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Kommunestyrets behandling 16.03.2016:
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag:
Rådmannens pkt. 3, 4 og 5 erstattes av:
Nytt pkt. 3:
Formannskapet får fullmakt til å oppnevne et eventuelt forhandlingsutvalg
dersom det anses nødvendig å starte arbeidet med en intensjonsavtale.
Formannskapet får videre fullmakt til å beslutte om det skal gjennomføres
innbyggerundersøkelse eller en folkeavstemning, for å ta stilling til en
eventuell framforhandlet avtale om kommunesammenslåing.
Kristine Lien Skog (SV) la frem følgende fellesforslag fra Sp, MDG, Rødt og SV:



Formannskapets innstilling pkt. 1, 2 og 7 beholdes.
Pkt. 3, 4, 5 og 6 erstattes med:
Ås kommune har en kommunestørrelse som er hensiktsmessig for å
ivareta våre kommunale oppgaver og ansvar på en god måte. Ås avslutter
derfor videre prosess med kommunereformarbeidet.

Joachim Espe (Rødt) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering:
Rødts utsettelsesforslag ble nedstemt 23-10 (4Sp, 2FrP, 1MDG, 2SV, 1R).
Fellesforslaget fra Sp, MDG, SV og Rødt ble nedstemt 23-10 (4Sp, 3MDG, 2SV, 1R)
Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt 31-2 (2V) ved alternativ votering mot
formannskapets innstilling.

Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
1430 Ås
www.as.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 96 20 00
64 96 20 19

Org.nr.
Bankgiro

964 948 798
1654.07.99605
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Kommunestyrets vedtak 16.03.2016:
1. De to rapportene
a. Rapport om ny kommunestruktur i Follo v/Enebakk, Oppegård, Ski og Ås
(eventuelt supplert med Frogn og /eller Nesodden)
b. Mulig fremtid for Frogn, Nesodden og Ås
tas til orientering som del av beslutningsgrunnlaget.
2. Oppsummeringen fra scenarioprosessen tas til orientering.
3. Formannskapet får fullmakt til å oppnevne et eventuelt forhandlingsutvalg dersom
det anses nødvendig å starte arbeidet med en intensjonsavtale.
Formannskapet får videre fullmakt til å beslutte om det skal gjennomføres
innbyggerundersøkelse eller en folkeavstemning, for å ta stilling til en eventuell
framforhandlet avtale om kommunesammenslåing.
4. De politiske partiene inviterer, sammen eller hver for seg, til innbyggermøter.
Rådmannen øker informasjonsaktiviteten på kommunens facebook- og
internettsider.
5. Ordfører delegeres fullmakt til å endre møtekalender første halvår 2016.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 18. mars 2016
Rita Stensrud
Konsulent i politisk sekretariat
Dokumentet er elektronisk godkjent
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