
KOMMUNEREFORM 

•  Hva betyr kommunereformen for deg?

• Utredningsarbeid pågår, og dialog med deg som innbygger er sentralt! 

Informasjon til alle husstander i Øvre Eiker

DIN MENING 
ER VIKTIG!



KOMMUNEN ER EN VIKTIG LEVERANDØR AV TJENESTER TIL SINE INNBYGGERE

Alle kommuner utreder nå om de skal bestå som egne kommuner eller slå seg 
sammen med nabokommuner. Kommunestyrene skal innen sommeren 2016 
fatte vedtak om eventuell sammenslåing.

Er du opptatt av kommunen du bor i? Betyr 
lokaldemokratiet noe for deg? Er kvaliteten 
på barnehage, skole og eldreomsorg eller andre 
kommunale tjenester viktig? Kommunegrenser 
og kommunestruktur handler nettopp om slike 
spørsmål. 

Kommunereform
Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres 
en kommunereform, og budskapet er: 
”Kommunene skal ha kraft og størrelse til å 
møte de utfordringer som venter”. Det kan bety 
færre kommuner i Norge. I 2016 skal kommunene 
gjøre vedtak om eventuelle kommunesammen-
slåinger. Stortinget vedtar den nye kommune- 
strukturen i 2017 og eventuelt ny kommune 
trer i kraft 1. januar 2020. 
Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert 
til å starte prosesser for å avklare om det er 
aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 

MÅL FOR KOMMUNEREFORMEN

• Gode og likeverdige tjenester til 
 innbyggerne
• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
• Bærekraftige og økonomiske robuste 
 kommuner
• Styrket lokaldemokrati og gi større 
 kommuner flere oppgaver



KOMMUNEN ER EN VIKTIG LEVERANDØR AV TJENESTER TIL SINE INNBYGGERE

Felles utredning
Kommunene Drammen, Svelvik, Sande, Lier, 
Nedre Eiker og Øvre Eiker har i fellesskap utredet 
ulike alternativer for ny kommune. Utredningen 
skal danne et felles grunnlag for kommunenes 
beslutning om retningsvalg for ny kommune. 
Retningsvalget er den enkeltes kommunes 
ansvar å ta og krever vedtak i de respektive 
kommunestyrer. 
I tillegg har Kongsberg kommune utredet 
hovedlinjene i alternativer til kommunesammen-
slåing for Kongsberg. 

Utredningene finner du på 
www.ovre-eiker.kommune.no 

Alternativer i Øvre Eiker 
Øvre Eiker har laget en egen utredning og 
vurdert følgende alternativer: 
• Øvre Eiker kommune som egen kommune
• Øvre Eiker sammen med Nedre Eiker
• En storkommune i Drammensområdet
• Øvre Eiker sammen med Modum og Sigdal
• Øvre Eiker sammen med Kongsberg 
Utredningen finner du på kommunens 
hjemmeside.

Det er partssammensatt utvalg som er styrings-
gruppe for arbeidet med kommunereformen. 
Kommunestyret skal fatte vedtak om retningsvalg 
tidlig i 2016. 

DIN MENING ER VIKTIG!

ENGASJER DEG I 

KOMMUNEREFORMEN



Aktuelle nettsider:

www.ovre-eiker.kommune.no

www.fylkesmannen.no/buskerud

www.kommunereform.no

www.nykommune.no

Øvre Eiker kommune
Postboks 76, 3301 Hokksund
Tlf 32 25 10 00
post@ovre-eiker.kommune.no
www.ovre-eiker.kommune.no 

I kommunen har det vært møter med grendeutvalgene, 
flere frivillige organisasjoner og pensjonistforeninger 
med kommunereform som tema. Da kommune-
reformen handler om fremtiden, har samtlige skoler kjørt 
en prosess med kommunereform som tema. 

INNBYGGERUNDERSØKELSE
I prosessen frem mot endelig vedtak er det viktig å høre din mening. Kommunestyret har der-
for besluttet å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Et stort utvalg av innbyggere fra 16 år 
og oppover vil bli ringt opp av Opinionen AS for å svare på spørsmål om dine synspunkter på 
kommunereformen. 

FOLKEMØTE TIRSDAG 26. JANUAR 2016 KL. 18.00 I FESTSALEN PÅ RÅDHUSET
Du er velkommen til folkemøte med kommunereform som tema. Her vil blant annet resultatet 
av innbyggerundersøkelsen bli presentert. 

Engasjer deg i kommunereformen!
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