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Innledning  

 

Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten oppleves fra et 

ungdomsperspektiv.  Det er derfor viktig at det legges til rette for ungdomsinvolvering og at 

ungdommens synspunkter blir lyttet til når det skal treffes viktige beslutninger som får 

konsekvenser for dagens og fremtidens lokalsamfunn, og som påvirker barn og unges 

oppvekstsvilkår.  

 

Ungdom og voksne kan også vurdere ting forskjellig og ha ulike perspektiver når det gjelder 

hva som er viktig for fremtidens lokalsamfunn, generelt sett.  

 

 

 

Arbeidet i Ungdommens kommunestyre  

Ungdommens kommunestyre har arbeidet med fremtidens kommune og kommunereformen i 

to møter: 

 

 På møtet 18. februar fikk vi en innføring om bakgrunn og mål for kommunereformen 

av ordfører Lisbeth Hammer Krog. Vi fikk samtidig presentert tre oppgaver eller 

problemstillinger som vi skulle arbeide med.  

 

 På møtet 8. mars delte vi oss inn i grupper og jobbet med de ulike oppgavene og 

problemstillingene. 

 

Oppgavene og problemstillingene som vi arbeidet med, var: 

 
1. Hvordan tenker dere at reformen vil påvirke lokaldemokratiet? Nevn minst to 

argumenter som kan svekke og som kan styrke lokaldemokratiet. 

 

2. Er kommunesammenslåing noe positivt eller negativt? Nevn minst to 

argumenter for og to mot en kommunesammenslåing. 

 

3. Tenker dere at noe kan bli bedre med en stor kommune for å møte utfordringer 

innenfor transport, skole, næring, miljø og klima? 

 

Innspillene til Ungdommens kommunestyre fra gruppearbeidet er samlet her i denne korte 

rapporten. Vi håper Bærums lokalpolitikere finner våre innspill nyttige i det videre arbeidet 

med kommunereformen og Bærums fremtid.  
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1. Hvordan vil en eventuell kommunesammenslåing 

påvirke lokaldemokratiet? 

 

På spørsmål om hvilke lokaldemokratiske forhold som vil bli berørt av en eventuell endring 

av kommunegrensene har Ungdommens kommunestyre drøftet seg frem til følgende punkter: 

 

Vi tenker at dette vil kunne svekke eller virke negativt inn på lokaldemokratiet: 

 Stemmen til den enkelte har kanskje ikke like mye å si hvis vi blir en stor kommune, 

fordi det vil bli så mange som har noe å si.  

 Ikke så mye lokaldemokrati: Det kan svekke den lokale innflytelsen. Det kan bli 

vanskeligere for de som bor i utkanten av den nye kommunen å bli hørt. Politikerne vil 

det beste for alle, men de vil ha fokus på, og hjelpe, der det er flest folk. Dette fordi 

det er der det vil trengs mest. 

 Vi kan ikke lengre i like stor grad bestemme over vår egen kommune – folkevalgte i 

den nye kommunen som er fra andre steder enn Bærum kan prioritere helt andre ting 

enn det som er viktig for innbyggere i Bærum. Det kan føre til at noe som er viktig for 

oss kan bli nedprioritert.  

 Valgene kan påvirke mye mer hvis vi er en større kommune. De større kommunene vil 

få større makt i en sammenslått kommune, på bekostning av de mindre kommunene. 

 Det vil bli vanskeligere å se detaljene og enkeltmenneskene. Dette kan ha noe å si 

både når det gjelder lokaldemokrati og innflytelse, men også for tjenestene. Det er 

verdt å stille spørsmål om man i like stor grad vil kunne tilpasse tjenestene lokalt.  

 Det vil være vanskelig å drive lokaldemokrati om man feks. må kjøre i 1-2 timer for å 

komme til rådhuset.  

 

Vi tenker dette vil være konsekvenser som kan styrke lokaldemokratiet: 

 Kommunestyret kan få sterkere innflytelse og større forhandlingskraft. Det kan gi en 

større mulighet for å bli hørt overfor andre offentlige organer i viktige 

samfunnsspørsmål, og en sammenslått kommune kan få større regional 

gjennomslagskraft. 

