
 

 

Ås kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 Ås   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 5 

 

Saksutskrift 
 

Grensejustering mellom Ås og Ski - vurdering av områder for 
justering ut fra innbyggernes ønsker 

 
Arkivsak-dok. 15/02786-51 
Saksbehandler Trine Christensen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 07.03.2018 21/18 

2 Kommunestyret 21.03.2018 13/18 

3 Formannskapet 04.04.2018 22/18 

4 Kommunestyret 04.04.2018 21/18 

 

 
 
Kommunestyrets behandling 04.04.2018: 
 
Votering:  
Formannskapets/kommunereformgruppas innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 04.04.2018: 
1.  Innbyggerundersøkelsen på Tandbergløkka viser at blant de 80% som har svart 

ønsker et flertall på 75 % tilhørighet til Nordre Follo kommune.  
 

2. På denne bakgrunn gir kommunestyret ordfører i oppdrag å starte forhandlinger med 
Ski kommune om en mulig grensejustering av området Tandbergløkka øst for 
Kråkstadveien, i henhold til inndelingsloven. 

 
3. For de øvrige arealer i Ås viser kommunestyret til tidligere vedtak både i 

kommunestyret og i Stortinget om at Ås kommune skal bestå med dagens grenser. 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 6.april 2018 
 
 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
Rådgiver  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Tidligere behandlinger 

 

 
Formannskapets/kommunereformgruppas behandling 04.04.2018: 
Formannskapet/kommunereformgruppa drøftet seg frem til følgende omforente forslag: 
Tilsvarer formannskapets/kommunereformgruppas innstilling. 
 
Votering: (11 stemmer) 
Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets/kommunereformgruppas innstilling 04.04.2018: 
1.  Innbyggerundersøkelsen på Tandbergløkka viser at blant de 80% som har svart 

ønsker et flertall på 75 % tilhørighet til Nordre Follo kommune.  
 

2. På denne bakgrunn gir kommunestyret ordfører i oppdrag å starte forhandlinger med 
Ski kommune om en mulig grensejustering av området Tandbergløkka øst for 
Kråkstadveien, i henhold til inndelingsloven. 

 
3. For de øvrige arealer i Ås viser kommunestyret til tidligere vedtak både i 

kommunestyret og i Stortinget om at Ås kommune skal bestå med dagens grenser. 
 
 

 
 
Kommunestyrets behandling 21.03.2018: 
Orientering om resultatet av gjennomført innbyggerundersøkelse på Tandbergløkka ble 
sendt på e- post til kommunestyrets medlemmer 20.03.2018 jf.15/02786-53.  
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag:  
På bakgrunn av de resultater som først ble klare i går, ber Ap om at denne saken ikke 
debatteres i dag, og at saken utsettes og sendes tilbake til kommunereformgruppa.  
 
Votering: (33 stemmer) 
Aps utsettelsesforslag ble vedtatt 18-15 (2Ap, 7H, 1Sp, 1MDG, 2SV, 2V) 
 
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018: 
Saken utsettes og sendes tilbake til kommunereformgruppa.  
 
Merknad 22.03.2018 
Ordfører innkaller til følgende møter 04.04.2018: 

 formannskapet (utvidet med gruppeledere for Rødt og KrF) kl. 18:30 

 ekstraordinært møte i kommunestyret kl. 19:30 
 

______________________________________________________________________ 

Formannskapets behandling 07.03.2018: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og FrP: 
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Formannskapet ber rådmannen snarest gjennomføre en innbyggerundersøkelse på 
Tandbergløkka der alle innbyggere som har fylt 18 år innen utløpet av 2018 spørres om 
ønsket kommunetilknytning. 
 
Votering: Fellesforslaget fra Ap og FrP ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling 07.03.2018: 
Formannskapet ber rådmannen snarest gjennomføre en innbyggerundersøkelse på 
Tandbergløkka der alle innbyggere som har fylt 18 år innen utløpet av 2018 spørres om 
ønsket kommunetilknytning. 
 

 
 

Saksfremlegg: 
 
Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen. 
  
Ås, 01.03.2018 
 
Trine Christensen   
Rådmann   
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre  
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskap, kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Fylkesmannens oppfordring om å vurdere områder for grensejustering med 

utgangspunkt i innbyggernes ønsker 
2. Innbyggerundersøkelse på Tandbergløkka – Opptelling 
3. Innbyggerundersøkelse på Tandbergløkka – Opptelling, tillegg 22.03.2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Ski kommune 
   
       
Sammendrag: 
Ås kommune har et enstemmig kommunestyrevedtak om at kommunen skal bestå med 

dagens grenser. Gjennom Fylkesmannens siste henvendelse etter 

innbyggerundersøkelse og høring, bes Ås kommunestyre om å drøfte mulige områder 

en likevel kan enes om. Innbyggere i Østensjø krets stiller seg positive til en 

grensejustering. De andre aktuelle områdene er svært negative. 

 
Fakta i saken: 
I den pågående kommunereformen fattet kommunestyret i Ås et vedtak om å fortsette 

som  egen kommune. Ski og Oppegård kommuner foreslo i sine vedtak en 
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grensejustering mot Ås kommune dersom Ås ikke ønsket å inngå i den nye kommunen 

de skal danne. Deres grensejusteringsforslag omfatter store deler av den nordlige del 

av Ås kommune. I Fylkesmannens videre anbefaling til departementet ble forslaget 

redusert til arealet øst for nye E18.  

