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Saknr: 110/21 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

11.06.2021 

Arkivsaksnr: 

21/1315 

Sak nr: 

110/21 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

442 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

110/21 Formannskapet 11.06.2021 

 

VIDEREFØRING AV FORSKRIFT OM FOREBYGGING AV KORONASMITTE - 12.06.21-15.06.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet viderefører forskrift om smitterverntiltak FOR-2021-06-03-1759 fra og 

med 12.06.21 til og med 15.06.21 

2. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

3. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1  

4. Kommunedirektøren gis myndighet til å rette opp forskriften ihht til dette vedtak  

 

5. Formannskapet gir følgende sterke anbefalinger, med gyldighet ut uke 23: 

o Hold antall nærkontakter på et minimum 

o Hjemmekontor der det er mulig 

o Utsett om mulig fysiske samlinger/arrangement/møter evt gjennomfør disse digitalt 

o Unødvendige reiser mellom kommuner bør unngås» 
 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til forskrift 

 

Ikke vedlagt: forskrift kunngjort i lovdata:  

 

file:///C:/Users/bsme/Documents/Midlertidig%20forskrift%20om%20smitteverntiltak,%20Fr%C3%B8ya%20k

ommune,%20Tr%C3%B8ndelag%20-%20Lovdata.html 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommuneoverlegens begrunnelse for videreføringen: 

 

«Ad forlengelse av forskrift munnbind og smitteverntiltak 

Frøya kommune har de siste ukene hatt et utbrudd med totalt 13 smittede så langt. 6 av disse er 

tilhørende Frøya. Smitteandel per 100 000 siste 14 dager tilsvarer 115,3 tilfeller.  

Vurdering av risikonivå per nå tilsier at vi ligger på nivå 2.  

 

Utbruddet er knyttet til et serverings- og overnattingssted, og innebærer en stor mengde 

nærkontakter.  

 

På bakgrunn av dette besluttet kommuneoverlegen å fatte et hastevedtak jfr. Lov om smittsomme 

sykdommer §4-1 med virkning fra 040621-110621.  



Saknr: 110/21 

 

Per 090621 kan det se ut som at utbruddet er under kontroll. Det er ingen smittede med ukjent 

smittevei så langt. Det er imidlertid noen dager før man med sikkerhet kan si at utbruddet er avsluttet. 

Dette, samt stadig usikker smittesituasjon i Trøndelag generelt og Trondheim spesielt, gjør at det 

medisinskfaglig anbefales en kontinuering av forskriften til om med 150621. 

Forskriften er vurdert til å være hensiktsmessig ut fra tiltaksbyrden og den gjeldende 

smittesituasjonen. 

 

Ad sterke anbefalinger anbefaler kommuneoverlegen at kommunedirektøren forlenger disse ut uke 23: 

 Hold antall nærkontakter på et minimum 

 Hjemmekontor der det er mulig 

 Utsett om mulig fysiske samlinger/arrangement/møter evt gjennomfør disse digitalt 

 Unødvendige reiser mellom kommuner bør unngås» 

 
 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren tilrår formannskapet å videreføre forskrift på bakgrunn av de begrunnelser gitt av 

kommuneoverlegen, og innstiller på at 

 

 Formannskapet viderefører forskrift om smitterverntiltak FOR-2021-06-03-1759 fra og med 12.06.21 

til og med 15.06.21 

 Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

 Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1  

 Kommunedirektøren gis myndighet til å rette opp forskriften ihht til dette vedtak  

 

 Formannskapet gir følgende sterke anbefalinger, med gyldighet ut uke23: 

o Hold antall nærkontakter på et minimum 

o Hjemmekontor der det er mulig 

o Utsett om mulig fysiske samlinger/arrangement/møter evt gjennomfør disse digitalt 

o Unødvendige reiser mellom kommuner bør unngås 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 442  

Arkivsaksnr.: 21/1315    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

VIDEREFØRING AV FORSKRIFT OM FOREBYGGING AV KORONASMITTE - 

12.06.21-15.06.21  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet viderefører forskrift om smitterverntiltak FOR-2021-06-03-1759 fra og 

med 12.06.21 til og med 15.06.21 

2. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

3. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1  

4. Kommunedirektøren gis myndighet til å rette opp forskriften ihht til dette vedtak  

 

5. Formannskapet gir følgende sterke anbefalinger, med gyldighet ut uke 23: 

o Hold antall nærkontakter på et minimum 

o Hjemmekontor der det er mulig 

o Utsett om mulig fysiske samlinger/arrangement/møter evt gjennomfør disse 

digitalt 

o Unødvendige reiser mellom kommuner bør unngås» 

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til forskrift 

 

Ikke vedlagt: forskrift kunngjort i lovdata:  

 

file:///C:/Users/bsme/Documents/Midlertidig%20forskrift%20om%20smitteverntiltak,%20Fr

%C3%B8ya%20kommune,%20Tr%C3%B8ndelag%20-%20Lovdata.html 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommuneoverlegens begrunnelse for videreføringen: 

 

«Ad forlengelse av forskrift munnbind og smitteverntiltak 

Frøya kommune har de siste ukene hatt et utbrudd med totalt 13 smittede så langt. 6 av disse er 

tilhørende Frøya. Smitteandel per 100 000 siste 14 dager tilsvarer 115,3 tilfeller.  

