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DIN MENING ER VIKTIG!

Nå pågår arbeidet med
kommunereformen i Nedre Eiker

– bli med og si din mening!
Er du opptatt av hvor kommunegrensene går? Betyr lokaldemokratiet mye for deg?
Er kvaliteten på skole, helsetjenester og eldreomsorg viktig?
Kommunereformen handler om
nettopp slike spørsmål.

FELLES UTREDNING

Som en del av arbeidet med kommunereformen skal alle landets kommuner
vurdere kommunestrukturen. Nå i høst
inviteres du som innbygger, og kommunens næringsliv, til møter for å få
informasjon om kommunereformen og
for å komme med dine synspunkter. I
tillegg skal det gjennomføres en innbyggerundersøkelse og en folkeavstemning.

Utredningen peker på en del utfordringer:

Kommunene Drammen, Svelvik, Sande,
Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker har i
fellesskap utredet forskjellige alternativer for ny kommune. Utredningen danner et felles grunnlag for kommunenes
retningsvalg. Hele utredningen finner du
på kommunens hjemmeside.

Et felles bo- og arbeidsmarked
180 000 mennesker bor og arbeider i
drammensregionen og mange krysser
daglig både én og to kommunegrenser.
Det er viktig med en helhetlig og god
planlegging av infrastruktur, som for
eksempel kollektivtransport og veibygging.

Tjenester
Utredningen viser at kvaliteten på tjenestene og kostnadene varierer betydelig fra
kommune til kommune. Dette gjelder
blant annet skole, barnehage og helsetjenester. Befolkningen i drammensregionen er anslått til å øke med totalt
ca. 60 000 de neste 25 åra. Dette vil føre
til at etterspørselen etter tjenester blir
større, noe som vil bli utfordrende hvis
det blir strammere økonomiske rammebetingelser.
Samfunnsutvikling og identitet
Selv om de seks kommunene til dels er
svært ulike, er en langsiktig, helhetlig og
bærekraftig utvikling viktige målsetninger for alle. Det vil i de eventuelle drøftingene framover være viktig å klargjøre hva

REGJERINGENS MÅL FOR KOMMUNEREFORMEN
Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste
kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og
sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til å møte de
utfordringene som venter.
1: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til
rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø og bredde i kompetansen.
2: Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Reformen skal gi en styrket og samordnet lokal og regional utvikling
for blant annet arealbruk, samfunnsikkerhet- og beredskap, trans-

port, næring, miljø og klima. Kommunegrensene skal i større grad
tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkeder.
3: Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette
hendelser og utviklingstrekk.
4: Styrket lokaldemokrati og gi større kommuner flere oppgaver
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi
økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger.

man legger i begrepet identitet, for eksempel lokalhistorie, tradisjoner, navn,
fysiske særegenheter, institusjoner
og kjente personer/bedrifter.
Demokratisk arena
I en større kommune vil det bli færre folkevalgte totalt sett. Det vil være viktig å opprettholde god kontakt med innbyggerne.
Økonomi
En eventuelt ny kommune trenger en
bærekraftig og forutsigbar økonomi.

Kommunene i regionen har i dag svært
stramme økonomiske rammer. Kun to av
kommunene har eiendomsskatt.
Nye oppgaver i ny, stor kommune
Ansvaret for oppgaver som i dag ligger på
regionalt nivå kan bli overført til store kommuner. Dette gjelder blant annet ansvaret
for videregående skoler og kollektivtransport. I tillegg kan NAV i framtida bli overført
til store kommuner.

Dette er alternativene

For Nedre Eiker vurderes følgende
alternativer:
Nedre Eiker og Drammen/Svelvik og
eventuelt flere kommuner i
Drammensregionen
Nedre Eiker og Øvre Eiker
Nedre Eiker som egen kommune
Det er formannskapet som er styringsgruppe for arbeidet. Selve vedtaket om
hvilket retningsvalg kommunen ønsker,
skal fattes av kommunestyret tidlig 2016.
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I prosessen frem mot endelig
beslutning er det viktig å høre innbyggernes mening. Kommunen
har derfor lagt opp til folkemøter
og innbyggerundersøkelse før
politikerne tar sin beslutning om
videre veivalg.
Innbyggerundersøkelse
I tidsrommet 7.–20. oktober vil det bli
gjennomført en innbyggerundersøkelse
hvor 800 husstander i Nedre Eiker blir

ringt opp av Opinion AS for å svare på
noen enkle spørsmål om synspunkter på
kommunereformen. Resultatet av innbyggerundersøkelsen vil bli offentliggjort
i slutten av oktober.
Ungdommene skal med
Kommunereformen handler om fremtida. Det er derfor selvsagt at de unge
skal involveres i prosessen. En egen
koordinator vil i løpet av 8 uker nå i høst
gjennomføre et tilrettelagt opplegg på
ungdomsskolene.

FOLKEMØTER
Solbergelva
Tirsdag 22. september kl. 18:00
Gymsalen på Killingrud skole
Krokstadelva
Onsdag 23. september kl. 18:00
Folkets Hus, Krokstadelva
Mjøndalen og Steinberg
Torsdag 24. september kl. 18:00
Nedre Eiker bibliotek, Mjøndalen
Det blir servert te/kaffe og noe
å bite i på alle møtene.
Kontakt Innbyggerkontakten for mer informasjon
eller les om kommunereformen på nettsiden:
nedre-eiker.kommune.no/kommunereformen

Lag og foreninger
Kommunens lag og foreninger treffer og
engasjerer mange innbyggere, både unge
og voksne. Det vil derfor bli gitt tilbud om
foredrag og møter med kommunereformen som tema. Les mer om tilbudet på
kommunens hjemmeside.
På nedre-eiker.kommune.no/kommunereformen finner du informasjon og grunnlagsmateriale om kommunereformen.
Følg også kommunereformdebatten på
Nedre Eiker kommunes Facebook-side.

Teaterforestilling med Rune Temte
under folkemøte på Folkets Hus
lørdag 26. september kl.14.00.

FOLKEMØTE

Da musene holdt råd

Lørdag 26. september kl.14.00
Folkets Hus, Krokstadelva

Fritt etter Wildenveys dikt

for småbarnsforeldre

Folkemøtet omhandler tema som
er relevante for småbarnsforeldre.
Bli med å diskutere barnehagetilbud,
skole/SFO, helsesøstertjeneste med
mer!
Som et tilbud til barna under
folkemøte blir det satt opp teaterforestilling med Rune Temte.
Ansatte fra kommunens barnehager
bistår under forestillingen.
Forestillingen passer for barn i alderen
3-8 år. Gratis inngang.

