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Rammer for samarbeid
Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og 
Kristelig Folkeparti har avklart hvordan det 
borgerlige flertallet på 32 av 51 mandater 
i Bærum kommunestyre som ble oppnådd 
ved valget 9. september 2019 skal forvaltes 
i kommunestyreperioden 2019-2023.

De fire partiene er enige om at flertallet i 
størst mulig grad skal forvaltes i fellesskap 
og å søke et politisk samarbeid basert på 
åpenhet, tillit og gjensidig respekt. Målet 
med samarbeidet er å sørge for at alle par-
tier opplever større politisk gjennomslag i 
fellesskap enn det hvert enkelt parti ville 
hatt muligheten til å oppnå hver for seg.

Denne politiske samarbeidsplattformen 
gjelder for kommunestyreperioden 2019-
2023, men mange av de politiske satsnin-
gene som beskrives har mål og virkemidler 
som må realiseres på lengre sikt, og plat-
tformen innebærer derfor også en intens-
jon om å videreføre samarbeidet mellom de 
firepartiene ut over fire-års perioden.

Samarbeidsplattformen inneholder ikke en 
uttømmende liste over de politiske initiativ 
eller forslag de fire partiene har til hensikt å 
fremme i perioden, men beskriver de vik-
tigste politiske satsingene de fire partiene 
ønsker å gjennomføre i fellesskap i Bærum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felles verdigrunnlag
Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og 
Kristelig Folkeparti deler verdigrunnlag og 
politisk forankring. Alle de fire partiene 
bygger sin politikk på frihet og tillit til en-
keltmennesket, familien, gründeren, lokal-
samfunnet og frivilligheten. 

De fire partienes verdiforankring ligger i 
rettsstatens og demokratiets prinsipper 
og den kristne og humanistiske kulturarv. 
Dette har gitt oss verdier som menneskev-
erd, nestekjærlighet og forvalteransvar, og 
idealer som likeverd, frihet, ansvar for en 
selv og hverandre og respekt for naturen. 
De fire partiene ser det som et politisk mål 
å skape større rom for private, lokale og 
frivillige initiativ.

Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og 
Kristelig Folkeparti deler ønsket om å gjøre 
Bærum mer bærekraftig i tråd med FNs 
bærekraftsmål. Vi står overfor mange store 
og grunnleggende utfordringer. Det krev-
er en samlende og engasjerende politikk 
tuftet på fremtidsoptimisme, fakta og en 
lyttende holdning til innbyggernes behov 
når vanskelige avgjørelser skal tas og store 
endringer skal iverksettes.
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Utfordringer og 
muligheter for  
Bærumssamfunnet
Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig 
Folkeparti vil gjøre Bærum til en enda bedre 
kommune å bo og drive næringsvirksomhet i. 
Bærumssamfunnet har store muligheter, men 
står også overfor utfordringer som må møtes 
med offensiv og konstruktiv politikk. 

De viktigste utfordringene Bærums- 
samfunnet står overfor i tiden fremover er:

• Knapphet på arealer: Arealknapphet er 
en utfordring i en presskommune som 
Bærum. Samtidig er Bærum avhengig av å 
legge til rette for utvikling av nye boliger 
og ny næringsvirksomhet for å sikre frem-
tidig vekst.

• Samferdsel og infrastruktur: Økende 
transportbehov som følge av befolk-
ningsvekst gjør at vi trenger bedre og mer 
bærekraftige samferdselsløsninger. Nye 
veier, nye sykkel- og gangveier og bedre 
kollektivtilbud må på plass.

• Klima og miljø: Klimagassutslippene må 
reduseres og avfall og andre ressurser må 
håndteres på en god måte. Det må legges 
til rette for at alle kan ta gode klima- og 
miljøvalg i hverdagen.

• Flere eldre: Økt levealder kombinert med 
befolkningsøkning gjør at flere seniorer 
trenger bistand, omsorg og helsefrem-
mende tiltak.

• Bistandsbehov blant unge: Flere unge har 
behov for bistand. Satsningen rettet mot 
ungdom må styrkes, særlig innen rus- og 
psykiatri.

• Integrering: Bærum har blitt et mer mang-
foldig og flerkulturelt samfunn enn før. Det 
gir mange nye muligheter, men også nye 
utfordringer.

• Kommuneøkonomi: De kommunale in-
vesteringsbehovene er store som følge av 
vekst. Bærum kommune skal fortsatt ha 
gode tjenester og en sunn økonomi, uten 
innføring av eiendomsskatt.
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Gode oppvekstsvilkår skal være et priorit-
ert politisk område. Alle barn i Bærum skal 
få de samme mulighetene til å skape seg 
en god fremtid, kjenne seg trygge og op-
pleve mestring i barnehagen, på skolen og i 
nærmiljøet. Vi vil styrke arbeidet med inte-
grering, god psykisk helse og livsmestring, 
og hindre utenforskap og fattigdom.

