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Kommunestyrets behandling 01.02.2017:
Ordfører trakk sin innstilling.
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sp og SV:
1. Ås kommune viser til kommunestyrevedtak 41/16, 20.06.2016, om å fortsette som
egen kommune.
2. Ås kommune fraråder å foreta større grenseendringer. Det ødelegger våre
forutsetninger for å forbli en robust kommune og er følgelig i strid med
kommunereformens målsettinger.
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag:
1. Med bakgrunn i vedtak om kommunesammenslåinger i og rundt Follo, signaler
om betydelige endringer i det interkommunale samarbeidet og forslaget om at Ås
må avstå betydelige arealer til en ny Nordre Follo kommune, ønsker Ås kommune
en ny vurdering av kommunereformprosessen. Formålet er å sikre at den
fremtidige samfunnsutviklingen, tjenesteytingen, myndighetsutøvelsen og
lokaldemokratiet blir ivaretatt på en best mulig måte for innbyggerne.
2. Ås kommune innleder samtaler med både Frogn kommune og Ski/Oppegård
kommuner for å være bedre forberedt på de endringene som kan komme.
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag:
Med bakgrunn i endrede forutsetninger ønsker Ås kommune å innlede dialog med
Nordre Follo for å danne felles ny kommune. Kommunestyret ber ordføreren
snarest ta kontakt med ordførerne i Ski og Oppegård samt informere KMD.
Frogn kommune inviteres til å gå med og danne felles kommune med Nordre Follo
og Ås.
Votering:
Høyres forslag ble nedstemt 26-7 (7H).
Fellesforslaget fra Ap, Sp og SV ble vedtatt 24-9 (7H, 2V) ved alternativ votering mot
Venstres forslag.
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Kommunestyrets vedtak 01.02.2017:
1. Ås kommune viser til kommunestyrevedtak 41/16, 20.06.2016, om å fortsette som
egen kommune.
2. Ås kommune fraråder å foreta større grenseendringer. Det ødelegger våre
forutsetninger for å forbli en robust kommune og er følgelig i strid med
kommunereformens målsettinger.
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