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Saknr: 15/21 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

19.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/3 

Sak nr: 

15/21 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

442 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/21 Kommunestyret 04.01.2021 

3/21 Formannskapet 12.01.2021 

15/21 Formannskapet 19.01.2021 

 

OPPHØR AV FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK -MUNNBIND  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet opphever «midlertidig forskrift om smittervertiltak, Frøya kommune, 

Trøndelag» (journalnr 2021- 0091) om munnbind- fra 20.01.21.  

2. Formannskapet fremmer en sterk anbefaling til innbyggerne, om at munnbind brukes i de 

offentlige rom der man ikke har mulighet til å opprettholde avstandsregelen. 
 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.01.2021 sak 3/21 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet forlenger forskrift om smitteverntiltak - munnbind, Frøya kommune til og med 

19 januar 2021  

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 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Formannskapets behandling i møte 12.01.21: 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet av Ordfører: 

Nytt punkt 3 og 4: 

 

3. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1 

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

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saknr: 15/21 

 

 

Vedlegg: 

 

 
 

Saksopplysninger:   

 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak 04.01.21 

1. Frøya kommunestyre forlenger forskrift om smitteverntiltak - munnbind, Frøya kommune til og 

med 12.januar 2021  

2. Frøya kommunestyre delegerer videre endring, forlengelse eller opphevelse av gjeldende 

forskrift til formannskapet fra d.d. og til og med 27.01.21  

3. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

4. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittervernloven § 4.1 

 

Formannskapet forlenget vedtaket 12.01.21 

1. Formannskapet forlenger forskrift om smitteverntiltak - munnbind, Frøya kommune til og med 

19.januar 2021  

2. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

3. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittervernloven § 4.1 

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

 
Kommuneoverlegens vurdering av status pr 18.01.21  

 

«Fra uke 52 i 2020, opplevde Hitra og Frøya en stor økning i antall smittede. For Frøya kommune sin 
del gikk vi fra et smittetall på null fra pandemiens oppstart, til 14 smittede, med siste tilfelle påvist i 
uke 1. Vi har siden 7.januar så langt, ikke hatt flere positive. 
 
Per 15.01.21 har vi et smittetall siste 14 dager på 97.1 per 100 000. Dette tallet er stadig 
nedadgående så fremt man ikke får ny smitte. Vurderingen er derfor at vi denne gangen har fått 
stoppet gjeldende utbrudd av smitte i Frøya kommune. 
 
Da smitten økte i øyregionen var det behov for å sette inn tiltak på flere plan og i flere virksomheter. 
Deriblant to forskrifter som har regulert sosiale kontakter og munnbind. I tillegg har regjeringen fra 
3.januar innført betydelig strengere forskrifter/anbefalinger og det er forventet en evaluering og 
delvis videreføring av disse etter at Stortinget orienteres av statsministeren mandag 18.januar. 
 
Vi opplever stor innreiseaktivitet fra røde land, men har så langt ikke påvist noen tilfeller av 
importsmitte bortsett fra to tilfeller i julehøytiden. Det jobbes målrettet og godt fra koronagruppen 
opp mot næringslivet, og dialogen er god hva gjelder regler og forventninger omkring testing og 
karantene. Vi anser det som meget sannsynlig at man får importsmitte, men har også en klar 
formening om at man med tidlig og målrettet testing, isolasjon og karantene skal greie å begrense 
dette til begrensede tilfeller uten potensiale for utbrudd. Dette er imidlertid helt avhengig av at 
arbeidsgivere tar sitt ansvar ift egnet sted for karantene for sine arbeidsinnvandrere, og at 
karantene og isolasjon overholdes i helnhold til gjeldende regler. 
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Vi er nå i en smittesituasjon lokalt og regionalt som er mer oversiktlig. Det er da viktig å lette på de 
restriksjoner man kan. Derfor anbefaler kommuneoverlegen at gjeldende forskrifter oppheves fra og 
med 20.01.21.  
 