Barnehage
De ansattes kompetanse er avgjørende for 
kvaliteten i barnehagene og vi ønsker å 
styrke det pedagogiske tilbudet. Vi vil leg-
ge til rette for flere medarbeidere med høy 
faglig kompetanse og styrke norsk-kom-
petansen blant ansatte.

Private barnehager er viktige for barne-
hagedekningen, og kvaliteten og mangfol-
det i tilbudet. For at barna skal få et best 
mulig tilbud trenger barnehagene forutsig-
bare og gode vilkår.

Skole og SFO
Skolen skal gi barn og ungdom kunnskap 
og kompetanse til å møte voksenlivet og 
fremtiden. Hver enkelt elev skal oppleve 
å bli sett og hørt. Vi mener at skolene må 
få frihet til å finne de beste pedagogiske 
løsningene. Vi vil videreføre satsingen 
på etter- og videreutdanning av lærerne 
og evaluere bruken av nye teknologiske 
løsninger i undervisningen.

Skolene har et ansvar for å tilby tilpasset 
opplæring. Dette gjelder både de elevene 
som har høy mestringsevne og de som 
strever med fagene. Skolene trenger mer 

kompetanse i å forebygge og avdekke 
eventuelle lærevansker, og tilstrekkelige 
ressurser for raskt å kunne sette inn ekstra 
støtte og veiledning ved behov. Dyktige 
elever skal få individuell oppfølging og 
mulighet til å realisere sitt potensial. Mob-
bing skal bekjempes aktivt, både fysisk og 
på nett, ved å ansvarliggjøre skoleledelsen.

Skolebyggene skal i størst mulig grad være 
tilgjengelige også utenom skoletiden og 
som hovedregel skal det bygges flerbruk-
shall ved utvidelse av skolebygg.

SFO skal være et sted for lek og læring. 
Barna skal få tilbud om leksehjelp og ak-
tiviteter, samtidig som de får nok tid til fri 
lek. Vi vil følge opp regjeringens initiativ og 
sørge for at elever med særskilte behov på 
5.-7. trinn får gratis SFO.

Barnevern
Barnets beste skal ligge til grunn for alle 
barnevernets beslutninger som berører et 
barn. Forebygging, tidlig innsats og kom-
petanse skal prege barnevernet i Bærum, 
og legge grunnlaget for at flest mulig 
barn skal vokse opp i sin egen familie. Det 
er et mål å holde antall institusjons- og 
akuttplasseringer lavest mulig, og familier 
skal få mulighet til samarbeid, veiledning 
og medvirkning i sin kontakt med barnev-
ernet. Dersom tiltak ikke fører frem, er 
omsorgsovertagelse nødvendig. Når et 
barn må plasseres utenfor hjemmet skal 
kommunen sørge for god oppfølging. Vi vil 
videreføre MST-CAN, et tilbud der barnev-
ernsansatte veileder familien i hjemmet.

Familien
Familiene skaper og sikrer en trygg ramme 
rundt barns oppvekst, uansett hvilken form 
den enkelte familie måtte ha. Vi vil styrke 
familiene, ikke styre dem. En god barndom 

Kunnskap og  
oppvekst

Felles satsinger i Bærum
Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig  
Folkeparti i Bærum er enige om å i fellesskap gjennomføre 
politiske satsninger på følgende områder:
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Bærumssamfunnet er bygget på tillit, sam-
hold og muligheter for alle. Skal vi lykkes 
med integreringen må vi legge vekt på rom 
for mangfold, og respekt for grunnleggen-
de verdier og normer som samfunnet vårt 
er bygget på.

Integrering er en toveisprosess. Den krev-
er betydelig innsats fra den enkelte, men 
også fra Bærumssamfunnet som skal gi like 
muligheter for alle uavhengig av bakgrunn. 
En god integreringsprosess forutsetter 
felles forståelse av det norske samfunnet 
og av norsk kultur. Samtidig er det viktig at 
terskelen for å komme i jobb eller utdan-
ning senkes.

Hverdagsintegreringen skjer når mennesker 
møtes i små og store fellesskap, i nabolag-
et, på fotballaget, på jobb eller gjennom 
frivilligheten. Derfor er det avgjørende at 
alle tar sin del av ansvaret for at alle som 
kommer til Bærum føler seg velkommen og 
får muligheten til å lykkes. Her må næring-
slivet, frivilligheten, sosiale entreprenører 
og kommunen bidra. Det er særlig viktig at 
barn og unge med innvandrerbakgrunn får 
muligheten til å delta i aktiviteter på lik linje 
med andre.

