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Vedrørende utredning av grensejustering mellom Ski og Ås kommuner 

 

Departementet viser til oppdraget om utredning av grensejustering mellom Ski og Ås 

kommuner, gitt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 4. juli 2017.  

 

Stortinget behandlet en rekke dokument 8 forslag i Stortinget 7. desember. Disse forslagene 

omhandlet ikke grensejustering mellom Ski og Ås kommuner, men i behandlingen av 

forslagene i kommunal- og forvaltningskomiteen ble det fremmet forslag til vedtak om "ikke å 

videreføre arbeid med grenseendring mellom Ski og Ås ut fra de klare vedtak som er gjort i 

saken fra Ås kommune". Dette fikk flertall i Stortinget 7. desember.  

 

Departementet er kjent med at kommunene hadde frist til å levere kunnskapsgrunnlag til 

fylkesmannen 15. desember, og at det er planlagt å gjennomføre prosesser for å høre 

innbyggerne. Departementet er også kjent med at det er mulighet for enighet mellom Ski og 

Ås kommuner om justering av grenser i ett eller flere områder.  

 

Et oppdrag om å utrede en grensejustering innebærer ikke nødvendigvis at en 

grensejustering gjennomføres. Departementet mener det vil være uheldig å stoppe den 

utredningen som nå er godt i gang, både fordi det kan være grunnlag for enighet om noen av 

områdene, samt at de berørte innbyggerne bør få si sin mening i saken.  

 

 

Departementet ber på denne bakgrunn fylkesmannen om å gjennomføre utredningen, jf. 

oppdragsbrevet av 4. juli 2017.  
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