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hvorfor?
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Alle landets kommuner er bedt om å utrede 
framtiden. Arbeidet er satt i gang gjennom 
kommunereformen i regi av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

Vedtak i 
kommunestyrene

Folke-
avstemning

Jevnaker: 30. maiNettmøte: 18. mai
Ordførerne svarer 
på spørsmål

Ringerike: 30. mai

Felles folkemøte: 25. mai
Sted kunngjøres senere

Jevnaker, folkemøter: 20. april på Thorbjørnrud 
og 19. mai i Jevnakerhallen

Ringerike, folkemøte:  
Tid og sted kunngjøres senere

Hole: 20. juni

Jevnaker: 21. juni

Ringerike: 30. juni

Jevnaker, Hole og Ringerike har valgt en aktiv 
og åpen tilnærming til kommunereformen. Vi 
har et felles bo- og arbeidsmarked. I samar-
beid er det utredet fakta og framtidsbilder for 
vår region. 

Ingenting er bestemt ennå, men det foreligger 
nå en intensjonsplan som gir grunnlag for å ta 
stilling.

1. juli 2016 er datoen når de tre kommunene 
skal gi tilbakemelding til fylkesmannen om de 
vil danne ny kommune eller ikke.

En ny kommune kan bli etablert fra 1. januar 
2020 med omlag 44 000 innbyggere.

hva skjer
framover?

Hole: 3. – 23. mai

Jevnaker: 
Første halvdel
av mai

Ringerike: 
2. – 13. mai

Innbygger-
undersøkelser

Hole: 25. april

Jevnaker: 
28. april

Ringerike: 
28. april

Vedtak av
intensjonsplan

Folkemøter
Nettmøte



vår felles
INTENSJON
OG PLAN
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De tre kommunene har utarbeidet en 
felles intensjonsplan. Intensjon be-
tyr hensikt. Planen fungerer som en 
plattform for etableringen av en ny 
kommune. Intensjonsplanen er utar-
beidet av tre representanter fra hvert 
av de tre kommunestyrene.

Kommunenavn
De tre kommunene er enige om at en eventuell 
ny kommune bør hete Ringerike kommune.

Visjon og mål
Visjonen er ny, nær og samlende.

Mål for den nye kommunen er:
• Nyskapende og innovativ
• Nærhet til folk og tjenester
• Samlet for framtida

Utvikling av tjenestene
Innbyggerne skal ha nærhet til barnehage, 
skole, eldreomsorg og kulturtilbud til barn og 
ungdom, som primært skal lokaliseres der folk 
bor. Tjenestene skal være gode og likeverdige i 
alle deler av kommunen. Tjenester og drift skal 
være preget av kvalitet, effektivitet og inno-
va-sjon. Tjenestene skal gis ut fra beste praksis 
i de tre kommunene (best kombinasjon av kval-
itet, effektivitet og organisering). Effektivis-
eringsgevinster benyttes til kvalitetsforbedring 
og videreutvikling av tjenestetilbudet. 

Videregående opplæring bør tilbys i samsvar 
med nåværende praksis.
 
Samfunns- og næringsutvikling
Det forventes sterk vekst i tilflytting av innbyg-
gere og næringsvirksomheter til den nye kom-
munen. Kommunen vil ta en sentral posisjon i 
utviklingen av Oslo-regionen som følge av ut-
bygging av Ringeriksbanen og E16.
 
Lokaldemokrati
Den nye kommunen skal politisk organiseres 
etter formannskapsmodellen:

•  Kommunestyret i den nye kommunen skal 
 ha 55 representanter.

•  Formannskapet skal ha minimum 
 13 representanter. 
 
Det folkevalgte arbeidet skal legge vekt på 
nærhetsprinsippet, å styrke lokaldemokratiet 
og å utvikle innbyggermedvirkning. 

• Kommunen skal opprettholde kommunale 
 veier der det er fast bosetting.

• Næringsutviklingen skal bygge på innovasjon 
 og satsinger som fører til lønnsomme arbeids-
 plasser. 

• Kommunen skal utnytte de muligheter som 
 Ringeriksbanen og E16 gir for videre 
 vekst.

