Innbyggerundersøkelse om kommunereform
Dagens og morgendagens kommune
- Interessante resultater i innbyggerundersøkelse om kommunereform:
Innbyggerne i de seks kommunene Asker, Bærum, Hole, Hurum, Lier og Røyken har
bidratt med kunnskap om egne vaner, holdninger og bruksmønstre i sine nærområder.
Kunnskapen er en del av grunnlaget for videre arbeid med kommunereformen.
Innbyggerundersøkelsen gir mer kunnskap om innbyggerne: Hvor føler de sin tilhørighet? Hvor
reiser de for å benytte handel, kultur- og fritidstilbud? Hvordan tror de at tjenestetilbud og
påvirkningsmulighet vil endre seg ved en eventuell kommunesammenslåing?
Generell holdning til kommunesammenslåing
Resultatene fra undersøkelsen viser at det er noe varierende holdning til en eventuell
sammenslåing i de ulike kommunene, men at innbyggerne generelt er mer positive enn negative.
Unntaket er Hole kommune, der et flertall er negative.

– Det er spennende å se at bæringene er positive til kommunesammenslåing. Den relativt høye
andelen som ikke har bestemt seg gjør at vi kan få en levende og engasjert debatt i tiden
fremover, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.
– For en ordfører er det veldig hyggelig å se at 63 pst av bæringene opplever høy tilhørighet til
kommunen, og høy tilhørighet til sine lokalsamfunn, sier Hammer Krog. – Vi ser også at
bæringene bruker Bærum, innbyggerne benytter kultur-, idrett og friluftstilbud, kafeer og uteliv,
og innkjøp.
– Vi registrerer også at Bærums befolkning er overveiende positiv til at kommunen overtar
ansvaret for videregående skoler, sier ordføreren.
Rapporten viser at menn, eldre, yrkesaktive i privat sektor, personer med høy utdanning og
personer med kort botid i Bærum er mest positiv til kommunesammenslåing.
Grundig kunnskapsgrunnlag
I tillegg til innbyggerundersøkelsen kommer en faglig utredning som skal gi et best mulig grunnlag
for å vurdere en fremtidig kommunestruktur. Utredningen skal se på mulighetsrommet som kan
ligge i endret kommunestruktur med vekt kommunen som samfunnsbygger, tjenesteyter og
demokratisk arena, samt utfordringer som følger av å være en del av hovedstadsregionen.

Dialog og medvirkning
Utredningen offentliggjøres 5. oktober 2015, og skal danne et grunnlag for dialog og medvirkning
med innbyggerne.
– Vi ønsker å legge til rette for en debatt som er basert på kunnskap. Derfor har det vært viktig
for oss å gjennomføre denne innbyggerundersøkelsen og den faglige utredningen som blir klar i
oktober. Dette vil kunne danne grunnlag for saklig og god debatt i bærumssamfunnet, sier
ordføreren.
Kommunene skal fatte vedtak om fremtidig struktur innen 30. juni 2016.
– Innbyggerundersøkelsen gir oss mye god kunnskap for å drive god informasjon og gode debatter
om fremtidens kommune, avslutter Lisbeth Hammer Krog.

