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Et bærekraftig Bærum for fremtiden



Velkommen til ORE-samling i Bærum



#euroregionsweek



127.000 innbyggere

20% innvandrerbakgrunn

Bærum – en bærekraftig kommune

Høy andel elbiler

73.000 arbeidsplasser

7 500 årsverk – 12.600 ansatte

200 tjenestesteder   

10,3 milliarder brutto budsjett 
Norges 5. største kommune

1/3 blokkleiligheter
1/3 rekkehus
1/3 eneboliger

Frivilligheten blomstrer

3. største 
olje- og 
gasskommune i 
antall ansatte, etter 
Stavanger og Sola

Over 150 nasjonaliteter

750
nye boliger per år





95 %



Dagens barn kommer aldri til å 
forstå koblingen mellom disse 



Sammen skaper vi fremtiden 
Mangfold - raushet - bærekraft

• Fremtidens tjenester – behov og effekt 

• Balansert samfunnsutvikling – gode bysamfunn 

• Klimakloke Bærum – handle lokalt

• Kunnskapskommunen Bærum – nye partnerskap

• Sammen om Bærum – frivillighet og 
innbyggersamarbeid

• Kommune for fremtiden – relevant og innovativ



Sagt i budsjettalen og under julemiddagen

• «Alenegang er ingen løsning, det har rett og 
slett gått ut på dato»

• «Vi tenker utover og fremover. Det handler 
om partnerskap og nettverksbygging: 
SmartCity, NTNU, VID, europeisk samarbeid, 
FN-samarbeid, storbysamarbeid»

• «Et blikk og en forståelse som gjør oss rustet 
til å yte gode tjenester til våre innbyggere 
også i fremtiden»

• «Vaner blir fort uvaner når nye tider krever 
endring»



Dagens latin 

Dagens latin





Toppleder forum
og 

Strategisk forum

Hvordan kan kommune, 
næringsliv og akademia

gjøre en forskjell?



Nasjonalt nettverk 

«Bærekraftsløftet»
for 

bærekraftig 
samfunnsutvikling

Mål: Felles rammeverk og felles sett med indikatorer for å måle  status og 
implementere bærekraftsmålene i planverk og budsjettarbeid
UNECE: FNs organ for økonomisk samarbeid i Europa

Centre of Excellence for bærekraftsarbeid i Europa

United 4 Smart Sustainable Cities



Sammen med 7 hovedstadsområder i 

Europa er Bærum med i et 

erfaringsnettverk som diskuterer 

smarte, klimavennlige byområder



CDP 2018 og 2019 – Bærum på A-
listen



Innovativ og endringsdyktig
Innovativ og endringsdyktig
- inkluderende samfunn



Bærum kommunes tre 
innovasjonpriser 2019:

• Beste feil

• Stjæl med stil

• Innovasjonsprisen



Signering NTNU



Norges realfaggymnas 

og Høyskolen Kristiania
- samarbeidsavtale



Sammen skaper vi fremtiden
MANGFOLD – RAUSHET - BÆREKRAFT