 En kommunesammenslåing kan føre til at den nye kommunen kan løfte innbyggernes 

behov bedre, på viktige områder som for eksempel kollektivtilbudet.  
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 En kommunesammenslåing kan gjøre det mulig å danne en ny fylkeskommune. 

 Det blir færre ledd man trenger å gå gjennom for å få gjennomført ting.  

 

For ungdom spesielt: 

Styrke: 

 Hvis det blir et Ungdommens kommunestyre for hele den nye kommunen «Vestre 

Viken», vil deres beslutning kunne ha større omfang, og ungdommen kan få større 

påvirkningskraft og bli hørt bedre. 

Svekke:  

 Hva skjer med Ungdommens Kommunestyre? Hvis man skal begynne å samle alle 

ungdommene fra storkommunen og diskutere alles behov og sette dem opp mot 

hverandre vil det være urettferdig. Det vil også kunne føre til at beslutninger tar lenger 

tid å ta og at det kan bli mer ineffektivt. Det vil også bli vanskeligere å samle alle 

ungdommene på ett sted til møter, fordi det vil bli mange flere ungdommer fra alle 

ungdomsskolene + videregående i storkommunen. Det vil også bli veldig lang reisevei 

for noen av ungdommene. Hvis man skal ha kontinuitet i et slikt kommunestyre for 

ungdom, vil de samme måtte dra på møtene og gå glipp av utrolig mange fag og 

skoletimer, noe som ikke er så gunstig med tanke på fravær. 

 

Forslag til løsning: 

Ungdommens kommunestyre drøftet ungdommens del av lokaldemokratiet.  Vi kom frem til 

at det var lite hensiktsmessig og vanskelig gjennomførbart at man skulle bare ha ett 

Ungdommens kommunestyre for hele den nye store kommunen (hvis det blir en 

sammenslåing). Vi mener det vil bli for upersonlig, ineffektivt og generelt upraktisk. Det bør 

heller dannes fire Ungdomsråd, eller tilsvarende, ett i hver av del av kommunen (regional 

inndeling). Disse vil få bevilgninger av storkommunen, til å fordele ut til ungdom og 

prosjekter i sin region samt gi innspill og synspunkter i saker som har med deres «del-

kommune» å gjøre. Disse rådene kan møtes en gang hver måned, eller annenhver måned. 

Deretter tenker vi at ett Ungdommens kommunestyre vil dannes med bakgrunn i 

formannskapene til de fire rådene. De vil ta med saker som angår ungdom i hele kommunen 

dit, og de vil også kunne fordele midler til arrangementer og prosjekter for ungdom som er 

kommuneovergripende. Disse sentrale kommunestyremøtene trenger ikke å være like ofte, 

muligens en gang hver 2/3 måned, avhengig av hvor mange ganger man vil at de lokale 

ungdomsrådene skal ha møter.  
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2. Er kommunesammenslåing noe positivt eller negativt? 

Argumenter for og imot en eventuell endring av 

kommunegrensene. 
 

Det finnes argumenter både for og imot en endring av kommunegrensene. Ungdommens 

kommunestyre ønsker å gå følgende innspill til det videre arbeidet:  

 

Argumenter som kan tale for en kommunesammenslåing:  

 Med større kommuner kan mer penger gå til det som skal utføres, og ikke til 

administrasjon av hver enkelt kommune. 

 Større budsjett eller pengesekk innebærer at man kan konsentrere midler og gjøre det 

mulig å sette i gang viktige prosjekter. 

 En større kommune kan bygge ting mer effektivt, og prioritere vedlikehold.  

 Det er lettere å iverksette tiltak og skape områder for de som sliter, som for eksempel 

landsby for demente. 

 

 Som innbygger kan man få flere alternativer eller tilbud med en større kommune, om 

du for eksempel skulle bo på kommunegrenser. 

 Siden det blir såpass stor befolkningsvekst de neste årene vil det være bra med en 

større kommune for å øke antall tettbebygde områder i alle deler av den nye 

kommunen. Slik at Røyken, Hurum og Asker kan være sentrale steder de også og at 

ikke Bærum/Oslo blir overbefolket. 

 En større kommune kan gjøre det lettere å beholde flere grønne arealer i kommunen. 

 En sammenslåing kan gi et likt kollektivtilbud over hele kommunen. For eksempel kan 

det være samme busselskap. 

