
 

ÅS KOMMUNE 

Side 1 av 5 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ås eldreråd Ås rådhus, Store salong 12.02.2008 
 
FRA SAKSNR:  6/08 FRA KL: 10.00 
TIL SAKSNR: 8/08 TIL KL: 11.30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Inger Ekern 
 
Møtende medlemmer:  
Leif Sundheim – Leder 
Inger Sandfeld 
Ragnhild Lund – Nestleder 
Per Eivind Killingmo 
Gunnar Kvande-Pettersen 
Bjørg Texmo 
 
Møtende varamedlemmer:  
Jorunn Nordli 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes 
 
Diverse merknader:  
ER- sak 9/08 ble satt opp på sakslisten under møtet og behandlet. Saksdokumentene var delt ut 
på Eldrerådsmøte15.01.08. 
 
 
Godkjent 14.02.08 av: Leder Leif Sundheim og nestleder Ragnhild Lund 
 
Underskrifter: 

 

____________________________  ________________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
6/08 07/596  
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING  
 
7/08 08/185  
SAMARBEID MELLOM FOLLOKOMMUNENE OG AKER UNIVERSITETSSYKEHUS 
STYRING AV FOLLO LEGEVAKT 
 
8/08 07/2876  
MØTEPLAN FOR ÅS ELDRERÅD 2008  
 
9/08 08/401 
R-247- ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅSLUND – TIL UTTALELSE  
 

 
EVENTUELT: 
Ås eldreråd er bekymret for kapasiteten på sykehjemsplasser i kommunen. Ås Eldreråd ønsker 
en orientering om framtidige planer fra helse og sosialsjefen. 
 
 



Side 3 av 5 

 
Utv.sak nr. 6/08  
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING  
 
Leders innstilling/uttalelse: 
Ås eldreråd mener det er viktig for alle befolkningsgrupper å beholde lensmannskontoret i Ås 
sentrum. Eldre og personer med funksjonshemming har redusert mobilitet, og for disse 
gruppene er tryggheten ved å ha politiet i nærmiljøet ekstra viktig.  

____ 
 
Kommunestyrets vedtak 30.01.2008: 
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta endelig uttalelse 13.02.08.  
KrF inviteres til å delta i behandlingen av denne saken. 

____ 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune har følgende uttalelse til forslag til ny organisasjonsmodell for Follo 
politidistrikt: 
 
1. Ås kommune anser det både viktig for lokalmiljøet, og rasjonelt for politidistriktet, å 

beholde lensmannskontoret i Ås sentrum. Et stedlig lokalt politi med stor lokalkunnskap 
representerer en meget viktig faktor i lokalsamfunnet og er i så henseende av stor 
betydning for befolkningens opplevelse av trygghet.  

2. Dersom politidistriktet likevel omorganiseres, er kommunen enig i at den anbefalte 
organisasjonsmodellen er å foretrekke.  Med hensyn til lokaliseringen av den vestlige 
driftsenheten bør denne legges til Korsegårdsområdet samlokalisert med Søndre Follo 
Brannvesen og ambulansetjenesten i Follo. 

3. Politiråd og politipost er nødvendige tiltak for å bøte på ulempene ved den foreslåtte 
sentraliseringen innen politidistriktet.   

 
 
Ås eldreråds behandling 12.02.2008: 
Bjørg Texmo fremmet rådmannens innstilling som forslag til uttalelse. 
 
Votering: 
Leders forslag ble vedtatt 6-1 
Rådmannens innstilling ble nedstemt 6-1 
 
Ås eldreråds uttalelse 12.02.2008: 
Ås eldreråd mener det er viktig for alle befolkningsgrupper å beholde lensmannskontoret i Ås 
sentrum. Eldre og personer med funksjonshemming har redusert mobilitet, og for disse 
gruppene er tryggheten ved å ha politiet i nærmiljøet ekstra viktig.  
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Utv.sak nr. 7/08  
SAMARBEID MELLOM FOLLOKOMMUNENE OG AKER 
UNIVERSITETSSYKEHUS STYRING AV FOLLO LEGEVAKT 
 
Leders innstilling/uttalelse: 

1. Befolkningsgrunnlaget i Follo-kommunene tilsier at det er behov for legevakt i 
perioden 1700-0700.  

2. Ås eldreråd ser fordeler med at tjenesten blir samlokalisert med Aker 
universitetssykehus HF, Ski Sykehus.  

3. Radiologiske tjenester må være tilgjengelige i hele legvaktperioden.  
 

____ 
Rådmannens innstilling: 

1. Vedlagte forslag til rammeavtale og ytelsesspesifikasjon for samarbeid  
mellom Aker Universitetssykehus gjennomføres fra 01.06.08 eller så snart det praktisk 
lar seg gjennomføre. 

2. Styre og representantskap for dagens legevakt gis fullmakt til å på Follokommunenes 
vegne å treffe nødvendige beslutninger for å gjennomføre virsomhetsoverdragelsen og 
å avvikle dagens  
Follo legevakt IKS når den nye legevakten er operativ.  

3. Rådmennene i deltagerkommunene gis fullmakt til å utpeke ett medlem hver til 
Samarbeidsrådet og ett medlem hver til Kvalitetsutvalget. 

4. Ordførermøtet gis fullmakt til å foreta evt. mindre endringer i avtalen, dersom det blir 
nødvendig, etter kommunestyrenes behandling av saken. 

 
Ås eldreråds behandling 12.02.2008: 
 
Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås eldreråds uttalelse 12.02.2008: 

1. Befolkningsgrunnlaget i Follo-kommunene tilsier at det er behov for legevakt i 
perioden 1700-0700.  

2. Ås eldreråd ser fordeler med at tjenesten blir samlokalisert med Aker 
universitetssykehus HF, Ski Sykehus.  

3. Radiologiske tjenester må være tilgjengelige i hele legvaktperioden.  
 
  
Utv.sak nr. 8/08  
MØTEPLAN FOR ÅS ELDRERÅD 2008  
 
Leders innstilling: 
Møteplan for Ås eldreråd 2. halvår 2008 endres til: 
 
Møtedag og dato Uke Tid Møtested 
Tirsdag 19. august 34 Kl. 1000-1200 Ås rådhus, store salong 
Tirsdag 16. september 38 Kl. 1000-1200 Ås rådhus, store salong 
Tirsdag 11. november 46 Kl. 1000-1200 Ås rådhus, store salong 
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Ås Eldreråds behandling 12.02.2008: 
Eldrerådet var fornøyd med møteplanene. 
 
Votering: Saken ble enstemmig trukket. 
 
Ås Eldreråds vedtak 12.02.2008: 
Saken trekkes 
 
  
Utv.sak nr. 9/08 
R-247- ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅSLUND – TIL UTTALELSE  
 
Leders innstilling: 
Tilsvarer Eldrerådets vedtak.  
 
Ås eldreråds behandling 12.02.2008: 
Votering: Leders forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås eldreråds uttalelse 12.02.2008: 
Ås eldreråd har ingen innvendinger mot reguleringsplanen. Økt befolkning etter ombygging av 
området vil imidlertid føre til større belastning på veier, barnehager, skoler og helsesektoren. 
 
 


