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K O M M U N E R E F O R M: 
 

Gjerdrum og        
kommune-
reformen 
 

Regjeringen har satt i gang en stor kom-

munereform-prosess med ambisjon om å 

gjøre Norge mer effektivt gjennom å slå 

sammen kommuner til færre og større 

enheter. Disse større kommunene er tenkt 

tilført flere oppgaver og bedre økonomiske 

rammebetingelser.     

Kommunereform-prosessen innebærer 

videre at alle kommuner senest innen 

våren 2016 skal ha utredet relevante al-

ternativer og fattet en beslutning om hva 

man vil. I ytterste konsekvens kan Stor-

tinget beslutte tvangssammenslåing av 

kommuner, eller en mildere form for tvang 

i form av en ny inntektsfordelingsmodell 

som gjør det vanskeligere å være liten 

kommune – sammenlignet med i dag. 

Dette nye inntektssystemet er tenkt be-

handlet i Stortinget høsten 2016, med 

virkning fra og med 2017.  

Hva betyr så dette for Gjerdrum? 

1: Vi har et valg 

Gjerdrum står overfor et valg som må  

fattes innen våren 2016. Skal vi forbli en 

selvstendig kommune som i dag, eller skal 

vi velge å bli del av en større kommune – 

enten ved å samarbeide nordover, eller 

ved å samarbeide sørover? Risikerer vi å 

bli tvunget inn i en større kommune mot 

vår vilje? Vi velger å tro at det er mye  
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For Venstre handler dette om en balansert 
vurdering hvor vi legger vekt på alt fra kva-
liteter i lokaldemokratiet, lokal identitet og 
mulighetene til å styre viktige deler av vår 
samfunnsutvikling lokalt, kommunal tjenes-
tekvalitet og gode fagmiljøer, samt økono-
mi – herunder råderett over egne fonds-
midler.    

Vi vil med andre ord fraråde å hoppe til kon-
klusjoner. Her har alle lokalpolitikere i Gjerd-
rum et ansvar for å bidra til at vi får en saklig, 
god og kunnskapsbasert prosess. Ikke minst 
av hensyn til innbyggerne og velgerne – som 
vi mener fortjener å bli stilt overfor et infor-
mert valg.   

3: Valget er så viktig at vi bør vurdere å 

avholde folkeavstemning      

Etter vår mening er det valget Gjerdrum skal 

fatte av så stor betydning for oss alle at vi 

bør vurdere å gjennomføre en rådgivende 

folkeavstemning , slik at alle får mulighet til å 

si sin mening.   

4: I mellomtiden må vi gjør det vi kan 
for å videreutvikle Gjerdrum - uansett 
hvordan kommune-Norge vil se ut i fremti-
den.   

 

Lars Peder Nordbakken    
Leder Gjerdrum Venstre   

  Hvordan skaper vi et levende Ask? 

som skal til for at Gjerdrum  skal bli tvunget 

inn i en kommunesammenslåing. Hvorfor?  

For det første er ikke Gjerdrum blant de 

minste kommunene i landet. Vi er med da-

gens 6 300 innbyggere en ganske gjennom-

snittlig kommune – og vi er ifølge SSB på god 

vei til å bli over 7 500 innbyggere om 10 år.  

I følge Telemarksforskning er det få stor-

driftsfordeler å hente for kommuner utover 

en størrelse på  10 000 – 15 000 innbyggere. 

Med den veksten vi i Venstre ønsker oss, på  

gjennomsnittlig 2,5 % årlig, vil Gjerdrum også 

nærme seg denne størrelsen raskere.  

For det andre er Gjerdrum en kompakt kom-

mune med et naturlig sentrum, en stolt iden-

titet og sterke kvaliteter. Blant Gjerdrums 

sterke kvaliteter er det å ha et levende lokal-

demokrati med korte avstander mellom 

politikere, innbyggere, lag og foreninger og 

kommunens tjenesteytere og administra-

sjon. Det har sin pris å gi slipp på slike små-

driftsfordeler.  