Vi vil sørge for at inkludering av innvandre-
re og andre som står utenfor arbeidslivet 
er prioritert i kommunale planer. Det skal 
være tydelige resultatmål og rapporter-
ing på resultater. Vi vil arbeide for at både 
kommunen og private aktører tilbyr praksis- 
eller lærlingeplasser for innvandrere med 

tilhørende heving av språkkompetanse. Ar-
beidet med norskopplæring av flerspråklige 
ansatte i barnehage, skole og etterutdan-
ning styrkes.

Vi vil arbeide for at flyktninger bosettes 
jevnt fordelt over hele kommunen. Prosjek-
tet «Globale Bærum», som er et samarbeid 
mellom næringslivet, frivillighet, sosiale 
entreprenører, stat og kommune med mål 
om å få 1.000 innvandrere i jobb i løpet av 
tre år, videreføres. Vi vil også stimulere til 
at flere kvinner med innvandrerbakgrunn 
kommer i arbeid, blant annet gjennom 
mentorordninger, språkopplæring og aktiv 
rekruttering. Vi vil arbeide for å øke arbeid-
splasser ved aktivitetskafeene på sykehjem 
og i omsorgsboligene i samarbeid med 
flere sektorer.

Vi vil gi tilbud om foreldreveiledningen 
ICDP ved flere skoler, barnehager og i 
introduksjonsprogrammet og arbeide for å 
øke andelen av barn med innvandrerbak-
grunn i barnehage og SFO. Vi vil styrke in-
tegreringsarbeidet for enslige mindreårige 
asylsøkere og sørge for at det utarbeides 
en handlingsplan mot hatytringer mot re-
ligiøse minoriteter i Bærum.

Integrering

Helse og sosial
Folkehelsen i Bærum er generelt meget 
god. Kommunens tjenester innen helse- og 
sosialfeltet skal fremme innbyggernes helse 
og mestringsevne, slik at de kan klare seg 
selv og være uavhengige av det offentlige 
hjelpeapparatet lengst mulig. Fortsatt sats-
ing på forebyggende arbeid og et helhetlig 
behandlingstilbud skal prioriteres. Vi vil 
arbeide for å bedre dekningsgraden av 
fastleger, utvikle tilbudet legevaktbilen og 
arbeide for døgnåpne apotek.

En god sosialpolitikk er en av grunn-
steinene i velferdssamfunnet. Arbeidslin-
jen, som innebærer at det skal lønne seg å 

varer hele livet og vi vil derfor intensivere 
arbeidet mot vold og overgrep mot barn. 
Vi vil styrke den målrettede innsatsen for 
lavinntektsfamilier og søke om at Bærum 
blir forsøkskommune for regjeringens fritid-
skort-ordning. Vi vil styrke Home Start-til-
budet.
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jobbe, skal videreføres. Et godt sikkerhets-
nett er viktig for dem som faller utenfor 
jobbmarkedet, enten som følge av sykdom 
eller av andre årsaker. Hull i CVen skal ikke 
blokkere mulighetene til å komme tilbake i 
arbeidslivet. God rehabilitering, muligheten 
til å jobbe og å være en del av et fellesskap 
gir bedre helse. Vi vil arbeide for flest mulig 
heltidsstillinger innen helse og sosial.

Vi vil forebygge ensomhet og utenforskap, 
og opprettholde og videreutvikle prosjekter 
som «Lyset i hverdagen», «Høl i CV’en» og 
Rap-clinic. Vi ønsker å ha et godt samar-
beid med aktører som Fontenehuset, Villa 
Walle, Frelsesarmeen, Røde Kors og andre 
sosiale entreprenører. Arba skal videre-
utvikles. Vi vil også videreføre prosjektet 
«Leie til eie» for velferdsboliger og sikre 
rett tildeling av startlån slik at også innbyg-
gere med sammensatte hjelpebehov kan få 
en bo-karriere. De kommunale tjenestene 
hos NAV skal gjennomgås.

