
Skal Modum og Øvre Eiker 
bli én kommune? 

- vi ønsker å høre hva du mener

Informasjon til innbyggerne

Vi strekker oss lenger!

Sigdal og Krødsherad 
– og Øvre Eiker
Fylkesmannen i Buskerud anbefalte 2. mai 
2016 en stor kommune i Midt-Buskerud 
bestående av Modum, Sigdal og  
Krødsherad, og uttrykte at det ville være 
enda mer hensiktsmessig om også Øvre 
Eiker ble med.
Sigdal og Krødsherad har ønsket å stå 
alene, men var i samtaler med Modum  
30. mai. 
Resultatet av samtalene kan du lese på 
våre nettsider.
Øvre Eiker har ferdigforhandlet en  
plattform med Nedre Eiker, Drammen, 
Sande og Svelvik. 
De har således to alternativer hvis de 
ønsker en kommunesammenslåing.

Regjeringens mål
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. 
Det er 50 år siden forrige kommunereform 
og kommunene har siden den gang fått 
betydelig større ansvar for velferds- 
oppgaver. Samtidig har den statlige  
detaljstyringen økt, og kommunene har 
de senere år flyttet flere oppgaver inn i 
interkommunale samarbeid. Regjeringen 
ønsker kommuner som er bedre rustet til 
å håndtere oppgavene de har, og som kan 
møte de utfordringer og nye oppgaver som 
kommer i årene fremover. 
(Kilde: regjeringen.no)

Fremdrift
20. juni 2016: Vedtak i Modum  

kommunestyre 
22. juni 2016: Vedtak i Øvre Eiker  

kommunestyre
1. juli 2016: Endelig svarfrist fra alle 

kommuner
Høsten 2016: Fylkesmannen vurderer 

og tilrår
Våren 2017: Stortinget vedtar  

kommuneinndeling
1. januar 2020: Nye kommuner i drift

Vi vil gjerne høre din mening
Kommunestyret i Modum skal 20. juni ta det 
viktige valget om Modum fortsatt skal være 
egen kommune. 35 politikere ønsker å høre 
hva innbyggerne mener. 

Denne brosjyren blir gitt ut for å gi  
innbyggerne en pekepinn på hva en ferdig 
forhandlet plattform med Øvre Eiker  
innebærer. 
Les dokumentet på www.modum.kommune.no

I dagene fremover blir en rådgivende inn-
byggerundersøkelse gjennomført. Mange 
blir oppringt for å svare på spørsmål rundt 
Modums fremtid.

I tillegg vil vi på våre Facebook-sider i tiden 
fremover åpne opp for både spørsmål om 
selve avtalen, samt gi dere innbyggere  
muligheten til å si deres mening.

Du kan også si din mening ved å sende en mail 
til: kommunereform@modum.kommune.no

Politikerne får alle innspillene før avgjørelse.

Kommunereformen



Se hva dette betyr for  
innbyggerne

Kommunestyret skal på sitt møte 20. juni 
vedta hvorvidt Modum kommune i  
fremtiden skal eksistere som nå, eller om  
vi skal si ja til slå oss sammen med  
nabokommunen Øvre Eiker. 
Øvre Eiker har tilsvarende møte 22. juni.

Et forhandlingsutvalg fra de to kommunene 
har laget et grunnlagsdokument i form av 
en politisk plattform. Dette kan du se i sin 
helhet på kommunens hjemmeside.
www.modum.kommune.no

Du kan lese hovedpunktene, og litt om hva 
det betyr for deg som innbygger, innenfor 
den blå rammen på de to neste sidene i 
denne brosjyren.

Tiden frem mot en ny kommune
Hver av kommunene vil i perioden fram til 
eventuell sammenslåing i 2020 ha ansvar 
for sin ordinære drift. Spørsmål som kan 
ha betydning for den nye kommunen skal 
drøftes av en fellesnemnd, bestående av 
fire representanter fra hver kommune.
Det ansettes en prosjektrådmann som 
rekrutteres eksternt. Denne fortsetter som 
rådmann for den nye kommunen

Visjon:
Den nye kommunen skal bygge på de sterke 
kvalitetene som de eksisterende kommunene 
har og utvikle disse inn i ei ny tid, i nært  
samspill med innbyggere, næringsliv og  
frivillige lag og foreninger.
Den nye kommunen skal være jordnær og  
nøysom, men samtidig utvikle lokalsamfunnene 
og tjenestene inn i fremtiden.

Administrasjonssenteret legges til  
Hokksund. Funksjonene/etatene samles, 
og fordeles på de to nåværende rådhusene. 
Det vil fortsatt bli full drift og servicetorg på 
rådhuset i Vikersund. 

Alle skoler skal bestå som nå.

Det skal tilbys sykehjemsplasser, helse- og 
omsorgstjenester, omsorgsboliger og  
bo- og servicesenter nærmest mulig der 
folk bor. 

Den nye kommunen skal ha full barnehage-
dekning med utgangspunkt i der familiene 
bor eller ønsker plass.

Det blir opprettet egen felles legevakt, med 
legevaktbil, på Eikertun helsehus i  
Hokksund. Fellesnemda vurderer om deler 
av den nye kommunen bør ha en annen 
legevaktløsning. 

Planlagte investeringer før 2020, som  
sykehjem og ny barnehage, fullføres.

Innbyggerne i den nye kommunen skal 
ikke betale eiendomsskatt, og skatte- 
belastningen for næringslivet skal ligge på 
et noe lavere nivå enn nabokommunene 

Hvert av tettstedene gis oppdrag for 
utviklingen av den nye kommunen. Steds-
utvikling skal skje i samarbeid med folk 
lokalt for å sikre innflytelse 

Vikersund skal videreutvikles som knute-
punkt med handel og sentrumsfunksjo-
ner. Med sine store helseinstitusjoner vil 
Vikersund være kjernen i helseklyngen i 
den nye kommunen. 

Åmot skal videreutvikles som knutepunkt 
med handels- og sentrumsfunksjoner. 
Blaafarveværket vil bli den nye  
kommunens motor i utviklingen av  
besøksnæringene. Den videregående  
skolen skal utvikles videre. 

Geithus videreutvikles som område med 
tilgjengelige næringsarealer og som  
senter for folkehelse og idrett.

Drolsum, Snarum, Simostranda,  
Haugfoss, Vestre Spone, Bingen og  
Kløftefoss videreføres på samme måte 
som nå, med samlende funksjoner som 
kirke, idrettsanlegg og forsamlingshus.

Se hele plattformen på 
www.modum.kommune.no

Viktige punkter i politisk plattform mellom Modum og Øvre Eiker


