VIKTIG INFORMASJON
- om Øvre Eikers fremtid

Important information
- about Øvre Eikers future and the municipalities reform

Delta i debatten og
engasjer deg!
Kanskje blir det DU
som får en telefon der
du blir bedt om å gi
råd til politikerne.

Tre muligheter
Øvre Eikers fremtid består av tre muligheter:

■■ Fortsette som egen kommune
■■ Bli del av en ny storbykommune rundt
Drammen

■■ Bli del av en ny stor by- og landkommune
sammen med Modum

Øvre Eiker kommune alene
Kommunestyret mener det er et reelt
alternativ at Øvre Eiker fortsetter som en
egen kommune. De to politiske samarbeidsplattformene som er forhandlet fram, gir
innbyggerne et grunnlag for å vurdere om
den beste løsningen for framtiden er å
fortsette som egen kommune, eller å være
med inn i en ny og større kommune.
Flere kommuner vil ”gifte seg” med oss
Øvre Eiker kommune har siden 2014 hatt en
prosess for å kunne ta stilling til en framtidig
kommunestruktur. I februar vedtok kommunestyret
at kommunen har utredet kommunereformen ferdig, men at kommunen er positiv til
videre utredning om kommunesammenslåing hvis
nabokommuner ønsker dette.
To politiske plattformer
Siden den tid har flere kommuner tatt kontakt. Ut i
fra dette har våre politikere satt seg sammen med
politikere i de aktuelle kommunene og laget to ulike
politiske plattformer: en sammen med Modum og en
sammen med kommunene i Drammensområdet for å

vise hvordan en ny kommune kan se ut. De to
plattformene kan du lese mer om på kommunens
hjemmeside under menypunktet ”Kommunereform”.
Hva har Øvre Eiker kommune vært opptatt av
i forhandlingene?
De politiske plattformene består av kommunenes
ambisjoner og prioriteringer i en eventuell ny
kommune. Øvre Eiker har fått med en rekke forhold
som er spesielt viktige for oss:
Byen og tettstedene skal utvikles
videre (legevakt innen dagens
kommunegrense), tjenestene skal
gis nærmest mulig der innbyggerne bor, skolestrukturen skal
bestå, nærdemokratiet med
grendeutvalgene og rådene skal
videreutvikles.
Eikertun Helsehus skal utnyttes
maksimalt, stedsutviklinga som
beskrevet i kommuneplanen ligger fast,
kulturinstitusjonene våre består og
Hokksund som by skal vokse og utvikles som
knutepunkt.
Sist og ikke minst: “Sammen skaper vi...”-kulturen
i kommunen skal også prege en eventuell ny
kommune med frivillighet, innbyggerengasjement og
samarbeid mellom kommunen, organisasjoner,
næringsliv og innbyggere.
Du finner mer informasjon om dette på vår
hjemmeside www.ovre-eiker.kommune.no

Fordeler og
ulemper
Regjeringens mål for kommunereformen er å skape robuste
kommuner for fremtiden som tåler
større oppgavebelastning, spesielt
innenfor velferd, og økt befolkningsvekst med spesielt press på byområder.
Fordeler
Noen av de mulige gevinstene ved å
danne ny kommune er:

■■ Sterkere fagmiljøer som bidrar til
rekruttering og god
kompetanse
■■ Bedre arealplanlegging som bygger
opp under bedre kollektiv- og
samferdselsløsninger
■■ En større kommune kan påvirke
sentrale og regionale
myndigheter mer
■■ Sterkere kommuneøkonomi som
gjør oss bedre rustet til å håndtere
nye og større oppgaver
■■ Økt rettssikkerhet for innbyggerne

Ulemper
Blant de mulige utfordringene med en
større kommune er:
■■ Økt geografisk avstand
■■ Mulig tap av stedsidentitet og
større avstand mellom innbyggerne
og politikere
■■ Konsentrasjon av kommunale
tjenester i sentrale deler av
kommunen
■■ Dårligere lokalkunnskap hos
saksbehandlerne

■■ Mindre engasjement og involvering
fra innbyggerne, samt mindre lokal
gjennomslagskraft

