværende system. Lønn og sosiale kostnader beløper seg til 1,7 mill.

8. Prosjektmidler Rådmannen
Gjelder midler for handlingsrom, tiltak og prosjekter på tvers av sektorene i kommunen knyttet til den utviklin-
gen og omstillingen kommunen skal gjennom i handlingsprogramperioden. Herunder vises det til eget prosjekt 
for optimalisering av stab/støtte på tvers av kommunen, prosjekt for styrket innbyggerorientering og service-
kultur, samt behov for innføring av nytt kvalitets- og avvikssystem i kommunen. Endringsarbeidet kommunen 
står overfor er omfattende, og Rådmannen vil komme tilbake med behov for eventuelt ytterligere midler når 
mer presise kunnskaper om behovet for prosjektmidler foreligger.

9. Omstillingsmidler
For å fristille midler til prioriterte investeringer og økte pensjonskostnader skal kommunen effektivisere drif-
ten betydelig, og har behov for å reservere noen midler til omstillingstiltak. Omstillingsarbeidet kommunen 
står overfor er omfattende, og Rådmannen vil komme tilbake med eventuelt behov for ytterligere midler når 
behovet for mer konkrete omstillingstiltak er nærmere utredet.

Innsparinger administrasjon inkludert IT 

Innsparinger vedtatt i Handlingsprogram 2014–2017, tiltak videreutvikling organisatorisk og 
ressursmessig
Selv med økt belastning og merbehov innen lønn, IT og økonomifunksjonen i kommunen har sentraladminis-
trasjonen gjennomført sin del av de vedtatte innsparingstiltakene i Handlingsprogram 2014–2017. Rådmannen 
ønsker fortsatt fokus på god ressursutnyttelse, der LEAN vil være et viktig verktøy.

Nr. Innsparinger, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

10 Redusere kompetanseutviklingsstipend 4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

11 Innsparing forsikringsordninger  -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

12 Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig  -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

 Sum  -3,6 -3,6 -3,6 -3,6

10.  Kompetanseutviklingsstipend
Rådmannen setter av midler til kompetanseutviklingsstipend som utgjør 4 mill. hvert år. Midlene skal tilgodese 
videreutvikling av medarbeidere på bakgrunn av kommunens behov og medarbeideres ønsker om yrkesrettet 
utdanning, faglig utvikling og karriere. Kompetanseutviklingsstipendet dekker ikke prosjekter som finner sted 
på ulike tjenestesteder, siden stipendet blir gitt på bakgrunn av individuelle søknader. Kompetanseutviklings-
stipendet administreres av Personalenheten. Rådmannen foreslår å tilpasse stipendet til nivået etterspørselen 
har ligget på de senere år og reduserer beløpet med 1 mill. årlig. 
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11. Administrative reduksjoner – innsparinger forsikringsordninger
Rammene for forsikringspremier reduseres som følge av mer gunstige forsikringsavtaler. 

12. Videreutvikling innen organisatorisk og ressursmessig
Med virkning fra 2015 skal det realiseres en ytterligere innsparing innen administrasjonen med 1,1 mill. Beho-
vet for å gjennomgå organisering, ressursbruk og kompetanse vil fortsette å være en prioritert oppgave.

8.2.6 Investeringer administrasjon

Videreutvikling lønns- og personalsystem (LØP)
Leverandøren har lansert ny versjon av Agresso, kalt Milestone 4. Denne versjonen inneholder en rekke 
endringer Bærum kommune venter på og som er helt nødvendige for å opprettholde effektiv drift av LØP. 
Ved at LØP er tilpasset Bærum kommunes organisasjon, kreves det spesialtilpasninger. Det jobbes med å stan-
dardisere mest mulig av kommunens løsninger. 

Tilgangskontroll og ny skranke for veiledningstorget
I Kommunegården er det igangsatt prosesser for å etablere en brukerdrevet seniorbase i tilknytning til sen-
tralhallen. I tillegg er det gjennomført en risikovurdering i forlengelsen av Liv og Røre-prosjektet, som tilsier 
noen tiltak knyttet til Veiledningstorget. Det er behov for ny skranke som ivaretar tilgjengelighet for publikum 
og sikkert arbeidsmiljø for medarbeiderne. Investeringsbehovet inkluderer arbeid og teknisk tilrettelegging. 
Rådmannen har også besluttet ny sikkerhetspolicy for kontorbygg i Sandvika, som i første omgang innebærer 
mer kontroll og bedre tilgangsbegrensning på de kommunale arbeidsplassene. Dette medfører behov for nytt 
nøkkelkortsystem.  

Ny internettportal
Kommunen står foran etablering av ny internettportal med vekt på kommunikasjon og dialog med innbyggerne 
også på mobile flater. Løsningen vil være bruker-/oppgaveorientert for å møte innbyggernes behov. Det legges 
vekt på en løsning som krever mindre ressurser til vedlikehold og oppdatering enn dagens løsning. Ny inter-
nettportal planlegges implementert i 2015. 

WebSak
Det planlegges lansering av WebSak Fokus, en ny versjon av saks- og arkivsystemet, i januar 2015. Oppgrade-
ring og vedlikehold vil kreve investeringsmidler i perioden.

Mulighetsstudie for kontorbygg
Det er behov for å utrede ulike alternativer for å løse kommunens behov for kontorlokaler i et langsiktig per-
spektiv. Målet er at kommunens kontorbygg vurderes helhetlig og utnyttes bedre enn i dag. Rådmannen fore-
slår å sette av 1 mill. til mulighetsstudie for kontorbygg. 

8.2.7 Særskilt om administrasjon, delområde IT

Status
Kommunen opplevde i 2013 betydelig ustabilitet i de sentrale IT-systemene. I Handlingsprogram 2014–2017 
fikk IT tilført flere ressurser, og det ble i juni 2014 vedtatt en ny IT-strategi for kommunen. Strategien omfatter 
fire programmer: Digitalisering og innovasjon, Sektorinitiativer, Gevinstoptimalisering og forutsigbar IT. Det 
vises til formannskapssak 114/14 Forslag ny IT-strategi 2014–2020 for en mer grundig omtale av innholdet i 
strategien. 

Rådmannen har igangsatt tiltak for å sikre en sterkere styring av IT i kommunen. Med utgangspunkt i IT-
strategien utvikles en 4-årig handlingsplan for IT. Handlingsplanen rulleres årlig og tilpasses de økonomiske 
rammene som vedtas for det enkelte år i handlingsprogrammet.

I Handlingsprogram 2014–2017 ble midlene til drift av IT økt med 5,6 mill. i 2014 og økende til 9 mill. i 2017 
for å sikre stabile IT-systemer. Midlene brukes til lisenser og serviceavtaler, samt økning av bemanningen med 
hovedvekt på styrking av IT-drift. 

Oppgraderingen av kommunens IT-plattform (vedtatt i Handlingsprogram 2013–2016) er i full gang og 
forventes sluttført i 2015.

KAP.
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Nærmere om innsatsområder innen IT
Kommunens IT-strategi omfatter det strategiske programmet Forutsigbar IT. Programmet er en forutsetning 
for å lykkes med de andre strategiske programmene vedtatt gjennom IT-strategien. Målet er en robust infra-
struktur, effektiv utvikling og implementering av nye løsninger, effektive leveranseprosesser og en service-
kultur preget av leveransefokus og 100 prosent ansvar. Programmet har leveranser i 2014, 2015 og 2016. Støtte 
til virksomhetsprosjektene BØR og nytt pleie- og omsorgssystem krever mye av rådgivningskapasiteten i IT-
enheten i 2014. Det er behov for å styrke kapasiteten på dette området for å kunne gjennomføre vedtatte og 
planlagte prosjekter.

IT-strategien peker på behovet for å innføre solid metodikk for prosjektgjennomføring. Programmene Di-
gitalisering og innovasjon, Sektorinitiativ og Gevinstoptimalisering vil alle ha behov for mer kapasitet fra 
IT-enheten innen rådgivning og prosjektgjennomføring. Ekstern analyse foretatt sommeren 2013 bekrefter 
dette bildet. Økt prosjektkapasitet vil styrke evnen til å jobbe metodisk med gevinstsikring og -optimalisering. 

Legevakten og omsorgstjenestene har behov for bistand knyttet til IT hele døgnet. Tjenestetilbudet for IT-
løsninger er i dag basert på åpningstiden 8–16. Nye tjenester, fagsystemer og selvbetjeningsløsninger vil med-
føre krav om døgndrift og høyere oppetid for IT-tjenester. Rådmannen forventer at flere tjenesteområder på 
sikt vil etterspørre døgndrift. 

Bærum kommunes IT-systemer blir stadig utsatt for ulike typer sikkerhetsangrep. Vårt sikkerhetsarbeid er 
av meget høy kvalitet, men krever både oppmerksomhet og ressurser for å holdes i hevd.

Endringer drift IT

Økt aktivitet
I tillegg til postene som fremgår i tabellen under, vil digital skolehverdag kunne få konsekvenser for både drift 
og investeringer også for sektor administrasjon. Dette er knyttet til behov for eventuelle oppgraderinger i kom-
munens generelle IT-infrastruktur som følge av satsningen. Rådmannen vil legge frem en egen sak omkring 
digital skolehverdag sammen med handlingsprogrammet. Eventuelle økonomiske konsekvenser for handlings-
programmet vil fremmes som en tilleggsinnstilling som følger saken.

Nr. Økt aktivitet, mill 2015 kr
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1 Merbehov bemanning IT  2,5 3,7 4,3 4,3

2 Tilrettelegging for 24/7 vaktordning IT  3,6 3,6 3,6 3,6

 Sum  6,1 7,3 7,9 7,9

1. Merbehov for bemanning innen IT 
Det foreslås å øke bemanning knyttet til økonomi-/controller-funksjon, prosjektbistand, og strategisk rådgiv-
ning. Sektorenes behov for IT-bistand er i dag ikke mulig å innfri uten betydelig bruk av konsulenter. Det 
foreslås å styrke IT med 2,5 mill. i 2015, økende til 3,7 mill. i 2016 og 4,3 mill. fra 2017. 

2. Tilrettelegging for 24/7- vaktordning 
Tjenestetilbudet for IT-løsninger er i dag basert på åpningstiden 8–16. Tiltaket kommer som følge av innmeldt 
behov for døgndrift av IT knyttet til kommunens liv og helse-oppgaver, herunder legevaktens IT-systemer, 
sykesignalanlegg og nytt journalsystem for Pleie og omsorg. Etableringen vil også innebære å tilrettelegge for 
døgndrift av kommunens e-post-system. Kostnaden er knyttet til nødvendig oppbemanning av IT-drift for å 
kunne tilrettelegge for en 24/7-vaktordning. Kostnadene knyttet til å utvide ordningen til nye tjenesteområder 
vil være langt lavere.

I tillegg til grunnkostnaden som er oppført her, belastes de enkelte tjenesteområdene for utrykningskostna-
dene, foreløpig estimert til 0,7 mill. årlig hver for legevakten og Pleie og omsorg. 

Investeringer IT
Investeringsmidler vedrørende IT-programmet Forvaltnigsplan IT foreslås videreført på nivå med tidligere 
med økning til 34 mill. i 2018. Programmet Forutsigbar IT omfatter plattformløftet, en profesjonalisering av 
arbeidsprosesser, utbygging av IT-infrastruktur og sikring av stabile IT-tjenester. 12 mill. til avsluttning av 
programmet overføres fra 2014.

Digitalisering og innovasjon vil være en hovedsatsning i handlingsprogramperioden, og det foreslås 7,5 
mill. i 2015 og deretter 10 mill. årlig. Til sammen utgjør dette 37,5 mill. i perioden 2015–2018. Som IT-stra-
tegien beskriver vil 2015 være et etableringsår for programmet, der det gjennomføres flere strakstiltak for å 
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digitalisere tjenester samt gjennomføres grunninvesteringer for det mer langsiktige digitaliseringsprogrammet 
for kommunen. Målet er å heldigitalisere flere arbeidsprosesser, og dermed frigjøre midler til andre innsats-
områder i kommunen. 

Programmet Gevinstoptimalisering peker på behovet for å konsolidere løsninger på tvers i kommunen og 
innføre solid metodikk for prosjektgjennomføring og for å sikre gevinstrealisering i alle kommunens prosjek-
ter. Det foreslås 5 mill. årlig i 2016, 2017 og 2018. 

Midlene som foreslås avsatt til de to sistnevnte programmene fra IT-strategien, er foreløpige anslag der 
Rådmannen vil komme tilbake med reviderte tall når nødvendige utredninger foreligger. Gevinstpotensialet vil 
være avgjørende for hvilke tiltak som gjennomføres innen det enkelte program. 

Nødvendige investeringer til Digital skolehverdag innen sektor administrasjon vil fremkomme av den vars-
lede tilleggsinnstillingen (se omtale under drift IT). 

8.2.8 Økonomiske rammer for programområde 16 Administrasjon

Driftsramme for programområdet, inkludert IT
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 
2014–2017
 
 

Utg 527,4 551,5 550,6 544,5 548,8 548,8

Innt -101,2 -99,9 -106,3 -108,3 -110,1 -110,1

Netto 426,2 451,6 444,3 436,2 438,7 438,7

   

Økonomimelding I 2014 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

IA-tiltak, lærlinger med mer -3,3   

Oppstartskostnader pensjonskasse 2,0   

   

Økonomimelding II 2014 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

IA-tiltak, lærlinger med mer -1,2   

Seksjonsleder PLO (KOSTRA-tilpasning) 0,4   

   

Tekniske 1,3 1,2 1,2 1,2

Prisvekst 1,3 1,2 1,2 1,2

   

Tiltak HP 2015–2018 (2015-kroner) 13,0 15,7 16,3 9,9

Seksjonsleder PLO (KOSTRA-tilpasning) 0,4 0,4 0,4 0,4

Everytime-lisenser 0,6 0,6 0,6 0,6

A-melding 0,1  

Drift Kunnskapssenteret 3,0 3,0 3,0 3,0

Lederskolen 1,0 1,0 1,0 1,0

Malmskriverveien 4 2,0 2,0 2,0  

WebSak Fokus 0,3 0,3 0,3 0,3

Bemanningsbehov nytt økonomisystem  1,7 1,7 1,7

Prosjektmidler rådmannen 2,0 2,0 2,0 2,0

Omstillingsmidler 1,0 1,0 1,0 1,0

Merbehov bemanning IT 2,5 3,7 4,3 4,3

Tilrettelegging for 24/7 vaktordning IT 3,6 3,6 3,6 3,6

Redusere kompetanseutviklingsstipend -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Innsparing forsikringsordninger -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

Ikke valg i 2018  -4,4

   

Mill 2015 kr   

Ramme HP 
2015–2018
 
 

Utg 535,8 558,3 566,5 563,1 568,1 561,7

Innt -102,8 -101,5 -108,0 -110,0 -111,9 -111,9

Netto 433,1 456,8 458,5 453,1 456,2 449,8

KAP.
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Investeringsramme for programområdet, inkludert IT
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Prosjekt: Vedtatt 20,6 83,2 44,7 30,5 30,0 0,0 208,9

Alle prosjekter herav Økm I 20,6 4,5 12,0 0,0 0,0 0,0 37,1

 Endring -0,3 19,0 23,0 16,3 17,1 51,1 126,2

 Ny ramme 20,3 102,2 67,7 46,8 47,1 51,1 335,1

   

Sum prosjekter  20,3 102,2 67,7 46,8 47,1 51,1 335,1

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.
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8.3 Eiendomsfunksjoner
Eiendom er delområde under sektor Administrasjon. Driftsbudsjettet til Eiendom er fordelt på programområ-
dene Administrasjon, Pleie og omsorg, Sosialtjeneste og bolig, Kirker og andre religiøse formål, Fysisk plan-
legging mv., Utbyggingstjenester og FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) er internfinansierte 
tjenester som er beskrevet nedenfor. 

