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Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032  OSLO

Nedre Eiker kommune - vedtak om å danne ny kommune med Drammen 
og Svelvik

Viser til Nedre Eiker kommunestyres vedtak av 14. desember 2016 om å danne ny kommune 
med Drammen og Svelvik og andre kommuner som fatter tilsvarende vedtak.

Følgende vedtak ble fattet:

1. Nedre Eiker kommune vil arbeide for en storkommune i vår region bestående av Øvre 
Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik, Drammen og andre interesserte kommuner som er 
operativ fra 01.01.2020.

2. Nedre Eiker kommune vedtar å gå inn i en ny kommune som et første aktivt skritt for 
å nå målet om en storkommune fra 01.01.2020.

3. Nedre Eiker kommunestyre vedtar å slutte seg til den framforhandlede politiske 
plattformen og søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å danne en ny 
kommune med Drammen og Svelvik og andre kommuner som fatter tilsvarende 
vedtak.

Fylkesmannen i Buskerud støtter kommunestyrets vedtak.  Viser i den forbindelse til vår 
tilrådning av 27.09.16 der vi anbefaler at det dannes en ny kommune av Øvre Eiker, Nedre 
Eiker, Drammen, Lier og Svelvik.

Drammen og Svelvik har allerede fattet vedtak om å danne ny kommune.  Etter vedtak i 
Nedre Eiker kommunestyre 14. desember 2016, vil også Nedre Eiker inngå i denne 
sammenslutningen.  Fylkesmannen ser det som en styrke for Nedre Eiker å bli del av et større 
fellesskap.  

Tilfredsstiller hovedmålene for reformen

Regjeringen og Stortinget har fire hovedmål med reformen.  Fylkesmannens vurdering er at 
sammenslåingen av Nedre Eiker, Drammen og Svelvik tilfredsstiller disse målene.

1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Ved utgangen av 3. kvartal 2016 hadde Nedre Eiker 24.526 innbyggere, Svelvik 6.654 
innbygger og Drammen 68.300 innbyggere.  Sammenslåing av de tre kommunene vil, slik 
Fylkesmannen ser det, medføre at Nedre Eiker og Svelvik blir del av en ny kommune som har 
bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, både velferdstjenester og 
myndighetsoppgaver.
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2. Helthetlig og samordnet samfunnsutvikling
Den nye kommunen vil gi bedre grunnlag for en langsiktig og bærekraftig arealforvaltning.  
Ekspertutvalget fremhever spesielt at i byområder skaper kommunestrukturen særskilte 
utfordringer som gir grunnlag for å anbefale kommunesammenslåinger. Drammensområdet 
ble spesielt nevnt som eksempel.  Vi har i vår tilrådning lagt spesielt vekt på dette området.  
Det etableres sterkere kommuner rundt Drammensregionen både i øst og i sør.  Fylkesmannen 
mener derfor at det er helt nødvendig å skape en sterkere kommune rundt Drammen spesielt 
med tanke på ivaretakelse av samfunnsutviklingsrollen gjennom helhetlige areal- og 
transportløsninger. 

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Nedre Eiker har betydelige økonomiske utfordringer. Kommunen har lave inntekter, ingen 
tilgjengelige midler på disposisjonsfond samt akkumulert underskudd.  Kommunen har 
imidlertid foretatt en snuoperasjon og begynte inndekning av underskuddet i 2015.  Den nye 
kommunen vil få god kompetanse på økonomistyring og bli mer robust overfor uforutsette 
hendelser.

4. Styrket lokaldemokrati
Den nye kommunen på om lag 100.000 innbyggere, vil redusere behovet for interkommunale 
løsninger.  En kommune på denne størrelsen bør kunne overta flere oppgaver fra 
fylkeskommunen og staten. 

Prosessen
Med utgangspunkt i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet forlenget fristen for 
kommuner som vil slå seg sammen til 31.12.16, har dette gitt Nedre Eiker kommune mulighet 
til å jobbe frem en politisk enighet om å danne en ny kommune med Drammen og Svelvik.  

Vurdering
I likhet med hva kommunestyret i Nedre Eiker anbefaler som hovedmål – «en storkommune i 
vår region bestående av Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik, Drammen og andre 
interesserte kommuner som er operativ fra 01.01.2020», vil også Fylkesmannen sterkt 
vektlegge en slik anbefaling.

Fylkesmannen støtter kommunens vurdering om at ved en sammenslåing av flere kommuner 
vil man få en mer økonomisk robust kommune som vil kunne sikre et fremtidsrettet 
tjenestetilbud og samtidig være bedre rustet til å overta flere oppgaver.  En større kommune 
vil også bedre kunne drive en mer hensiktsmessig samfunnsutvikling, bærekraftig 
arealforvaltning og håndtere samferdsels- og klimautfordringer og bedre fordeling av ulike 
typer boliger og næringer.
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