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Formannskapets behandling 11.05.2016:
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
1. Rådmannen legger aktivt til rette for å informere om folkeavstemningen gjennom
bl.a. utsendelse av brev til innbyggerne og tilrettelegging av informasjon på
skolene.
2. Punkt 3 på stemmeseddelen endres fra «Vet ikke» til «Blankt».
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende endringsforslag til stemmeseddelen:
Pkt. 2 endres til: Ås slår seg sammen med Frogn, Ski, Oppegård og Enebakk.
Ola Nordal (Ap) fremmet forslag om at stemmeseddelen skal ha en innledende tekst:
Felles plattform for ny kommune i Follo legges til grunn.
Votering:
Ordførers innstilling med følgende endringer ble vedtatt:
Til tekst på stemmeseddelen alternativ A:
Punkt 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 i innstillingen ble vedtatt 7-2 (Ap) ved alternativ votering mot Ap’s
endringsforslag.
Punkt 3: SV’s endringsforslag ble vedtatt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering
mot innstillingen.
Innledende tekst: Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt.
SV’s forslag om nytt avsnitt til innstillingen ble vedtatt 6-3 (2H, FrP).
Formannskapets vedtak 11.05.2016:
Formannskapet velger alternativ A med vedtatte endringer som tekst på
stemmeseddel til rådgivende folkeavstemning om kommunereformen, jf. forslag fra
Kommunereformutvalget 27.04.2016.
Rådmannen legger aktivt til rette for å informere om folkeavstemningen gjennom bl.a.
utsendelse av brev til innbyggerne og tilrettelegging av informasjon på skolene.
Stemmeseddelen skal lyde:
Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
1430 Ås
www.as.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 96 20 00
64 96 20 19

Org.nr.
Bankgiro

964 948 798
1654.07.99605
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Forside på stemmeseddelen:
Rådgivende Folkeavstemning
Kommunereformen i Ås
Tekst inne i stemmeseddelen:
Felles plattform for ny kommune i Follo legges til grunn.
Du har følgende valg:
o Ås fortsetter som egen kommune
o Ås blir en del av en større Follokommune
o Blankt

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 18. mai 2016
Vibeke Berggård
Førstekonsulent
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