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Vedrørende klage fra Ås kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. 
januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur       
 
Justis- og beredskapsdepartementet viser til klage av 8. mars 2017 fra Ås kommune, 
med utskrift fra Formannskapets vedtak 1. mars 2017. Videre vises det til 
Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i politidistriktets lokale 
struktur i forhold til Ås kommune. 
 
Politidirektoratet har i brev av 24. mars 2017 til Ås kommune og med kopi til Øst 
politidistrikt og Justis- og beredskapsdepartementet, avvist klagen under henvisning til 
«Forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i 
politi- og lensmannsetaten» av 22. juni 2016, § 3. 
 
Politidirektoratet har begrunnet avvisningen med at klagen fra Ås kommune omhandler 
forhold som ligger utenfor forskriftens virkeområde. Direktoratet har videre opplyst at 
Ås kommune ved brev av 10. mars 2017 ble gitt anledning til å endre klagen, slik at 
vilkårene i § 3 kunne bli oppfylt. Ås kommune ble gitt frist til 17. mars 2017 til å endre 
klagen. Politidirektoratet har ikke mottatt endret klage fra kommunen innen den 
fastsatte fristen. Avgjørelsen ble derfor opprettholdt.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet tiltrer Politidirektoratets begrunnelse for å avvise 
klagen fra Ås kommune fordi den ikke omfattes av forskrift om klageordning for 
kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten. 
Departementet anbefaler kommunen å fremme sine synspunkter i den videre dialogen 
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med Øst politidistrikt og viser til at politiet jevnlig skal drøfte innretningen av politiets 
tjenester med berørte kommuner, både når det gjelder det forebyggende arbeidet og 
vakt- og patruljetjenesten. 
 
Politidirektoratets avgjørelse om avvisning, jf. brev av 24. mars 2017, av Ås kommunes 
klage av 8. mars 2017, stadfestes. 
 
En kopi av dette brevet er sendt til Politidirektoratet til orientering.   
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Thor Arne Aass 
ekspedisjonssjef 
 

Sven Olav Gunnerud 
avdelingsdirektør 
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