Det er likevel ønskelig at det fremmes en sterk anbefaling til innbyggerne, om at munnbind brukes i 
de offentlige rom man ikke har mulighet til å opprettholde avstandsregelen» 
 
 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren støtter kommuneoverlegens tilråding og fremmer overfor formannskapet 

følgende innstilling: 

 

 Formannskapet opphever «midlertidig forskrift om smittervertiltak, Frøya kommune, 

Trøndelag» (journalnr 2021- 0091) om munnbind- fra 20.01.21.  

 Formannskapet fremmer en sterk anbefaling til innbyggerne, om at munnbind brukes i de 

offentlige rom der man ikke har mulighet til å opprettholde avstandsregelen. 

 
 

Forhold til overordna planverk: 

 

Beredskapsplanverk 

Pandemiplan 
 



Saknr: 16/21 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

19.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/4 

Sak nr: 

16/21 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

442 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

3/21 Kommunestyret 04.01.2021 

4/21 Formannskapet 12.01.2021 

16/21 Formannskapet 19.01.2021 

 

OPPHØR AV FORSKRIFT OM FOREBYGGING AV KORONASMITTE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet opphever «Forskrift om forebygging av koronasmitte Frøya kommune, 

Trøndelag» (jorunalnr. 2021- 0092) fra 20.01.21 

2. Formannskapet ber likevel kommunens innbyggere holde antall nærkontakter på et 

rimelig nivå og at alle forholder seg til nasjonale retningslinjer hva gjelder dette.  

3. Formannskapet ber også kommunens innbyggerne holde oversikt over hvilke 

nærkontakter man har til enhver tid og for 14 dager bakover. 
 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.01.2021 sak 4/21 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet forlenger forskrift om smitteverntiltak, Frøya kommune til og med 19 januar 

2021  

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppheve §2 i forskriften dersom det synes formålstjenlig 

å gå over til gult tiltaksnivå i barnehage og barneskole (unntatt ungdomsskole og videregående 

skole) før forskriftens gyldighetsdato. 

3. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  
4.  Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1 

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

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 12.01.21: 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet av Ordfører: 

 

Nytt punkt 4 og 5 

 

4. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1 

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

 

Enstemmig. 
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Vedlegg: 

 

 
 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 04.01.21: 

1. Med henvisning til regjeringens anbefalinger for regioner med høyt smittepress, vedtar Frøya 

kommunestyre ny forskrift om smitteverntiltak, fra 04.01.21 kl 1800, til og med 12.januar 2021 

som vist i vedlegg i denne sak. 

2. Frøya kommunestyre delegerer videre endring, forlengelse eller opphevelse av gjeldende 

forskrift til formannskapet fra d.d. og til og med 27.01.21  

3. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende. 

4. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1 

 

Formannskapet gjorde følgende vedtak 12.01.21: 

 

1. Formannskapet forlenger forskrift om smitteverntiltak, Frøya kommune til og med 19.01.21 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppheve § 2 i forskriften dersom det synes formålstjenelig 

å gå over til gult nivå i barnehage og barneskole (untatt ungdomsskole og videregående skole) 

før forskriftens gyldighetstdato 

3. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovetidende. 

4. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittervenloven § 4.1 
 

Kommuneoverlegens vurdering av situasjonen pr 18.01.21: 
 
«Fra uke 52 i 2020, opplevde Hitra og Frøya en stor økning i antall smittede. For Frøya kommune sin  
del gikk vi fra et smittetall på null fra pandemiens oppstart, til 14 smittede, med siste tilfelle påvist i 
uke 1. Vi har siden 7.januar så langt, ikke hatt flere positive. 
 
Per 15.01.21 har vi et smittetall siste 14 dager på 97.1 per 100 000. Dette tallet er stadig 
nedadgående så fremt man ikke får ny smitte. Vurderingen er derfor at vi denne gangen har fått 
stoppet gjeldende utbrudd av smitte i Frøya kommune. 
 
Da smitten økte i øyregionen var det behov for å sette inn tiltak på flere plan og i flere virksomheter. 
Deriblant to forskrifter som har regulert sosiale kontakter og munnbind. I tillegg har regjeringen fra 
3.januar innført betydelig strengere forskrifter/anbefalinger og det er forventet en evaluering og 
delvis videreføring av disse etter at Stortinget orienteres av statsministeren mandag 18.januar. 
 