8.3.1 Innledning
Eiendom understøtter kjernevirksomheten i kommunen ved å tilby funksjonelle og kostnadseffektive lokaler 
til kommunens tjenesteproduksjon, og ivaretar kommunens roller som grunneier, byggherre og forvalter av 
nærmere 800 000 kvadratmeter bygningsmasse. Eiendomsmassen utgjør en vesentlig del av kommunens re-
alkapital. Gjennom byggeprosjektene styrer Eiendom omlag 80 prosent av kommunens investeringsbudsjett.

Rådmannen har startet arbeidet med en helhetlig eiendomsstrategi som plattform for langsiktig prioritering 
og styring. Det økonomiske utfordringsbildet tilsier at tjenesteyting i kommunen må skje innenfor trangere 
økonomiske rammer. Utviklings- og omstillingsarbeidet vil rettes mot bedret brukertilfredshet, effektiv eien-
domsdrift, bevaring av realkapitalen og bedret utnyttelse av eiendomsmassen gjennom porteføljestyring og 
konseptutvikling.  

Det utviklings- og strategiarbeid som er startet for å fremme langsiktighet og innovasjon på eiendomsom-
rådet, vil følges opp med konkretisering og handlingsplaner i den kommende perioden.

8.3.2 Status

Omfang av eiendomstjenesten
Bygningene har stor betydning som ramme for tjenesteproduksjon og for brukeropplevelsen av tjenester. Eien-
dom ivaretar kommunens roller som grunneier, byggherre og forvalter av eiendommer.

  De viktigste aktivitetene omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av eiendomsmas-
sen. Eiendom drifter med sine omlag 207 årsverk nærmere 800 000 kvadratmeter bygningsmasse, herunder 
49 skoler, 65 barnehager og omlag 2 000 boliger. Eiendom har utviklings- og byggherreansvar for alle byg-
geprosjekter i kommunens egen regi, og forvalter omlag 80 prosent av kommunens investeringsbudsjett. Ei-
endomsmassen representerer omlag 8,7 milliarder kroner, omlag 34 prosent av kommunens balanseverdier. 
Forsikringsverdien, som er et bedre estimat for den reelle verdien av bygningene, er omlag 17,6 mrd. 

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil
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Statistikken viser at Bærum kommune har mer areal formålsbygg per innbygger enn de kommunene det er 
naturlig å sammenligne seg med. Bærum ligger 13 prosent høyere enn snittet og nest høyest i nettverket. Byg-
ningsarealet er den viktigste kostnadsdriveren relatert til bygningsmassen. Redusert bruk av bygningsarealer 
gir muligheter til reduserte driftskostnader og til å allokere midler til verdibevarende vedlikehold.  

Driftsutgifter per kvadratmeter var 10 prosent lavere enn snittet i ASSS-nettverket i 2013. I 2012 lå Bærum 
11 prosent under snittet. Gjennom tidligere vedtak fra 2011 og frem til i dag er driftsrammen for eiendomsom-
rådet redusert betydelig. Driftsutgifter per innbygger ligger 10 prosent over ASSS-snittet og kan forklares med 
høyt areal per innbygger og høyt investeringsnivå per innbygger siste seks år. 

Utvikling av FDV-kostnader de siste tre år i Bærum, Asker og ASSS
Figuren under viser at Bærum har lavere kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold per kvadratmeter byg-
ningsmasse enn Asker kommune og gjennomsnittet av ASSS-kommunene.  Det fremkommer også at Bærum 
kommune bruker mindre på vedlikehold av bygningsmassen en ASSS-kommunene.

Bygningsmassens tilstand har betydning for effektiv tjenesteproduksjon
Bygningenes tilstand har stor betydning for effektiv tjenesteproduksjon, opplevd kvalitet og kommunens om-
dømme. Det er en sammenheng mellom ressurser benyttet til drift og vedlikehold og tilstandsgrad på bygg 
og byggenes verdi som innsatsfaktor i tjenesteproduksjonen. Innsparinger på kort sikt gir verdiforringelse av 
realkapitalen og høyere kostnad på lang sikt.

Ny tilstandskartlegging har avdekket at bygningsmassen har et betydelig vedlikeholdsetterslep. De siste års 
avsatte investeringer på 50 millioner kroner årlig til rehabilitering er, sammen med knappe rammer til ved-
likehold, langt fra tilstrekkelig til å stoppe utviklingen av vedlikeholdsetterslep. Rådmannen foreslår i dette 
handlingsprogrammet en betydelig opptrapping av avsetningene til vedlikehold/verdibevaring, se omtale under 
investeringer.
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8.3.3 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Res.
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Brukere         

Tilstrekkelig 
kvalitet

Funksjonelle og 
kostnadseffektive 
lokaler og tjenester 
for kommunens 
virksomheter

       

Utfordre arealbehov, 
definere og forankre 
konsepter for arealer og 
standard for formåls-
bygg

  
Gjennom-

ført
   

Etablere rutine for 
overlevering og prøve-
driftsperiode for at nye 
lokaler skal holde avtalt 
kvalitet.  

  
Gjennom-

ført
   

Etablere system for 
avvikshåndtering for å 
sikre leveranse i tråd 
med de tjenesteavtaler 
som inngås

  
Gjennom-

ført
   

Brukertilfredshet med tjenestetilbudet (på en 
skala fra 1 - 6)

3,6  4,0 4,0 4,5 4,5

God bruker- 
medvirkning

Systematisk et-
terspørre og vurdere 
brukernes erfaringer 
og innspill

       

Oppfølging og eva-
luering av rutine for 
brukerinvolvering gjen-
nom faste periodiske 
møtepunkter. 

  
Gjennom-

ført
   

Opplevd brukermedvirkning (på en skala fra 
1 - 6)

3,5  4,5 4,5 5,0 5,0

Tjenesteproduksjon        

God ressurs- 
utnyttelse

Profesjonalisere 
drift og vedlikehold 
av den kommu-
nale bygningsmasse 
innenfor trangere 
økonomiske rammer

       

Omstrukturering av 
vaktmestertjenester som 
skal føre til reduserte 
lønnskostnader (21% fra 
2011 nivå ref forrige HP)

-4,0
18 % 
 (11,5 
mill.)

21%  
Gjennom-

ført
   

Etablere policy og rutine 
for benchmarking og 
arbeid med kontinuerlig 
forbedring

 
Gjennom-

ført
   

Etablere del-strategi for 
oppgradering og verdi-
bevarende vedlikehold 

  
Gjennom-

ført
   

Redusere klimajus-
tert energiforbruk 
med 3% per år fra 
år 2010. 

 3 % 12 %     

Etablere del-strategi for 
miljø- og energiledelse 
innenfor Eiendom for å 
redusere energiforbruk 
og sikre raskere gjen-
nomføring av ENØK-
prosjekter. 

  
Gjennom-

ført
   

Etablere portefølje-
styring av eiendoms-
massen

       

Etablere system for å 
sammenholde kommu-
nens behov for lokaler 
og eiendommer over tid 
med eiendomsmassens 
kapasitet, egnethet og 
tilpasningsdyktighet.

  Igangsatt
Gjennom-

ført
 

Gjennom-
ført 

 (2016)

Etablere strategiske pla-
ner for enkelteiendom-
mer; både formåls- og 
næringsbygg. 

  
planer for 
30% av 
byggene

planer for 
60% av 
byggene

planer for 
100% av 
byggene

Gjennom-
ført 

 (2017)

KAP.
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2013

Mål  
2014

Mål  
2015

Mål  
2016

Mål  
2017

Mål  
2018

Medarbeidere        

God ledelse Ledelse utøves på en effektiv og profesjonell 
måte 
(Målt ved at indeks på lederdelen av medarbei-
derundersøkelsen skal være >75)

64 1 >75 >75 >75 >75 >75

Godt 
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at medarbeiderundersøkelsen skal ha 
en indeks på >75) 

68 1 >75 >75 >75 >75 >75

Sykefravær Redusert sykefravær 8,0 % 8,0 % 8,0 %

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012

8.3.4 Viktigste innsatser

Sikre tjenestenes behov for lokaler 
Bærum kommune forventer en betydelig befolkningsvekst, noe som gir vekst i tjenesteomfanget og behov for 
flere lokaler. Dette vil kreve investeringer eller leie av lokaler. Samtidig må eksisterende bygningsmasse vedli-
keholdes og oppgraderes så lokalene kan fungere godt i mange år fremover. 

Utvikling, utnyttelse og styring av eiendomsmassen 
Lokaler skal understøtte effektiv tjenesteproduksjon. Forvaltning, drift og vedlikehold skal ha lave kostnader 
i et levetidsperspektiv.

Rådmannen har utarbeidet oversikt over kommunens behov for bygninger de kommende 20 år. Mulighets-
studier og investeringer i tomter, nybygg, utvidelser, oppgradering krever betydelig ressursinnsats fra Eiendom 
som grunneier, byggherre og forvalter.

Dagens tankegang må utfordres i forhold til arealbruk og levetidskostnader. Trangere økonomiske rammer, 
knapphet på tomter og befolkningsvekst gjør at kommunen må tenke nytt når det gjelder konsepter, sambruk, 
driftsformer og utforming av bygningene. Må det utvikles mer urbane løsninger og bygges i flere etasjer? 
Hvordan kan man klare seg med mindre arealer både inne og ute? Hvilke nøkkeltall skal det styres etter på 
eiendomsområdet?

Kommunens totale eiendomsmasse må optimaliseres gjennom strategisk eiendomsutvikling og portefølje-
styring, og eiendomsdriften skal profesjonaliseres for å understøtte effektiv tjenestedrift og gi lave kostnader 
til bygningsdrift i et levetidsperspektiv.

Etablere plattform for langsiktig prioritering og styring 
Rådmannen legger frem en overordnet strategi for eiendomsområdet senhøsten 2014. Dette følges opp med 
videre konkretiseringer i form av delstrategier og handlingsplaner i 2015. 

Sentralt i arbeidet med utvikling av eiendomsstrategien er analyse av nåsituasjon og fremtids-utsikter, mu-
lighetsrom og konsekvensvurderinger: Hva har kommune å lære av «beste praksis» for eiendomsdrift og ut-
vikling hos andre kommuner og kommersielle aktører? Hvordan kan man utfordre arealbehov, standardisering, 
sambruk og konseptuelle løsninger for bygninger og eiendomsdrift? Hvordan kan det ut fra gjeldende rammer 
sikres mest mulig verdiskapning for brukere og realkapital ut av hver krone og time nedlagt? Hvordan skal 
behov for lokaler dekkes – egne investeringer, innleie eller OPS? Hvordan skal Eiendom møte brukerne for 
å sikre brukertilfredshet og øke verdien på kommunens tjenesteleveranse?  Har kommunen rett kapasitet og 
kompetanse? 

Sentrale innsatsområder i utviklingsarbeidet er strategisk eiendomsutvikling og porteføljestyring, bruker-
tilfredshet, arealeffektivitet, verdibevaring, energiøkonomisering og valg av forretningsmodell. 

Sikre riktig kapasitet og kompetanse i organisasjonen
Den tekniske utviklingen har ført til at behovet for kompetanse har endret seg. Oppfølging av byggeprosjekter 
og drift av teknisk avanserte bygninger krever mer avansert teknisk kompetanse enn tidligere. 

Den høye aktiviteten i markedet gjør at det er knapphet på spisskompetanse innen flere fagfelt. Etterspør-
selen etter spisskompetanse har drevet lønnsnivået opp, og det er vanskelig for kommunen å konkurrere med 
private aktører. Eiendom kombinerer kompetanseutvikling i egen organisasjon med bruk av eksterne ressurser. 
Eiendom vil ta i bruk nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller for å forenkle bruken av leverandørmarkedet 
i byggeprosjekter og driftsleveranser.  Hensikten er at organisasjonen skal kunne håndtere et større aktivitets-
nivå på en ressurseffektiv måte. 
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8.3.5 Endringer drift

Endret fremdrift og økt aktivitet
Ved økning av kommunal eiendomsmasse, eid eller leid, øker behovet for eiendomstjenester, og utgifter til FDV 
øker. Eiendom får i dag økt sine rammer til FDV basert på økning i antallet kvadratmeter til forvaltning.  I 
handlingsprogrammet foreslår Rådmannen under de ulike sektorers kapitler at eiendomskostnadene økes i takt 
med at prosjekter ferdigstilles eller endres. Tabellen under viser kommunens samlede merbehov eller endrede 
behov relatert til eiendomsfunksjoner. 

Nr. Økt aktivitet, mill 2015 kr
Program-
område

Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

1 Midlertidige og nye barnehager – FDV Barnehager  1,9 1,9 7,7 9,6

2 Baser til hjemmebaserte tjenester og nytt 
bo- og behandlingssenter i Lindelia – FDV

Pleie og omsorg  0,2 0,5 0,7 13,7

3 Ny kirkestue Tanum  – FDV ¹)

Kirke og andre 
religiøse formål

   0,3 0,3

4 Midlertidige, utsatte og nye skolelokaler – 
FDV 2)

Grunnskole  1,0 -1,0 -2,4 3,6

5 Manglende bevilgning Bærum idrettspark 
– FDV

Kultur og fritid  3,0 3,0 3,0 3,0

6
Økte FDV-utgifter ved bortfall av utleie av 
lokaler etter flytting til Kunnskapssenteret

Eiendom, FDVU  0,6 1,6 1,6 1,6

7
Underdekning ved fremleie av Atriumgården Sosialtjeneste 

og bolig
 2,3 2,3 2,3 2,3

8 Økte inntekter fra festetomter Fysisk planl., 
kulturminner, 
natur og nær-
miljø

 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

9 Forskjøvet ferdigstillelse av bolig med ser-
vice på Dønski

Sosialtjeneste 
og bolig

 4,0 4,0 4,0 -7,4

10 Ikke realiserbare inntekter knyttet til flytting 
til Kunnskapssenteret

Fysisk planl., 
kulturminner, 
natur og nær-
miljø

 3,9 3,9 3,9 3,9

11 Ikke realiserbare innsparinger fra tidligere 
handlingsprogram

Eiendom FDVU  4,0 3,0 3,0 3,0

 Sum   19,2 17,5 22,3 31,9

¹) Økte utgifter til FDV kirkebygg påvirker tilskudd til andre trossamfunn     
2) Endringer etter skolebehovsplanen fra 2013      

1–6 Endret behov for FDV
Forslag gjelder endring i FDV-utgifter som følge av nye investeringer, endret ferdigstillelse eller som kor-
reksjon til tidligere prognostiserte og vedtatte rammer for FDV. Investeringene er nærmere omtalt under de 
respektive programområder.

7. Underdekning ved fremleie av Atriumgården
Forslag gjelder manglende bevilgning til underdekning ved fremleie av boliger med service i Atriumgården. 

8. Økte inntekter fra festetomter
Forslaget gjelder ikke budsjetterte merinntekter ved bortfeste av tomter til private barnehager på Fornebu og 
Hosle.

9. Forskjøvet ferdigstillelse av bolig med service på Dønski
Investeringsmidler til ferdigstillelse av Dønskiveien bolig med service er forskjøvet i tidligere handlingspro-
gram. Forslaget innebærer å forskyve krav om leieinntekter og FDV-kostnader så det samsvarer med planlagt 
ferdigstillelse av prosjektet. 

