Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep.,
0032 OSLO
Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604,
3007 Drammen

Sollihøgda 7. juni 2016

Søknad om grensefl ytting/Sollihøgda

i Akershus/Buskerud

I medhold av Lov om fastse tting og endring av kommune –grenser (inndelingslova) §8
første ledd, søker gruppen «Hele Sollihøgda inn i Bærum» v /Lennart Hovland og Ole A.
Westberg om å flytte kommune– og fylkes grensen som i dag deler Sollihøgda i to.
Hovland har bostedsadresse Fagerliveien 16, 3538 Sollihøgda , Westberg, Fagerliveien 32,
3538 Sollihøgda.

Forslag

til ny grense

Vedlagt kart (vedlegg 1) viser ny grense slik vår gruppe ser det, jfr. §8, fjerde ledd, i
inndelingslova.

Begrunnelse

for ønsket

om å flytte

grensen

Sollihøgda er en grend med om lag 350 innb yggere bosatt mellom avkjøring fra E16 til
Bråtan i Bærum kommune til Homledal/Skaret tunnel (E16) i Hole kommune.
Befolkningene er fordelt med ca. en tredjedel i Bærum, resten i Hole.
Sollihøgda har siden 2003 hatt felles velforening.
For et såpass lite samfunn er det mege t krevende å være delt mellom tre
forvaltningsnivåer
med til sammen seks instanser – de to fylkesmenn, de to
fylkeskommuner og de to nevnte kommuner.
Så lenge samfunnet er delt mellom to kommun er, i hvilke Sollihøgda på begge sider er å
betrakte som en utkant, er det naturligvis ikke optimale forhold for å få til en felles
satsing på fremtidige utbygginger, servicetil bud etc. Det krever samarbeid på tvers av
grensene, noe som i seg selv krever ekstra ressurser utover hva som er vanlig ved
liknende prosjekter der hele området ligger innenfor en forvaltningsgrense.
Ved å samle samfunnet i en komm une/en fylkeskommune/innenfor
ett
fylkesmannsembete
mener vi bestemt at mulig hetene, ikke minst gjennom egen innsats,
er vesentlig større til få å bevege «eierko mmunen» til å forestå nødvendig utbygging for
å sikre etterkommere et godt sted å bo her oppe.
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Et eksempel på utfordring i det dagligdagse, er at barn som vokser opp i nabohus her
oppe, kan leke sammen på fritid, men må send es i hver sin barnehage og til hver sine
skoler. Det er også uforståelig for mange at det videregående skoletilbudet som ligger
nærmest (Bærums), ikke kan benyttes av beboere på Hole–siden, men derimot av
venner som bor få meter unna – fordi det ligger en fylkes–/kommunegrense
mellom.
Slik dagens situasjon er, er det også problemer med effektiv og forutsigbar
strømforsyning. Holesiden fors ynes av Ringerikes kraft. I 2014 og 2015 hadde vi et
trettitalls strømbrudd. Bærum ssiden forsynes fra Hafslund Nett med en vesentlig bedre
strømtilgjengelighet.
Nettselskapene følger strikt kommunegrensen. Med én kommune vil
også dette problemet løses.
Bærumdelen av Sollihøgda er tilknyttet et kommunalt kloakkrenseanlegg. For de som bor
i Hole, må kloakken tømmes inntil syv ganger i året fra lukkede tanker. Ved en
grenseflytting vil hele Sollihøgda uten store kostnader bli tilknyttet kloakkrenseanlegget
i
Bærum kommune.

Hvorfor

til Bærum?

Tidligere i år gjennomførte styret i Sollihøgda vel en meningsmåling der beboere på
begge sider av kommune–/fylkesgrensen
skulle ta standpunkt til ulike scenarier. Felles
for alle scenariene var at de innebar et valg – skal et samlet Sollihøgda slutte seg til
Bærum eller Hole kommune? Undersøkelsesresul tatet er vedlagt (vedlegg 2). Det viser et
utvetydig, overveldende flertall for Bærum. Målingen var enkel, men holder mål som en
meningsytring.
På et åpent folkemøte i regi av Sollihøgda vel 31. mai ble det avholdt en liknende
avstemning, men da var spørsmålet bare om den delen av Sollihøgda som ligger i Hole,
kunne ønske seg til Bærum. Her fikk bare beboere bosatt i den delen av Sollihøgda som
hører med til Hole, gi stemme. Møtet ble innkalt som ekstraordinært årsmøte i vellet,
men det ble åpnet for at ikke –betalende fikk stemme. Deri mot fikk ikke medlemmer av
vellet på Bærumsiden stemme. Resultatet ble likevel at 64 stemme for å knytte seg til
Bærum, 44 til Hole. På grunn av helt spesielle krav til at ID skulle vedlegges fullmakten,
ble et tyvetalls stemmer for Bærumstilknytning
forkastet.
Hole kommune har for øvrig gjennomført en innbyggerundersøkelse . Etter de
fortolkninger som er gjennomført i Ringerikes Blad og av ordfører Per Berger, Hole
kommune ved det ovenfor nevnte folkemøtet, peker resultatet for Sollihøgdas
vedkommende i samme retning som de nevnte undersøkelser/avstemninger.
Det er således uomtvistet grunnl ag for å slå fast at det klare folkeflertallet på Sollihøgda
ønsker å samle grenda til ett samf unn hørende hjemme i Bærum kommune.

