
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 13.02.2008 
 
FRA SAKSNR:  13/08 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 15/08 TIL KL: 18.05 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
V:  Jorunn Nakken 
 
Forfall fra KrF sak 13/08 i hht. kommunestyrets vedtak i k-sak1/08: 
KrF: Morten Lillemo 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad  
H:      Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hanne Marit Gran 
 
Møtende varamedlemmer:  
V:  Kjell Ivar Brynildsen 
 
Møtende i sak 13/08 i hht. kommunestyrets vedtak i k-sak 1/08: 
KrF: Hanna Garcia de Presno  
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren og service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka. 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 18.02.08 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
13/08 07/596  
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING  
 
14/08 07/2439  
FJELLVEIEN - AVKLARING AV REGULERINGSSAK  
 
15/08 05/2605  
SØKNAD OM ENDRING I KOMMUNAL GARANTI  
- HAUGTUSSA STEINERBARNEHAGE  
 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 13.02.08 
1. Viltvaktordningen. Rådmannen informerte om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i 

K-sak 70/07 ”Handlingsprogram med økonomiplan 2008 – 2011. Budsjett 2008.”  
 
2. Oppfølging av formannskapets vedtak i F-sak 11/08 vedr. ”Kommunestyrets vedtak for 

budsjett 2008 – oppfølging”. Notat vedr. bundne fond vil bli lagt frem for formannskapet 
12.03.08. 

 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 13.02.08 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 13.02.08 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Morogoro – henvendelse om vennskapskommunesamarbeid, jf. e-post av 07.02.08 fra 

ordfører. Formannskapet konkluderte enstemmig med at det pga. økonomien ikke er 
aktuelt å prioritere nytt vennskapskommunesamarbeid nå. Ordfører har etter møtet 
orientert førsteamanuensis Lars Olav Eik, UMB, om dette for videreformidling til ordfører 
i Morogoro, R.C. Ishengoma. 

 
2. Parkeringsmuligheter i Ås sentrum, jf. meldingssak 3 i formannskapet 30.01.08.  

Ordfører orienterte fra befaring 13.02.08, referat sendes på e-post til formannskapet. 
Rådmannen orienterte om pågående saksforberedelse for utomhusplan for Ås sentrum. 
Formannskapet signaliserte at saken er interessant for formannskapet som overordnet 
planutvalg. 
 

3. Ordfører minnet om frist for søknad om tilskudd til politiske partier, se meldingssak 1 i 
formannskapet 30.01.08. 

 
4. Barnehageplasser – Arealer/bygninger til barnehageformål, jf. meldingssak 4 i 

formannskapet 30.01.08. Brev av 07.02.08 er sendt til UMB v/Nils Dugstad, jf. lnr. 
2042/08. 
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Utv.sak nr. 13/08  
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING  
 
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 23.01.08: 
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.   

 
Formannskapets behandling 13.02.2008: 
Formannskapet ble utvidet med vararepresentant fra KrF formannskapet i samsvar med 
kommunestyrets vedtak 30.01.08. 
 
Ordfører orienterte om uttalelser fra rådene som lyder:  
• 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.  

• Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 12.02.2008: 
1. Ås kommune vil understreke viktigheten av å ha politiet i kommunen. Et effektivt, 

tilgjengelig og synlig politi med stor lokalkunnskap er viktig for innbyggernes 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 forslaget til ny organisasjonsmodell 
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 nær 
hovedstaden og samtidig mellom hovedstaden og Sverige. Ås kommune vil i denne 
forbindelse også minne om at Follo-politiet har svært lave oppklaringstall – 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 ikke 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.  
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4. Ås kommune kan imidlertid ikke akseptere en løsning der det ikke er en lokal politi-
enhet 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 politi-
tjenester. 

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 i det 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.  

 
Formannskapet drøftet seg frem til et omforent forslag til uttalelse. 
Ivar Ekanger (A) fremmet tilleggsforslag tilsvarende pkt. 7 i uttalelse fra Kommunalt råd for 
funksjonshemmede. 
 