KAP.
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10. Ikke realiserbare inntekter knyttet til flytting til Kunnskapssenteret
I tidligere handlingsprogram er det lagt til grunn inntekter i størrelsesordenen  3,9 mill. årlig for utleie av le-
dige lokaler etter utflytting av virksomheter til det nye Kunnskapssenteret. Inntektskravet vurderes vanskelig å 
oppnå i markedet for disse lokalene, og foreslås derfor foreløpig å utgå. Kommunen har selv behov for eiendom-
men på Emma Hjorth til nytt bo- og behandlingssenter, og kurslokalene i underetasjen i Kommunegården vil 
brukes til prosjektkontor for IT-prosjekter. Det skal legges frem egen sak om fremtidig bruk av verneverdige 
Sjøholmen. Inntil avklaring foreligger vil kommunen selv disponere bygget.   

Rådmannen kommer tilbake med en egen sak om totaløkonomien som følge av etableringen av Kunnskaps-
senteret.

11. Ikke realiserbare innsparinger fra tidligere handlingsprogram 
I Handlingsprogram 2014–2017 ble det vedtatt innsparing i «videreutvikling organisatorisk og ressursmessig» 
med henholdsvis 5,5 (2015), 7,0 (2016) og 7,5 (2017) millioner kroner. I dette lå tiltak som omfattet reduksjon 
av serviceoppgaver, outsourcing av tjenester (herunder renholdstjenester) og forsterket satsing på enøk-tiltak. 

I formannskapssak 55/2014 Renholdstjenester – kommunens bruk av eksterne leverandører er det gjort 
beregninger som viser at det er usikkert om det kan oppnås kostnadsreduksjon ved overgang til eksterne leve-
randører, og det vurderes ikke realistisk å oppnå forutsatt besparelse på 3 mill.  

Utredning av tiltaket knyttet til serviceoppgaver pågår. Det fremlegges egen sak om bruker- og servicetje-
nester høsten 2014. Her vil også tiltak for Servicesentralen på Rud behandles.  Den estimerte innsparingen på 
2 mill. er redusert til 1 mill. i 2015, fordi det ikke forventes helårseffekt av tiltaket i 2015. 

Samlet merbehov som følge av ikke realiserbare tidligere vedtatte innsparinger beløper seg til 4 mill. i 2015 
og 3 mill. påfølgende år. 

Eiendom arbeider med å realisere vedtatte innsparinger i Handlingsprogram 2011–2014 og 2012–2015. Inn-
sparingene omfatter blant annet 21 prosent av lønnskostnadene til vaktmester med utgangspunkt i 2011-nivå. 
Innsparingene er ikke oppnådd fullt ut med naturlig avgang. 

Innsparinger

Nr. Innsparinger,  mill 2015 kr Programområde
Budsjett-
ramme 2015 2016 2017 2018

12 Administrative reduksjoner – innsparing 
Eiendom

Eiendom  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

 Sum   -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

12. Administrative reduksjoner – innsparing Eiendom
Innsparinger for eiendomsfunksjoner i dette handlingsprogram presenteres som administrative budsjettreduk-
sjoner. Eiendoms andel er fastsatt til 2 mill. Det legges til grunn at utviklings- og omstillingsarbeidet vil av-
dekke effektiviseringstiltak som gir denne innsparing. 

8.3.6 Investeringer
Ekspansive investeringsplaner samtidig som det økonomiske utfordringsbilde tilsier strammere kommuneøko-
nomi, kaller på innovative grep for å få maksimal verdi ut av investeringsmidlene. Eiendom jobber tett opp mot 
programområdene for å sikre at investeringsmidlene utnyttes maksimalt i forhold til helhetlige vurderinger og 
tjenestenes behov.

Investeringene omtales under ulike programområder. Nedenfor omtales kun de investeringer som tilhører 
programområde forvaltning, drift og vedlikehold. 

Strategisk eiendomsutvikling
Rådmannen foreslår å legge inn 10 mill. årlig i perioden. Dette er nødvendig for å klargjøre ledige lokaler for 
utleie samt å forberede strategiske tomtekjøp knyttet til behovsplanene.

Oppgradering av bygningsmassen
Fra år 2000 har det årlig vært avsatt 50 mill. i investeringsmidler. Målet har vært å ta igjen vedlikeholdset-
terslep for bygningsmassen. En nylig gjennomført tilstandskartlegging viser at 50 mill. per år, i kombinasjon 
med stadig lavere vedlikeholdsbudsjetter, medfører gradvis verdiforringelse av bygningsmassen. Rådmannen 
foreslår å trappe opp investeringsmidler til oppgradering av bygningsmassen med 25 mill. hvert år i perioden, 
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det vil si øke til 75 mill. i 2015, 100 mill. i 2016, 125 mill. i 2017 og 150 mill. i 2018. Eiendomsstrategien, som 
skal fremmes som egen sak senhøstes 2014, vil foreslå ambisjonsnivå for bygningsmassens standard, og Råd-
mannen vil i handlingsprogrammet for 2016 komme tilbake med forslag til eventuelle justeringer av budsjettet 
for å kunne realisere vedtatt ambisjonsnivå. 

Miljøprofil
Midlene brukes i tråd med målsettingene i klimaplanen til kostnadsbesparende energisparetiltak og utfasing av 
fossilt brensel. Bevilgningene utgjør 20 mill. per år i handlingsprogramperioden, og inngår sammen med støtte 
fra Enova og bruk av investeringsmidler i helhetlige oppgraderingsprosjekter så vel som isolerte enøk-tiltak. 

Universell utforming
Midlene benyttes til endringer og tiltak for å bedre tilgjengelighet i eksisterende bygningsmasse. Det er avsatt 
4 mill. per år i handlingsprogramperioden.

Prosjektøkonomistyringssystem (PØS)
Eiendom har anskaffet ISY Prosjekt som nytt system for økonomistyring av kommunens investeringspro-
sjekter. Implementering av PØS vil først finne sted når kommunen tar i bruk sitt nye økonomisystem (BØR). 
Forsinkelse av BØR har medført forsinkelse og merkostnader for PØS. Det anslås et behov for 0,5 mill. til PØS 
i 2015. Dette forventes å dekke merkostnader som følge av forsinket oppstart, konvertering av data og ny time-
registreringsmodul for investeringsprosjekter. 

8.3.7 Økonomiske rammer for de internfinansierte virksomhetene

Driftsramme for programområde 92 Utbyggingstjenester
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 
2014–2017
 
 

Utg 15,6 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2

Innt -17,8 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2

Netto -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

Sum  
endringer i 
dette HP
 

Utg 0,0 0,0 0,0 0,0

Innt 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto   0,0 0,0 0,0 0,0

Mill 2015 kr        

Ramme HP 
2015–2018
 
 

Utg 15,9 17,5 17,3 17,3 17,3 17,3

Innt -18,1 -17,5 -17,3 -17,3 -17,3 -17,3

Netto -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KAP.

8
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Driftsramme for programområde 93 FDVU
  Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram

Mill 2014 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vedtatt HP 
2014–2017
 
 

Utg 354,9 337,8 332,3 339,1 345,6 345,6

Innt -354,5 -337,9 -332,3 -339,1 -345,6 -345,6

Netto 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

Sum 
endringer i 
dette HP
 

Utg 14,1 12,6 17,5 38,6

Innt -14,1 -12,6 -17,5  

Netto   0,0 0,0 0,0 38,6

Mill 2015 kr        

Ramme HP 
2015–2018
 
 

Utg 360,6 343,3 346,3 351,7 363,1 384,2

Innt -360,2 -343,3 -346,3 -351,7 -363,1 -345,6

Netto 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 38,6

Investeringsramme for Eiendom, flere programområder
  Fond*) Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Prosjekt: Vedtatt 46,5 82,5 74,9 74,4 74,4 0,0 352,7

Alle prosjekter herav Økm I 46,5 -0,5 0,4 0,4 0,4 0,0 47,2

 Endring -20,0 55,5 60,0 85,0 184,0 364,5

 Ny ramme 46,5 62,5 130,4 134,4 159,4 184,0 717,2

   

Sum prosjekter  46,5 62,5 130,4 134,4 159,4 184,0 717,2

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med.

  Fond Budsjett Budsjett Handlingsprogram Samlet

Mill kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ramme

Inntekter Vedtatt 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0

Salg eiendom herav Økm I -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0

 Endring 0,0 -10,0 -5,0 -5,0 5,0 -15,0

 Ny ramme 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 15,0

   

Sum inntekter  0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 15,0
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8.4 Foretak og selskaper

Bærum kommune har følgende eierposisjoner:

Aksjeselskap Eierandel

Bærum Kommunale Eiendomsselskap AS 100 %

Centro Asistencial Noruego SLU                                      100 %

Budstikkagården AS 100 %

DI gruppen AS                                         49,9 %

Løxa Utvikling AS                                                               100 %

Mølla Kompetansesenter AS                                             100 %

Vårt Sandvika AS 20 %

Simula School of Resarch and Innovation AS             14,3 %

Interkommunalt selskap Eierandel

Asker og Bærum brannvesen IKS               67 %

Asker og Bærum vannverk IKS                  50 %

Kommunelovens § 27 samarbeid                                                                                          

Vestregionen

Øvrige selskap/eierformer                                   

KLP – gjensidig selskap/andel i forhold til pensjonsmidler sykepleiere/leger

VEAS (Vestfjorden avløpsselskap) 21,5 %

De enkelte selskapene har vedtekter fastsatt av kommunestyret. Selskapsstrategiene er utarbeidet av selskape-
nes styrer i tråd med vedtektene for det enkelte selskap.

Eierutvalget sluttet seg til Rådmannens innspill til disposisjon og utforming av en fremtidig eiermelding, 
se sak 3/14. Samtidig ønsket utvalget at Rådmannen utarbeidet et første utkast til eiermeldingen. Rådmannen 
antar at dette utkastet kan bli lagt frem ved årsskiftet 2014/2015.

Etter anbefaling fra blant annet Eierutvalget blir det nå i løpet av høsten 2014 foretatt en vurdering om en 
eventuell sammenslåing av selskapene DI gruppen AS, Løxa Utvikling AS og Mølla Kompetansesenter AS til 
ett selskap. KAP.
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Kommunens arbeidsgiverstrategier ble vedtatt i kommunestyret i desember 2011. Strategiene er grunnlaget for 
det videre arbeidet innenfor HR-området (Human Resources). Hovedmålet er at Bærum kommune skal være 
en attraktiv arbeidsgiver med stolte og engasjerte medarbeidere. Bærum kommune skal skape gode resultater 
til beste for innbyggerne, og skal tiltrekke seg og beholde nok og riktig kompetanse.

9.1 Status

Nøkkeltall samlet – 2009–2013

 2009 2010 2011 2012 2013

Antall medarbeidere – årsverk* 6 822 6 892 6 916 7 180 7 245

Antall medarbeidere – personer i alt 12 298 12 251 12 251 12 102 12 501

Gjennomsnittsalder 44,1  44,8 44,7 44,9

Andel over 62 år 7,2 % 7,9 % 8,3 % 8,0 % 8,0 %

Andel kvinner – årsverk 74,9 % 74,9 % 74,9 % 75,0 % 74,5 %

Andel ansatte med minoritetsbakgrunn 14,3 % 13,0 % 11,2 % 11,9 % 13,2 %

Andel fagstillinger – Pleie og omsorg 71,2 % 72,5 % 77,1 % 76,8 % 76,0 %

Andel fagstillinger – Barnehager 46,7 % 46,2 % 48,5 % 51,3 % 53,3 %

Antall lærlinger 49  61 62 65 68

Motiverte medarbeidere **  84  85  

Lederskap**  78  79  

Turnover totalt 14,0 % 13,0 % 9,4 % 9,2 % 8,8 %

Andel deltid (mindre enn 80 % stilling) 33,8 % 34,0 % 35,8 % 35,5 % 36,0 %

Sykefravær 9,2 % 8,5 % 8,2 % 8,0 % 7,7 %

* det henvises til tall fra årsrapporten 
** måles gjennom medarbeiderundersøkelsen. Indikator på skala fra 0–100. Ny undersøkelse høsten 2014.

Antall medarbeidere fordelt på områder

 Årsverk Personer

Grunnskole 2 105 3 238

Barnehage 958 1 248

Pleie og omsorg 1 998 5 061

Helse og sosial 652 1 077

Tekniske tjenester 584 772

Øvrige 939 1 471

Alle 7 236 12 867 1)

1) Antall ansatte fordelt pr. sektor vil alltid være større enn antall ansatte totalt, da noen ansatte har arbeidsavtale flere steder.

9   Medarbeidere 
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9.2 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden
Kommunens økonomiske utfordringer i årene som kommer krever betydelig fokus på omstilling og ledelse. Ny 
innovasjonsstrategi legger føringer for hvordan medarbeidere skal involveres og engasjeres i arbeidet fremover. 
I et langsiktig perspektiv vil bemanningssituasjonen bli utfordret ved at det blir færre innbyggere i yrkesaktiv 
alder og betydelig økning i eldste eldre.  Nok og riktig kompetanse for å kunne yte gode tjenester står sentralt. 
Kommunens arbeid med å rekruttere og beholde medarbeidere må videreutvikles.

Måltabell – Medarbeidere 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2013

Mål 
2014

Mål 
2015

Mål 
2016

Mål 
2017

Mål 
2018

Medarbeidere        
Nødvendig 
kompetanse

Riktig bruk av kom-
petanse 
 

       

Bidra til å etablere etter- 
og videreutdanninger fra 
Høyskolen i Kunnskaps-
senteret

  2 3 4 5

Økt andel besatte fagstil-
linger i barnehage og PLO

 Positiv 
trend

Positiv 
trend

Positiv 
trend

Positiv 
trend

Positiv 
trend

Øke andelen heltid (heltid 
= over 80 % stilling)

64 % Positiv 
trend

Positiv 
trend

Positiv 
trend

Positiv 
trend

Positiv 
trend

Bruke felles verktøy i 
rekrutteringsproses-
sen (mediarådgiv-
ning, webcruiter og 
metode for utvel-
gelse)

       

Andel av alle rekrutte-
ringer i kommunen som 
lyses ut eksternt som 
benytter felles verktøy

  100 % 100 % 100 % 100 %

God rekruttering Bygge et positivt og 
helhetlig omdømme 
for å tiltrekke kompe-
tent arbeidskraft                                                                                                              

       

Prognoser benyttes 
aktivt i planlegging av 
rekrutteringsarbeid i 
kommunalsjefområdene

  50 % 100 % 100 % 100 %

Alle kvalifiserte søkere 
med bosted i Bærum 
kommune tilbys lærlin-
geplass

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

God ledelse Ledelse i BK utøves 
på en effektiv og 
profesjonell måte 
 
(Målt ved at indeks 
på lederdelen av 
medarbeiderunder-
søkelsen skal være 
>75 på en skala fra 
0-100)

 79* >75 >75 >75 >75 >75

Alle nye ledere deltar på 
lederopplæring

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Årlig deltar kommunes 
ledere på kompetanse-
hevende tiltak knyttet til 
lederrollen, årlig andel.

 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Alle kommunens leder-
grupper har gjennomført 
program for lederutvik-
ling, årlig andel 

 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Godt 
medarbeider-
skap

Motiverte medar-
beidere 
(Målt ved at indeks 
på medarbeiderdelen 
av medarbeider-
undersøkelsen skal 
være >75 på en 
skala fra 0-100)

 85* >70 >75 >75 >75 >75

Alle enheter skal aktivt 
følge opp resultater i 
medarbeiderundersøkel-
sen og sette inn tiltak der 
det er behov

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sykefravær Redusert sykefravær 
(Målt i total sykefra-
værsprosent for hele 
kommunen)

 7,7 % 7,75 % 7,4 % 7,2 % 7,0 % 7,0 %

Med utgangspunkt i 
gjeldende strategi for 
helsefremmende arbeid 
beskrives tiltak i kommu-
nens HMS-planer. Målt 
ved andel tjenestesteder 
som har oppdaterte 
HMS-planer

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

* resultat fra medarbeiderundersøkelsen gjennomført i 2012

KAP.
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9.3 Oppfølging av vedtatt arbeidsgiverstrategi

Kommunens arbeidsgiverstrategi ble vedtatt av kommunestyret i 2011.