Rus og psykisk helse er et prioritert 
satsningsområde for de fire partiene. Den 
nasjonale opptrappingsplanen for rus 
bidrar til at flere får hjelp. Hjelpen skal gis 
tidligere og være tilpasset den enkeltes 
behov. Rusomsorg begynner med forebyg-
ging og holdningsskapende arbeid. Fore-
byggende arbeid forutsetter samarbeid 
mellom hjem, skole, barnevern, politi, idrett 
og kulturliv. Rusforebyggende arbeid blant 
ungdom er spesielt viktig fordi vi vet at 
tidlig bruk av rusmidler gjør at mange får 
problemer senere i livet. Vi vil ha økt fokus 
på rask rusbehandling, og sikre oppfølging 
og rett tilbud etter behandling. Vi vil utrede 
behandlingstilbud etter modell av Jegers-
berg gård.

Vi vil arbeide for å styrke Bærum syke-
hus og sørge for at kommunen er en aktiv 
pådriver overfor Vestre Viken helseforetak. 
«Venner av Bærum sykehus» er en viktig 
samarbeidspartner for kommunen. 

Pleie og omsorg
Bærum har en aktiv og frisk befolkning. 
Med økt levealder i befolkningen vil det 
samlede bistandsbehovet i Bærum øke 
over tid. Det skal fortsatt være trygt og 
godt å bli gammel i Bærum, og de som 
ønsker det skal kunne få bo hjemme lengst 
mulig. Vi skal sørge for at eldre i Bærum får 
muligheten til å «Leve hele livet». Fysiske, 
psykiske, sosiale og åndelige behov skal 
ivaretas.

Vi vil arbeide for flest mulig heltidsstillinger 
innen pleie og omsorg. Det skal sikres god 
norskkompetanse hos de ansatte i hel-
setjenestene. For å trygge hverdagen for 
alle som trenger det vil vi fortsatt satse på 
frihets- og velferdsteknologi. Vi vil ha fys-
ioterapi-tilbud på samtlige korttidsplasser.

Fritt brukervalg skal videreføres, og vi vil 
styrke valgfriheten for alle med omsorgs-
behov og satse på et godt samarbeid med 
frivillige. Pleietrengende ektepar/sambo-
ende som ønsker det skal sikres felles rom 
på fremtidige sykehjem.

Rett tjeneste til rett tid er viktig for å le-
vere gode og verdige tjenester til alle med 
pleiebehov. Vi vil styrke samarbeidet med 
Husbanken og private aktører for å få en 
mer helhetlig boligstruktur. Det gode nab-
olag er fremtidens løsning for omsorg- og 
velferdsboliger. Prosjektet «Fra leie til eie» 
skal innføres også for omsorgsboliger. Vi vil 
gjennomføre prøveprosjekt der studenter 
kan bo på sykehjem for å bidra til økt aktivi-
tetsnivå.

Gode bo- og aktivitetstilbud skal utvikles 
i samarbeid med brukere og pårørende, 
og det skal være «aktivitør» ved alle syke-
hjem og i omsorgsboliger for eldre. An-
delen hjemmeboende som får brakt hjem 
ernæringsriktig og god mat fra Bærum 
storkjøkken skal økes, og det skal sikres at 
alle mottakere av helsetjenester får fulgt 
opp sin ernæringsstatus.

Vi vil legge til rette for at mennesker med 
nedsatt funksjonsevne kan ha en aktiv og 
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Behovet for bedre samferdselsløsninger 
både i Bærum og i hele hovedstadsre-
gionen er stort, både som følge av befolk-
ningsveksten og for å redusere klimagas-
sutslippene fra transportsektoren. Gode 
velferdstjenester og konkurransekraft for 
næringslivet krever både en moderne infra-
struktur med høy kvalitet, og effektive og 
sikre transportløsninger. Bedre kollektivtil-
bud, nye sykkel- og gangveier og nye veier 
må på plass.

Vi vil legge til rette for at det bygges ut 
flere og bedre gang- og sykkelveier i hele 
kommunen. Det er et mål at barn skal 
kunne komme seg trygt til skolen og at 
flere voksne kan sykle eller gå til jobb.

Vi vil arbeide for etableringen av sam-
menhengende gang- og sykkelvei langs 
Vollsveien og Griniveien, men Sauejordet 
skal bevares. Vi vil også sørge for gode 
sykkelparkeringer ved offentlige bygg, han-
delssteder, idrettsanlegg o.l. og sikre godt 
vedlikehold både av gang- og sykkelveier 
og veinettet, også vinterstid.

Det er svært viktig at ny E18 Vestkorridoren 
gjennomføres i tråd med Stortingets ved-
tak. Vi vil også arbeide for ferdigstillelse av 
strekningen Bjørum-Skaret som planlagt 

på ny E16. Lysaker skal reguleres til et godt 
kollektivknutepunkt og samtidig sikres en 
god stedsutvikling.