 Det kan bli bedre kollektivtransport/vei/kommunikasjon og gjøre det lettere å bevege 

seg innen den nye kommunen. Det kan bli flere bussavganger. 

 Kommunen kan ha mer kontroll over hvor bussrutene/toglinjene skal gå i forhold til 

fylkeskommunen.  

 En større kommune kan innebære at vi kan få mer makt og kanskje at vi kunne blitt 

prioritert høyere regionalt og nasjonalt sett. 

 Bedre muligheter for næringslivet.  
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 En større kommune kan gjøre det lettere å samarbeide med omverdenen – det blir 

færre som skal samarbeide.  

 Mer mangfold av kunnskap i kommunen.  

 

Argumenter som kan tale mot en kommunesammenslåing:   

 Det vil ikke tjene oss. Bærums innbyggere vil kunne få dårligere tjenester.  

 Det er positivt for Hurum og Røyken som kan bruke våre ressurser.  

 Vi i Bærum kan bli satt litt på vent med bussruter fordi de kan komme til å prioritere 

bussruter der det ikke er så mye fra før.  Vi har behov for eksempelvis Øvre Høvik-

Nedre Høvik, eller ut fra Lommedalen. Vi har ikke noe behov for å komme oss til 

Hurum og Røyken. 

 Lokaldemokratiet vil svekkes, ettersom de fra de mindre kommunene med mindre 

folketall kan bli overdøvet av for eksempel Bærum som har høyere folketall enn de tre 

andre kommunene til sammen. 

 Det kan bli vanskeligere å nå frem som enkeltperson. Det blir større avstand til 

politikerne.   

 Det kan bli dårligere kommunikasjon, og alle blir ikke hørt like bra.  

 Burde ikke Bærum bli styrt av bæringer? 

 Siden administrasjonene i de fire kommunene vil slå seg sammen, vil det blir flere om 

samme jobb og dermed kan flere miste jobbene sine i offentlig sektor.  

 Det blir større avstander i en ny og større kommune.  

 En sammenslåing kan gjøre at identiteten svekkes, siden kommunenavnet vil endres 

og vi ikke lenger blir kalt for Bærum.  

 Vi kan ikke sentralisere nødetatene med tanke på utkantene i den nye kommunen. 

 De personene som styrer har da mer ansvar og fler folk å tenke på. Dette kan resultere 

i at personer eller brukere kan falle igjennom, fordi ordningene er mer standardiserte. 

 En større kommune kan innebære at man får mer pendling, fordi man bygger lenger ut. 

 Det er ikke sikkert fylkeskommunen vil gi lov til en slik sammenslåing.  
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For ungdom spesielt: 

For: 

 De som bor i Asker, men vil gå på ungdomsskole i Bærum vil kunne få muligheten. 

Og det samme vil gjelde alle de andre kombinasjonene av Røyken, Hurum, Asker og 

Bærum. 

Mot: 

 Ungdom mister sin bærumsidentitet. Det er for store regionale forskjeller mellom 

ungdommer fra Hurum og Bærum til at de vil se seg selv som to personer som har 

samme kommuneidentitet.  

 

 

Begge løsninger – sammenslåing eller at kommunen velger å stå alene – innebærer at man kan 

ende opp med både flere og færre muligheter. 
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3. Kan noe bli bedre med en stor kommune for å møte 

utfordringer innenfor transport, skole, næring, miljø og 

klima? 

 

 Bedre kollektivtilbud, da det vil bli mer fokus på kommunale forbindelser, samt lokale 

ruter. 

 Forlengelse av t-banen. 

 Bedre klima, i forbindelse med utbyggingen av kollektivtilbudet. 

 Miljø og resirkulering blir muligens mer organisert, flere søppelplasser og 

miljøvennlige gjenvinningsstasjon. 

 Bedre skoler og skoleresultater med større skoler. 

 Større variasjon innenfor næring, da det blir flere geografiske fordeler for næring 

innenfor kommunen.  

 Kan være med på å styrke lokale bedrifter. 

 Bedre og likeverdige tjenester. 

 Det går fortere på grunn av færre ledd. 

 Lettere å samarbeide for å finne best mulig sted å bygge. 

 Færre trenger å samarbeide om å få gjennomført prosjekter. Det kan være mer 

effektivt.  

 