Strategien legger føringer for hvordan kommunen skal prioritere sin innsats overfor medarbeidere. Tiltakene 
justeres fra år til år. Arbeidsgiverstrategiene revideres i løpet av vinteren 2015. I dette handlingsprogrammet 
legges vedtatte strategier til grunn. 

Ledere og medarbeidere
Strategi 1: Styrke den helhetlige lederkulturen med fokus på medarbeiderskap og omstilling

Det forventes at lederne skal ha en felles forståelse av hva det innebærer å være leder i Bærum kommune, 
og hva som er prioriterte områder i utøvelsen av ledelse. Endringsprosesser skal preges av medvirkning, god 
kommunikasjon og forpliktende samspill mellom ledere og medarbeidere. 

I 2015 prioriteres følgende tiltak:
• Gjennomføre lederutviklingsprogram for avdelingsledere 
• Ny ledelsespolicy er vedtatt i 2015 
• Lederskolen skal være en arena for å utvikle/implementere kommunens innovasjonskultur
• HR-området prioriterer ressurser knyttet til å gi ledere støtte til omstillingsprosesser

Strategi 2: Tilrettelegge for positivt mangfold på arbeidsplassen
Mangfold på arbeidsplassen bidrar til å gi befolkningen i Bærum et godt tjenestetilbud. Kommunen trenger 
medarbeidere med riktig fagkompetanse, gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk arbeidskultur og om ret-
tigheter og plikter i norsk arbeidsliv. I løpet av høsten 2014 er det utarbeidet en likestillingsmelding.

I 2015 prioriteres følgende tiltak:
• Prioritere og iverksette tiltak på grunnlag av likestillingsmeldingen

Strategi 3: Utvikle helsefremmende arbeidsplasser
Positive og helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet vektlegges for å redusere sykefravær. En egen sak om 
strategier og tiltak i sykefraværsarbeidet ble vedtatt i kommunestyret vinteren 2014. Rådmannen vektlegger 
tiltak for å nå Kommunestyrets mål om å redusere sykefraværet til 7 prosent innen 2017. Kommunen må ses 
som en helhet i arbeidet med å beholde og rekruttere medarbeidere med redusert arbeidsevne. 

For å øke eierskapet til dette arbeidet innen de ulike sektorene, er det satt måltall for sykefraværet i 2015 for 
det enkelte programområdet (se måltabellene under de ulike programområdene).

Ledere og 
medarbeidere
Styrke den helhetlige 
lederkulturen 
med fokus på 
medarbeiderskap 
og omstilling.

Tilrettelegge for 
gode flerkulturelle 
arbeidsplasser.

Utvikle helse-
fremmende 
arbeidsplasser.

Jobbinnhold
Fremme en 
kultur preget av 
engasjement og 
arbeidsglede.

Utviklings- og 
karrieremuligheter
Sterke fagmiljø med 
gode utviklings- og 
karrieremuligheter.

Arbeidsgivers 
omdømme
Systematisk 
omdømmebygging 
for god 
rekruttering.

Lønns- og
arbeidsvilkår
Føre en aktiv 
lønnspolitikk 
og bruk av 
andre goder.

Medarbeiderskap som filosofi

Verdier: åpenhet – respekt – mot

Attraktiv arbeidsgiver
Stolte og engasjerte medarbeidere

Virksom
hetens m

ål og strategier

M
enneskelige ressurser
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I 2015 prioriteres følgende tiltak:
• Prioritere og iverksette tiltak i tråd med strategier i sykefraværsarbeidet

Jobbinnhold
Strategi 4: Fremme en kultur preget av engasjement og arbeidsglede 
Medarbeidere som har arbeidsoppgaver de mestrer og opplever som meningsfulle, skaper gode resultater for 
brukerne. 

I 2015 prioriteres følgende tiltak:
• Den etablerte karriereveiledningstjenesten skal bidra til: 

- Gode avklaringer i omstillingssituasjoner for den enkelte medarbeider
- Riktig bruk av kompetanse for den enkelte medarbeider og for kommunen

Utviklings- og karrieremuligheter
Strategi 5: Sterke fagmiljø med gode utviklings- og karrieremuligheter 
Bærum har en ambisjon om å legge til rette for faglig utvikling. Videreutvikling av medarbeidere skal skje i 
henhold til kommunens behov og medarbeideres ønsker om faglig utvikling og karriere. Bruk av ressurser til 
kompetanseutvikling skal være samordnet og best mulig utnyttet. 

I 2015 prioriteres følgende tiltak:
• Kommunen tar i bruk Kunnskapssenteret som arena for internopplæring i tillegg til det som skjer på den 

enkelte arbeidsplass
• Samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus om å etablere etter- og videreutdanninger i Kunnskapssen-

teret
• Utvikle felles strategi for støtteordninger ved utdanning
• Lærings- og nytteeffekten av stipendordningen evalueres og legges til grunn for tildeling av midler i hand-

lingsprogramperioden
• Strategisk kompetanseplan revideres

Arbeidsgivers omdømme
Strategi 6: Systematisk omdømmebygging for god rekruttering
Kommunens omdømme påvirker muligheten for å rekruttere eksternt. Systematisk arbeid for å synliggjøre 
mulighetene som finnes med jobb i kommunen, bidrar til å påvirke inntrykket. Kommunen har fortsatt rekrut-
teringsutfordringer, spesielt knyttet til fagpersonell i barnehagene og innen pleie og omsorg. Noen nøkkelstil-
linger i markedsutsatt bransje er krevende å rekruttere. 

I 2015 prioriteres følgende tiltak:
• Iverksette tiltak som følge av revidert markedsstrategi
• Profesjonalisere rekrutteringsarbeidet ved å benytte tilgjengelige hjelpemidler

Lønns- og arbeidsvilkår
Strategi 7: Føre en aktiv lønnspolitikk og bruk av andre goder
Lønn er et viktig virkemiddel for å beholde og rekruttere medarbeidere. Kommunen har i 2014 revidert sin 
lokale lønnspolitikk, som skal bidra til å tydeliggjøre muligheter. Det er fortsatt nødvendig å vurdere hvordan 
vi gjennom bruk av andre goder kan legge til rette for å tiltrekke oss og beholde arbeidskraft. 

I 2015 prioriteres følgende tiltak:
• Utrede delegasjon av ansvar for å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger for deler av kommunens medar-

beidere
• Prioritere og iverksette tiltak som følge av Lokal lønnspolitikk i Bærum kommune
• Ny pensjonskasse etableres 1. januar 2015. Implementering vil skje i 2015, noe som innebærer:

- Å etablere et mottaksapparat i kommunen
- Sikre god overgang for kommunens ansatte og pensjonister 
- Sikre tett samarbeid med pensjonskassen for å nå kommunens mål om helsefremmende arbeidsplasser 

med mer
- Ta initiativ til vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning generelt

KAP.
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Oslo og Akershus har en høy befolkningsvekst som ligger godt over landsgjennomsnittet. Befolkningsprogno-
sene fram mot 2030 viser at denne veksten vil fortsette. Dette gir Bærum utfordringer og muligheter som det 
må tas hensyn til i den langsiktige planleggingen av samfunnsutviklingen.

Kommunen må forene behovet for flere boliger, nødvendige samferdselstiltak og en kommunal infrastruktur 
med utbygging av økt kapasitet innen barnehager, skole og pleie og omsorg på en måte som sikrer en bære-
kraftig kommuneøkonomi.

Kommuneplanens arealdel legges ut på høring i 2014. Behandlingen av denne vil legge grunnlaget for kom-
munens planlegging og styring av utviklingen. 

10.1 Historisk befolkningsvekst 
Figuren under viser prosentvis befolkningsvekst i perioden 2006–2013 for Bærum, Asker, Oslo, Akershus og landet.  

Befolkningsvekst i perioden 2006–2013 (SSB, 2014)

Bærum hadde fram til 2012 en lavere prosentvis befolkningsvekst enn Asker, Oslo og Akershus. I 2012 fikk 
Bærum den høyeste veksten. I 2013 jevnet veksten seg ut, og Bærum, Asker og Oslo fikk tilnærmet iden-
tisk prosentvis befolkningsvekst dette året. Figuren under viser elementene i befolkningsveksten i Bærum for 
2011–2013.

10   Befolkningsvekst og 
  boligbygging 
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Befolkningsvekst i Bærum kommune i 2011, 2012 og 2013 (SSB, 2014)

Befolkningsveksten i 2013 ble noe mindre enn rekordveksten i 2012. Dette skyldes i hovedsak en nedgang i 
netto innvandring. Fødselsoverskuddet ble også noe mindre, mens netto innenlandsk innflytting holdt seg på 
cirka 650 personer både i 2012 og 2013. I 2013 utgjorde innvandrerandelen av innenlandsk nettoflytting 329 
personer. Innvandrerandelen1 av den totale befolkningsveksten i 2013 utgjorde derfor 1 164 personer eller 61 
prosent dette året. 

10.2 Prognose for befolkningsutviklingen 2014–2026 
Befolkningsprognosen for perioden 2014–2026 er laget i Kompas2, som tidligere år. I figuren under presenteres 
også to alternative prognoser utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB, 2014). 

Alternative befolkningsprognoser � Bærum 2014–2030 (Kompas, 2014) 

1  Innvandrerandelen defineres som innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

2  KOMPAS – kommunenes plan og analysesystem

KAP.
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En viktig forutsetning for kompasprognosen er kommunens boligbyggeprogram, utarbeidet av Plan- og miljø-
administrasjonen. En annen «lokal» forutsetning er stipulert netto innflytning til kommunen. Kompasprogno-
sen anses derfor som mer robust enn SSB-prognosene på kommunenivå3. 

Som figuren over viser medfører befolkingsframskrivningen i Kompas en større befolkningsvekst enn 
MMMH-alternativet til SSB (høy innvandring). Kompas tar likevel høyde for at veksten blir mindre i 2014/2015 
sammenlignet med veksten i 2012 og 2013. Fra 2016 forventes en avtagende prosentvis befolkningsvekst frem 
mot 2030. En mulig nedgang i innvandringen anses som en viktig forklaringsvariabel for en slik utvikling. 

Det er stor usikkerhet knyttet til befolkningsprognoser. Usikkerheten øker utover i prognoseperioden og 
er mest presis det første eller de første årene. I 2012 økte befolkningen med 462 personer mer enn prognosen 
antok. I 2013 traff prognosen bra. Den faktiske befolkningsøkningen ble kun 77 personer mer enn beregnet. 

Kompasprognosen viser en jevn vekst i antallet barn i barnehagealder frem mot år 2030. Det er spesielt stor 
usikkerhet til denne aldersgruppen fordi det er høy mobilitet og innflytting i aldersgruppen 30–40 år med barn 
i alderen 0–5 år. I planlegging av barnehagekapasitet er det derfor nødvendig å ha en beredskap for at utvik-
lingen kan avvike fra det prognosen legger opp til. Figuren under viser utviklingen fordelt på aldersgrupper.

Prognose for befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper, Bærum 2014–2030 (Kompas, 2014) 

Antallet elever i grunnskolen øker jevnt i hele perioden frem til år 2030. Blant de eldste er veksten kraftigst 
i aldersgruppen 67–79 år. Aldersgruppen 80–84 vil vokse mye frem mot 2030 bortsett fra en liten nedgang i 
perioden 2013–2017. Veksten i aldersgruppen 85–89 kommer i perioden 2022–2030. 

Befolkningsvekst og boligbygging kan illustreres i 5-årsintervaller. Tabellen under viser faktisk og stipulert 
befolkningsvekst og boligbygging i siste og kommende 5-årsperiode.

Gjennomsnittstall Siste 5 år (2009–2013) Kommende 5 år (2014–2017)

Årlig befolkningsvekst i personer, gjennomsnitt 1 778 1 780

Årlig befolkningsvekst i %, gjennomsnitt 1,57 % 1,46 %

Årlig boligbygging, gjennomsnitt 527 618

Prognosen viser en liten nedgang i forventet befolkningsvekst de kommende 5 år sammenlignet med de foregående 5 år. 
Boligbygging er viktig for kommunens befolkningsutvikling på lengre sikt. På kort sikt, for eksempel i en 

handlingsprogramperiode, har faktorer som generasjonsskifter, flyttestrømmer, aggregert boligpotensiale (usolg-
te/ubenyttede boliger), ubenyttet utleiepotensiale samt prisnivåer og konjunkturer mer å si for befolkningsutvik-
lingen enn den faktiske boligbyggingen i samme tidsrom. Historisk statistikk viser at det ikke nødvendigvis er en 
direkte sammenheng mellom boligbygging og nettoinnflytting i enkelte år, jamfør figuren under. 

3 Hvert alternativ i SSB sine prognoser beskrives med fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting 

og innvandring. M = middels, L = lav og H = høy. MMMM er SSB sitt hovedalternativ.
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Årlig befolkningsvekst og ferdigstilte boliger i Bærum, 2004�2013  
(Kompas og Miljø- og planadministrasjonen, 2014) 

KAP.
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Kommunens styringssystem fastsetter overordnede strategier, resultatkrav (mål) og tiltak for å nå målene. 
Rapporteringen fokuserer på at resultatene er i tråd med de vedtatte resultatkravene og bruk av ressurser.

Dette kapitlet beskriver de ulike elementene i kommunens styringssystem, samt hvordan resultatledelse 
er lagt opp. Resultatledelse er en ledelsesform som krever kontinuerlig utvikling og forbedring. Måltabellene 
angir de strategiske perspektiver og utfordringer kommuneorganisasjonen skal arbeide med. Formålet er å 
tydeliggjøre en felles utviklingsretning for hele kommuneorganisasjonen.

11.1 Styringssystemet 

De ulike elementene i styringssystemet, styringspyramiden

Det øverste nivået i styringspyramiden er visjon og verdier. Bærum kommune legger verdiene åpenhet, respekt 
og mot til grunn for hvordan vi samhandler internt og i møte med publikum.

Kommuneplanen rulleres hvert fjerde år. Den er et strategisk dokument som trekker opp kursen for kommu-
nens virksomhet. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver langsiktige utfordringer, mål og strategier for hele 
kommunesamfunnet i Bærum samt kommunen som organisasjon. Kommuneplanens arealdel angir på et over-
ordnet nivå hva arealene i kommunen kan benyttes til og legger føringer for boligbygging og befolkningsvekst. 

Langsiktige mål og strategier innenfor de ulike tjenesteområdene utrykkes også i meldinger, temaplaner 

Visjon

Langsiktige mål og 
strategier
Kommuneplan

Kommuneplaner/meldinger/behovsplaner

De interne systemene og rutinene som kommunen bruker for å sikre 

god og forsvarlig drift og utvikling av virksomheten

Virksomhetside

Verdier

Måltabeller/resultatavtaler/resultatsikring

Handlingsprogram

Resultatledelse

Styringsverktøy

11  Styring og resultatledelse  
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og behovsplaner. Disse strategiske dokumentene legger også premissene for handlingsprogrammet og brukes 
aktivt i den overordnede styring og utvikling av kommunens virksomhet. 