Noen vurderinger av fordelene
og ulempene
Øvre Eiker er en kommune som
leverer gode tjenester til innbyggerne
i dag. Vi er en såkalt lavinntektskommune. Det betyr at vi har færre
kroner å rutte med per innbygger enn
de fleste andre norske kommuner.
Til tross for dette, klarer vi å gi gode
tjenester. Det betyr at vi er både
effektive og jobber godt med kvalitetsutvikling. Dette er det mulig å klare
også i framtida, hvis vi jobber smart,
ikke forventer “det umulige” og tar i
bruk lokalsamfunnet og frivilligheten i
enda større grad enn i dag.
Samtidig er det mange behov som
fortsatt må dekkes i åra framover; vi
må bygge skoler og legge til rette for
eldre og innbyggere med særskilte
behov, vi må vedlikeholde bygg og
forebygge flom- og skredfare, for å
nevne noe. Slik behovene våre vil
være framover, vil det være
økonomisk krevende å drifte Øvre
Eiker kommune hvis vi ser noen år
fram i tid.
På den annen side er dagens
størrelse tilnærmet optimal når det
gjelder identitet, nærhet mellom
politikere og innbyggere, engasjement i lokalsamfunnet og deltakelse
i nærmiljøet. Dette er kvaliteter som
det er fare for at svekkes i en større
kommune.

Storesøster
eller lillebror
Hvis Øvre Eiker skal danne en ny
kommune sammen med en eller flere
av våre nabokommuner, har vi per i
dag to valg: Enten å danne en ny
kommune med Drammensområdet
eller å danne en ny kommune med
Modum. Disse to valgene er nokså
ulike.
Storesøster i en stor by- og
landkommune eller lillebror
i en stor bykommune?
Hvis kommunen velger Modum vil
Hokksund bli den urbane delen av en
ny landlig kommune. Vi har mange
likhetstrekk med Modum, også
historisk, med landbruk og industri
som ligner hverandre. Mange vil også
si vi har nokså lik kultur.
Hvis kommunen velger Drammensområdet vil dagens Øvre Eiker bli en
landlig utkant i en stor bykommune.
Kommunen har de senere årene rettet
mesteparten av det interkommunale
samarbeidet i retning Nedre Eiker og
Drammen. Veldig mange i kommunen
pendler også mot Drammen i dag.
Avstandene i begge alternativer vil bli
større enn i dag, men tettstedene våre
vil bestå.

Hva skjer videre?

Info in English

Dersom kommunestyret vedtar at Øvre Eiker skal inngå i
en helt ny kommune i Drammensområdet eller med
Modum, skal det utformes en felles søknad til Kommunalog moderniseringsdepartementet innen 1. juli 2016. En
eventuell ny kommune vil være operativ fra 1. januar
2020.

All municipalities were in autumn 2014 invited to start the
process to determine whether it is appropriate to merge
with neighbouring municipalities. Municipalities will
decide on this before July 1st 2016.

Rådgivende innbyggerundersøkelse
En kommunesammenslåing er en så viktig sak at
kommunens politikere ønsker å høre innbyggernes
mening før de bestemmer seg. Derfor skal det gjennomføres en innbyggerundersøkelse i perioden 8. - 15. juni.
1200 personer over 16 år vil bli oppringt. Dette antallet
er mer enn stort nok til at vi da med sikkerhet kan si at vi
kjenner standpunktene til innbyggerne våre.
Innbyggerundersøkelsen er rådgivende, og det er
kommunestyret i Øvre Eiker kommune som tar den
endelige avgjørelsen. Det skjer i kommunestyret 22. juni
2016.
Oppfordrer til engasjement
Kommunen vil legge til rette for en bredest mulig
diskusjon om dette viktige valget for innbyggerne i Øvre
Eiker kommune. Kommunen vil også sende en sms til alle
husstander der vi oppfordrer til å lese informasjonsbrosjyren, gå inn på nettet og lese de politiske
plattformene, følge med og engasjere seg i diskusjonen
i sosiale medier, aviser og ellers der kommunereformen
diskuteres.

Three choices
The future of Øvre Eiker consist of three choices:
■■ Continue as a separate municipality
■■ Be part of the new municipality direction Drammen
■■ Be part of the new municipality direction Modum

More information
Visit our website www.ovre-eiker.kommune.no,
Facebook www.facebook.com/ovreeikerkommune
or contact us by phone 32 25 10 00 or e-mail
post@ovre-eiker.kommune.no.
The government’s website: www.government.no

For mer informasjon
www.facebook.com/ovreeikerkommune
www.ovre-eiker.kommune.no
www.regjeringen.no

