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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG  MØTESTED MØTEDATO 
Kommunalt råd for  Ås rådhus, Store salong  12.02.2008 
funksjonshemmede     
 
FRA SAKSNR: 3/08 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 4/08 TIL KL: 18.00 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Astrid Burum, KrF 
Kjell Westengen, A 
Turid Leirgul, Foreldreforening for funksjonshemmede barn 
Anne Marit Kleven, Norges Blindeforbund  
 
Møtende medlemmer:  
Ulf Oppegård - Leder 
Erik Martinsen – Nestleder 
Marianne Nilsen, Fritidsleder for funksjonshemmede  
 
Møtende varamedlemmer:  
Ivar Ekanger, A 
Siri Kjær, V 
Jacob Apeland, Ytre Follo Hørselslag 
Vara for Turid Leirgul kunne ikke møte 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 13.02.08 av: Leder Ulf Oppegård og nestleder Erik Martinsen  
 
Underskrifter: 

 

__________________________ _______________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
3/08 07/596  
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING  
 
4/08 08/185  
SAMARBEID MELLOM FOLLOKOMMUNENE OG AKER 
UNIVERSITETSSYKEHUS STYRING AV FOLLO LEGEVAKT 
 
 
DRØFTINGSSAKER: 

� DISTRIBUERING AV SAKSPAPIR TIL RÅDET PÅ E-POST? 
Det oppfordres til selv å gå inn på kommunen nettsider for lesing av 
sakspapirer. Sakspapirer sendes ut til medlemmer og vara med post og 
e-post til de som ønsker å få det tilsendt elektronisk. 
 
� OPPNEVNING AV ARBEIDSUTVALG SOM SER PÅ PLAN FOR 

UNIVERSELL UTFORMING?  
Rådet får oppnevning av arbeidsutvalg som sak til neste møte i rådet. 
 
� ER TIDEN INNE FOR Å SKIFTE NAVN PÅ RÅDET?  
Rådet ønsker ingen navneskifte. Navnet Ås kommunale råd for 
funksjonshemmede forblir derfor uendret ut denne valgperioden. 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
Lederen orienterte om at administrasjonen undersøker muligheten for 
mobil teleslynge til rådets møter og muligheten for teleslynge på 
servicetorget i kommunen. Rådet vil bli orientert om saken. 
 
Leder orienterte om status til saken om tildeling av ressurser for 
funksjonshemmede barn i barnehager i Ås. Rådet vil fortsette å følge 
opp saken.  
 
Rådet ble enig om å ha alle drøftingssaker som sak på sakskartet. 
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Utv.sak nr. 3/08  
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - 
HØRING  
 
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.   

 
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. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 12.02.2008: 
Ivar Ekanger fremmet følgende forslag: 
Ås kommune har følgende uttalelse til forslag til ny organisasjonsmodell 
for Follo politidistrikt: 
1. Ås kommune vil understreke viktigheten av å ha politiet i 

kommunen. Et effektivt, tilgjengelig og synlig politi med stor 
lokalkunnskap er viktig forinnbyggernes trygghet, og på den bakgrunn 
vil Ås kommune ta avstand fra alle forslag som fjerner politiet fra vår 
kommune. 

 
2. Etter Ås kommunes vurdering er det framlagte forsalget til ny 

orgnisasjonsmodell preget av at politiet i Follo har for små 
ressurser til disposisjon. Så vidt Ås kommune er kjent med er 
bevilgningene til Follo-politiet langt mindre enn til for eksempel politiet i 
Asker og Bærum som har et folketall på samme nivå som Follo-
regionen.  

  
 Ås kommune mener dette er uakseptabelt – ikke minst siden Follo 
ligger like nært hovedstaden og samtidig mellom hovedstaden og 
Sverige. Ås kommune vil i denne forbindelse også minne om at Follo-
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politiet har svært lave oppklagingstall – noe som sikkert kan forklares 
med de alt for beskjedne ressursrammer. 

 
3. Ås kommune er samtidig positiv til at man ser på modeller som 

kan gjøre politiets arbeid mer effektivt enn i dag. Forslaget til 
endret organisering vil kunne gi gevinster på de områdene der politiet i 
dag ike gjør god nok jobb – og Ås kommune vil derfor ikke motsette 
seg at deler av politiets oppgaver løses i en regionalisert modell 
innenfor Follo-regionen.  

