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1 Formannskapet 22.11.2017 79/17 

2 Kommunestyret 13.12.2017 83/17 

 
 
Kommunestyrets behandling 13.12.2017: 
Kommunestyret la frem følgende omforente forslag: 
Ås kommune forutsetter at Regjeringen følger Stortingets vedtak i saken 
«Representantforslag om anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av 
kommuner», Dokument 8:2 S (2017-2018), Innst. 52 S (2017-2018), vedtak 95. 
 
På den bakgrunn legger Ås kommune til grunn at departementet vil be Fylkesmannen 
og de involverte kommunene avslutte grensejusteringsprosessen mellom kommende 
Nordre Follo kommune og Ås kommune og avventer derfor utredningsarbeidet gitt i 
oppdrag fra Fylkesmannen i brev datert 13.9 2017 
 
Votering:  
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 13.12.2017: 
Ås kommune forutsetter at Regjeringen følger Stortingets vedtak i saken 
«Representantforslag om anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av 
kommuner», Dokument 8:2 S (2017-2018), Innst. 52 S (2017-2018), vedtak 95. 
 
På den bakgrunn legger Ås kommune til grunn at departementet vil be Fylkesmannen 
og de involverte kommunene avslutte grensejusteringsprosessen mellom kommende 
Nordre Follo kommune og Ås kommune og avventer derfor utredningsarbeidet gitt i 
oppdrag fra Fylkesmannen i brev datert 13.9 2017 
 
 

 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 21.desember 2017 
 
 
Jan Einbu 
Konsulent  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Tidligere behandlinger 

 
 
 
 
Formannskapets behandling 22.11.2017: 
Notat ble sendt på epost til formannskapet og gruppeledere 17.11.2017 og delt ut i 
møtet: 

 Grensejustering – konsekvenser 17.11. – Hoveddokument med forslag til svar.  

 Prognoseresultater nye År 2017-2030 grensejustering 
Fane 1: Befolkningsprognose for Ås kommune 
Fane 2: Befolkningsprognose for området Ås mister til Nordre Follo 
Fane 3: Befolkningsprognose for Ås kommune etter grensejustering 

 
Ordfører foreslo at det holdes et arbeidsmøte i kommunereformgruppen onsdag 6. 
desember kl. 18.00 – 21.00. Innspill sendes ola.nordal@as.kommune.noi løpet av  
5. desember. 
 
Votering: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 22.11.2017: 
Det holdes et arbeidsmøte i kommunereformgruppen onsdag 6. desember kl. 18.00 – 
21.00. Innspill sendes ola.nordal@as.kommune.no i løpet av 5. desember. 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Notatet bearbeides av de politiske partiene til kommunestyrets behandling 13.12.2017. 
 
Ås, 14.11.2017 
 
Trine Christensen  
Rådmann  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 22.11.2017 
Kommunestyret 13.12.2017 
 
Vedlegg:  
Notat ettersendes til formannskapet 
 
Dokumenter som følger saken elektronisk: 
Vedlegg: 
1. Utredning av grensejustering - Oppdragsbrev til kommunen 
2. Oversikt over berørte grunnkretser i Ås kommune 
3. Utredning av grensejustering - Mal for Ås kommune 
4. Tabell Befolkning Ås 
5. Protokoll Kommunereformgruppen 25.10.2017 
 
Rådmannen sender vedtaket/resultatet i elektronisk mal til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus   
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i oppdragsbrev av 13.09.2017 bedt henholdsvis 
Ås, Ski og Oppegård kommuner om å redegjøre for bestemte forhold vedrørende 
eventuell grensejustering.  
Fylkesmannen har utformet en elektronisk mal for innlevering digitalt. 
Frist for innsending av opplysningene er 15. desember 2017. 
 
Kommunereformgruppen ga rådmannen signaler til svar i møte 25.10.2017. 
 
Rådmannen arbeider med et notat der utkast til svar innarbeides. Mange av forholdene 
er imidlertid politisk betont. Rådmannen anbefaler derfor at formannskapet drøfter 
notatet og ber partiene fremme forslag til svar til kommunestyrets behandling 
13.12.2017. Kommunestyret kan da vedta endelig besvarelse som oversendes 
fylkesmannen. 
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