Vi vil arbeide for en raskest mulig realiser-
ing av Fornebubanen, flere avganger på 
Kolsåsbanen og forlengelse av Kolsåsbanen 
til Rykkinn. I tillegg mener vi at forlengelse 
fra Rykkinn til Sandvika og trasé for by-
bane/bussfelt mellom Sandvika og Kolsås 
bør utredes.

Vi vil arbeide for å få til én takstsone for 
kollektivtransport i hele Bærum, som er 
felles med Oslo. Kollektivtilbudet på tvers 
i Bærum bør styrkes, gjerne gjennom 
bruk av matebusser til knutepunktene. Vi 
vil arbeide for å etablere flere gratis inn-
fartsparkeringsplasser både for biler og 
sykler nær stasjoner og holdeplasser. Vi vil 
arbeide for å etablere utslippsfrie kollek-
tivløsninger på sjøen i indre Oslofjord.

Vi vil videreføre insentiver til å velge nul-
lutslippskjøretøy, og stille krav til lav- og 
nullutslippsløsninger ved kjøp av kommu-
nale transporttjenester der det er mulig. 
Vi vil også arbeide for å tilrettelegge for 
at det kan etableres private bildelings- og 
bilkollektivordninger i kommunen og til-
rettelegge for forsøk med selvkjørende 
kjøretøy.

Samferdsel

Klima og miljø
Klimaendringene og tap av naturmang-
fold er vår tids største utfordringer. Vi vil 
føre en ambisiøs lokal klima- og miljøpoli-
tikk som bygger på forvalteransvaret og 
føre-var-prinsippet. Vi mener at vi alle har 
en moralsk forpliktelse til å overlate jorden 
til neste generasjon i minst like god stand 
som i dag og at Bærum skal være en le-
dende kommune på klima- og miljøområ-
det. Det skal være enkelt å ta kloke klima- 
og miljøvalg i hverdagen. 

meningsfull hverdag og styrke fokus på 
deres ernæring og helse.

Vi vil utvikle en egen pårørendestrate-
gi. Det skal foretas en gjennomgang av 
kommunens omsorgstjenester for å bedre 
kvaliteten, sikre god effektivitet og til-
strekkelig kapasitet. Hospice Stabekk skal 
fortsatt være et godt tilbud for mennesker i 
livets siste fase.

Vi vil utvikle samarbeidet med næringslivet 
og frivillige aktører til beste for våre eldre 
og personer med nedsatt funksjonsevne.
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Klima
Det langsiktige målet er at Bærum skal 
være et innovativt og moderne lavutslipps-
samfunn innen 2050. Vi mener at kom-
munene kan og skal spille en viktig rolle i 
arbeidet med å redusere klimagassutslip-
pene, og dermed gi sitt bidrag til at Norge 
når sine forpliktelser overfor EU satt i Par-
is-avtalen.

Vi vil øke kommunens ambisjonsnivå for 
utslippskutt frem mot 2030, og vil ved rev-
idering av klimastrategien be rådmannen 
legge frem en sak om hvilke tiltak som må 
til for å kutte utslippene i Bærum med hen-
holdsvis 50, 65 og 85 prosent. Klimabuds-
jett og -regnskap skal tallfestes og knytte 
utslipp til kommunens budsjett.

På sikt er målet at alle kommunale kjøretøy 
skal ha nullutslipp, også tyngre kjøretøy. 
Vi vil legge tilrette for at boliger, nærings-
bygg og kommunale bygg i Bærum skal 
være areal- og energieffektive og ta i bruk 
fremtidsrettede energiløsninger og klimatil-
passede materialer. Vi vil også utrede flere 
insentiver som kan bidra til å gjøre Bærums 
bygningsmasse mer energieffektiv. Etabler-
ing av solceller, solfangere eller tilsvarende 
alternativer skal vurderes på offentlige 
bygg.

Miljø, ressursbruk og  
klimatilpasning
Den globale oppvarmingen fører til et 
varmere, våtere og villere klima – også i 
Bærum Kombinasjonen av økt utbygging 
og kraftigere nedbør gjør at vi står foran 
store utfordringer knyttet til håndtering 
av overvann i utbygde områder. Her går 
Bærum i bresjen for å finne nye og fre-
mtidsrettede løsninger sammen med le-
verandørmarkedet.

Ny teknologi og sirkulær økonomi styrker 
mulighetene for bedre ressursutnyttelse, 
samtidig som det åpner for nye, grønne 
forretningsmuligheter for næringslivet. Vi 
mener at kommunen gjennom sin rolle som 
innkjøper skal etterspørre ressurseffektive 
og klimavennlige produkter og tjenester 
som er vurdert i et livsløpsperspektiv. Vi vil 

legge til rette for virksomheter som bidrar 
til sirkulær økonomi, som for eksempel rep-
arasjon, oppgradering og gjenbruk.