Gjennomføring

av grenseflyttingen

Mot slutten av det nevnte folkemøtet meldte undertegnede seg frivillig til å følge opp
avstemningsresultatet.
Møtet hadd e ingen innvendinger til det.
Vi er i ferd med å etablere en strategigru ppe som har som formål å peke på den veien
mot å realisere folkeflertallets ønske her oppe. Gruppen vil stille all sin kompetanse
velvilligst til disposisjon for myndighete nes arbeid med og oppfølging av denne
søknaden.
Det er vårt håp at de nødven dige forarbeidene
raskt som råd er.

til grensefl yttingen

kan settes i gang så
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Kontaktperson:
950 25 192 .

Lennart Hovland, epost: lennarthovland@outlook.com,

Søknaden sendes også de to fy lkesmannsembeter

tlf.

med vanlig post.

Med vennlig hilsen
«Hele Sollihøgda inn i Bærum»
Ole A. Westberg
(sign)

Lennart Hovland
(sign)

Kopi: Bærum kommune v/ordføreren
Hole kommune v/ordføreren
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Vedlegg 1

Forslagtil ny grense

Vedlegg 2

Oppsummering av Spørreundersøkelse
angaendekommuneslaing
06.04.2016
Styret i Sollihøgda Vel v/ Niels Lassen

Bakgrunn
Det har i mangeår vært et ønskefra flere beboereå samleSollihøgdai ett og sammefylke,og
SollihøgdaVelhar tidligereogsåtatt initiativ til dette. Nårdet i dissedagerer snakkom
kommunesammenslåing
bringerdet spørsmåletpå dagsordenfor langt flere. Deteventuelleutfallet
av kommunesammenslåing
kanha stor betydningfor Sollihøgdasomsamfunn,og spesieltfor Holesiden:
1. DersomHoleslårsegsammenmed Ringerikeog/eller Jevnakervil Sollihøgdabli en svært
liten utkant av en stor kommune.Etkommunesentrumi Hønefosser langt unna.
2. DersomHoleog Bærumforblir egnekommunervil forholdeneværeuendretfor Sollihøgda
sindel.
3. DersomHoleog Bærumskulleslåsegsammentil en kommunevil Sollihøgdabefinnesegi
sentrumav dennyekommunen,og dermedautomatiskværesamleti sammekommune.
Sidendet er varsletgrensejusteringeri sammenhengmed kommunereformenhar SollihøgdaVelsett
det somnaturlig å undersøkebeboernesønskernår det gjelderflytting av grenseni tilfelle 1 og 2
ovenfor.Det ble derfor gjennomførten uformell spørreundersøkelse
i perioden18.03.2016–
05.04.2016.Resultateneav undersøkelsenvil dannegrunnlagfor Veletsinnstillingi sakenforan en
endeligavstemningblant beboernepå planlagtekstraordinærgeneralforsamlingi Mai 2016.

Om spørreundersøkelsen
Annonsering
Spørreundersøkelsen
ble sendtut til alle husstandermellomAvtjernaog Homledal(Postnummer
3538Sollihøgda)i papirformatsammenmed årsmøteinnkallingenfor SollihøgdaVel.I innkallingen
ble det ogsåoppgitt nettadressefor å svarepåundersøkelsendigitalt. I tilleggble undersøkelsen
annonsertpå Facebooksidenetil SollihøgdaVel(41 følgere)ogmeddeltRingerikesBladog Budstikka
pr. epost.RingerikesBladlageten sakom undersøkelsen,men dette ble etter vår kjennskapikke
gjort i Budstikka.

Deltagelse
Beboertall(SSB2015)for Sollihøgda:327pers,122personeri Bærum,205personeri Hole.Det
nøyaktigeområdetdette folketallet gjelderfor er imidlertid ikkekjent. Dersomdet kun gjelderde
skraverteområdendepå side1 i dennerapporten(SSBsindefinisjonav tettstedetSollihøgda)er tallet
trolig noelavt sammenlignetmedantallet sommottok informasjonom målingeni posten.
Antall besvarelser:94 (90elektronisk,4 i papirformat)
Svarprosent:28,7%

Utforming
Spørreundersøkelsen
er utformet av styret i Sollihøgda Velvedhjelp av GoogleForms.Det krevdes
ikkeinnloggingfor å svarepå undersøkelsenog det var dermedingengarantimot at en enkelt
personkunnesvareflere ganger.Det er derfor viktig å presisereat undersøkelsenkun er
retningsgivende,og denmå ikkeseespå somen avstemning.Undersøkelsenvar anonym.Hele
spørreskjemaeter gjengittpå nesteside.