Handlingsprogrammet er kommunens gjennomføringsplan for de langsiktige strategiene. Økonomiske kon-
sekvenser knyttet til mål og tiltak i meldinger etc. må innarbeides i handlingsprogrammet for oppfølging. 
Handlingsprogrammet inneholder mål, budsjett og økonomiske rammer for den kommende fireårsperioden.   

Resultatledelse er valgt ledelsesform og arbeidsmetode i Bærum kommune. Metodikkens styrke er at den 
tydelig synliggjør for lederne kommunens ståsted og status innenfor de områdene det er viktigst å lykkes med. 
Sentrale elementer i resultatledelse er at resultatavtaler inngås årlig og man regelmessig har dialog om status 
og resultatrapportering. Se kapittel 11.2 for nærmere omtale.

Verktøykassen består av styrings- og utviklingsverktøy. Disse verktøyene skal bidra til at kommunen når de 
overordnede målsetningene og at resultatene følges opp. I mange virksomheter er dette samlet i et kvalitetssys-
tem som består av prosessbeskrivelser, prosedyrer, instrukser og stillingsbeskrivelser. De fastsetter arbeidsru-
tiner og ansvar i virksomheten. Det kan også være policy- og måldokumenter som beskriver virksomhetens mål 
for kvalitet. Den beskriver også hvordan avvik oppdages og håndteres. Andre verktøy er for eksempel LEAN 
(en metodikk som fokuserer på et kontinuerlig forbedringsarbeid), internrevisjon og etikkarbeid.

Årshjulene
Figuren under illustrerer de overordnede strategiske prosessene knyttet til kommuneplanen (4-årshjulet) og 
handlingsprogrammet (1-årshjulet), samt sammenhengen mellom disse. 
Kommuneplanprosessen starter med å utarbeide en planstrategi, og hensikten med planstrategien er å vurdere 
hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. Etter det utarbeides planprogrammet. Det be-
skriver temaene som den aktuelle revideringen av kommuneplanen skal omfatte. 

Handlingsprogrammet omsetter de langsiktige strategiene i et fireårsperspektiv og danner grunnlaget for 
den løpende styringen av kommunen. Årlig inngås det resultatavtaler på flere nivåer. Dette danner grunnlaget 
for vurdering av status og rapportering i forbindelse med økonomimeldingene og årsrapporten.

11.2 Mer om resultatledelse 
Resultatledelse er basert på kvantitative målemetoder. Balansert målstyring er et fundament for resultatledelse 
i Bærum kommune. Målet er å finne ut hvilke perspektiver og strategiske utfordringer kommunen skal ha fokus 
på, og samtidig sette fornuftige ambisjoner og mål. Graden av måloppnåelse må baseres på faktisk oppnådde 
resultater.

I forkant av inneværende handlingsprogram ble det gjennomført utviklingsarbeid knyttet til resultatledelse 
i Bærum kommune. I dette grunnlagsdokumentet er det lagt til grunn en videreføring av perspektivene: sam-
funn, brukere, tjenesteproduksjon, medarbeidere og økonomi. Perspektiver som er ment å gi en balansert til-
nærming til hvilket fokus kommunens virksomheter skal ha. Innenfor hvert perspektiv er det definert hvilke 
strategiske utfordringer det er nødvendig å ha fokus på, slik at kommunens virksomheter utvikler seg i en felles 
retning. Resultatavtalene sikrer en løpende oppfølging av de strategiske utfordringene.  

Det er behov for å se videre på hvordan nøkkeltall og indikatorer for resultatstyring brukes, både på pro-
gramområdene og videre ut i virksomhetene. Utfordringen er å få økt fokus på kommunens produksjon og på 
kvaliteten kommunen har på tjenestene innenfor de ressursene den har tilgjengelig.

Måltabell: Kommunens strategiske perspektiver og utfordringer

Pers-
pektiver Forklaring Strategiske utfordringer

Omtale i HP-
dokumentet

S
am

fu
nn

Mål innenfor dette området sikrer virksomhetens 
bidrag til en ønsket samfunnsutvikling
 

Bedret barn og unges 
oppvekstvillkår

S
am

le
t

Bedret folkehelse og levekår

Økt utviklingsfokus

Iverksetting arealstrategier

B
ru

ke
re Mål innenfor dette området sikrer at brukerne ivare-

tas og at kvaliteten i tjenestene er tilstrekkelig

Tilstrekkelig kvalitet

P
r. 

p
ro

gr
am

-o
m

rå
d

e

God brukermedvirkning

T
je

ne
st

e-
p

ro
d

uk
sj

o
n

Mål innenfor dette området bidrar til oppfyllelse av 
produksjonskrav knyttet til omfang og ressursutnyt-
telse

God ressursutnyttelse

Omfang på tjenester tilpasset 
innbyggernes behov
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M
ed

ar
b

ei
d

er
e

Mål innenfor dette området bidrar til at virksomhe-
ten skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrek-
ker og beholder nok og riktig kompetanse

Nødvendig kompetanse

S
am

le
t 

/ 
p

r. 
p

ro
gr

am
-o

m
rå

d
e

God rekruttering

God ledelse

Godt medarbeiderskap

Sykefravær

Ø
ko

no
m

i

Mål innenfor dette området bidrar til at virksomhe-
ten opererer i henhold til målsettinger om en sunn 
økonomi

Godt økonomisk handlingsrom

S
am

le
t

God økonomistyring av tjenestene

Mål og delmål knyttet til det enkelte perspektiv utrykkes i måltabeller i hvert kapittel i dette grunnlagsdoku-
mentet. Målene har målverdier for 2015 til 2018, samt resultatnivå for 2013 og målverdi for inneværende år der 
det er satt mål for 2014. 
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11.3 Arbeidet med Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015–2018 
I møte 9. april fastsatte formannskapet hovedpunktene i prosessen for Handlingsprogram 2015–2018.

Kommuneproposisjonen 2015 ble lagt frem 14. mai. Rådmannen utarbeidet et konsekvensnotat til formann-
skapet datert 23. mai, og et tilleggsnotat om de viktigste endringene i budsjettavtalen mellom Regjeringen, 
Kristelig Folkeparti og Venstre datert 11. juni. 

Formannskapet hadde seminar om handlingsprogrammet 23.–24. mai, og sektorutvalgene hadde seminarer 
om handlingsprogrammet i slutten av mai og i juni.

I den administrative prosessen er behovet for endringer i inntekter og utgifter i perioden vurdert i forhold 
til vedtatt handlingsprogram for 2014–2017 etter vedtatt Økonomimelding I 2014. Dette er innarbeidet i ram-
meendringer i Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015–2018.

Kommunalsjefene har levert beslutningsgrunnlag til Rådmannen, hvor de blant annet har involvert andre 
ledere i linjen, tillitsvalgte og vernetjenesten, samt innhentet nødvendig faglig og administrativ støtte under-
veis i prosessen.

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015–2018 er basis for den politiske behandling av det nye hand-
lingsprogrammet.

KAP.
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12.1 Hovedoversikt, netto

 Regnskap
2013

Budsjett
2014

Budsjett
2015

Handlingsprogram

Mill 2015 kr 2016 2017 2018

DRIFTSBUDSJETT   

Skatteinntekter -4 662,8 -4 763,1 -4 931,8 -5 012,8 -5 090,2 -5 168,9

Rammetilskudd -1 638,3 -1 739,8 -1 657,6 -1 680,3 -1 700,2 -1 717,2

Vertskommunetilskudd PUH -63,3 -61,0 -60,1 -60,1 -60,1 -60,1

Rente og inv komp. fra staten -28,5 -28,7 -24,8 -29,8 -29,3 -28,7

Integreringstilskudd, flyktninger -79,9 -88,9 -90,0 -90,3 -90,0 -89,3

Momskomp - investeringer -110,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kalk. renter og avskrivninger -91,9 -94,0 -102,4 -114,0 -121,6 -125,7

Sum sentrale inntekter -6 674,9 -6 775,5 -6 866,7 -6 987,4 -7 091,4 -7 189,8

Driftsrammer:   

Div.felles til fordeling *) -12,3 -9,9 -5,1 -81,1 -97,0 -126,4

Netto premieavvik -85,1 -117,7 -86,0 -56,6 -27,2 2,3

Lønnsreserven -101,2 152,3 389,5 449,0 448,1 448,1

Administrasjon 433,1 456,8 458,5 453,1 456,2 449,8

Barn og unge 2 600,3 2 594,6 2 564,3 2 575,1 2 605,6 2 631,2

Bistand og omsorg 2 619,2 2 606,4 2 411,6 2 428,2 2 449,1 2 470,7

Frivillighet, idrett, kultur og kirke 269,6 374,4 243,8 242,0 241,8 241,8

Miljø, klima og kommunalteknikk 167,6 218,9 224,7 240,2 239,4 224,1

Netto driftsutg., sektorene 5 891,1 6 275,8 6 201,3 6 249,8 6 316,0 6 341,6

Politiske utvalg disp. 0,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Brutto driftsresultat -783,5 -497,1 -662,8 -735,0 -772,8 -845,7

Netto renteutgifter 144,0 164,0 148,2 150,1 158,4 176,6

Kursgevinster, aksjeutbytte -222,9 -88,4 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0

Netto avdrag 354,0 342,4 364,6 392,0 372,3 402,8

Netto finansutgifter 275,1 418,0 422,9 452,1 440,7 489,3

Netto driftsresultat -508,4 -79,1 -240,0 -282,9 -332,1 -356,4

Overført investeringsbudsjettet 117,2 3,5 1,4 1,4 1,4 1,4

Avsetninger netto 431,7 75,6 238,5 281,4 330,7 354,9

      Disposisjonsfond 380,6 84,7 252,8 307,7 352,2 356,2

      Bundne driftsfond 51,1 -9,1 -14,3 -26,3 -21,5 -1,3

      Resultat fra 2012 -64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Regnskapsresultat -23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*) I årene 2016-2018 ligger det uspesifiserte innsparingsbeløp i budsjettet for å oppfylle nøkkeltallene for sunn økonomi. Se 
nærmere omtale under kap. 2.2.3

12  Vedlegg
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12.2 Hovedoversikt, brutto
  Regnskap

2013
Budsjett

2014
Budsjett

2015

Handlingsprogram

Mill 2015 kr  2016 2017 2018

DRIFTSBUDSJETT    

Skatteinntekter Inntekt -4 662,8 -4 763,1 -4 931,8 -5 012,8 -5 090,2 -5 168,9

Rammetilskudd Inntekt -1 638,3 -1 739,8 -1 657,6 -1 680,3 -1 700,2 -1 717,2

Vertskommunetilskudd PUH Inntekt -63,3 -61,0 -60,1 -60,1 -60,1 -60,1

Rente og inv komp. fra staten Inntekt -28,5 -28,7 -24,8 -29,8 -29,3 -28,7

Integreringstilskudd, flyktninger Inntekt -79,9 -88,9 -90,0 -90,3 -90,0 -89,3

Momskomp - investeringer Inntekt -110,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kalk. renter og avskrivninger Inntekt -91,9 -94,0 -102,4 -114,0 -121,6 -125,7

Sum sentrale inntekter  -6 674,9 -6 775,5 -6 866,7 -6 987,4 -7 091,4 -7 189,8

Driftsrammer:   

Div.felles til fordeling Utgift -97,4 -127,7 -91,2 -137,7 -124,2 -124,2

Div.felles til fordeling Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fellesutgifter/Til fordeling Netto -97,4 -127,7 -91,2 -137,7 -124,2 -124,2

Lønnsreserven Utgift -101,2 152,3 389,5 449,0 448,1 448,1

Lønnsreserven Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lønnsreserven Netto -101,2 152,3 389,5 449,0 448,1 448,1

Administrasjon Utgift 535,8 558,3 566,5 563,1 568,1 561,7

Administrasjon Inntekt -102,8 -101,5 -108,0 -110,0 -111,9 -111,9

Administrasjon Netto 433,1 456,8 458,5 453,1 456,2 449,8

Barn og unge Utgift 3 142,5 3 105,8 3 070,3 3 081,1 3 111,6 3 137,2

Barn og unge Inntekt -542,2 -511,2 -506,0 -506,0 -506,0 -506,0

Barn og unge Netto 2 600,3 2 594,6 2 564,3 2 575,1 2 605,6 2 631,2

Bistand og omsorg Utgift 3 486,7 3 404,6 3 247,6 3 283,1 3 304,0 3 337,0

Bistand og omsorg Inntekt -867,5 -798,2 -836,0 -854,9 -854,9 -866,3

Bistand og omsorg Netto 2 619,2 2 606,4 2 411,6 2 428,2 2 449,1 2 470,7

Frivillighet, idrett, kultur og kirke Utgift 349,2 439,2 310,0 308,1 307,9 307,9

Frivillighet, idrett, kultur og kirke Inntekt -79,6 -64,8 -66,2 -66,2 -66,2 -66,2

Frivillighet, idrett, kultur og kirke Netto 269,6 374,4 243,8 242,0 241,8 241,8

Miljø, klima og kommunalteknikk Utgift 858,0 851,0 872,3 890,9 908,3 923,1

Miljø, klima og kommunalteknikk Inntekt -690,4 -632,1 -647,6 -650,8 -668,9 -699,0

Miljø, klima og kommunalteknikk Netto 167,6 218,9 224,7 240,2 239,4 224,1

Politiske utvalg Netto 0,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Brutto driftsresultat  -783,5 -497,1 -662,8 -735,0 -772,8 -845,7

Renteinntekter Inntekt -87,0 -78,6 -73,9 -64,9 -75,9 -90,4

Kursgevinster, aksjeutbytte Inntekt -222,9 -88,4 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0

Sum finansinntekter Inntekt -310,0 -167,0 -163,9 -154,9 -165,9 -180,4

Renteutgifter Utgift 231,1 242,7 222,1 215,0 234,2 267,0

Avdragsutgifter Utgift 354,0 342,4 364,6 392,0 372,3 402,8

Sum finansutgifter Utgift 585,1 585,0 586,8 607,0 606,6 669,8

Netto driftsresultat  -508,4 -79,1 -240,0 -282,9 -332,1 -356,4

Overført investeringsbudsjettet Netto 117,2 3,5 1,4 1,4 1,4 1,4

Netto avsetninger Netto 431,7 75,6 238,5 281,4 330,7 354,9

herav disposisjonsfond Netto 380,6 84,7 252,8 307,7 352,2 356,2

            bundne driftsfond Netto 51,1 -9,1 -14,3 -26,3 -21,5 -1,3

 Tidligere års resultat Netto -64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Regnskapsoverskudd  -23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KAP.
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12.3 Nøkkeltall

DRIFT
Mill 2015 kr R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018

Sum samlede driftsinntekter 7 453 7 897 8 389 8 682 8 789 8 909 9 042 9 159 9 283

Driftsutgifter sektorene 7 310 7 417 7 934 8 303 8 386 8 349 8 421 8 507 8 563

Brutto driftsresultat 488 841 842 783 497 663 735 773 846

Netto driftsresultat 156 416 548 508 79 240 283 332 356

Skatteinntekter 4 316 4 364 4 510 4 663 4 763 4 932 5 013 5 090 5 169

Rammetilskudd 297 1 324 1 609 1 638 1 740 1 658 1 680 1 700 1 717

Frie inntekter 4 613 5 688 6 120 6 301 6 503 6 589 6 693 6 790 6 886

Resultatgrad R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018

Resultatgrad 2,1 % 5,3 % 6,5 % 5,9 % 0,9 % 2,7 % 3,1 % 3,6 % 3,8 %

Resultatgrad (korr. for momskomp.) 0,6 % 3,6 % 5,0 % 4,6 % 0,9 % 2,7 % 3,1 % 3,6 % 3,8 %