Vi opplever stor innreiseaktivitet fra røde land, men har så langt ikke påvist noen tilfeller av 
importsmitte bortsett fra to tilfeller i julehøytiden. Det jobbes målrettet og godt fra koronagruppen 
opp mot næringslivet, og dialogen er god hva gjelder regler og forventninger omkring testing og 
karantene. Vi anser det som meget sannsynlig at man får importsmitte, men har også en klar 
formening om at man med tidlig og målrettet testing, isolasjon og karantene skal greie å begrense 
dette til begrensede tilfeller uten potensiale for utbrudd. Dette er imidlertid helt avhengig av at 
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arbeidsgivere tar sitt ansvar ift egnet sted for karantene for sine arbeidsinnvandrere, og at 
karantene og isolasjon overholdes i helnhold til gjeldende regler. 
 
Vi er nå i en smittesituasjon lokalt og regionalt som er mer oversiktlig. Det er da viktig å lette på de 
restriksjoner man kan. Derfor anbefaler kommuneoverlegen at gjeldende forskrifter oppheves fra og 
med 20.01.21.  
 
Det er likevel ønskelig at det fremmes en sterk anbefaling til innbyggerne, om at munnbind brukes i 
de offentlige rom man ikke har mulighet til å opprettholde avstandsregelen» 
 
 

Vurdering: 

 

I tråd med formannskapets vedtak av 12.01.21 punkt 2, og den positive utviklingen innen 

smittesituasjonen besluttet kommunedirektøren at oppvekstsentrene unntatt ungdomsskole og 

videregående skole gikk ned til gult nivå fra 18.01.21, dvs 1 dag før forskriftens gyldighet. 

 

Kommunedirektøren støtter forøvrig kommunerlegens vurdering av situasjonen pr 19.01.21 og innstiller 

på følgende til formannskapets behandling: 
 

 Å oppheve «Forskrift om forebygging av koronasmitte Frøya kommune, Trøndelag» (jorunalnr. 

2021- 0092), fra 20.01.21 

 Å likevel be kommunens innbyggere holde antall nærkontakter på et rimelig nivå og at alle forholder 

seg til nasjonale retningslinjer hva gjelder dette.  

 Å be kommunens innbyggerne holde oversikt over hvilke nærkontakter man har til enhver tid og for 

14 dager bakover. 

 
Forhold til overordna planverk: 

 

Beredskapsplanverk 

Pandemiplan  
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 442  

Arkivsaksnr.: 21/3    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

OPPHØR AV FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK -MUNNBIND  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet opphever «midlertidig forskrift om smittervertiltak, Frøya kommune, 

Trøndelag» (journalnr 2021- 0091) om munnbind- fra 20.01.21.  

2. Formannskapet fremmer en sterk anbefaling til innbyggerne, om at munnbind brukes i de 

offentlige rom der man ikke har mulighet til å opprettholde avstandsregelen. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 
 

Saksopplysninger:   

 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak 04.01.21 

1. Frøya kommunestyre forlenger forskrift om smitteverntiltak - munnbind, Frøya kommune til 

og med 12.januar 2021  

2. Frøya kommunestyre delegerer videre endring, forlengelse eller opphevelse av gjeldende 

forskrift til formannskapet fra d.d. og til og med 27.01.21  

3. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

4. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittervernloven § 4.1 

 

Formannskapet forlenget vedtaket 12.01.21 

1. Formannskapet forlenger forskrift om smitteverntiltak - munnbind, Frøya kommune til og med 

19.januar 2021  

2. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

3. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittervernloven § 4.1 

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

 

Kommuneoverlegens vurdering av status pr 18.01.21  

 



«Fra uke 52 i 2020, opplevde Hitra og Frøya en stor økning i antall smittede. For Frøya kommune sin 
del gikk vi fra et smittetall på null fra pandemiens oppstart, til 14 smittede, med siste tilfelle påvist i 
uke 1. Vi har siden 7.januar så langt, ikke hatt flere positive. 
 
Per 15.01.21 har vi et smittetall siste 14 dager på 97.1 per 100 000. Dette tallet er stadig 
nedadgående så fremt man ikke får ny smitte. Vurderingen er derfor at vi denne gangen har fått 
stoppet gjeldende utbrudd av smitte i Frøya kommune. 
 