Vurdering av risikonivå per nå tilsier at vi ligger på nivå 2.  

 



Utbruddet er knyttet til et serverings- og overnattingssted, og innebærer en stor mengde 

nærkontakter.  

 

På bakgrunn av dette besluttet kommuneoverlegen å fatte et hastevedtak jfr. Lov om smittsomme 

sykdommer §4-1 med virkning fra 040621-110621.  

 

Per 090621 kan det se ut som at utbruddet er under kontroll. Det er ingen smittede med ukjent 

smittevei så langt. Det er imidlertid noen dager før man med sikkerhet kan si at utbruddet er 

avsluttet. Dette, samt stadig usikker smittesituasjon i Trøndelag generelt og Trondheim spesielt, gjør 

at det medisinskfaglig anbefales en kontinuering av forskriften til om med 150621. 

Forskriften er vurdert til å være hensiktsmessig ut fra tiltaksbyrden og den gjeldende 

smittesituasjonen. 

 

Ad sterke anbefalinger anbefaler kommuneoverlegen at kommunedirektøren forlenger disse ut uke 

23: 

 Hold antall nærkontakter på et minimum 

 Hjemmekontor der det er mulig 

 Utsett om mulig fysiske samlinger/arrangement/møter evt gjennomfør disse digitalt 

 Unødvendige reiser mellom kommuner bør unngås» 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren tilrår formannskapet å videreføre forskrift på bakgrunn av de 

begrunnelser gitt av kommuneoverlegen, og innstiller på at 

 

 Formannskapet viderefører forskrift om smitterverntiltak FOR-2021-06-03-1759 fra 

og med 12.06.21 til og med 15.06.21 

 Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

 Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1  

 Kommunedirektøren gis myndighet til å rette opp forskriften ihht til dette vedtak  

 

 Formannskapet gir følgende sterke anbefalinger, med gyldighet ut uke23: 

o Hold antall nærkontakter på et minimum 

o Hjemmekontor der det er mulig 

o Utsett om mulig fysiske samlinger/arrangement/møter evt gjennomfør disse 

digitalt 

o Unødvendige reiser mellom kommuner bør unngås 

 

 

 

 

 



 

 

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Frøya kommune 

Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegen i Frøya kommune med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 
55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.  
 
Forskriften er fattet som et tiltak i forbindelse med lokalt smitteutbrudd. Forskriften vurderes til å 
være hensiktsmessig ut fra tiltaksbyrden og den gjeldende smittesituasjonen hva gjelder SARS-
Co19, og de muterte variantene. 
 

§ 1.Formål 

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense 
spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i 
helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller 
høye eller der potensialet for smittespredning er stort. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gjelder i Frøya kommune. 

§ 3.Serverings- og skjenkesteder 

Serverings- og skjenkesteder i Frøya kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene 
til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om 
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). 

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. 

§ 4.Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre 

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i 
lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal 
beregnes ut fra størrelsen på lokalet. 

§ 5.Plikt til bruk av munnbind ved kollektivreiser 

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av 
helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

§ 6.Plikt til bruk av munnbind i drosje og registrering av reisende 

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg 
inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen. 



Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av 
helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass 
mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand. 

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer. 

§ 7.Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester 
mv. 

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig 
for å utføre behandlingen. 

§ 8.Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom for øvrig 

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i 
tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for 
kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder for besøkende og ansatte i fellesarealer åpent for 
publikum i offentlige bygg, skoler og barnehager. Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i 
skoler, SFO og barnehager i arbeidstiden. 

Plikten gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de 
ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske 
eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

I lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur- 
eller idrettsaktiviteten. 

§ 9.Ansvar 

Frøya kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 10.Dispensasjon 

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. 

§ 11.Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter 
eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. 

§ 12.Ikrafttredelse, varighet og endring 

Forskriften trer i kraft fra og med 12.juni 2021 og varer til og med 15.juni 2021. Kommunen 
kan forlenge, oppheve og endre forskriften. 
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