Votering: (10 stemmer) 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets vedtak 13.02.2008: 
Ås kommune har følgende uttalelse til forslag til ny organisasjonsmodell for Follo 
politidistrikt: 
 
Ås kommune anser det viktig for lokalmiljøet å beholde et lensmannskontor i Ås sentrum. 
 
Et lokalt og synlig politi med stor lokalkunnskap representerer en meget viktig faktor i 
lokalsamfunnet og er av stor betydning for det forbyggende arbeid og for befolkningens 
opplevelse av trygghet. 
 
Ås kommune mener det er helt nødvendig med en lokal politienhet i kommunen, og kan ikke 
akseptere forslaget til ny organisasjonsmodell som innebærer nedleggelse av det lokale 
lensmannskontoret.  
 
Et publikumsrettet lensmannskontor i Ås sentrum er viktig av hensyn til Ås kommunes 
spesielle situasjon med fylkets største videregående skole, internasjonale studenter på UMB og 
beboere i flyktningemottak. 
 
Ås kommune vil rette søkelyset mot den gjeldende ressursfordelingsmodellen for politi-
distriktene og peke på at Follo ved denne modellen ikke blir tildelt tilstrekkelige ressurser som 
står i forhold til de utfordringene politidistriktet har som storbynært distrikt. Så vidt Ås 
kommune er kjent med er bevilgningene til Follo-politiet langt mindre enn til f eks 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 hoved-
staden og samtidig mellom hovedstaden og Sverige. Ås kommune tror ikke løsningen på dette 
ressursproblemet er å legge ned det lokale lensmannskontor. Tvert imot tror vi at en 
omorganisering vil føre til at penger spart i ett budsjett vil bety større kostnader i andre. Ås 
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kommune etterlyser en bredere analyse av gevinstene ved omorganiseringen der også 
kostnadene medregnes. 
 
Den foreliggende utredning bør legges til side og eventuelt erstattes av en ny hvor en av de 
grunnleggende forutsetninger er at man skal ha et lokalbasert politi. 
 
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 ikke 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. 
 
Ås kommune ønsker god tilgjengelighet etter prinsnipp om Universell Utforming. Det er viktig 
å lokalisere en slik politienhet nær gode kommunikasjonsknutepunkter.  
 
Ås kommune har merket seg at Politimesteren i Follo vil fremme sitt forslag uavhengig av 
høringsinstansenes uttalelser. Slike signaler er svært uheldig og må forstås dit hen at det ikke 
er særlig interesse i å lytte til høringsuttalelsene og synspunktene fra kommunene i saken.  
 
 
  
Utv.sak nr. 14/08  
FJELLVEIEN - AVKLARING AV REGULERINGSSAK  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Fjellveien 6, 8 og 10 reguleres til boligbebyggelse. Arealet utvides med et mindre område 

mellom Fjellveien og idrettsveien som vist på kartskisse datert 4.2.08 
2. Bebygd areal, høyder og krav til parkering fastsettes i tråd med kommuneplanens 

bestemmelser. 
 
Formannskapets behandling 13.02.2008: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 
pkt. 1, andre setning tilføyes ”ned til parkeringsplassen og”, 
og i pkt. 2 endres ”kommuneplanens bestemmelser” til ”i reguleringsplanen”. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med FrP’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 13.02.2008: 
1. Fjellveien 6, 8 og 10 reguleres til boligbebyggelse. Arealet utvides ned til parkerings-

plassen og med et mindre område mellom Fjellveien og Idrettsveien som vist på kartskisse 
datert 4.2.08 

2. Bebygd areal, høyder og krav til parkering fastsettes i reguleringsplanen. 
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Utv.sak nr. 15/08  
SØKNAD OM ENDRING I KOMMUNAL GARANTI  
- HAUGTUSSA STEINERBARNEHAGE  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 13.02.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 13.02.2008: 
1. Haugtussa Steinerbarnehage gis kommunal garanti pålydende inntil 16 mill kroner. 

Tilsagnet gis som simpel garanti. 
2. Garantibeløpet reduseres i takt med årlige nedbetalinger av lånet – maks 33 år. Det kan gis 

inntil 3 års avdragsfrihet. 
3. Garantibeløpet reduseres med 1,3 mill kroner i 2010. 
 
 
  


