
VIL DU VÆRE MED PÅ

Å FORME DEN NYE
KOMMUNEN DIN?
Våren 2016 gjør grenlandskommunene vedtak
for eller imot kommunesammenslåing.

Våren 2017 gjør Stortinget endelig vedtak
om ny kommunestruktur.
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Grenlandskommunen
– framtidas løsning?

Samfunnet vårt endrer seg fortere enn noen gang.
Vi er nødt til å se på hvordan vi kan løse alle

oppgavene som ligger foran oss. Målet med en
sammenslåing er bedre tjenester til innbyggerne,

en mer effektiv forvaltning og et sterkere 
lokaldemokrati. Kommunene skal bestemme

mer enn før. 

?



Stortinget sa i 2014 ja til en kommunereform. 
Det kan bety færre kommuner i Norge. I 2016 
skal kommunene gjøre vedtak om eventuelle 
kommunesammenslåinger. Stortinget vedtar 
den nye kommunestrukturen i 2017.

I 2060 vil hver femte person i Norge være 
over 70 år, og hver tiende person vil være
80 år eller eldre. Det er dobbelt så mange 
eldre som i dag. Det betyr at det blir færre 
yrkesaktive til å ta seg av dem.

Et blikk inn i framtida

Har vi stor nok befolkning og
ressurser til å følge opp alle kravene 
som kommer?

Er dagens kommunegrenser til
hinder for utvikling av nye næringer 
og arbeidsplasser?

Har kommunen min nok
kompetanse til å tilfredsstille alt?

Får ditt nærmiljø mindre å si i en 
større kommune?

Vil kommunene i Telemark klare seg 
best alene eller i større enheter?

Spørsmålene vi
bør stille oss er:
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Du skal med!
De seks grenlandskommunene har startet opp
arbeidet med regjeringens kommunereform. Arbeidet
gjennomføres som et samarbeid mellom alle kommunene,
i regi av Grenlandssamarbeidet.

Det legges opp til en åpen og informativ prosess i Grenland, 
og vi vil gjerne vite mer om hva du mener om kommune- 
reformen.  Denne informasjonsbrosjyren går ut til alle
husstander, og er et første skritt i dialogen med Grenlands 
innbyggere.
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Fordeler og ulemper
Ingen reformer har bare fordeler.
Bedre bruk av arealer, stordrift, sterkere
kompetansemiljøer og bedre kollektivtilbud kan 
være fordeler. Ulemper kan være at reiseveien 
til kommunesentrene kan bli for lang, noen får 
nytt arbeidssted og rådhuset, slik vi er vant til å 
se det, får kanskje et annet innhold.

Hva betyr egentlig
kommunegrensa?
Kommunegrenser og kommunestruktur handler
om lokaldemokrati. Om eldreomsorg, om skole,
barnehage, veier og kultur – alle godene ved å bo
i et velferdssamfunn. Tilhørighet og identitet knyttes
til byen, tettstedet eller grenda du bor i, og kanskje
ikke så mye til hvor grensene går.

Hvilke kommuner ønsker du
å slå sammen?

Her ser du hvor godt de matcher:
www.nykommune.no

SKIEN

SILJAN

PORSGRUNN

BAMBLE

DRANGEDAL

KRAGERØ

?



Kommunens historie
1837: Prestegjeldene og ferdselsårene satt 
grensene. Det er 50 år siden sist kommune-
grensene i Telemark ble endret. Før reformen 
på 1960-tallet var det cirka 750 kommuner i 
Norge. Antallet ble redusert til 450. I dag har vi 
428 kommuner i landet og 18 i Telemark.

1960-tallet var preget av nye transport-
måter. Bilen ble allemannseie, veier ble
bygget, og det ble opprettet bussruter og
fergesamband. Niårig skole ble innført, og det 
var venteliste for å få telefon.

2015: Det har skjedd store endringer i
hvordan vi forflytter oss og kommuniserer
med hverandre. Industrisamfunnet er forlatt
til fordel for tjenestesamfunnet og
informasjonssamfunnet. Vi bor gjerne i én
kommune og jobber i en annen. Noen av oss
kan gjøre hele jobben sin hjemme, fordi vi har
nettforbindelse med arbeidsplassen.

Kommunen har et økt ansvar i dag. Den skal 
blant annet sørge for barnehage og SFO. 
Grunnskolen er utvidet, og kommunen har 
tatt over ansvaret for mange helse-, pleie- og 
omsorgstjenester som staten hadde ansvarfor 
tidligere.
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Milepæler
Målet for arbeidet frem mot kommunereformen 
er å lage et godt beslutningsgrunnlag for
by- og kommunestyrene. Prosessen skal 
bidra til å gi kommunene økt innsikt i 

spørsmålet om framtidig kommunestruktur, 
og skal gjennomføres med åpenhet og god
informasjon. Arbeidet startet opp høsten 
2014 og avsluttes 2016.

Vennlig hilsen,

Jon Pieter Flølo – ordfører i Bamble
Karianne Sydtveit Reiten – ordfører i Drangedal
Kåre Preben Hegland – ordfører i Kragerø
Øystein Beyer – ordfører i Porsgrunn
Gunn Berit Rygg Holmelid – ordfører i Siljan
Hedda Foss Five – ordfører i Skien

2014 2015             2016         2017

Regional prosjektorganisasjon

Juni 2014
Stortinget behandler
kommunereformen

Våren 2016
Kommunestyret behandler

og fatter reformvedtak

Juni 2017
Stortinget vedtar ny

kommunestruktur med nye oppgaver

Juni 2015
Stortinget behandler

I løpet av vinteren og våren 2016 vil du
som innbygger bli hørt og involvert.

Følg med på kommunenes egne nettsider:

www.bamble.kommune.no
www.drangedal.kommune.no
www.kragero.kommune.no
www.porsgrunn.kommune.no
www.siljan.kommune.no
www.skien.kommune.no

Design og oppsett: 

Melding om nye oppgaver

August 2014 til desember 2016