2: Vi bør aktivt bruke denne anledning-
en til å  utrede reelle alternativer  

Vi mener det mest ansvarlige vi kan gjøre nå 
er å ta aktive initiativ til å utrede hvilke aktu-
elle alternativer vi står overfor, og utrede 
hvilke konsekvenser disse har i forhold til et 
sett av viktige beslutningskriterier. Å forholde 
seg passivt er et dårlig alternativ, og innebæ-
rer dessuten en høy risiko for å ende opp 
med overstyring fra sentrale myndigheter. 
Når vi kommer til våren 2016 må vi kunne 
argumentere skikkelig for det valget vi ender 
opp med; det holder ikke å argumentere bare 
med følelser. Det holder heller ikke med 
kjappe og lettvinte antakelser om økonomi.  

Alle er enige om at bussene skal ut—men hva skal inn?              
Møt Geir Havenstrøm og andre kulturfolk, MOT-ungdommer, idrettsfolk,     
næringslivsfolk, Ask Storvel m.fl.—  og bli med i samtalen om hvordan vi kan 
skape mer liv og røre i sentrum, i ”kulturparken”, i og rundt kulturhuset.     
Dette er møtet du ikke bør gå glipp av!  

     Stikk innom Hos Nabo’n på Ask torsdag 4. desember kl 19:00
    

           Velkommen til idémøte 4. desember! 
Geir Havenstrøm     

Leder av Kulturforum    

og lokal Venstremann 

Åpent 

for alle 



 

Vil du være med    
på laget? 

Vi er opptatt av å bygge et lag av ulike men-

nesker som brenner for ulike saker, som vil 

bidra til å utvikle Gjerdrum videre, og som 

mener Venstre står for noe bra og viktig for 

vårt lokalsamfunn. Blir du med på laget vårt 

får du også gode muligheter til å påvirke hva 

som skal stå i det programmet vi skal gå til valg 

på neste høst.  
 

Stå på liste? 

Kanskje du også har lyst til å stå på valgliste for 

Venstre ved kommunevalget neste år? Ved å 

stå på listen vår viser du offentlig at du støtter 

Venstre lokalt. Du må ikke være medlem av 

Venstre for å stå på vår liste. Det holder at du 

støtter programmet vårt lokalt. Står du på liste 

har du også mulighet til å bli folkevalgt. Vi 

trenger både deg som ønsker å bli folkevalgt 

og deg som vil vise din støtte gjennom å stå på 

listen vår 

 

Hva vil det si å være folkevalgt? 

De folkevalgte er med på å ta beslutninger 

som påvirker alt fra skole, miljø og verdiska-

ping, til idrett, kultur, velferd og omsorg. Kan-

skje det aller beste med å være folkevalgt er å 

få mulighet til å være med å skape rammebe-

tingelser og planer for hvordan Gjerdrum skal 

bli en enda bedre kommune å bo og leve i 

fremover.  

Folkevalgte møter i kommunestyret ca. én 

gang i måneden. Der er oppgaven å få gjen-

nomslag for Venstres program i samarbeid 

med de andre politikerne og skape gode løs-

ninger til det beste for lokalsamfunnet. 

Gjerdrum Venstre oppnådde 11,4 % oppslut-

ning i både 2007 og 2011. I 2015 tar vi mål av 

oss å oppnå over 15 % oppslutning. Kanskje får 

vi det til med din hjelp? 

Nysgjerrig?                                                 
Hvis du har lyst til å bli nærmere kjent med oss 

har vi to forslag: stikk innom på vårt åpne idé- 

møte 4. desember, eller ta kontakt med en av 

oss: 

 Lars Peder Nordbakken: 90 69 36 23 

(lars.peder@nordbakken.com) 

 Geir Havenstrøm: 92 82 72 49 

(geir.havenstrom@avinor.no)  
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Møt vår nye lagspiller: 

 Bjørn Erik Sørli 

 

 

 

 

 

 

 

Alder: 37 år 
Sivilstand: Gift                                                  
Bor på Grønlundfeltet 
Yrke: Seksjonssjef på Ahus 
Interesser: Mine interesser er å bruke den 
fantastiske marka vi har som nabo i Gjerd-
rum. Så sykling, langrenn og jakt blir da na-
turlige interesser.  

