
Skråblikk på Bærum
Ordfører Lisbeth Hammer Krog – 26.  mars 2019



Sammen skaper vi fremtiden 
Mangfold - raushet - bærekraft

❑ Bærekraftige tjenester

❑ Balansert samfunnsutvikling

❑ Innovativ og endringsdyktig

❑ Dialog og medvirkning



Intervju med Leder av Bærum velforbund Erik Sennesvik og ordfører Lisbeth Hammer Krog, 
Kommunespeilet 25 september 2018



Stor honnør til dere ☺



Ha det VEL ☺

I 1771 ble Det Nyttige Selskap stiftet 
under mottoet 

«Til Medborgernes Sande Vel»



Uten frivilligheten stopper Bærum



Inkludering og involvering  i 
nærmiljøene

Frivilligsentralene i Sandvika, Rykkinn og 

Fornebu 

Nærmiljøutvikling og innbyggermedvirkning 

på Fornebu, Rykkinn og Østerås

Samarbeid med frivillige organisasjoner og 

velforeningene

Frivilligbørs

Koordinator for frivillighet og 

innbyggersamarbeid



Lokalsamfunn + 
kommunemøter

Gjennomført på Rykkinn 2018: 
resultat: Samarbeidsprosjekt 
feiring Rykkinn 50 år

Østerås 8. april 2019: hva er best 
med Østerås, hva er utfordrende, 
dette er under arbeid…

Fornebu er neste på listen… 





Hovedgrepet LDIP: 

20-årig driftsanalyse og investeringsplan 2019 -2038

Investeringsplanen 
• Sosial infrastruktur

• Miljø, idrett og kultur

• Tekniske tjenester 

• Formuesbevaring

• Kontorbehov

• Digitalisering og IT 

Driftsanalysen

Bærekraftig økonomi/risiko

Risikobildet 
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Lindelia bo- og behandlingssenter 2020

131 beboerplasser

Kafeteria

sansehager

På tomten skal det også 
oppføres ti flotte 
omsorgsboliger innen psykiatri, 
samt to treningsboliger



Carpe Diem demenslandsbyen - 2020

158 plasser

Det legges opp til to ulike 
«omsorgsnivåer»; 136 
boenheter i bofellesskap og 22 
forsterkede demensplasser.

Inspirert av De Hogeweyk
demenslandsby i Nederland.



Rud svømmehall - 2021

Svømmehall med to bassenger, et treningsbasseng på 50m x 25m, og et 

opplæringsbasseng på 12,5m x 9,5m. Her blir det plass for både lek og læring.

Hev-/senk bunn gjør at bassengene blir funksjonelle og kan tilpasses en 

rekke ulike aktiviteter.



Oksenøya senter – 2022
5-parallell barneskole, barnehage for 300 

barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress 

fotballbane, nærmiljøanlegg og bo- og 

behandlingssenter med 150 

beboerenheter.

FutureBuilt & BRREAM excellent, med 

opsjon på outstanding



Bekkestua ungdomsskole - 2021

Utvides fra 5- parallell til 10-
parallell

Kapasitet på til sammen 1000 
elever og ansatte

Sertifiseres som BREEAM-NOR 
Very Good



Saubakken omsorgsboliger 

10 fine nye leiligheter for 
mennesker med 
utviklingshemming

Utgang til egen terrasses

Offisiell åpning 26. mars



Kommunegården – 2021
Et sted for å møtes, skape, dele og tenke

Samlingspunkt for innbyggere, 

næringsliv, organisasjoner og 

kommunen

Viktig arena for innbyggerdialog

BREEAM Outstanding

Solceller på tak og deler av fasade

Redusere energibruken med 60 % 

fra dagens nivå
Fornyelse av uteområdene rundt bygget vil bidra til 
byutviklingen i Sandvika



Kyststien ved Sjøholmen 





Sitat fra Skandinavisk Naturovervåking - rapport 03/2019:
«Sammenlignet med andre vassdrag i Norge og tatt i betraktning det 
faktum at elva er en liten til middels stor elv når det gjelder areal og 
vannføring, så er lakseinnsiget til elva et av de største i landet.»

Sandvikselven



Jeg gikk en tur på stien….

Oppstart av turvei – Hiltonåsen

Arbeider i gang med å åpne 
Dæhlibekken

Utvikler blomsterenger på 
utvalgte friområder

Gapahuken på Brunkollen straks 
på plass

Ridesti ved Haga på trappene



Klimakloke nabolag: Smart-Bike Innbyggere

• Utlånstjeneste elsykkel

• Samarbeid med velforeningene 
om utlånstjenesten

• Kommunens visjon i praksis ☺

• Oppstart våren 2019

• Skal markedsførers hos vel som 
har meldt sin interesse ☺



Budstikka 18. mars 2019



Bosettings- og integreringsprisen

Prisen er en heder til våre engasjerte og 

dyktige medarbeidere på 

Voksenopplæringssenteret, NAV Bærum, 

Flyktningkontoret, Globale Bærum og 

Bærum Arbeidssenter som har gjort en 

fantastisk jobb!

Vi hadde  aldri klart å få til de gode 

resultatene uten imponerende innsats fra 

innbyggerne i kommunen; næringslivet, 

frivillige, nabolag og skoler,



KULTUR, AKTIVITETER OG LIVSGLEDE



FNs bærekraftsmål


