
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppfordring om å vurdere områder for grensejustering med utgangspunkt i 
innbyggernes ønsker - Grensejustering mellom Ski og Ås 
 
Fylkesmannen viser til møtet med kommunene 26. februar, der vi presenterte og drøftet 
resultatene fra innbyggerundersøkelsen utført av Opinion AS i forbindelse med utredningen av 
grensejustering mellom Ski/Nordre Follo og Ås.  
 
Resultatene viser blant annet at 59 prosent av de spurte innbyggere i Østensjø krets ønsker å 
tilhøre Nordre Follo kommune. I denne kretsen finner vi Tandbergløkka. 
 
I kretsen Solbergskogen/Tamburbakken er det 33 prosent som ønsker seg til Nordre Follo, og for 
Nygårdsåsen er tallet 21 prosent. 
 
Resultatene viser også at bare 5 prosent ønsker en grensejustering i de øvrige tre grunnkretsene 
Opinion AS har undersøkt.  
 
I lys av innbyggerundersøkelsen ber vi om at Ås kommunestyre i sitt møte 21. mars peker på 
hvor i disse nevnte områdene det kan være grunnlag for enighet om hensiktsmessige justeringer 
av kommunegrensen som tar hensyn til innbyggernes ønsker og interesser.  
 
Fylkesmannen bistår etter avtale kommunene i videre drøftelser om eventuelle grensejusteringer. 
Ordførerne har sammen med Fylkesmannen berammet et møte til 4. april klokken 14:00 hvor 
kommunestyrets behandling av saken vil legges til grunn. Vi ber derfor om å få oversendt 
eventuelle vedtak i saken.  
 
Dersom ønskelig, kan Fylkesmannen også informere om innkomne høringsinnspill som berører 
de nevnte områder. Flere underbygger antydningene vi ser i innbyggerundersøkelsen, og kan 
være nyttige i kommunestyrets behandling av saken. 
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