Da smitten økte i øyregionen var det behov for å sette inn tiltak på flere plan og i flere virksomheter. 
Deriblant to forskrifter som har regulert sosiale kontakter og munnbind. I tillegg har regjeringen fra 
3.januar innført betydelig strengere forskrifter/anbefalinger og det er forventet en evaluering og 
delvis videreføring av disse etter at Stortinget orienteres av statsministeren mandag 18.januar. 
 
Vi opplever stor innreiseaktivitet fra røde land, men har så langt ikke påvist noen tilfeller av 
importsmitte bortsett fra to tilfeller i julehøytiden. Det jobbes målrettet og godt fra koronagruppen 
opp mot næringslivet, og dialogen er god hva gjelder regler og forventninger omkring testing og 
karantene. Vi anser det som meget sannsynlig at man får importsmitte, men har også en klar 
formening om at man med tidlig og målrettet testing, isolasjon og karantene skal greie å begrense 
dette til begrensede tilfeller uten potensiale for utbrudd. Dette er imidlertid helt avhengig av at 
arbeidsgivere tar sitt ansvar ift egnet sted for karantene for sine arbeidsinnvandrere, og at 
karantene og isolasjon overholdes i helnhold til gjeldende regler. 
 
Vi er nå i en smittesituasjon lokalt og regionalt som er mer oversiktlig. Det er da viktig å lette på de 
restriksjoner man kan. Derfor anbefaler kommuneoverlegen at gjeldende forskrifter oppheves fra 
og med 20.01.21.  
 
Det er likevel ønskelig at det fremmes en sterk anbefaling til innbyggerne, om at munnbind brukes i 
de offentlige rom man ikke har mulighet til å opprettholde avstandsregelen» 
 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren støtter kommuneoverlegens tilråding og fremmer overfor formannskapet 

følgende innstilling: 

 

 Formannskapet opphever «midlertidig forskrift om smittervertiltak, Frøya kommune, 

Trøndelag» (journalnr 2021- 0091) om munnbind- fra 20.01.21.  

 Formannskapet fremmer en sterk anbefaling til innbyggerne, om at munnbind brukes i de 

offentlige rom der man ikke har mulighet til å opprettholde avstandsregelen. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 
 

Beredskapsplanverk 

Pandemiplan 
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§ 3. Påbud om bruk av munnbind

Påbud om bruk av munnbind
Innendørs i offentlige rom

• i butikker.
• i fellesarealene på kjøpesentre.
• på serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter ved bordet. Gjelder både ansatte og gjester.
• i frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en-kontakt som f.eks. tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og

annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og
hulltakingsvirksomhet m.v. Gjelder både ansatt og kunde.

• i tros- og livssynslokaler.
• i lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøverne gjelder ikke dette under selve

kultur-/idrettsaktiviteten.
Utendørs i tett befolkede områder.
Kjøreskoler og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever

Påbudet gjelder hele befolkningen født før 2008 unntatt personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager

§ 4. Påbud om bruk av munnbind på buss, herunder regionbuss og båt

Påbudet gjelder når passasjerer ikke kan overholde 2 meters avstand til hverandre.

Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5. Påbud om bruk av munnbind for sjåfører og passasjerer i drosje

Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 6. Informasjon til reisende

Transportselskapene pålegges å informere de reisende om god munnbindhygiene ved at munnbind byttes/vaskes før hver reise.
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§ 7. Tilgjengelighet av munnbind for transportselskaper

Transportselskapene skal sørge for at munnbind er tilgjengelig i drosjer for sjåfører og passasjerer.

Transportselskapene skal sørge for at munnbind er tilgjengelig for sjåfører/ansatte i busser og andre kollektivtilbud.

§ 8. Dispensasjon

Kommunelegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 9. Straff

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

§ 10. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra 12. januar 2021 og gjelder til og med 19. januar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 442  

Arkivsaksnr.: 21/4    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

OPPHØR AV FORSKRIFT OM FOREBYGGING AV KORONASMITTE  

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Formannskapet opphever «Forskrift om forebygging av koronasmitte Frøya kommune, 

Trøndelag» (jorunalnr. 2021- 0092) fra 20.01.21 

2. Formannskapet ber likevel kommunens innbyggere holde antall nærkontakter på et rimelig nivå 

og at alle forholder seg til nasjonale retningslinjer hva gjelder dette.  