Dette forslaget innebærer mellom 10-15 % reduksjon i areal og antall innbyggere, noe 

som vil redusere Ås kommunes robusthet og splitte befolkningen nord i kommunen. 

Dette vil påvirke tjenestetilbudet til de innbyggerne som tilhører det området som ikke 

foreslås grensejustert. Mange tjenester vil måtte bygges opp igjen over tid. 

Fylkesmennene har fått i oppdrag å utrede de grensejusteringsforlagene som er 

kommet i deres fylker. I Akershus gjelder det kommunene Sørum/Nes og 

Ski/Oppegård/Ås. 

Ås kommunestyre har fattet et enstemmig vedtak mot den foreslåtte grensejusteringen 

der Ås kommune skal avgi alt areal øst for E18. 

Stortinget fattet i desember et vedtak om at det ikke skal grensejusteres mellom Ås og 

Ski kommuner. Statsråden har bedt Fylkesmannen om å fortsette utredningen for å 

finne ut om det kan være områder kommunene kan bli enige om å grensejustere. 

Fylkesmannen har gjennomført et folkemøte, hatt en innbyggerundersøkelse i de 

aktuelle grunnkretsene og tilrettelagt for en innbyggerhøring som fortsatt pågår.   

Fylkesmannen har sendt et brev med oppfordring til Ås kommune om å vurdere 

områder for grensejustering med utgangspunkt i innbyggernes ønsker. I henvendelsen 

til Ås kommune bes kommunestyret peke på hvilke områder det kan være grunnlag for 

enighet om hensiktsmessige justeringer av kommunegrensen som tar hensyn til 

innbyggernes ønsker og interesser. 

Store deler av innbyggerne i berørte områder deler kommunestyrets syn på at hele 

kommunen skal fortsette som tidligere. Den pågående innbyggerhøringen understøtter 

også det synspunkt at Ås kommune skal ikke deles.  

Det eneste unntaket er Østensjø krets det blant annet Tandbergløkka inngår. Der vil 59 

% av de spurte tilhøre Nordre Follo kommune. 

En overvekt av innbyggerne på Tandbergløkka har i mange år ønsket å tilhøre Ski 

kommune. Dette har tidligere vært formidlet kommunen både via enkeltpersoner og via 

det lokale Velet. Det er en realitet at det alltid vil være en usikkerhet knyttet til kjøp av 

skoleplasser i annen kommune ut fra kommunens kapasitet. Det samme med plass i 

barnehager – kommunale barnehageplasser tilbys i Ås og eventuelle private plasser i 

Ski. Den enkelte kommune prioriterer først egne barn.   

Dersom kommunen ønsker ytterligere dialog med innbyggerne på Tandbergløkka, kan 

denne, ifølge inndelingsloven, skje gjennom møter med innbyggerne.   

Det har tidligere vært gjennomført møter mellom ordførere og rådmenn i Ski og Ås, men 

en har ikke kommet til enighet om det økonomiske bildet fortrinnsvis rundt Ås 
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kommunens investering i infrastruktur og hva som gjenstår til nedbetaling som må 

overføres til Ski kommune. Årene har gått og nedbetalingen fortsatt. En eventuell 

omkopling av vann og avløp er uproblematisk. Rådmannen vurderer det slik at den 

resterende summen bør kommunene kunne enes om dersom ønsket om areal og 

innbyggertilfang er tilstede i Ski kommune. Fylkesmannen har sagt seg villig til å bistå i 

videre drøftinger om eventuelle grensejusteringer.  

Vurdering: 
Kommunestyret har fattet et enstemmig vedtak om å beholde kommunen som den er. 

Det er imidlertid et signal fra mer enn halvparten av de spurte berørte innbyggerne over 

18 år, i en liten del av kommunen, at de ønsker noe annet. Kommunen skal ivareta sine 

innbyggere på en god måte. Nå foregår det en prosess rundt grensejustering der disse 

innbyggerne nok en gang gir et signal. Dette kan imøtekommes ved å gå i drøftinger 

med Ski kommune med mål om å bli enige om å overføre Tandbergløkka til Ski 

kommune. Det vil kunne gi en mer forutsigbar hverdag for innbyggerne på 

Tandbergløkka. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Det må avklares i de videre drøftingene.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Følgende forlag til vedtak kan være aktuelle: 
 

1. Kommunestyret gir ordfører i oppdrag å gå i dialog med Ski kommune med 
hensikt å overføre Tandbergløkka til Ski kommune. Fylkesmannen bistår i 
drøftingene.  

 
2. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak om at Ås kommune fortsetter som i dag. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Med utgangspunkt i resultatene fra høringer i denne grensejusteringsprosessen, 

fylkesmannens oppfordring til å ta hensyn til innbyggernes ønsker samt tidligere ytrede 

ønsker fra innbyggerne på Tandbergløkka, vurderer rådmannen at grunnlaget for at 

kommunen kan gå i dialog med innbyggerne på Tandbergløkka og Ski kommune er 

tilstede.   
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