Resultatgrad (korr. for momskomp. og 
BKFF)

-1,1 % 3,5 % 2,9 % 2,1 % -0,1 % 1,7 % 2,2 % 2,7 % 2,9 %

Finansutgifter, Mill 2015 kr R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018

Netto finansutgifter 332 425 294 275 418 423 452 441 489

Netto finansutgifter, korr for BKFF 449 438 474 497 506 513 542 531 579

INVESTERING

 R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018

Brutto investeringsutgifter (Mill 2015 kr) 987 1 152 1 185 999 887 1 289 1 420 1 443 1 427

Egenkap., ikke-rentable investeringer 35 % 29 % 20 % 48 % 43 % 50 % 50 % 50 % 50 %

BALANSEN

Fond (mill 2015 kr) R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018

Bufferfondet 363 248 385 336 266 248 217 177 160

Forvaltningsfondet (BKFF) (31.12) 2 114 2 047 2 159 2 288 2 278 2 287 2 293 2 289 2 285

Lånegjeld (mill 2015 kr) R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018

Totalt 5 997 6 301 7 025 7 233 7 216 7 536 7 928 8 266 8 231

Ikke rentable investeringer 3 584 3 587 4 008 3 966 3 940 3 902 4 037 4 197 4 081

Rentable investeringer 2 293 2 615 2 927 3 197 3 276 3 634 3 891 4 069 4 150

Lånegjeld per innbygger (2015 kr) R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018

Totalt 53 168 55 040 60 208 60 992 59 907 61 600 63 863 65 680 64 566

Ikke rentable investeringer 31 775 31 335 34 349 33 445 32 711 31 894 32 522 33 349 32 010

Rentable investeringer 21 393 23 706 25 860 27 547 27 196 29 706 31 341 32 331 32 556

Likviditetsreserve per 31.12.  
(mill 2015 kr) R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018

Likviditetsreserve 409 453 797 819 711 668 656 645 658
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ANDEL AV SAMLEDE DRIFTSINNTEKTER

 R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018

Andel netto finansutgifter 6,0 % 5,6 % 5,7 % 5,7 % 5,8 % 5,8 % 6,0 % 5,8 % 6,2 %

Brutto investeringer 13 % 15 % 14 % 10 % 10 % 14 % 16 % 16 % 15 %

Lånegjeld totalt 80 % 80 % 84 % 83 % 82 % 85 % 88 % 90 % 89 %

Lånegjeld ikke-rentable 48 % 45 % 48 % 46 % 45 % 44 % 45 % 46 % 44 %

Lånegjeld rentable 31 % 33 % 35 % 37 % 37 % 41 % 43 % 44 % 45 %

KAP.
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12.4 Endringer i rammer 2014–2018

Forklaring til tabellen:
Rådmannens forslag til endringer i sektorer/programområder er vist. Negative fortegn indikerer merinntekt/
mindreutgift. Alle endringer er i forhold til Økonomimelding I 2014. Budsjett 2014 er i 2014-kroner.

                Rådmannens forslag

DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram  

Mill 2015 kr 2014 2015 2016 2017 2018 Kommentar

Sentrale inntekter og utgifter 8,2 -133,5 -182,5 -214,7 -264,5  

Skatteinntekter -171,7 -198,1 -220,2 -298,8 Økt inntekt

Rammetilskudd 59,7 65,3 54,8 37,8 Redusert inntekt

Vertskommunetilskudd PUH  Uendret

Rente og inv komp. Fra staten 4,3 9,3 4,9 1,9 2,5 Redusert inntekt

Integreringstilskudd, flyktninger 0,3 1,0 1,8 2,5 Redusert inntekt

Momskomp - investeringer  Utgår

Kalk. renter og avskrivninger -3,4 -9,2 -12,3 -16,5 Økt

Finans 3,9 -27,8 -46,4 -40,6 8,0  

Renteutgifter 3,9 -71,8 -110,1 -108,0 -75,2 Redusert

Renteinntekter 0,0 40,7 54,5 45,0 30,4 Redusert

Kursgevinster, aksjeutbytte -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 Økt inntekt

Netto renter 3,9 -34,1 -58,6 -66,0 -47,8 Redusert

Avdragsutgifter 0,0 6,4 12,1 25,4 55,8 Økt

Sum frie inntekter 0,0 -112,0 -132,8 -165,4 -272,5  

       

Driftsrammer:       

Div. felles til fordeling 0,0 16,8 -49,6 -56,0 -56,0 Sum endringer

Premieavvik amortisering 10,0 20,0 30,0 40,0 7 år f.o.m. 2015

Prisvekst FDVU -1,4 -1,4 -1,4 -1,4  

Prisvekst Transport -0,3 -0,3 -0,3 -0,3  

95 % demografikompensasjon 5,9 7,5 9,4 9,4 Tilbakeført

Gjenstående omstillingstiltak Barne- og ungdomstjenester  2,0 3,8 3,8 Til Barnevern

Saldering  -80,0 -100,0 -110,0  

Ikke realiserbare innsparinger fra tidligere handlingsprogram 
– Eiendom

4,0 3,0 3,0 3,0 Merbehov, Eiendom. 

Økte FDV-utgifter ved bortfall av utleie av lokaler etter flytting 
til Kunnskapssenteret

0,6 1,6 1,6 1,6 Merbehov, Eiendom. 

Administrative reduksjoner – Eiendom  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 Innsparingstiltak

       

16 Administrasjonen -0,7 14,3 16,9 17,6 11,1 Sum endringer

IA tiltak, lærlinger med mer -1,2  Fordelt

Prisvekst 1,3 1,2 1,2 1,2  

Seksjonsleder PLO (KOSTRA-tilpasning) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  

Ikke valg i 2018  -4,4  

Everytime-lisenser 0,6 0,6 0,6 0,6 Merbehov

A-melding 0,1 Merbehov

Drift Kunnskapssenteret 3,0 3,0 3,0 3,0 Merbehov

Lederskolen 1,0 1,0 1,0 1,0 Merbehov

Malmskriverveien 4 2,0 2,0 2,0 Merbehov

WebSak Fokus 0,3 0,3 0,3 0,3 Merbehov

Bemanningsbehov nytt økonomisystem  1,7 1,7 1,7 Merbehov

Prosjektmidler Rådmannen 2,0 2,0 2,0 2,0 Merbehov

Omstillingsmidler 1,0 1,0 1,0 1,0 Merbehov

Merbehov bemanning IT 2,5 3,7 4,3 4,3 Merbehov

Tilrettelegging for 24/7 vaktordning IT 3,6 3,6 3,6 3,6 Merbehov

Redusere kompetanseutviklingsstipend -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 Innsparingstiltak

Innsparing forsikringsordninger -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 Innsparingstiltak

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig  -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 Innsparingstiltak
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DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram  

Mill 2015 kr 2014 2015 2016 2017 2018 Kommentar

BARN OG UNGE 5,0 22,7 24,9 29,1 54,7 Sum endringer

22 Grunnskoleopplæring 4,8 -8,8 -15,2 -15,9 3,4 Sum endringer

IA tiltak, lærlinger med mer 0,1     Dekkes av adm.

Prisvekst 2,5 2,9 3,2 3,2  

Overføres fra Haug til Barnehagekontoret -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 Korrigering fra ØKM I

Demografikompensasjon 4,7 -0,7 -1,9 -1,0 17,0  

Husleie og driftsutgifter til erstatningslokaler  3,7 7,5 7,5 Merbehov

Midlertidige, utsatte og nye skolelokaler – FDV-utgifter (jf 
omtale i kap.8.3)

1,0 -1,0 -2,4 3,6 FDV  

Endret skolestruktur – større enheter  -0,9 -2,9 -4,9 Innsparingstiltak

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -8,1 -11,2 -11,2 -11,2 Innsparingstiltak

Omlegging av spesialundervisning -2,3 -5,0 -7,3 -10,0 Innsparingstiltak

Ressurser til særskilt norskopplæring -0,5 -1,2 -1,2 -1,2 Innsparingstiltak

Adm. reduksjoner, PP-tjenesten (jf omtale i kap.4.4)  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 Innsparingstiltak 

       

23 Barnehager og parker 2,0 33,0 43,2 49,8 56,1 Sum endringer

IA tiltak, lærlinger med mer 0,6     Dekkes av adm.

Prisvekst 2,4 2,3 2,3 2,3  

Overføres fra Haug til Barnehagekontoret 0,3 0,3 0,3 0,3  

Demografikompensasjon 1,4 17,4 21,1 24,0 30,9 Økning

Demografikomp (for mye lagt inn i ØKM I) -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 Reduksjon

Midlertidige og nye barnehager – FDV-utgifter (jf omtale i kap.8.3) 1,9 1,9 7,7 9,6 FDV

Ikke realiserbare innsparinger vedtatt i HP 2014–2017 18,0 27,0 27,0 27,0 Merbehov

Redusert toppressurs  -2,0 -4,5 -6,5 -9,0 Innsparingstiltak

       

27 Barnevern -1,7 -1,6 -3,0 -4,8 -4,8 Sum endringer

Prisvekst, ordinær 0,0 0,0 0,0 0,0  

Overføring investeringsbudsjettet -2,0  Oppgradering lokaler

Overføring prosjektstilling ekstremisme, til Kultur og fritid -0,3  Til Kultur og fritid

Økte kommunale egenandeler fosterhjem 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2  

Gjenstående omstillingstiltak Barne- og ungdomstjenester  -2,0 -3,8 -3,8 Fra div. felles til fordeling

Administrative reduksjoner, Barnevern  -2,8 -2,2 -2,2 -2,2 Innsparingstiltak

       

BISTAND OG OMSORG 5,0 -144,6 -125,2 -127,4 -105,8 Sum endringer

32 Pleie og omsorg -0,5 -36,0 -14,2 -17,5 14,2 Sum endringer

IA tiltak, lærlinger med mer 0,7     Dekkes av adm.

Tilskudd psykologstillinger 1,0  Fra Kommunehelse

Pasientskadeerstatning -1,3  Til Kommunehelse

Prisvekst -0,9 -1,1 -1,1 -1,1  

Seksjonsleder PLO (KOSTRA-tilpasning) -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4  

Korrigering Psykisk helse ØKM I -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4  

Demografikompensasjon -4,2 0,0 2,2 16,8  

Baser til hjemmebaserte tjenester og nytt bo -og behandlings-
senter i Lindelia – FDV-utgifter (jf omtale i kap.8.3)

0,2 0,5 0,7 13,7 FDV

Nye behov til yngre brukere  18,0 12,0 16,0 Merbehov

Test og vedlikehold nødstrømsaggregat  0,2 0,4 0,6 Merbehov

Døgnkontinuerlig vaktordning for teknologiske løsninger i 
Pleie og omsorg

0,7 0,7 0,7 0,7 Merbehov

Administrative reduksjoner, Pleie og omsorg -19,6 -20,6 -20,6 -20,6 Innsparingstiltak

Administrative reduksjoner, Psykisk helse -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 Innsparingstiltak

Administrative reduksjoner, Kultur og fritid -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 Innsparingstiltak 

Gjennomføre selvkost for reiseforsikring ved rehabiliterings-
opphold i Altea

-1,2 -1,2 -1,2 -1,2 Innsparingstiltak

Forebygging, redusert vekst i tjenestetildeling -2,9 -1,9 -1,9 -1,9 Innsparingstiltak

Administrative reduksjoner, Avlastning (jf omtale i kap.4.4) -0,7 -1,4 -1,4 -1,4 Innsparingstiltak 

Helse; Behovstilpasset drift av akutthjelpen (jf omtale i kap.4.4)  -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 Innsparingstiltak 
KAP.
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DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram  

Mill 2015 kr 2014 2015 2016 2017 2018 Kommentar

33 Sosialtjeneste og bolig 2,1 4,0 0,6 0,6 -10,8 Sum endringer

Prisvekst  0,5 0,3 0,3 0,3  

Overføring til tolkebudsjett programområde Kommunehelse -0,2   

Eiendom – økt behov til vedlikehold Atriumsgården 2,3   

Underdekning ved fremleie av Atriumgården (jf omtale i 
kap.8.3)

2,3 2,3 2,3 2,3
Merbehov,  
Eiendom

Forskjøvet ferdigstillelse av bolig med service på Dønski
(jf omtale i kap.8.3)

4,0 4,0 4,0 -7,4
Merbehov,  
Eiendom

Tomgangsleie og flyttekostnader 3,2 Merbehov

Administrative reduksjoner, Sosialtjeneste og bolig -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 Innsparingstiltak

Øke gebyr skjenkebevilling ved enkeltanledninger  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Innsparingstiltak

       

36 Kommunehelse 3,4 -112,6 -111,7 -110,5 -109,2 Sum endringer

Prisvekst  3,0 3,0 3,0 3,0  

Korrigering Psykisk helse ØKM I 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  

Overføring til tolkebudsjett – fra programområde Sosialtje-
neste og bolig

0,2   

Kompensasjon for økte kostnader ifm pasientskadeerstatning 1,3  Fra Pleie og omsorg

Tilskudd psykologstillinger -1,0  Til Pleie og omsorg

Samhandlingsreformen, redusert utgift -118,5 -118,5 -118,5 -118,5 Kommuneproposisjonen

Justering av satser; beredskapstillegg, drifts- og basistilskudd 2,5 3,2 3,2 3,2 3,2 Dekkes av lønnsreserven

Justering av basistilskudd fastleger 1,4 2,6 3,9 5,1 Merbehov

IT driftsstøtte på Legevakten 0,7 0,7 0,7 0,7 Merbehov

Administrative reduksjoner, Kommunehelse -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 Innsparingstiltak

Behovstilpasning og effektivisering i helsestasjon- og skole-
helsetjeneste (jf omtale i kap.4.4)

 -1,3 -1,5 -1,5 -1,5 Innsparingstiltak 

       

FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE 25,2 3,8 3,3 3,1 3,1 Sum endringer

52 Kultur og fritid 25,2 3,1 2,6 2,1 2,1 Sum endringer

Prisvekst 1,4 1,3 1,3 1,3  

IA tiltak, lærlinger med mer -0,1   

Forskuttere for merverdiavgiftskompensasjon 25,0  Nadderud Arena

Overføring fra Barnevern, prosjektstilling ekstremisme 0,3  Fra Barnevern

Manglende bevilgning Bærum idrettspark – FDV-utgifter (jf 
omtale i kap.8.3)

3,0 3,0 3,0 3,0 FDV

Vertskap for Kunst rett Vest 2015 0,5 Fsk 21 05 14

BAKgården 0,4 0,4 0,4 0,4 Merbehov 

Forebyggende arbeid mot ekstremisme (jf omtale i kap.4.4) 0,5 0,5 Merbehov 

Omprioritering av ressurser og nedleggelse av Helset fritids-
senter (jf omtale i kap.4.4)

 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 Innsparingstiltak

Øke serviceavgift hos Bærum Kulturhus -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Innsparingstiltak

Effektivisering av tjenester, Bærum bibliotek -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 Innsparingstiltak

Redusere tilskudd til kulturformål -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Innsparingstiltak

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 Innsparingstiltak

Effektivisere driften av uteidrettsanleggene -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 Innsparingstiltak 

Effektivisere driften av Nadderudhallen  -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 Innsparingstiltak 
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DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram  

Mill 2015 kr 2014 2015 2016 2017 2018 Kommentar

53 Kirke og andre religiøse formål 0,0 0,7 0,7 1,0 1,0 Sum endringer

Prisvekst  0,8 0,8 0,8 0,8  

Ny kirkestue Tanum – FDV-utgifter (jf omtale i kap.8.3)  0,3 0,3 FDV

Rammeøkning tilskudd andre tros- og livssynssamfunn 1,0 1,0 1,0 1,0 Merbehov

Redusere tilskudd til Den norske kirke -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 Innsparingstiltak