Spørreundersøkelse om kommunesammenslåing på Sollihøgda
Sollihøgda Vel ønsker at beboerne på Sollihøgda skal bli hørt i temaet om kommunesammenslåing og eventuelt en samling av
tettstedet Sollihøgda i en og samme kommune. Vi har derfor utarbeidet dette spørreskjemaet for at flest mulig sin mening kan bli
hørt av politikere og andre. Spørsmålene gjelder flytting av kommunegrensa på Sollihøgda ved to ulike scenarier for
kommunesammenslåing. Spørsmålene gjelder ikke hvilke kommuner du ønsker at skal slå seg sammen. Det er ingen spørsmål som
omhandler scenariet der Hole og Bærum blir sammenslått, da Sollihøgda i dette tilfellet uansett vil bli samlet i samme kommune.
Undersøkelsen tar kun 3 minutter og vi håper at så mange som mulig tar seg bryet med å svare, også dem som foreløpig ikke har
noen mening i saken. Resultatene (statistikk) vil bli oversendt administrasjon og politikere i Hole og Bærum kommuner samt
media. Undersøkelsen er fullstendig anonym enten du svarer på nett eller i papirformat.

Aldersgruppe / familiesituasjon *
Vennligst angi din alder / familiesituasjon

o

Ungdom 16 -25 år (barnløs)

o

Voksen 25 - 59 år med hjemmeboende barn

o

Voksen 25 - 59 år uten hjemmeboende barn

o

Godt voksen over 60 år

Kjønn *
Vennligst angi ditt kjønn

o

Kvinne

o

Mann

Bostedskommune *
Vennligst angi hvilken kommune du bor i i dag

o

Bærum

o

Hole

Foretrukket kommuneløsning dersom Hole blir en del av storkommune med Ringerike *
Hvilken av følgende løsninger foretrekker du dersom Hole velger å slå seg sammen med Ringerike, Jevnaker og evt. andre
kommuner mot nord og vest? Bærum vil i dette tilfellet bestå eller slå seg sammen med Asker m.m., men ikke slå seg sammen med
Hole.

o

Hele Sollihøgda blir innlemmet i Bærum (kommunegrensa flyttes til Skaret)

o

Hele Sollihøgda blir en del av Storkommune Ringerike (kommunegrensa flyttes til Avtjerna)

o

Sollihøgda forblir delt mellom de to (kommunegrensa holdes uendret)

o

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Foretrukket løsning dersom Hole og Bærum forblir egne kommuner *
Hvilken av følgende løsninger foretrekker du dersom Hole og Bærum forblir egne kommuner som i dag (ingen
kommunesammenslåing)?

o

Hele Sollihøgda blir innlemmet i Bærum (kommunegrensa flyttes til Skaret)

o

Hele Sollihøgda blir en del av Hole (kommunegrensa flyttes til Avtjerna)

o

Sollihøgda forblir delt mellom de to (kommunegrensa holdes uendret)

o

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Hvor sikker er du på dine standpunkt ovenfor? *
Hvor sikker er du på svarene dine ovenfor / Hvor viktig er dette for deg? Dersom dette er viktig for deg og du er sikker på dine
svar svarer du 5 på skalaen, hvis du ikke er sikker og / eller ikke synes dette er så viktig svarer du lavt.
1

2

3

4

Lite sikker
Kommentarer
Skriv gjerne en kommentar dersom du ønsker.

5
Helt sikker

Resultater
Nedenforfølgeret sammendragav resultatenefra undersøkelsen.

Kommentarer
Ønsker Bærum uansett.
Bærum
Mine svar er basert på om Hole IKKE blir en storkommune med Bærum. Jeg ser nemlig helst at vi blir
en storkommune med Bærum.
Med det faktum at Sollihøgda`s mindretall i dag er innlemmet i Hole og flertallet av Sollihøgda er
innlemmet i Bærum, ser jeg det som det eneste naturlige at Sollihøgda`s grense flyttes til Skaret slik at
Sollihøgda blir enhetlig del av Bærum.
Ønsker at hele Sollihøgda blir innlemmet i Bærum kommune. Slik det er i dag med et flertall i Bærum
og et mindretall i Hole er Sollihøgda et splittet kommune.
Synes Sollihøgda burde være samlet i samme kommune. ikke delt som i dag.

Vurdering
Deltagelseni undersøkelsenvurderessomgod.Endeltagelsepå 28%medførerat resultatenekan
tilleggesstatistiskpålitelighetpå +/- 11%med konfidensnivå99%,forutsatt at alle kun har svart1
gang.
Resultatetav undersøkelsenviseret tydeligflertall for:
•
•

At grensenflyttes til SkaretdersomHoleslåssammenmed Ringerike(79%)
At grensenflyttes til SkaretdersomHoleforblir egenkommune(67%)

Dersomnoenskulleha juksetog svartflere gangerslikat undersøkelsenfikk et annetutfall enndet
somvisesher, vil dette måtte bety at hhv.maks29 eller 47 «virkelige»respondentertok
undersøkelsen.Dennemulighetenkanikkeutelukkes,mendet må siesat dette virker lite sannsynlig.
Enstor overvektav respondentenemenerat dennesakener viktig for dem / at de er sikrei sinesvar.