 
4. Ås kommune kan imidlertid ikke akseptere en løsning der det 

ikke er en lokal politienhet i Ås kommune. Det er helt nødvendig 
med en lokal politienhet i kommunen både av hensyn til barne- og 
ungdomsarbeidet, av hensyn til internasjonale studenter ved UMB og 
beboere i flyktningemottak og av hensyn til borgernes andre behov for 
polititjenester. 

 
5. Når det gjelder spørsmålet om å lokalisere en regionalisert enhet til 

Korsegårdsområdet er Ås kommune enig i at dette kan være en klok 
løsning idet dette man allerede har lokalisert andre utrykningsetater til 
dette området. 

 
 
6. Ås kommune har merket seg at Politimesteren i Follo vil fremme sitt 

forslag uavhengig av høringsinstansenes uttalelser. Ås kommune finner 
dette uforståelig – hvorfor har man da sendt saken på høring? 

 
Rådet fremmet følgende tilleggsforslag: 
7. Ås kommune ønsker god tilgjengelighet etter prinsnipp om Universell 

Utforming. Det er viktig å lokalisere en slik politienhet nær gode 
kommunikasjonsknutepunkter.  
 

Jacob Apeland fremmet følgende forslag: 
Ordførermøte fungerer som politisk råd for politirådet” tatt med i sak om 
organisering av polititjenesten i Follo politidistrikt. 
 
Votering: 
Forslaget fra Ivar Ekanger ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 12.02.2008: 
Ås kommune har følgende uttalelse til forslag til ny organisasjonsmodell 
for Follo politidistrikt: 
1. Ås kommune vil understreke viktigheten av å ha politiet i 

kommunen. Et effektivt, tilgjengelig og synlig politi med stor 
lokalkunnskap er viktig forinnbyggernes trygghet, og på den bakgrunn 
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vil Ås kommune ta avstand fra alle forslag som fjerner politiet fra vår 
kommune. 

 
2. Etter Ås kommunes vurdering er det framlagte forsalget til ny 

orgnisasjonsmodell preget av at politiet i Follo har for små 
ressurser til disposisjon. Så vidt Ås kommune er kjent med er 
bevilgningene til Follo-politiet langt mindre enn til for eksempel politiet i 
Asker og Bærum som har et folketall på samme nivå som Follo-
regionen.  

  
 Ås kommune mener dette er uakseptabelt – ikke minst siden Follo 
ligger like nært hovedstaden og samtidig mellom hovedstaden og 
Sverige. Ås kommune vil i denne forbindelse også minne om at Follo-
politiet har svært lave oppklagingstall – noe som sikkert kan forklares 
med de alt for beskjedne ressursrammer. 

 
3. Ås kommune er samtidig positiv til at man ser på modeller som 

kan gjøre politiets arbeid mer effektivt enn i dag. Forslaget til 
endret organisering vil kunne gi gevinster på de områdene der politiet i 
dag ike gjør god nok jobb – og Ås kommune vil derfor ikke motsette 
seg at deler av politiets oppgaver løses i en regionalisert modell 
innenfor Follo-regionen.  

 
4. Ås kommune kan imidlertid ikke akseptere en løsning der det 

ikke er en lokal politienhet i Ås kommune. Det er helt nødvendig 
med en lokal politienhet i kommunen både av hensyn til barne- og 
ungdomsarbeidet, av hensyn til internasjonale studenter ved UMB og 
beboere i flyktningemottak og av hensyn til borgernes andre behov for 
polititjenester. 

 
5. Når det gjelder spørsmålet om å lokalisere en regionalisert enhet til 

Korsegårdsområdet er Ås kommune enig i at dette kan være en klok 
løsning idet dette man allerede har lokalisert andre utrykningsetater til 
dette området. 

 
 
6. Ås kommune har merket seg at Politimesteren i Follo vil fremme sitt 

forslag uavhengig av høringsinstansenes uttalelser. Ås kommune finner 
dette uforståelig – hvorfor har man da sendt saken på høring? 

 
7. Ås kommune ønsker god tilgjengelighet etter prinsnipp om Universell 

Utforming. Det er viktig å lokalisere en slik politienhet nær gode 
kommunikasjonsknutepunkter.  
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Utv.sak nr. 4/08  
SAMARBEID MELLOM FOLLOKOMMUNENE OG AKER 
UNIVERSITETSSYKEHUS STYRING AV FOLLO LEGEVAKT 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådets vedtak tilsvarer rådmannens innstilling. 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 12.02.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 12.02.2008: 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