Redusere tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Innsparingstiltak

Effektivisere driften av gravplassene  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 Innsparingstiltak 

       

MILJØ, KLIMA OG KOMMUNALTEKNIKK 0,0 -5,7 12,4 21,6 6,3 Sum endringer

55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 Sum endringer

Prisvekst  0,1 0,1 0,1 0,1  

Ikke realiserbare inntekter knyttet til flytting til Kunnskapssen-
teret (jf omtale i kap.8.3)

3,9 3,9 3,9 3,9
Merbehov, 
Eiendom

Økte inntekter fra festetomter (jf omtale i kap.8.3) -1,7 -1,7 -1,7 -1,7
Merinntekt,  
Eiendom

Bydrift Sandvika 0,3 0,3 0,3 0,3 Merbehov 

Organisasjonsmessige tilpasninger -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 Innsparingstiltak

Økte gebyrinntekter -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Innsparingstiltak

Byggesak, kalkulatoriske renter og avskr. -0,4 -0,4 -0,4 -0,4  

Byggesak, utgiftsendring 3,4 3,4 3,4 3,4  

Byggesak, inntektsendring  -2,2 -2,2 -2,2 -2,2  

       

62 Brann- og ulykkesvern 0,0 -2,9 -0,2 3,5 8,1 Sum endringer

Prisvekst  1,3 1,3 1,3 1,3  

Utgiftsreduksjon, feiing -0,4 -0,4 -0,4 -0,4  

Inntektsreduksjo, feiing 0,7 0,9 0,6 0,2  

ABBV  -4,5 -2,0 2,0 7,0  

       

63 Samferdsel 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 Sum endringer

Prisvekst  0,5 0,5 0,5 0,5  

Økte priser avgiftsparkering -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 Innsparingstiltak

Effektivisering av veistasjoner  -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 Innsparingstiltak

       

64 Renovasjon og avfall 0,0 -1,4 0,1 1,3 -0,4 Sum endringer

Kalkulatoriske renter og avskrivninger  2,2 6,2 6,1 5,6  

Utgiftsendring 2,3 2,3 2,3 2,3  

Inntektsendring  -6,0 -8,5 -7,1 -8,3  

       

65 Vann og avløp 0,0 -2,5 11,4 15,7 -2,5 Sum endringer

Kalkulatoriske renter og avskrivninger  -0,2 2,4 5,7 10,4  

Renter av fond 1,8 1,0 0,9 0,9  

Utgiftsendring 7,5 5,6 7,8 13,5  

Inntektsendring  -11,6 2,4 1,3 -27,2  

       

66 Anleggsdrift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum endringer

Utgiftsendring  0,3 0,3 0,3 0,3  

Inntektsendring  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3  

       

67 Transport 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 Sum endringer

Utgiftsendring  -3,6 -3,3 -3,3 -3,3  

Inntektsendring  3,0 2,7 2,7 2,7  
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DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram  

Mill 2015 kr 2014 2015 2016 2017 2018 Kommentar

68 Prosjekttjenester 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum endringer

Utgiftsendring  2,6 2,6 2,6 2,6  

Inntektsendring  -2,6 -2,6 -2,6 -2,6  

       

Politiske utvalgs disp konto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Prisvekst  0,0 0,0 0,0 0,0  

       

Lønnsreserven -27,5 138,8 198,8 198,8 198,8  

Lønnsoppgjør 2014 -25,0      

Lønnsvekst 2015 120,0 180,0 180,0 180,0 Fordelt

Regulering av private avtaler -2,5 18,8 18,8 18,8 18,8 Fordelt

       

Sum alle endringer 15,2 -87,5 -101,0 -127,8 -152,1  

Sum programområder 34,5 -109,5 -67,7 -56,0 -30,4  

       

Overført investeringsbudsjettet 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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12.5 Obligatorisk oversikt – Drift 1A

Da talldelen av Rådmannens forslag i sin helhet ikke er innarbeidet i kommunens økonomi/budsjettsystem når 
grunnlagsdokumentet trykkes, er oversiktene omtrentlige. Nye obligatoriske oversikter vil utarbeides etter at 
kommunestyrets vedtak er innarbeidet i økonomi/budsjettsystemet.

  Regnskap Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015 kr 2013 2014 2015 2016 2017 2018

870 Skatt på inntekt og formue -4 662,8 -4 763,0 -4 931,8 -5 012,8 -5 090,2 -5 168,9

800 Ordinært rammetilskudd -1 638,3 -1 739,8 -1 657,6 -1 680,3 -1 700,2 -1 717,2

810 Andre generelle statstilskudd -170,7 -178,6 -174,8 -180,2 -179,4 -178,1

 Sum frie disponible inntekter -6 471,8 -6 681,5 -6 764,3 -6 873,4 -6 969,8 -7 064,1

   

900:905 Renteinntekter mm -159,4 -130,5 -127,9 -118,9 -129,9 -144,4

909 Gevinst fin. instrum (omløpsm) -283,3 -40,6 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0

500 Renteutgifter mm 231,1 242,6 222,1 215,0 234,2 267,0

509 Tap finansielle instr. (oml) 132,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

510 Avdrag på lån 352,6 342,4 364,6 392,0 372,3 402,8

 Netto finansinntekt./ -utgift. 273,8 413,9 418,9 448,1 436,7 485,3

   

540 Til ubundne avsetninger 261,2 108,4 252,8 307,7 352,2 356,2

550 Til bundne avsetninger 110,4 6,6 6,8 5,7 3,0 3,2

930 Bruk av tidl. års regn mindref -64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

940 Bruk av ubundne avsetninger -44,4 -23,6 0,0 0,0 0,0 0,0

950 Bruk av bundne avsetninger -59,3 -15,7 -21,0 -32,0 -24,5 -4,4

 Netto avsetninger 203,7 75,6 238,5 281,4 330,7 354,9

   

570 Overført til investeringsbudsjettet 117,2 3,5 1,4 1,4 1,4 1,4

   

 Til fordeling drift -5 877,2 -6 188,5 -6 105,5 -6 142,4 -6 201,0 -6 222,4

   

 Sum fordelt til drift 5 853,4 6 188,5 6 105,5 6 142,4 6 201,0 6 222,4

   

 Merforbruk/mindreforbruk -23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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12.6 Obligatorisk oversikt – Drift 1B

  Regnskap Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015 kr  2013 2014 2015 2016 2017 2018

   

SEKTOROVERGRIPENDE Netto -209,0 -62,7 202,5 203,9 208,9 204,8

Sentrale inntekter og finansiering Netto -11,1 -94,0 -102,4 -114,0 -121,6 -125,7

Lønnsreserven Netto -101,2 152,3 389,5 449,0 448,1 448,1

Diverse felles/til fordeling Netto -97,0 -127,7 -91,2 -137,7 -124,2 -124,2

Politiske utvalgs disposisjon Netto 0,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Driftskostnader BKFF Netto 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Pensjonsfond, bruk/avsetning Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

Sektor ADMINISTRASJON Netto 427,0 456,8 458,5 453,1 456,2 449,8

   

Sektor BARN OG UNGE Netto 2 587,2 2 594,6 2 564,3 2 575,1 2 605,6 2 631,2

Grunnskoleopplæring Netto 1 385,6 1 350,1 1 325,1 1 343,2 1 361,3 1 380,6

Barnehager Netto 1 050,1 1 079,2 1 076,3 1 070,5 1 084,7 1 091,0

Barnevern Netto 151,5 165,4 162,8 161,4 159,6 159,6

   

Sektor BISTAND OG OMSORG Netto 2 599,8 2 606,4 2 411,6 2 428,2 2 449,1 2 470,7

Pleie og omsorg Netto 1 957,6 1 958,9 1 894,0 1 923,5 1 946,2 1 977,9

Sosialtjeneste og bolig Netto 268,6 263,4 257,2 244,6 241,6 230,2

Kommunehelse Netto 373,6 384,1 260,4 260,1 261,3 262,6

   

Sektor FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR 
OG KIRKE Netto 269,4 374,4 243,8 242,0 241,8 241,8

Kultur og fritid Netto 203,1 307,8 177,3 175,3 174,8 174,8

Kirke og andre religiøse formål Netto 66,3 66,6 66,5 66,7 67,0 67,0

   

Sektor MILJØ, KLIMA OG  
KOMMUNALTEKNIKK Netto 179,0 218,9 224,7 240,2 239,4 224,1

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø Netto 88,6 88,2 91,2 90,7 90,6 90,6

Brann og ulykkesvern Netto 69,7 75,6 76,8 80,9 84,5 89,2

Samferdsel Netto 59,1 55,7 53,5 53,5 53,5 53,5

Renovasjon og avfall Netto -4,3 -1,3 -2,1 -0,1 -0,1 -1,8

Vann og avløp Netto -34,2 10,1 15,2 25,2 20,7 2,5

Anleggsdrift Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transport Netto 0,0 -9,4 -9,9 -9,9 -9,9 -9,9

Prosjekttjenester Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

INTERNFINANSIERENDE ENHETER Netto -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utbyggingstjenester Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FDV-bestiller Netto -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

Sum fordelt  5 853,4 6 188,5 6 105,5 6 142,4 6 201,0 6 222,4
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12.7 Obligatorisk oversikt – Investeringer 2A

INVESTERINGSBUDSJETT Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015 kr  2014 2015 2016 2017 2018

   

010:499-290 Investeringer i anleggsmidler 887,3 1 289,4 1 420,3 1 442,9 1 427,1

500 Renteutgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

510 Avdragsutgifter 43,2 50,7 60,3 70,0 70,0

520:529 Utlån og forskutteringer 135,1 201,0 201,0 201,0 201,0

540:560 Avsetninger 50,6 37,0 30,4 28,5 30,0

Fordelte utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Årets finansieringsbehov 1 116,3 1 578,0 1 712,0 1 742,4 1 728,1

900 Renteinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

910 Bruk av lånemidler -659,3 -878,6 -1 032,7 -1 021,8 -691,4

660:670, 929 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0

810:890 Tilskudd til investeringer -136,9 -233,3 -131,7 -104,1 -463,2

920+700:770 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -43,2 -50,7 -60,3 -70,0 -70,0

728 Momskomp.investeringer -120,3 -163,4 -206,7 -221,6 -199,0

600:650 Andre inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Sum ekstern finansiering -959,7 -1 325,9 -1 436,4 -1 422,5 -1 428,6

970 Overføringer fra driftsregnskapet -3,5 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

940:960 Bruk av avsetninger -153,1 -250,7 -274,2 -318,5 -298,1

 Sum intern finansiering -156,5 -252,1 -275,6 -319,9 -299,5

 Sum finansiering -1 116,3 -1 578,0 -1 712,0 -1 742,4 -1 728,1

 Udekket udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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12.8 Obligatorisk oversikt – Investeringer 2B

 Budsj. Budsj. Budsj. Budsj. Budsj.

Netto, mill 2015 kr 2014 2015 2016 2017 2018

TOTALT 788,4 1 093,1 1 314,0 1 362,3 988,9

   

ADMINISTRASJON 164,7 198,1 176,2 201,5 230,1

   

BARN OG UNGE 140,2 269,2 449,4 533,8 359,8

Grunnskoleopplæring 124,0 181,1 302,9 360,0 300,8

Barnehager 14,2 88,1 146,5 173,8 59,0

Barnevern 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

BISTAND OG OMSORG 270,3 278,6 454,5 396,1 57,4

Felles 11,0 29,6 11,0 11,0 11,0

Pleie og omsorg 149,8 24,5 180,5 192,5 -70,4

Sosialtjeneste og bolig 103,9 223,9 263,0 192,6 116,8

KKommunehelse 5,6 0,6 0,0 0,0 0,0

   

FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE 52,6 62,9 29,0 15,0 40,2

Kultur og fritid 52,0 45,8 20,6 11,7 18,2

Kirke og andre religiøse formål 0,6 17,1 8,4 3,3 22,0

   

MILJØ, KLIMA OG KOMMUNALTEKNIKK 210,5 321,3 235,4 244,5 331,4

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 31,7 28,7 36,2 46,7 56,7

Brann- og ulykkesvern 0,0 12,0 1,5 3,0 100,0

Samferdsel 48,0 58,5 60,8 57,9 35,8

Renovasjon og avfall 2,0 55,7 4,0 4,0 4,0

Vann og avløp 118,5 156,5 123,0 123,0 125,0

Transport 10,3 9,9 9,9 9,9 9,9

   

FORNEBU -49,8 -37,0 -30,4 -28,5 -30,0
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12.9 Driftsbudsjett fordelt på sektor, programområde og formål
(Kommunestyret vedtar på programområdenivå)

1. SUM SEKTOR ADMINISTRASJON - DRIFT:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 867,5 877,0 894,6 888,2

Sum driftsinntekter -108,0 -110,0 -111,9 -111,9

SUM NETTO DRIFTSUTG. 759,5 767,0 782,7 776,3

1.1 Diverse felles til fordeling

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter -91,2 -137,7 -124,2 -124,2

Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. -91,2 -137,7 -124,2 -124,2

1.2 Lønnsreserve

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 389,5 449,0 448,1 448,1

Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 389,5 449,0 448,1 448,1

1.3. Programområde administrasjon

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 566,6 563,1 568,1 561,7

Sum driftsinntekter -108,0 -110,0 -111,9 -111,9

SUM NETTO DRIFTSUTG. 458,5 453,1 456,2 449,8

1.4. Politiske utvalg

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 2,6 2,6 2,6 2,6

Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 2,6 2,6 2,6 2,6

2. SUM SEKTOR BARN OG UNGE - DRIFT:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 3 070,3 3 081,1 3 111,6 3 137,2

Sum driftsinntekter -506,0 -506,0 -506,0 -506,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 2 564,3 2 575,1 2 605,6 2 631,2
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2.1. Programområde Grunnskoleopplæring - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 1 617,2 1 635,2 1 653,3 1 672,6

Sum driftsinntekter -292,1 -292,1 -292,1 -292,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 1 325,1 1 343,2 1 361,3 1 380,6

2.1.1. Undervisning i grunnskolen

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 1 195,5 1 211,3 1 200,5 1 213,8

Sum driftsinntekter -81,5 -81,5 -81,5 -81,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 1 114,0 1 129,8 1 119,0 1 132,3

2.1.2. Utgifter til skolelokaler

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 155,8 158,7 188,9 194,9

Sum driftsinntekter -4,8 -4,8 -4,8 -4,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. 151,0 153,9 184,1 190,1

2.1.3. Skolefritidsordningen 

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 149,1 149,1 149,1 149,1

Sum driftsinntekter -146,6 -146,6 -146,6 -146,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. 2,4 2,4 2,4 2,4

2.1.5. Voksenopplæring

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 61,2 61,2 61,2 61,2

Sum driftsinntekter -41,4 -41,4 -41,4 -41,4

SUM NETTO DRIFTSUTG. 19,8 19,8 19,8 19,8

2.1.6. Musikk- og kulturskolen

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 45,2 45,2 45,2 45,2

Sum driftsinntekter -17,1 -17,1 -17,1 -17,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 28,2 28,2 28,2 28,2

2.1.7. Skoleskyss

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 10,4 9,7 8,3 8,3

Sum driftsinntekter -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. 9,8 9,0 7,7 7,7
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2.2. Programområde Barnehager - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 1 216,7 1 210,9 1 225,1 1 231,4