Bærum skal bli en foregangskommune 
innen sirkulær ressursutnyttelse og bidra 
til økt bevisstgjøring om nødvendigheten 
av klimaklok ressursforvaltning, gjenbruk 
og grønn teknologi. Bruken av engang-
splast og andre ikke resirkulerbare en-
gangsartikler skal reduseres i alle deler av 
kommunens virksomhet. Vi vil stimulere 
til å redusere matsvinn i offentlig og privat 
virksomhet, eventuelt i samarbeid med 
frivillige organisasjoner.

Kommunen skal levere kostnads- og res-
surseffektive tjenester av høy kvalitet 
innenfor vann, avløp og renovasjon og 
den forserte rehabiliteringen av vann- og 
avløpsnettet skal videreføres. Vi vil vurdere 
hvordan kildesorteringen i det offentlige 
rom kan styrkes og hvordan sorteringen av 
glass og metall i private husholdninger kan 
bli bedre. Antall returstasjoner skal økes.

Vi vil arbeide for at Statnetts nye planlagte 
høyspentnett gjennom Bærum legges i bak-
ken.

Naturvern og biologisk  
mangfold
Bærum har et rikt naturmangfold. Kom-
munen har flotte, særegne, sammenhen-
gende og verdifulle kulturlandskap med 
stor artsrikdom. Dette representerer en 
betydelig verdi for befolkningen og et stort 
forvalteransvar for oss alle. Vi tar natur-
mangfoldet på alvor og vil legge til rette 
for kompetanseoppbygging og helhetsten-
kning på tvers av sektorer og økt samarbeid 
mellom ulike aktører og kommunen. Verdi-
fulle naturressurser må sikres slik at de ikke 
blir omdisponert og at viktige biotoper ikke 
går tapt. Åpne elver og bekker er viktig for 
det biologiske mangfoldet i kommunen som 
levested for insektarter og spiskammer for 
amfibier, fisker og fugler.

Vi vil videreføre arbeidet med gjenåpning 
av bekker og styrke arbeidet for å sikre 
vassdragene mot forurensning, fysiske 
inngrep og annen aktivitet som påvirker 
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Kommunen skal legge til rette for organ-
isert og uorganisert aktivitet, frivillighet og 
samarbeid med organisasjoner, det private 
næringsliv og enkeltpersoner.

Et bredt idretts- og aktivitetstilbud sikrer 
muligheter til bevegelse og engasjement, 
fremmer helse og gode vaner. Vi vil vid-
ereføre støtten til breddeidretten, legge til 
rette for toppidrett i Bærum og sørge for at 
alle barn og unge skal få ta del i aktiviteter.

Vi er opptatt av at alle skal få tilgang til og 
glede av våre gode natur- og friluftsom-
råder og det gode løypenettet og turst-
iene skal opprettholdes. Det må gis bedre 

mulighet til å komme frem til utfartspunkter 
ved kollektivtransport og tilrettelegges 
flere parkeringsplasser. Vi vil arbeide for å 
gjøre strandsonen tilgjengelig for allmen-
heten.

Et rikt og variert kulturliv ivaretar innbyg-
gernes ulike behov og interesser. Vi vil 
opprettholde og prioritere støtten til or-
ganisasjoner som arbeider for og med barn 
og unge, og at Kulturhuset skal gi et godt 
tilbud til alle brukergrupper. Det skal utar-
beides en oversikt og systematikk for ar-
beidet med Bærums museer, samlinger og 
kulturminner. Vi vil videreutvikle kulturklyn-
gen rundt Gamle Fornebu kultursenter og 
gjennomføre et bylab-prosjekt. Vi vil bidra 
til å videreutvikle Henie Onstad kunst-
senter som internasjonalt visningssted for 
samtidskunst. Kommunens bibliotektilbud 
skal opprettholdes og videreutvikles. Vi vil 
opprettholde og videreutvikle fritidsklubber 
og seniorsentrene.

Vi vil at Bærum fortsatt skal være en 
foregangskommune når det gjelder friv-
illighet og innbyggermedvirkning. Vi vil 
videreføre støtten til frivillige organisas-
joner og sørge for at frivilligheten får god 
tilgang til kommunale lokaler. Vi vil legge til 
rette for at det er enkelt å bidra som frivillig 
i kommunen.

For en videre god utvikling av Fornebusam-
funnet ønsker vi et tett samarbeid med 
befolkningen, organisasjoner og næringsliv 
for å utvikle løsninger på konkrete sam-
funnsbehov. Vi ønsker å skape løsninger for 
fellesskapet som er basert både på loka-
lkunnskap og fremtidige behov.

