
 

 

Ås kommune  

  

 

15/02786-62 Side 1 av 2 

   

 

Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020 

 
Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 15/02786-62 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret i Ås gir sin tilslutning til Fylkesmannens forslag om å overføre 
Tandbergløkka, med de grenser som er dokumentert i vedlagte brev, til Nordre Follo 
kommune fra 01.01.2020. 
 
Ås, 26.04.2018 
 
Trine Christensen   
Rådmann   
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskap     
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Kommunestyresak 21/18 
2. Fylkesmannens utkast til vedtaksbrev 
3. Fylkesmannens svar vedrørende veksttilskudd  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Etter kommunestyrets vedtak i sak 21/18 om grensejustering mellom Ås og Ski – 
vurdering av områder for justering ut fra innbyggernes ønsker, har ordfører vært i 
møte med Fylkesmannen og Ski kommune. På bakgrunn av det som ble drøftet, kom 
fylkesmannen med et forslag til vedtaksbrev om saken. Dette ønskes vedtatt i de to 
kommunene.  
 
Fakta i saken: 
Viser til tidligere vedtak i saken jf. kommunestyresak 21/18 der kommunestyret gav 
ordfører i oppdrag å starte forhandlinger med Ski kommune om en mulig 
grensejustering av området Tandbergløkka øst for Kråkstadveien, i henhold til 
inndelingsloven.  
Saken om grensejustering mot Ski har gått fra å være en stor og alvorlig inngripen i 
Ås kommunes arealer og berøre mange tusen innbyggere til å bli en sak der 
Tandbergløkka overføres til Ski eller Nordre Follo fra 2020. Dette har tidvis vært 
diskutert mellom kommunene tidligere og er en ønske fra store deler av innbyggerne 
i området.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det kan fortsatt være noe usikkerhet rundt veksttilskuddet, se vedlegg. Utover det vil 
det videre økonomiske oppgjøret ved overgangen i hovedsak reguleres gjennom 
inndelingsloven. 
 
Alternativer: 
Takke nei til forslaget 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen viser til det grundige arbeidet som er gjort for å involvere innbyggerne i 
saken og vil anbefale kommunestyret å gå for innstillingen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 
 


