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Folkesuverenitet
og kommunesammenslåing
Chr. Anton Smedshaug,
Bærum Sp

Innspill. Det er knapt noen
viktigere avgjørelse for en
kommunepolitikk enn spørsmålet
om kommunen skal fortsette som
før, eller slå seg sammen med en
eller flere andre.

OMBUD: – Vi er ombud for Bærums innbyggere, og så klarer vi helt sikkert å samarbeide godt med andre om
miljøet og andre spørsmål, skriver kommunestyrerepresentant Dag Egil Strømme (H).
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Bærum
bør fortsette
å være
Bærum
Dag Egil Strømme,
Høyre, kommunestyrerepresentant Bærum

Innspill. Jeg tilhører den delen i
Bærum Høyre som er skeptisk til
kommunesammenslåing, og jeg
tror den delen er stor.
TILBAKEMELDINGENE etter det
avisinnlegget seks av oss skrev i
Budstikka, tyder på det.
Agenda Kaupang-rapporten ga
ikke Bærum mange argumenter
for sammenslåing. Alle er enige
om at våre utfordringer ligger
på regionnivå, og handler om
Fornebubane/kollektivtransport,
sykehuset og E18.
Hva har så hendt siden april?
Det har vært noen innbyggerundersøkelser og folkeavstemninger. Hurum vil ikke ha oss, men
Asker. Røyken vil ikke ha oss,
men Asker. Askers ledende politikere vil ha Røyken og Hurum.
Askers befolkning vil helst fortsette alene.
I Bærum har vi unnlatt å
spørre folket tydelig om de
mener at Bærum bør fortsette
alene, eller om Bærum bør slås
sammen med noen. Undersøkelsen fikk som hovedfokus å finne
ut hvem man kan tenke seg
at Bærum bør slå seg sammen
med, gitt at Bærum beslutter å
slå seg sammen med noen.

Det blir for ledende for meg.
Jeg er enig med dem som mener
at undersøkelsen har begrenset
verdi.
Det som imidlertid fremstår
som klart er at befolkningen
i Bærum ikke har lyst til å bli
slått sammen med Røyken og
Hurum, akkurat like lite som de
vil slås sammen med oss. Det er
nok mange årsaker til det.
Kommunestyret i Asker skal
ta stilling til om de ønsker sammenslåing med Røyken og
Hurum. Mye tyder på et ja, og
det kan sikkert bli bra.
Jeg tror at politikerne har
et bredere beslutningsgrunnlag enn det befolkningen har,
og det er nok lettere at én stor
kommune slår seg sammen med
mindre kommuner enn om flere
store kommuner og organisasjoner skulle gjøre det samme.
Vi i Bærum har valgt en strategi som går ut på at vi skal
finne ut hva som er best for
Bærum uavhengig av hva kommunene rundt oss mener.
For meg begynner dette å bli
en vel teoretisk øvelse. Ingen
rundt oss ser ut til å ville ha oss.
Bærum Ap og Bærum Frp har
konkludert med at de er imot
sammenslåing, flere mindre partier det samme.
Høyre har ikke tatt endelig
standpunkt, vi avventer også
rådmannens redegjørelse, men
vi har hatt diskusjoner internt.
I den viktigste saken i kommunens historie tenker jeg at vi bør
ha et ganske klart flertall i kommunestyresalen om vi skal gå for
en endring.
Bærum klarer seg fint alene.
Vi er store, har gode tjenester,
moderat gjeld og nærhet mellom befolkning og politikere.
Areal og transport er viktige
områder som fordrer samarbeid,
men Akershus har allerede en
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samordnet areal- og transportplan.
Det sies at næringslivet ikke
ønsker grenser og at et skille på
Billingstad er unaturlig. Undersøkelsen som Asker Næringsråd
foretok, fastslo vel at næringslivet bryr seg lite om kommunereformen, kun en håndfull svarte.
Noen trekker klimaforliket i
Paris inn i debatten. Det sies at
vi må tenke regionalt, nasjonalt
og internasjonalt og helst i et
50-årsperspektiv.
Vel, vi er kommunepolitikere,
valgt av innbyggerne. Vi sitter
ikke på Stortinget eller i Brussel
eller steder hvor internasjonal
politikk utformes.
Vi er ombud for Bærums innbyggere, og så klarer vi helt sikkert å samarbeide godt med
andre om miljøet og andre spørsmål.
Asker gjør neppe kuvending,
det blir nok Asker/Røyken/
Hurum. De kommer neppe på
frierføtter til Bærum nå, og da er
vel saken grei:
Bærum består og vil være
en god samarbeidspartner for
Asker/Røyken/Hurum kalt Asker,
med rådhus i Asker og sentrum
i Asker.
Vi i Bærum fortsetter alene,
og det vil våre 130.000 innbyggere i 2020 være godt fornøyde
med.
Vi fortsetter med gode tjenester, fornøyde innbyggere og et
mye finere rådhus enn Asker ;-).
DET ER ET GODT alternativ for
Bærums befolkning.