Sum driftsinntekter -140,4 -140,4 -140,4 -140,4

SUM NETTO DRIFTSUTG. 1 076,3 1 070,5 1 084,7 1 091,0

2.2.1. Førskole

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 1 095,2 1 089,5 1 097,9 1 102,4

Sum driftsinntekter -133,6 -133,6 -133,6 -133,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. 961,6 955,9 964,3 968,8

2.2.2. Styrket tilbud til førskolebarn

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 84,1 84,1 84,1 84,1

Sum driftsinntekter -6,1 -6,1 -6,1 -6,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 78,0 78,0 78,0 78,0

2.2.3. Førskolelokaler og skyss

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 37,4 37,3 43,0 44,9

Sum driftsinntekter -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. 36,8 36,7 42,4 44,3

2.3. Programområde Barnevern - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 236,4 235,0 233,2 233,2

Sum driftsinntekter -73,6 -73,6 -73,6 -73,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. 162,8 161,4 159,6 159,6

2.3.1. Barneverntjeneste

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 91,6 90,2 88,4 88,4

Sum driftsinntekter -11,7 -11,7 -11,7 -11,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 79,9 78,5 76,7 76,7

2.3.2. Barnevernstiltak i familien

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 25,4 25,4 25,4 25,4

Sum driftsinntekter -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 24,3 24,3 24,3 24,3
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2.3.3. Barnevernstiltak utenfor familien

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 119,5 119,5 119,5 119,5

Sum driftsinntekter -60,9 -60,9 -60,9 -60,9

SUM NETTO DRIFTSUTG. 58,6 58,6 58,6 58,6

3. SUM SEKTOR BISTAND OG OMSORG - DRIFT:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 3 247,6 3 283,1 3 304,0 3 337,0

Sum driftsinntekter -836,0 -854,9 -854,9 -866,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 2 411,6 2 428,2 2 449,1 2 470,7

3.1. Programområde Pleie og omsorg - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 2 430,4 2 466,1 2 488,7 2 520,5

Sum driftsinntekter -536,4 -542,6 -542,6 -542,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. 1 894,0 1 923,5 1 946,2 1 977,9

3.1.1 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 189,1 210,8 225,7 225,7

Sum driftsinntekter -24,7 -24,7 -24,7 -24,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 164,5 186,1 201,0 201,0

3.1.2 Institusjonslokaler

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 77,2 80,4 80,8 94,0

Sum driftsinntekter -7,9 -7,9 -7,9 -7,9

SUM NETTO DRIFTSUTG. 69,3 72,5 72,9 86,1

3.1.3. Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 1 209,1 1 223,6 1 231,8 1 250,4

Sum driftsinntekter -213,2 -213,2 -213,2 -213,2

SUM NETTO DRIFTSUTG. 995,9 1 010,4 1 018,7 1 037,2

3.1.4. Bistand, pleie, omsorg i institusjon

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 955,0 951,3 950,4 950,4

Sum driftsinntekter -290,6 -296,8 -296,8 -296,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. 664,4 654,5 653,6 653,6
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3.2. Programområde Sosialtjeneste og bolig - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 493,8 493,9 490,9 490,9

Sum driftsinntekter -236,6 -249,3 -249,3 -260,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 257,2 244,6 241,6 230,2

3.2.1 Kvalifiseringsprogrammet

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 37,2 37,2 37,2 37,2

Sum driftsinntekter -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

SUM NETTO DRIFTSUTG. 37,0 37,0 37,0 37,0

3.2.2 Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 71,9 71,9 71,9 71,9

Sum driftsinntekter -12,7 -12,7 -12,7 -12,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 59,2 59,2 59,2 59,2

3.2.3 Kommunalt disponerte boliger

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 93,7 96,5 96,5 96,5

Sum driftsinntekter -192,7 -205,4 -205,4 -216,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. -99,0 -108,9 -108,9 -120,3

3.2.4 Økonomisk sosialhjelp             

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 95,6 95,6 95,6 95,6

Sum driftsinntekter -3,1 -3,1 -3,1 -3,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 92,5 92,5 92,5 92,5

3.2.5 Tilbud personer m/rusproblemer

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 49,7 49,2 49,2 49,2

Sum driftsinntekter -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 47,8 47,3 47,3 47,3

3.2.6 Bistand til etablering/oppretting egen bolig

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 33,2 33,4 33,4 33,4

Sum driftsinntekter -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 32,1 32,3 32,3 32,3
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3.2.7 Kommunale sysselsettingstiltak

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 51,4 50,2 50,2 50,2

Sum driftsinntekter -13,5 -13,5 -13,5 -13,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 37,9 36,7 36,7 36,7

3.2.8 Intoduksjonsordningen

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 61,0 59,8 56,8 56,8

Sum driftsinntekter -11,3 -11,3 -11,3 -11,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 49,7 48,5 45,5 45,5

3.3 Programområde Kommunehelse - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 323,4 323,2 324,4 325,6

Sum driftsinntekter -63,0 -63,0 -63,0 -63,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 260,4 260,1 261,3 262,6

3.3.1 Forebygging helsestasjons- og skolehelsetjeneste

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 78,9 79,8 81,1 82,3

Sum driftsinntekter -7,0 -7,0 -7,0 -7,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 71,9 72,8 74,1 75,3

3.3.2 Annet forebyggende helsearbeid

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 40,2 39,0 39,0 39,0

Sum driftsinntekter -8,7 -8,7 -8,7 -8,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 31,6 30,3 30,3 30,3

3.3.3 Diagnose, behandling, rehabilitering

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 204,2 204,2 204,2 204,2

Sum driftsinntekter -45,3 -45,3 -45,3 -45,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 158,9 158,9 158,9 158,9

3.3.4 Medfinansiering somatiske tjenester

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 0,1 0,1 0,1 0,1

Sum driftsinntekter -2,1 -2,1 -2,1 -2,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
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4. SUM SEKTOR FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE - DRIFT:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 310,0 308,1 307,9 307,9

Sum driftsinntekter -66,2 -66,2 -66,2 -66,2

SUM NETTO DRIFTSUTG. 243,8 242,0 241,8 241,8

4.1. Programområde Kultur og fritid - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 226,8 224,7 224,2 224,2

Sum driftsinntekter -49,4 -49,4 -49,4 -49,4

SUM NETTO DRIFTSUTG. 177,3 175,3 174,8 174,8

4.1.1 Kommunale kulturbygg

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 15,0 14,9 14,9 14,9

Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 15,0 14,9 14,9 14,9

4.1.2. Andre kulturaktiviteter

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 41,8 41,3 41,3 41,3

Sum driftsinntekter -25,8 -25,8 -25,8 -25,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. 16,1 15,6 15,6 15,6

4.1.3. Aktivitetstilbud barn og unge

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 25,2 25,2 24,7 24,7

Sum driftsinntekter -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 22,2 22,2 21,7 21,7

4.1.4. Museer

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 0,5 0,5 0,5 0,5

4.1.5 Kunstformidling

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 16,4 16,4 16,4 16,4

Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 16,4 16,4 16,4 16,4
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4.1.6 Bibliotek

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 37,9 37,9 37,9 37,9

Sum driftsinntekter -3,8 -3,8 -3,8 -3,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. 34,1 34,1 34,1 34,1

4.1.7 Kommunale idrettsbygg/anlegg

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 65,4 63,9 64,0 64,0

Sum driftsinntekter -4,7 -4,7 -4,7 -4,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 60,7 59,2 59,3 59,3

4.1.8 Idrett og tilskudd til idrettsanlegg

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 24,5 24,5 24,5 24,5

Sum driftsinntekter -12,2 -12,2 -12,2 -12,2

SUM NETTO DRIFTSUTG. 12,3 12,3 12,3 12,3

4.2. Programområde Kirke og andre religiøse formål  - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 83,2 83,4 83,7 83,7

Sum driftsinntekter -16,7 -16,7 -16,7 -16,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 66,5 66,7 67,0 67,0

4.2.1 Den norske kirke

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 52,4 52,4 52,7 52,7

Sum driftsinntekter -3,5 -3,5 -3,5 -3,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 48,9 48,9 49,2 49,2

4.2.2 Andre religiøse formål

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 8,4 8,6 8,6 8,6

Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 8,4 8,6 8,6 8,6

4.2.3 Kirkegårder/gravlunder/krematorier

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 22,4 22,4 22,4 22,4

Sum driftsinntekter -13,3 -13,3 -13,3 -13,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 9,2 9,2 9,2 9,2
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5. SUM SEKTOR MILJØ, KLIMA OG KOMMUNALTEKNIKK - DRIFT:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 872,3 890,9 908,3 923,1

Sum driftsinntekter -647,6 -650,8 -668,9 -699,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 224,7 240,2 239,4 224,1

5.1. Programområde Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 209,9 209,7 209,7 209,7

Sum driftsinntekter -118,7 -119,0 -119,0 -119,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 91,2 90,7 90,6 90,6

5.1.1 Plansaksbehandling

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 28,4 28,2 28,2 28,2

Sum driftsinntekter -9,3 -9,6 -9,6 -9,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. 19,1 18,6 18,6 18,6

5.1.2. Naturforvaltning og friluftsliv

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 17,0 17,1 17,1 17,1

Sum driftsinntekter -3,5 -3,5 -3,5 -3,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 13,4 13,6 13,6 13,6

5.1.3. Rekreasjon i tettsted

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 34,6 34,6 34,6 34,6

Sum driftsinntekter -14,1 -14,1 -14,1 -14,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 20,5 20,5 20,5 20,5

5.1.4. Byggesaksbehandling og eierseksjonering

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 40,3 40,3 40,3 40,3

Sum driftsinntekter -36,3 -36,3 -36,3 -36,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 4,0 4,0 4,0 4,0

5.1.5 Kart og oppmåling

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 16,2 16,1 16,1 16,1

Sum driftsinntekter -8,3 -8,3 -8,3 -8,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 7,9 7,8 7,8 7,8
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5.1.6 Kulturminnevern

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 1,9 1,9 1,9 1,9

Sum driftsinntekter -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 1,4 1,4 1,4 1,4

5.1.7 Tilrettelegging og bistand for næringsliv

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 57,1 57,0 56,9 56,9

Sum driftsinntekter -34,1 -34,1 -34,1 -34,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. 23,0 22,9 22,9 22,9

5.1.8 Kommunal næringsvirksomhet

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 9,7 9,7 9,7 9,7

Sum driftsinntekter -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

5.1.9 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 3,7 3,7 3,7 3,7

Sum driftsinntekter -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

SUM NETTO DRIFTSUTG. 2,3 2,3 2,3 2,3

5.2. Programområde Brann og ulykkesvern - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 83,8 87,9 91,9 96,9

Sum driftsinntekter -7,0 -7,0 -7,4 -7,7

SUM NETTO DRIFTSUTG. 76,8 80,9 84,5 89,2

5.3. Programområde Samferdsel - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 96,0 96,0 96,0 96,0

Sum driftsinntekter -42,5 -42,5 -42,5 -42,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 53,5 53,5 53,5 53,5

5.3.1 Samferdselbedr./transporttiltak

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 16,0 16,0 16,0 16,0

Sum driftsinntekter -22,6 -22,6 -22,6 -22,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. -6,6 -6,6 -6,6 -6,6
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5.3.5 Kommunale veier, miljø, sikkerhet, parkering

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 79,9 79,9 79,9 79,9

Sum driftsinntekter -19,8 -19,8 -19,8 -19,8

SUM NETTO DRIFTSUTG. 60,1 60,1 60,1 60,1

5.4. Programområde Renovasjon og avfall - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 109,4 113,2 112,9 112,4

Sum driftsinntekter -111,5 -113,3 -112,9 -114,1

SUM NETTO DRIFTSUTG. -2,1 -0,1 -0,1 -1,8

5.5. Programområde Vann og avløp - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 285,9 297,0 310,7 321,1

Sum driftsinntekter -270,8 -271,8 -290,0 -318,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. 15,2 25,2 20,7 2,5

5.6. Programområde Anleggsdrift - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 15,0 15,0 15,0 15,0

Sum driftsinntekter -15,0 -15,0 -15,0 -15,0

SUM NETTO DRIFTSUTG. 0,0 0,0 0,0 0,0

5.7. Programområde Transport - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 47,7 47,7 47,7 47,7

Sum driftsinntekter -57,6 -57,6 -57,6 -57,6

SUM NETTO DRIFTSUTG. -9,9 -9,9 -9,9 -9,9

5.8. Programområde Prosjekttjenester - drift:

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 24,5 24,5 24,5 24,5

Sum driftsinntekter -24,5 -24,5 -24,5 -24,5

SUM NETTO DRIFTSUTG. 0,0 0,0 0,0 0,0
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6. SEKTOR INTERNFINANSIERTE ENHETER 

6.1. Utbyggingstjenester

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 17,3 17,3 17,3 17,3

Sum driftsinntekter -17,3 -17,3 -17,3 -17,3

SUM NETTO DRIFTSUTG. 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. FDVU

 Budsjett Handlingsprogram

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018

Sum driftsutgifter 346,3 351,7 363,1 384,2

Sum driftsinntekter -346,3 -351,7 -363,1 -384,2

SUM NETTO DRIFTSUTG. 0,0 0,0 0,0 0,0
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12.10 Planoversikt – rullering av planer og meldinger
Hver sektor har sine planer og meldinger som legger føringer for virksomheten på lang sikt, og spesielt for 
denne handlingsprogramperioden. Planoversikten viser planene og meldingene som skal utarbeides fremover. 
I omtalen av de enkelte tjenesteområdene knyttes de langsiktige målene for tjenestene opp mot konkrete mål 
for denne handlingsprogramperioden.

Programområde (PO) 2015 2016 2017 2018

PO 22 – Grunnskoleopplæring

Skolebehovsplan 1  1  

PO 23 – Barnehager

Barnehagebehovsplan  1  1

Barnehagemelding – Barnehage som første trinn i utdanningsløpet 1    

Barne- og ungdomstjenester

Sammen for barn og unge, revidert tiltaksplan 1    

PO 32 – Pleie og omsorg

Mestrings- og omsorgsmelding    1

Behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014–2033  1  1

PO 33 – Sosialtjeneste og bolig

Rusmiddelpolitisk handlingsplan  1   

PO 36 – Kommunehelse

Helsemelding 1    

Plan for fastlegetjenester  1   

PO 52 – Kultur og fritid

Frivillighets melding    1

Biblioteksmelding    1

Kulturmelding    1

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv    1

Ungdomsundersøkelse    1

PO 53 – Kirke og andre religiøse formål

Rehabiliteringsplan for kirke-gårdene 2012 - 2015  1   

PO 55 – Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

Kommuneplanens arealdel 1    

Områderegulering Sandvika sentrum øst 1    

Områderegulering Hamang 1    

Områderegulering Kolsås  1  

Områderegulering Fossum 1    

Områderegulering for Industriveien  1   

Områderegulering for Høvik 1    

Områderegulering for Stabekk  1   

Reguleringsplan for Fornebubanen 1    

Reguleringsplan for E 18  1   

Energi- og klimaplan for Bærum kommune    1

PO 63 – Samferdsel

Trafikksikkerhetsplan  1   

PO 64 – Renovasjon og avfall

Renovasjonsplan 1    

PO 65 – Vann og avløp

Hovedplaner vann og avløp  1   
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PO 16 – Administrasjon 

Kommuneplanens samfunnsdel  1   

Innovasjonsstrategi   1  

Felles risiko- og sårbarhetsanalyse for Asker og Bærum kommuner 1    

IKT-strategi   1  

Anskaffelsesstrategi   1  

Kommunikasjonsstrategi    1

Arbeidsgiverstrategi 1    

Eiendomsfunksjoner

Eiendomsstrategi 1    

Sum 14 11 5 10
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