MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtetid:
Sted:

13.04.2021 kl. 18.00 – 20.55
Fjernmøte i Teams

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Møtende medlemmer:
Ap: Ola Nordal, Emilie Efe Åm, Edvin Søvik
Sp:
Annett Hegén Michelsen
MDG: Martin Løken
SV:
Dag H. Nestegard
V:
Maria-Therese Jensen
H:
Bengt Nøst-Klemmetsen
FrP: Kjetil Barfelt
Møtende varamedlemmer/Forfall: Ingen
Fra administrasjonene møtte:
Kommunedirektør Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård sekretær,
Kommunalsjefene Ellen Benestad, Nils Erik Pedersen, Tove Kreppen Jørgensen.
Kommuneoverlege Sissel Storhaug.
Diverse merknader:
Møtet var innkalt ekstraordinært. Det ble overført direkte på web-tv og ligger i
opptak på kommunens nettsider her. Informasjonspunktene fra
kommunedirektøren er opprettet som F-sak 23 og 24/21 i etterkant av møtet.
Møteprotokoll godkjent 14.04.2021
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Martin Løken.
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Informasjon fra kommunedirektøren med drøfting:


Informasjon om koronavaksinering.
Se F-sak 23/21 i denne protokollen.



Informasjon om smittesituasjonen og smitteverntiltak i skoler og
barnehager.
Se F-sak 24/21 i denne protokollen.

Informasjon fra ordfører med drøfting


Interkommunale selskaper; representantskapenes behandling av
virksomhetenes årsberetninger og årsregnskap for 2020.
Ordfører Ola Nordal orienterte om status, jf. opptak i web-tv på kommunens
nettsider. Ordfører representerer eierkommunen i representantskapsmøtene,
innspill fra formannskapet er ønskelig.
Det er representantskapsmøter to ganger årlig i selskapene.
I april er det rapportering med årsmelding og regnskap.
I oktober vedtas budsjett og handlingsplan for kommende år.
Formannskapets behandling 13.04.2021:
Innspill ble gitt. Det settes av mer tid for drøfting i formannskapet før
oktobermøtene.
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Ås kommune
Saker til behandling

F-23/21
Informasjon om koronavaksinering - formannskapet
13.04.2021
Saken ble behandlet under punkt om informasjon fra
kommunedirektøren med drøfting.
Det foreligger ingen innstilling.
Formannskapets behandling 13.04.2021:
Kommunedirektøren ga en orientering med presentasjon som ligger i opptak på
web-tv på kommunens nettsider.
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Prioritering av ringelister for vaksinering ved forfall/ikke oppmøte og restvaksine
i Ås kommune skjer i tråd med prioriteringsrekkefølge for risikogrupper fra
Folkehelseinstituttet.
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Formannskapet har ikke lenger tillitt til kommunedirektøren.
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Ås kommune vil vaksinere ansatte i skole, SFO og barnehager etter at kritisk
helsepersonell og risikogrupper er vaksinert, så langt det lar seg gjøre, i tråd
med FHI's prioriteringsrekkefølge.
Votering:
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt.
H’s forslag ble enstemmig vedtatt.
FrP’s forslag ble nedstemt 7-2 (H og FrP).
Formannskapets vedtak 13.04.2021:
Prioritering av ringelister for vaksinering ved forfall/ikke oppmøte og restvaksine
i Ås kommune skjer i tråd med prioriteringsrekkefølge for risikogrupper fra
Folkehelseinstituttet.
Ås kommune vil vaksinere ansatte i skole, SFO og barnehager etter at kritisk
helsepersonell og risikogrupper er vaksinert, så langt det lar seg gjøre, i tråd
med FHI's prioriteringsrekkefølge.
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Ås kommune
F-24/21
Informasjon om smittesituasjonen og smitteverntiltak i
skoler og barnehager - formannskapet 13.04.2021
Saken ble behandlet under punkt om informasjon fra
kommunedirektøren med drøfting.
Det foreligger ingen innstilling.
Formannskapets behandling 13.04.2021:
Kommunedirektøren ga en orientering som ligger i opptak på web-tv på
kommunens nettsider.
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag:
1. Rødt nivå kan innføres på skoler på bakgrunn av en vurdering av omfanget av
smitte i kommunen, og hvor i kommunen smitten befinner seg.
2. Når rødt nivå innføres, skal det som hovedregel gjøres for en periode på
minimum 10 dager, for å sikre forutsigbarhet for elever, foresatte og de
ansatte.
Edvin Søvik (Ap) fremmet alternativ til MDG’s punkt 2:
Det etterstrebes forutsigbarhet for elever, foresatte og ansatte ved innføring av
rødt nivå og digital undervisning i skole og barnehage.
Votering:
MDG’s forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Ap’s forslag til punkt 2 ble vedtatt 5-4 (H, Sp, MDG, SV) ved alternativ votering
mot MDG’s forslag punkt 2.
Formannskapets vedtak 13.04.2021:
1. Rødt nivå kan innføres på skoler på bakgrunn av en vurdering av omfanget av
smitte i kommunen, og hvor i kommunen smitten befinner seg.
2. Det etterstrebes forutsigbarhet for elever, foresatte og ansatte ved innføring
av rødt nivå og digital undervisning i skole og barnehage.
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