Idrett, friluftsliv, 
kultur og  
frivillighet

vassdragene negativt. Vi vil videre styrke 
arbeidet med opprydning i vassdrag 
og strandsonen og arbeidet mot marin 
forsøpling og plast i havet, gjerne i sa-
marbeid med frivilligheten og nabokom-
munene. Det skal utarbeides en plan for å 
forhindre avrenning av granulater til vass-
drag og andre vannkilder fra kunstgress-
baner i Bærum. Gamle søppelfyllinger skal 
sikres og sanering vurderes.

Vi vil ta vare på Bærums grønne lunger, 
turstier og naturområder, og arbeide for 
sammenhengende nettverk av grønne 
korridorer og ferdselsårer mellom fjorden, 
byggesonen og marka. Det skal stimul-
eres til urbane grønne løsninger i og ved 
tettsteder og sentre. Vi vil også arbeide 
for å gjøre flere friområder, inkludert sk-
jærgården, tilgjengelige for allmennheten. 
Blomsterenger skal i større grad få stå 
uklippet i parker, langs turstier og veier, 
spesielt med tanke på å ta vare på polliner-
ende insekter.
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Tro er viktig i manges liv, og Kirken og de 
øvrige tros- og livssynssamfunnene gjør et 
viktig arbeid innen sjelesorg, sorgarbeid og 
for barn og unge i kommunen, for eksempel 
gjennom tilbud som kor og speidergrupper. 
Kirker og andre gudshus er samlingspunk-
ter for mange ved viktige begivenheter 
i livet og andre hendelser. Trosfrihet og 
toleranse overfor annerledes tenkende 
og troende er grunnleggende verdier, 
som må være gjensidige og omfatte alle 
grupper i kommunen. Vi vil videreføre det 
gode samarbeidet med Kirken og tros-
samfunnene, og sikre deres rammevilkår. 
Middelalderkirkene Tanum og Haslum er 
kulturperler som må ivaretas spesielt. De 
øvrige kirkebyggene sikres verdibevarende 
vedlikehold. Vi vil arbeide for realisering 
av et flerbrukshus med kirkerom på Fornu-
bu S. Kommunen vil opprettholde støtten 
til det diakonale samtaletilbudet 13-20 for 
ungdom.

Kirken og andre 
tros- og livssyns-
samfunn Bærum har noen av landets mest verdifulle 

arealer. Vi vil ta vare på etablerte bomiljøer, 
naturområder og kulturlandskap, og samti-
dig legge til rette for utvikling. Vi vil skape 
forutsigbarhet gjennom arealplaner som 
ivaretar balansen mellom vekst og vern. 
Gjennom ambisiøse og gjennomførbare 
mål kan vi sikre at også våre etterkommere 
får en god kommune å leve i.

Vi vil føre en arealpolitikk som legger til 
rette for at bedrifter og næringsvirksom-
het kan få utvikle seg, legge til rette for en 
god byutvikling i Sandvika og bidra til en 
balansert senterutvikling. Utviklingen av 
områdene rundt E18, Lysaker, Sandvika og 
Fornebu skal ha hovedprioritet i kommende 
periode.

Vi vil føre en restriktiv utbyggingspolitikk 
i områder med småhus og rekkehus for 
å opprettholde strøkenes karakter. Vi vil 
bevare Bærums identitet med kulturmiljøer, 
rekreasjonsområder og grønne lunger in-
nenfor byggesonen samt løkker og skogholt 
i nærmiljøene. 

Ny utbygging må gi positive bidrag til 
omgivelsene. Det må derfor stilles tydelige 
krav til god arkitektur og formgivning. Vi 
vil arbeide for å sikre et åpent og grønt 
Bærum, med levende lokalsamfunn. Vi vil 
utarbeide en strategi for småhusbebyg-
gelse i Bærum. Satsning på estetikk og 
formgivning er viktig, og vi vil at det utar-
beides en arkitekturstrategi for Bærum.

Ved gjennomgangen av kommuneplan-
ens arealdel skal matjord, kulturminner 
og naturmangfoldet ivaretas. For å kunne 
arbeide målrettet og kunnskapsbasert for 
å ta vare på naturmangfoldet i kommunen 
skal det utarbeides en strategi for bevar-
ing av naturmangfoldet. Tilrettelegging av 
naturområder må styrkes slik at de får økt 
beskyttelse og slik at innbyggerne får økt 
mulighet for naturopplevelser.