«

Vi fortsetter med
gode tjenester,
fornøyde innbyggere
og et mye finere rådhus
enn Asker.

SLIKE SPØRSMÅL ER ofte ikke
avklart i eller før en valgkamp,
slik at velgerne kan ta stilling til
kommunens fremtid gjennom
valget.
Vanligvis dukker temaet opp i
prosesser mellom valgene, og på
grunn av det som skjer utenfor
kommunevalgene, det vil si initiativ som tas gjennom Stortinget.
Så også nå. Spørsmålet om
kommunesammenslåing er kommet via prosesser utenfor våre
to kommuner, og alternativer
forelå ikke til kommunevalget i
2015.
Med andre ord er det vanskelig å se at dagens kommunestyrer har mandat til å endre
kommunegrenser, uten å spørre
innbyggerne om vår felles fremtid.
Det man derimot opplever i
Asker og Bærum er at flertallet i begge kommunestyrer ikke
ønsker folkets mening gjennom
folkeavstemning. I Bærum falt
SVs forslag om folkeavstemning
da H, Frp og V ikke støttet det.
Heller ikke i Asker ville flertallet
støtte en folkeavstemning.
Basisen for vårt demokrati er
folkesuvereniteten. Folket skal
selv bestemme over sitt eget liv
og sine livsrammer. Kommunene tar inn mesteparten av personskatten og står for store deler
av velferdstjenestene. Kommunens fremtid er helt sentral for
folks liv, fra vogge til grav. Et
rimelig demokratisk krav er å få
bestemme over rammen.
Mange regner Sveits for verdens mest demokratiske land, og
landet har siden 1848 hatt over
600 folkeavstemninger. Samtidig
er det et land med en rekke mindre forvaltningsenheter. I tillegg
er Sveits i syv år på rad kåret til
verdens mest konkurransedyktige land. Demokrati og små
enheter er basisen i en blomstrende økonomi. Verdt å merke
seg for langt flere.
Mye av dette koker ned til forholdet mellom representant og
velger. I god konservativ ånd ser
en politiker på seg selv som en
talsmann for velgernes interesser, ikke som en person som skal
ta avgjørelser på tvers av et folk
som ikke kjenner sitt eget beste.
Politiker og filosof Edmund
Burke er regnet som konservatismens grunnlegger. Han sa følgende en kjent tale til velgere i
Bristol (1774):

Sant nok, mine herrer, en
representant må finne glede og
ære ved å leve i en tett union
med, i klar dialog og med direkte
kommunikasjon med sine velgere. Deres ønsker må ha stor
betydning for han, deres syn
høy respekt, deres levebrød høyt
fokus. [ … ] og viktigst, alltid, og
i alle saker, fremme deres interesser fremfor sin egen.
Flertallet i kommunestyrene
i våre bygder er hverken i tråd
med folkesuvereniteten, internasjonale forbilder eller med tradisjonell konservativ politikk.
DET TYDER PÅ AT DE hverken er
særlig konservative eller opptatt
av folkets rett til å bestemme
over egen skjebne.

Stengt kiosk
på Halden
Brygge
Ragnhild Tangen,
Stabekk

Badeplassen Halden Brygge har
gjennomgått en oppgradering
med toaletter, avfallsbeholdere –
også for engangsgriller – sykkelstativer og flere benker/bord.
Men kiosken er fortsatt stengt
etter en rekke solrike dager med
mye besøk og bedre og bedre
vanntemperatur.
Man antar at kiosken leies
ut til drivere, men etterlyser nå
med så mange badegjester en
åpen kiosk.
Er det slik at leietagere/drivere
bare kan la kiosken være stengt
etter eget forgodtbefinnende,
eller følger det med plikter i
dette leieforholdet?
Uansett: Badegjestene ønsker
seg en åpen kiosk på Halden
Brygge.

Blomsterfest
i Asker og
Bærum
Mai Britt Hausland,
Asker

Skoleball – en god idé
eller kanskje er det ikke det?
Penere – penest?
Her skal det testes.
Dyrere – dyrest?
Her skal det synes.
Catwalk i skolegårder,
engangskjoler og høye hæler,
familiebudsjettet – ja, klart det
kneler.
Men hurra for billige blomsterfester,
der man kan kåre en blomsterbindemester,
eller ha strandkarneval med
dans i sommernatten.
Ja, så er det bare å ta av seg hatten,
for alt som er enkelt og vakkert
og rimelig,
og til og med ganske fint og trivelig.