• Kommunen skal videreutvikle satsingen 
 på frivillig sektor.

• Kommunen skal satse på byutvikling og 
 samferdselsløsninger i Hønefoss sentrum. 
 Utvikling skal skje med tydelig miljøprofil, 
 gang- og sykkelvei, kollektivtransport og 
 forbindelser mot tettstedene. 

• Besøks- og bostedsattraktiviteten skal 
 markedsføres for å kunne tilby et variert 
 og spennende tilbud for alle.

Viktige mål
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JA ELLER NEI?

Intensjonsplanen er grunnlaget for både 
folkeavstemning og innbyggerundersøkelse. 
For deg som innbygger må du sette deg inn i 
planen for å ta stilling til om du ønsker at det 
skal etableres en ny kommune eller ikke. Du 
kan lese hele planen på nett, eller du kan få den 
ved kommunens servicetorg/publikumskontor.

Sammen eller hver for seg?
Alternativene i de tre kommunene er å gå sam-
men eller å fortsette som egne kommuner.

Innbyggerundersøkelse
I kommunene vil det gjennomføres en un-
dersøkelse hvor du som innbygger vil få 
spørsmål om hva du mener om de kommunale 
tjenestene, lokaldemokratiet og hva som er 
viktig for deg framover. 

Du som bor i Hole og er over 18 år eller fyller 18 
år i 2016, vil få en innbyggerundersøkelse i post-
kassen.

Du som bor i Jevnaker og Ringerike og er over 
16 år, kan få en henvendelse per telefon hvor 
du blir bedt om å svare på en del spørsmål.

Folkeavstemning
I Jevnaker og Ringerike skal det gjennomføres 
en folkeavstemning 30. mai. Det vil også bli 
mulighet til å forhåndsstemme. 

Spørsmålet du skal ta stilling til er å svare ja 
eller nei til å danne en ny kommune sammen 
med Hole, Ringerike og Jevnaker.

Alle innbyggere i Jevnaker og Ringerike som 
fyller 16 år i 2016 eller er eldre, kan delta i 
folkeavstemningen.  

Engasjér deg – din stemme er viktig.

OSLO

Sandvika

Drammen

Sokna
Hallingby

Nes 
i Ådal

HØNEFOSS

Tyristrand
Vik

Jevnaker

Spørsmålet om å etablere en ny kommune legges fram 
for folkeavstemning i Jevnaker og Ringerike. I Hole blir det 
en innbyggerundersøkelse blant alle stemmeberettigede, 
som et alternativ til folkeavstemning.

Felles verdigrunnlag

 Gjensidig respekt

 Likeverdighet

 Stedsidentitet videreføres

 Sammen om utvikling av ny kommune

 Forsvarlig og rettferdig omstilling

1

2

3

4
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Kommunesenter
Kommunesenteret i den nye kommunen er 
Hønefoss, som videreutvikles til en attraktiv 
by- og regionhovedstad. Politisk og administra-
tiv ledelse skal være i rådhuset i Hønefoss. 
Jevnaker sentrum og Vik skal ha kommunale 
fellesfunksjoner og servicefunksjoner i Hole 
herredshus og Jevnaker samfunnshus.
 
Jevnaker sentrum, Vik, Sokna, Tyristrand, 
Hallingby og Nes i Ådal skal videreutvikles for 
næring, bosetting, handel, kultur og fritid.



facebook.com/formdinframtid   |   @formdinframtid   |   formdinframtid.no
jevnaker.kommune.no  |  ringerike.kommune.no  |  hole.kommune.no

På nettsiden formdinframtid.no finner du alle utredningene, 
også rapportene «Hole – egen kommune?» og «Jevnaker – fortsatt egen kommune?»

Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å sette seg inn i de to alternativene som gjelder 
for hver av de tre kommunene – å bestå som egen kommune 

eller å gå sammen om en større kommune.

JEVNAKER, RINGERIKE OG HOLE

 Husk nettmøte 18. mai

 Husk felles folkemøte 25. mai

 Husk innbyggerundersøkelse

 Husk folkeavstemning 30. mai

HOLD DEG 
OPPDATERT

Bli med på quiz
– vinn flytur over distriktet!
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