Areal- og  
boligpolitikk
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Næringspolitikk
Bærum er en sterk næringslivskommune 
med mange kunnskapsintensive, høyte-
knologiske og innovative virksomheter. Vi 
vil arbeide for at Bærum fortsatt skal være 
en foretrukken etableringskommune med 
gode og forutsigbare rammevilkår både for 
både bedrifter og ansatte. Vi vil stimulere 
bedrifter til å satse på forskning og ut-
vikling, og bidra til å gjøre ny kunnskap og 
teknologi tilgjengelig og anvendbar. Det 
er et mål med et variert næringsliv, slik at 
flest mulig kan ha sitt daglige virke innen 
kommunens grenser. Det gir høy arbeids-
deltakelse, mindre pendling, er miljøvennlig 
og bidrar til lokal utvikling. Vi tror at nær-
ingslivet i Bærum har stor evne til omstilling 
og ønsker å legge til rette for utvikling av 
varer og tjenester som er mer bærekraftige 
og miljøvennlige. Vi vil legge forholdene til 
rette for at lokal handels- og tjenesteytende 
næring kan få utvikle seg.

Vi vil stimulere til grønn omstilling i næring-
slivet, for eksempel ved å fasilitere utviklin-
gen av tech- hubber og -miljøer på inter-
nasjonalt nivå i samarbeid med gründere 
og etablert næringsliv. Vi vil også legge 
til rette for næringsklynger som bidrar til 
nytenking og skaper arenaer for etablert 
næringsliv, gründere og offentlig sektor.

Vi vil arbeide for en god balanse mellom 
tilbud og etterspørsel når det gjelder 
lærlingeplasser. Kommunen skal gjennom 
sine anskaffelser stimulere til innovative og 
klimakloke løsninger. Vi vil arbeide for eta-
blering av nye høyskole- og universitetsmil-
jøer i Bærum.

Vi vil legge til rette for teknologispesiali-
serte videregående skoler, og legge til rette 
for samarbeid mellom utdanning og nær-
ingsliv for å sikre et fremtidsrettet utdan-
ningstilbud og samarbeid om forskning 
og utvikling. Vi vil også legge til rette for 
private og ideelle aktører som arbeider for 
å kvalifisere og inkludere utsatte grupper 
i arbeidslivet, eller drift og utvikling innen 
helse- og omsorgsrelaterte tjenester.

Vi vil støtte utviklingen av flere kul-
turnæringsklynger, som på Fornebu, Film-
parken på Jar og Tanken i Sandvika. Det 
bør særlig satses på unge talenter og bygg-
es miljøer knyttet til dem.

Vi er garantisten mot innføring av eien-
domsskatt i Bærum.

Ledelse,  
utvikling og  
økonomistyring
Bærum kommune er en veldrevet kom-
mune, og det skal fortsatt legges stor 
vekt på brukerorientering, effektivitet, 
kompetanse, innovasjon og høy kvalitet i 
tjenesteproduksjonen. Vi vil legge til rette 
for best mulige tjenester for innbyggerne 
gjennom effektiv bruk av offentlige midler 
og er positive til konkurranse der private 
aktører kan løse oppgavene like godt eller 
bedre enn kommunen. Vi vil fortsatt styrke 
arbeidet med digitalisering, men arbeide 
mot digitalt utenforskap.

Vi vil at kommunen fortsatt skal ha åpne og 
forståelige politiske prosesser med innbyg-
germedvirkning, og et levende folkestyre 
der demokratiske beslutninger tas nær dem 
de angår. Dette krever åpne politiske pro-
sesser, tillit og involvering. Innbyggernes 
innsynsrett og deltakelse er forutsetninger 
for et godt samfunn og tillit til demokratiet.

Systematisk bruk av sammenligninger med 
andre kommuner skal sikre effektiv tjene-
steproduksjon. Samarbeid med brukerne 
skal sikres gjennom bedre opplegg for 
tilbakemeldinger. Medarbeiderne er kom-
munens største ressurs og avgjørende for 
kvaliteten på tjenestene. Vi vil arbeide for 
at Bærum kommune er en attraktiv arbe-
idsplass, og satse på videreutdanning og 
en målrettet og fleksibel personalpolitikk. 
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Vi vil ha et tett samarbeid med de ansattes 
organisasjoner og arbeide for å redusere 
kommunens sykefravær.

Bærum kommune har solid økonomi, men 
kommunen står overfor store investerings-
behov som følge av befolkningsvekst. Vi vil 
sørge for at å føre en ansvarlig økonomisk 
kommunepolitikk og at kommunens gjeld 
står i rimelig forhold til kommunens økon-
omiske evne, uten innføring av eiendomss-
katt.
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