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UTTALELSE OM KOMMUNESTRUKTUR 

 

1.   Ås kommune ønsker å opprettholde dagens struktur når det gjelder egen   

kommune.  

 

Ås kommune ser ikke at dagens grenser innebærer vesentlige ulemper for innbyggerne. 

Det er etablert gode løsninger i de områdene mot Ski hvor grensen kan oppleves lite 

hensiktsmessig. Dersom det skjer endringer i strukturen for omkringliggende kommuner, 

ønsker ikke Ås kommune å avstå arealer.  

 

Ved eventuell tvangssammenslutning forutsetter Ås kommune at det inviteres til 

medvirkning i spørsmålet om inndelingsalternativer. 

 

     Punktene 2-6 begrunner valgt alternativ. 

 

2.  Ås kommune har ca. 14.500 innbyggere og er som vertskommune for Universitet for Miljø 

og Biovitenskap(UMB) og tilknyttede nasjonale institusjoner, sammen med 

samferdselssknutepunktet nord i kommunen, en kommune med et betydelig potensiale for 

vekst. Ut fra størrelse, beliggenhet og samferdselsårer framstår kommunen som robust. 

Kommunen har et godt utviklingspotensiale innenfor dagens struktur. 

 

3.  Ås kommune fremstår som en økonomisk og organisatorisk hensiktsmessig enhet i forhold 

til å løse kommunale oppgaver. 

I rapporten «Ny kommunestruktur i Follo?», påvises verken lavere 

administrasjonskostnader, bedre tjenestetilbud eller stordriftsfordeler som motivasjon for 

kommunesammenslutning. 

 

4.  Ås kommune mener felles regionale utfordringer i Follo innen samfunnsplanlegging og 

regionutvikling bør møtes gjennom videreutvikling av samarbeidsløsninger mellom 

kommunene. Dette løses godt gjennom interkommunalt samarbeid som Follorådet, som 

allerede har utviklet en felles samferdselsstrategi. 

 

5.  Ås kommune mener at i forhold til lokaldemokratiet ligger mye av    

primærkommunenes styrke i nærhet til innbyggerne og i direkte folkevalgt styring hvor det 



utvises politisk skjønn basert på lokalkunnskap. Ås kommune frykter en svekkelse av 

muligheten for folkevalgt styring basert på nærhet og kunnskap ved eventuell dannelse av 

en stor regionkommune. 

 

6.  I forhold til lokal identitet, utvikling av nærmiljøer og folkelig engasjement, frykter Ås  

     kommune en fremmedgjøring ved dannelse av en eventuell regionkommune. Om man   

     ikke etablerer «to nivåer» i en regionkommune, noe som i tilfelle vil medføre byråkrati og  

     mulighet for konkurranse mellom enheter og tettsteder. 
 

 

UTTALELSE OM REGIONINNDELING 

1. Det bør være 3 folkevalgte nivåer i Norge. 

2. Ås kommune stiller seg åpen i forhold til størrelse og struktur på mellomnivået. 
 

 

Rett utskrift 

Dato:11.02.05 
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