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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
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Ville hverandre vel ☺



«Vi må spella på samma laget» 



Sagt i budsjettalen og julemiddagen des 2019

• «Respekten for hverandre og det at vi er vår 
arbeidsrolle bevisst som kommunestyre er 
viktig». 

• «Respekten for vår kompetente 
administrasjon kan jeg ikke få understreket 
ofte nok».

• «Vi må heie på hverandre, da får alle lyst til å 
være litt greiere enn det som faller naturlig for 
å benytte kommunedirektør Erik sine ord»

• «At vi trives med hverandre  - det er helt 
avgjørende.  I perioder ser vi hverandre mer 
enn de der hjemme».

• «Takk til kommunedirektøren for et 
«mindset» som ser viktige aktører rundt oss». 



Forts. 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»

• «Takk til kommunedirektøren for det gode 
langsiktige strategiske blikket, det beste i 
landet!»



Mitt bakland
- ordfører som buffer mellom politikk og administrasjon

• Hvordan gi kommunestyret samme 
forståelse og innsikt i omskiftelige 
tider – forankre utfordringsbildet

• Vaner blir fort uvaner når nye tider 
krever endring

• For å bruke professor Kåre Hagens 
ord: Omsorgskrisen skapes ikke av 
en eldrebølge, men av forestillingen 
om at omsorg ikke kan gjøres 
annerledes enn i dag 



Dagens barn kommer aldri til å 
forstå koblingen mellom disse ☺



Demografi-
utfordringer

Tillit

Endret klima, 
presset natur

Urbanisering og 
teknologisk skifte

Demografi-
utfordringer



25. September 2012



Innovasjonsprisen 2016



Budstikka 21. november 2016

Å snakke sammen om rollene 
har stor verdi – tillit

➢Hvilke forventninger har du til meg? 

➢Hvilke er viktig for deg?

➢Hva trenger jeg at du gjør? 



Synlig kommunedirektør
 Strategisk blikk       Regi     Sette dagsorden



ETT BÆRUMKompleks lederrolle



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

Balansert samfunnsutvikling –
mangfoldig, grønn og urban.

En innovativ og endringsdyktig organisasjon 
med gjennomføringskraft

Dialog og medvirkning for bedre løsninger 

Levere på visjon og mål – grunnlaget for  kommunedirektørens resultat- og utviklingsavtale

Sammen skaper vi fremtiden 
Mangfold - raushet - bærekraft



1. Fremtidens tjenester – behov og effekt 

2. Balansert samfunnsutvikling -

gode bysamfunn 

3. Klimakloke Bærum – handle lokalt

4. Kunnskapskommunen Bærum –

nye partnerskap

5. Sammen om Bærum -

frivillighet og innbyggersamarbeid

6. Kommune for fremtiden –

relevant og innovativ

Hva vil vi 
oppnå?

Hvordan vil vi 
gjøre det?



Mine forventninger til kommunedirektøren
Dagens oppsummering

• Forstå den verden vi lever i

• Godt strategisk blikk

• Ett Bærum – jobbe på tvers

• Klokt lederskap i egen organisasjon

• Skjønne politikkens psykologi og dele det 
med sine medarbeidere

• Politikken med i prosessene

• Lage gode beslutningsgrunnlag og peke 
på alternativer

• Innovasjon og nytenkning

• Nettverksbygger og partnerskap 

• Informere om krisene før de er i media

• Se alle gruppelederne