Hva fikk deg til å melde deg inn i Venstre? 
Venstre var det partiet som lokalt var mest 
opptatt av å skape en levende bygd og et 
ønske om å utvikle Gjerdrum og Ask.  

Den store interessen Venstre viste i å skape 
et aktivt lokaldemokrati gjennom å forsøke å 
lytte til innbyggerne var noe jeg synes var 
spennende lokalt. 

Hva er du mest opptatt av lokalt? 
Lokale saker jeg er opptatt av er selvfølgelig 
skole og helse. Forvaltning av en av en for-
holdsvis trang kommuneøkonomi for å skape 
den beste skolen, den beste lokale folkehelse
-politikken, generelt helsetilbud samt å være 
med å skape en aktiv og flott bygd å leve i 
med sentrumsutviklingen som en sentral 
politisk sak. 

Andre saker du brenner for? 
Det jeg har mest kunnskap og interesserer 
meg mest for er helsepolitikk.  

Jeg brenner for at forvaltningen av at resur-
sene vi bruker skal komme skattebetalerne 
til gode på en best mulig måte. En god helse-
politikk er viktig av så mange grunner. God 
folkehelse begynner når barnet blir født, 
følger barn gjennom barnehagen, opp gjen-
nom skolen og godt opp i voksen alder. Det 
kan også relateres til samfunnsproblemer 
som kriminalitet og arbeidsledighet. Helse-
politikk er noe som følger oss opp gjennom 
hele livet, og absolutt det jeg brenner aller 
mest for. 

 

 

 
Utvikling              Oppvekst               Miljø                Livskvalitet 

K O M M U N E Ø K O N O M I : 
 

Handlingsrommet          

er nesten borte                

— hva nå? 
Vi skulle nesten ønske vi tok feil i våre tidli-
gere advarsler om utviklingen i kommune-
økonomien i Gjerdrum—men det ser dess-
verre ut til at vi hadde mer enn rett. Til tross 
for kutt på mange områder gjennom 2014, 
ligger Gjerdrum kommune an til å få et 
netto driftsunderskudd på rundt 5 mill. kr.  

Etter at statsbudsjettforslaget fra regjer-
ingen ble lagt frem viste det seg at kommu-
nen må ty til ytterligere 9 mill. kr. i kutt for å 
nærme seg balanse i driftsbudsjettet for 
neste år, på grunn av lavere inntektsanslag. 

Når vi skuer inn i de nærmeste årene frem-
over har flertallet (alle partier unntatt 
Venstre og Høyre) sørget for at kommune-
økonomien i Gjerdrum ytterligere skal for-
døye det dyreste utbyggingsalternativet for 
nye sykehjemsplasser og oppgradering av 
Bo– og behandlingssentret. Dette prosjektet 
er nå kommet opp i et estimat på hele 156 
mill. kr. i investering. Og, etter planen be-
gynner arbeidet med å rive det relativt nylig 
renoverte gamlebygget, som nylig er påkos-
tet over 10 mill. kr., rett over på nyåret.  

Etter vår mening har ikke  Gjerdrum kom-
mune råd til å gjennomføre denne råflotte 
utbyggingen—og vi er svært betenkte både 
i forhold til kommunens økonomiske bære-
kraft og i forhold til hvilke signaler som 
flertallet gjennom denne saken sender ut 
om offentlig ressursbruk i Gjerdrum.   

Konsekvensene av denne politikken er helt 
klar: Alle andre vesentlige investeringsbe-
hov, som ny barneskole, svømmehall og 
flerbrukshall kan vise seg å bli helt umulig å 
realisere  de nærmeste 10 årene  - uten 
tilførsel av nye inntekter eller andre mer 
heldige omstendigheter som vi ikke klarer å 
se konturene av nå.  

Samtidig vet vi allerede at de kommunale 
avgiftene knyttet til vann og avløp ventelig 
vil øke med rundt kr. 4 400 per husstand i 
året fra nå til 2018. Hvis det innføres eien-
domsskatt i tillegg vil dette basert på råd-
mannens tall kunne beløpe seg til rundt kr. 
6 000 per husstand i Gjerdrum i 2019.  Vi 
står m.a.o. overfor noen avgjørende veivalg 
som vi håper mange vil engasjere seg i !   


