
 

 

  

  

 

21/00080 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtetid: 17.02.2021 kl. 15.00 – 16.10 
Sted: 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, økonomisjef Emil Schmidt, konsulent Kim 
Madsen Pham. 

 
Diverse merknader: 

Møtet var innkalt ekstraordinært 16.02.2021. F-sak 12/21 ble sendt ut etter 
regjeringens pressekonferanse 16.02.2021 kl. 14.00. F-sak 13/21 ble lagt frem 
som tilleggssak før møtet. Drøftingssaken og F-12/21 ble behandlet under ett. 

Kommunedirektøren orienterte om regnskapsresultatet, pressemelding er sendt. 
 

 
Møteprotokoll godkjent 17.02.2021 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Martin Løken. 
 

 

______________________                   ______________________ 
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Saksliste 

 Side 

Drøfting 

Saker til behandling 

12/21 21/00608-1 Koronaregler i Ås kommune - veien videre 3 

13/21 21/00641-2 Søknad om dispensasjon for brøyting av 
skøytetrase og modellflybane på Årungen 

4 

    

 

_____ 
 

Drøfting  

1/21  Drøfting av koronasituasjonen og smitteverntiltak i Ås 

 
Ordfører orienterte om status. 
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Saker til behandling  

F-12/21 
Koronaregler i Ås kommune - veien videre 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommune vil følge nasjonal Covid19 forskrift fra 18.02.2021. 

 
Formannskapets behandling 17.02.2021: 

Saken ble sendt ut etter regjeringens pressekonferanse 16.02.2021 kl. 14.00. 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:  

Ås kommune etablerer ikke lokal Covid19 forskrift nå. 
 

Votering: 
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 17.02.2021: 
Ås kommune etablerer ikke lokal Covid19 forskrift nå. 

 
 
  



Ås kommune 

  
Formannskapet 17.02.2021 Side 4 av 4 

  

 

F-13/21 
Søknad om dispensasjon for brøyting av skøytetrase og 
modellflybane på Årungen 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag gis Roy Petter Johansen og Morten Bjerke dispensasjon til å 
brøyte snø for skøytetrase og modellflybane på Årungen med ATV. 

  
2. Tillatelsen gjelder for perioden 01.01.2021 til 01.04.2021. 
 

Formannskapets behandling 17.02.2021: 
Saken ble sendt ut før møtet som tilleggssak. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd etter 
enstemmig vedtak (8 stemmer). 

 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende felles tilleggsforslag: 

Jess Sølvsten gis samme tillatelse til å brøyte i sørenden av Pollevann dersom 
dette ikke er i strid med vernehensyn. 
 

Votering: (8 stemmer) 
Kommunedirektørens innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 17.02.2021: 
1. Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag gis Roy Petter Johansen og Morten Bjerke dispensasjon til å 

brøyte snø for skøytetrase og modellflybane på Årungen med ATV. 
Jess Sølvsten gis samme tillatelse til å brøyte i sørenden av Pollevann dersom 

dette ikke er i strid med vernehensyn. 
  

2. Tillatelsen gjelder for perioden 01.01.2021 til 01.04.2021. 
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