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Bærum kommune

127 467 innbyggere
En mangfoldig kommune
21,1 % innvandrerbefolkning
140 nasjonaliteter



Bærekraftige tjenester som gir 
innbyggerne mulighet for økt 
selvhjulpenhet, mestring og 

læring.

Balansert samfunnsutvikling -
mangfold, grønn og urban.

En innovativ og endringsdyktig 
organisasjon med 

gjennomføringskraft.

Dialog og medvirkning for 
bedre løsninger

Bærum 2035 -
kommunens fire 

hovedmål 



Men, hvordan går det med integreringen?

• Integrerings- og bosettingsprisen for 
2018

• Gode resultater 

• En innovativ og vel anerkjent 
voksenopplæring

• Utmerket samarbeid NAV, 
flyktningtjeneste og voksenopplæring

• En fremoverlent frivillighet

• Profesjonelle avtaler med næringslivet 
– Globale Bærum

• Alle kommunale enheter skal tilby 
praksisplasser for flyktninger



Noen utfordringer?

• Høy score på levekår 

• Krevende for innvandrere med liten 
eller ingen skolebakgrunn 

• Opplevelse av utenforskap?

• Høyere arbeidsledighet for innvandrere

• Økt andel familier som lever «i 
fattigdom» = innvandrere

• Ett hvitt kulturliv?

• Vi og dem?

• Hvordan er egentlig holdningene rundt 
kjøkkenbordet i de tusen 
bærumshjem?



Har et besøk i OREs regi gitt inspirasjon til  
mangfold- og inkluderingsarbeid i Bærum?
• Et overveldende og inspirerende 

besøk i Mechelen

• En ordfører som «eide 
konseptet»

• Hvordan mobilisere 
bærumssamfunnet?

• Mulige spor



Tilnærming – hvordan lykkes (jfr Mechelen)

1
•Tydelig visjon 
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•Behovsanalyse – etter samtale med innbyggere

•«Byen» som plattform for innovative ideer fra innbyggere og næringsliv

•«Innbyggerne skaper byen» - fotomontasjer med bilder av de mangfoldige innbyggerne
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•Detaljert forberedelse av prosjektene

•Finne relevante partnere

•Fokusgrupper

•Fra «Out of the box» til spesifikke resultatorienterte handlinger



Hva opplevde jeg som viktig for Mechelen?

Anledning til å 
eksperimentere

Profesjonell 
støtte og 

ressursbruk

Visjonen 
beskyttes og 

opprettholdes
Kontinuitet

Åpenhet



førsteside
Sammen skaper vi fremtiden . Bilde av gutta

Mulig spor: «Ett Bærum – for alle»? 



«Ett Bærum – for alle»

Mangfold er en ressurs -
likeverd er en rettighet



Mangfold er en ressurs –
likeverd er en rettighet

Et inkluderende samfunn der ulikhet blir respektert og verdsatt

Normalitetsbegrepet utvides

Det skapes gode holdninger til ulikhet og likeverd gjennom å spre 
kompetanse og velge riktige aktiviteter

Det er en vilje blant kommunes innbyggere om at vi skal leve side om 
side på en god måte

Vi kommuniserer noen basisverdier og regler som ikke er 
forhandlingsbare



Økt mangfold i arbeidslivet –
satsing på kvalifisering, utdanning 

og kompetanse (her er vi godt i 
gang..)

Åpenhet og holdninger –
identitetsbygging av Bærum som 
en mangfoldig kommune med et  

godt samhold

Inkludering og likeverd som 
motpoler til segregering

«Verden i Bærum» - integrering 
gjennom kultur 

Fokus på fritidsaktiviteter

Strategi  for 

«Ett Bærum –

for alle»?????



Åpenhet og holdninger 

Identitetsbygging av Bærum som 
en mangfoldig kommune med et 
godt samhold 



Etter inspirasjon fra Mechelen
Bred forankring: Mangfold er en ressurs. Likeverd er en rettighet

Politisk forankring

Kartlegging – samtale med innbyggerne

Helhetlig tilnærming – tydelig profilering

Kommunen som rollemodell

Lederfilosofi – alle ledere har ansvar for å avdekke hindringer for mangfold og inkludering 

– inkludert implementering i alle kommunale sektorer

Dialog med næringslivet

Holdningsarbeid gjennom kampanjer til innbyggerne

Dekke informasjonsbehov til nye innbyggere – lenke til egen hjemmeside for innvandrere



«Verden i Bærum» -
Inkludering gjennom kultur, idrett og fritidsaktiviteter

Kultur:

Kultur samler mennesker og skaper entusiasme

Økt fokus på et mangfoldig kulturuttrykk

«Verden i Bærum» – en paraply for ulike prosjekter 

Bred forankring og samarbeid på tvers av kommunale 

sektorer, frivilligheten, organisasjoner og privat næringsliv

Tilbud til alle aldersgrupper



Inkludering og likeverd som 
motpoler til segregering

Tydelige forventninger til basisholdninger (slik gjør vi det i 

Bærum)

Skape tillit og felles 

møteplasser/innbyggerdialog/nærmiljøtiltak

Dialog med og mellom innvandrerorganisasjoner

Dialog med og mellom religiøse organisasjoner 

Frivilligheten som en ressurs



Involvering - dialog

Politikere

Familier med flerkulturell bakgrunn

Arbeidstakere med flerkulturell bakgrunn (internt og eksternt)

Ulike aldersgrupper

Innvandrerorganisasjoner / religiøse organisasjoner

Innbyggerpanel / frivilligheten/næringslivet



Medvirkning

Rapport viser at det er større sjanse for 

å nå et bredt utvalg av befolkningen 

dersom det innføres flere målrettede 

enkelttiltak, heller enn å satse alt på 

ett- eller på veldig generelle tiltak. Å 

møte folk der de ferdes til vanlig kan i 

mange tilfeller senke terskelen for 

deltakelse. 

Fra rapporten Medvirkning med virkning

http://www.nibr.no/filer/Samarbeidsrapport-NIBR-UniRokkansenteret-2013-web.pdf


Integrerings- og bosettingsprisen 2018

https://www.youtube.com/watch?v=q9G_SLpQHQs

https://www.youtube.com/watch?v=q9G_SLpQHQs

