
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesmannens oppsummering:  

Oppfølgingsmøte om utredning av grensejusteringer 

 
Tid:   Mandag 27. november 2017, 14:00-15:30 

Sted:   Fylkesmannens lokaler, Tordenskioldsgate 12 

Til stede:  Fra Fylkesmannen: Valgerd Svarstad Haugland (fylkesmann), Anne-Marie Vikla 

(fylkesmiljøvernsjef), Alexander Karlsson (arealplanlegger, miljøvernavdelingen), 

Fakra Butt (seniorrådgiver, økonomi), Linda Eide (seniorrådgiver, kommunikasjon) 

Fra kommunene:  

Ski: Jane S. Aurlien (konstituert rådmann), Ingvild Belck-Olsen 

(prosjektkoordinator, Nordre Follo) 

Oppegård: Thomas Sjøvold (ordfører og leder av fellesnemnda for Nordre Follo), 

Lars H. Bøhler (konstituert rådmann) 

Ås: Ola Nordal (ordfører), Trine Christensen (rådmann) 

Sørum: Marianne Grimstad Hansen (ordfører), Siri Gauthun Kielland (rådmann), 

Vidar Almsten (kommunalsjef) 

Nes: Vivian Wahl (varaordfører), Ingar Døhlen (konstituert rådmann), Lise 

Wilhelmsen (rådgiver). 

 

 

Fylkesmannen innkalte kommunene til møtet for å følge opp prosessen med utredning av 

eventuelle grensejusteringer. Oppdraget er gitt Fylkesmannen i brev fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 4. juli 2017. Møtet ble holdt for å sikre sammenlignbare 

kunnskapsgrunnlag, og for å planlegge videre prosess. Denne oppsummeringen er ikke 

uttømmende, og suppleres av vedlagte presentasjon holdt i møtet. 

 

Foreløpig status for arbeidet i kommunene 
Hver kommune orienterte om fremdriften i arbeidet med å fremskaffe fakta og vurderinger til 

kunnskapsgrunnlaget. Fylkesmannen svarte på spørsmål, og følgende avklaringer ble gjort: 

• Fylkesmannen påpekte hvor viktig det er at kommunene selv gjør vurderinger, selv om 

det er vanskelig.  

• På spørsmål om hvordan fellesnemndene skal involveres, ble det konkludert med at de 

kommuner som blir del av en ny kommune, bør ha saken opp i fellesnemndene. Dette blir 

ivaretatt både i Nordre Follo og i Sørum, Skedsmo og Fet sine fellesnemnder. 

• Fylkesmannen presiserte at jurister har avklart at de grensejusteringer som nå utredes er 

nettopp grensejusteringer og ikke kommunedelinger, etter inndelingslova. 

 

Ordførere og rådmenn i  

Ski, Oppegård, Ås, Nes og Sørum kommuner 

 

   

Grensejusteringer 
 
Tordenskiolds gate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.:  
Deres dato:  
Vår ref.: 2017/26629 
Saksbehandler: Linda E. Eide 
Direktetelefon: 22003644 
 
Dato: 27.11.2017 
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Folkemøter 
Det var enighet om å gjennomføre folkemøter med presentasjon av kunnskapsgrunnlagene i 

midten av januar. Datoene 10., 11. og 17. januar ble foreslått som aktuelle. Fylkesmannen 

påpekte at de som er direkte berørt bør prioriteres til folkemøtet, og ligge til grunn for valg av 

sted for folkemøtet. Kommunene melder tilbake til Fylkesmannen om aktuelle datoer. 

 

Møtene planlegges og gjennomføres av kommunene, med bistand fra Fylkesmannen. 

Sørum inviterer til møte for Nes og Sørum. Ski og Ås blir enige. 

 

Noen momenter om gjennomføringen av møtene: 

• Begge kommunene innleder med en gjennomgang av kunnskapsgrunnlag. Informasjonen 

må være konkret og tydelig på det folk er opptatt av (sykehus, tjenester, skoler osv.). 

• Fylkesmannen deltar og informerer om høring, innbyggerundersøkelse og videre prosess. 

• Det bør åpnes for spørsmål, også innsendt på mobil. Det bør vektlegges at spørsmålsdelen 

er til for å oppklare uklarheter, ikke for å argumentere for eller imot. 

• Det kan legges opp til en form for kafe eller mingling i etterkant av møtet, der folk får 

mulighet til å snakke i mindre grupper og direkte med møtearrangørene. 

• Folkemøtene kan streames, og Fylkesmannen kan bekoste dette. 

 

Høring 
Fylkesmannen informerte om hvordan vi gjennomfører høringen. Det informeres godt av både 

Fylkesmann og kommuner, det blir mulig å sende inn i elektronisk skjema, og vi skal gjøre det så 

enkelt som mulig for alle å få sagt sin mening om kunnskapsgrunnlagene.  

 

Innbyggerundersøkelse 
Fylkesmannen har rekruttert Opinion til å gjøre innbyggerundersøkelsene. De har som målsetting 

å ringe alle direkte berørte over 18 år. Fylkesmannen noterte ønsket fra Ås om å dele inn svarene 

geografisk.   

 

 

Med hilsen 

 

Valgerd Svarstad Haugland 

fylkesmann  

 Anne-Marie Vikla 

 fylkesmiljøvernsjef 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 