3. Formannskapet ber også kommunens innbyggerne holde oversikt over hvilke nærkontakter 

man har til enhver tid og for 14 dager bakover. 

 

 

Vedlegg: 

 

 
 

Saksopplysninger:   

 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak 04.01.21: 

1. Med henvisning til regjeringens anbefalinger for regioner med høyt smittepress, vedtar Frøya 

kommunestyre ny forskrift om smitteverntiltak, fra 04.01.21 kl 1800, til og med 12.januar 

2021 som vist i vedlegg i denne sak. 

2. Frøya kommunestyre delegerer videre endring, forlengelse eller opphevelse av gjeldende 

forskrift til formannskapet fra d.d. og til og med 27.01.21  

3. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende. 

4. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1 

 

Formannskapet gjorde følgende vedtak 12.01.21: 

 

1. Formannskapet forlenger forskrift om smitteverntiltak, Frøya kommune til og med 19.01.21 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppheve § 2 i forskriften dersom det synes 

formålstjenelig å gå over til gult nivå i barnehage og barneskole (untatt ungdomsskole og 

videregående skole) før forskriftens gyldighetstdato 

3. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovetidende. 

4. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittervenloven § 4.1 

 



Kommuneoverlegens vurdering av situasjonen pr 18.01.21: 
 
«Fra uke 52 i 2020, opplevde Hitra og Frøya en stor økning i antall smittede. For Frøya kommune sin  
del gikk vi fra et smittetall på null fra pandemiens oppstart, til 14 smittede, med siste tilfelle påvist i 
uke 1. Vi har siden 7.januar så langt, ikke hatt flere positive. 
 
Per 15.01.21 har vi et smittetall siste 14 dager på 97.1 per 100 000. Dette tallet er stadig 
nedadgående så fremt man ikke får ny smitte. Vurderingen er derfor at vi denne gangen har fått 
stoppet gjeldende utbrudd av smitte i Frøya kommune. 
 
Da smitten økte i øyregionen var det behov for å sette inn tiltak på flere plan og i flere virksomheter. 
Deriblant to forskrifter som har regulert sosiale kontakter og munnbind. I tillegg har regjeringen fra 
3.januar innført betydelig strengere forskrifter/anbefalinger og det er forventet en evaluering og 
delvis videreføring av disse etter at Stortinget orienteres av statsministeren mandag 18.januar. 
 
Vi opplever stor innreiseaktivitet fra røde land, men har så langt ikke påvist noen tilfeller av 
importsmitte bortsett fra to tilfeller i julehøytiden. Det jobbes målrettet og godt fra koronagruppen 
opp mot næringslivet, og dialogen er god hva gjelder regler og forventninger omkring testing og 
karantene. Vi anser det som meget sannsynlig at man får importsmitte, men har også en klar 
formening om at man med tidlig og målrettet testing, isolasjon og karantene skal greie å begrense 
dette til begrensede tilfeller uten potensiale for utbrudd. Dette er imidlertid helt avhengig av at 
arbeidsgivere tar sitt ansvar ift egnet sted for karantene for sine arbeidsinnvandrere, og at 
karantene og isolasjon overholdes i helnhold til gjeldende regler. 
 
Vi er nå i en smittesituasjon lokalt og regionalt som er mer oversiktlig. Det er da viktig å lette på de 
restriksjoner man kan. Derfor anbefaler kommuneoverlegen at gjeldende forskrifter oppheves fra 
og med 20.01.21.  
 
Det er likevel ønskelig at det fremmes en sterk anbefaling til innbyggerne, om at munnbind brukes i 
de offentlige rom man ikke har mulighet til å opprettholde avstandsregelen» 
 

 

Vurdering: 

 
I tråd med formannskapets vedtak av 12.01.21 punkt 2, og den positive utviklingen innen 

smittesituasjonen besluttet kommunedirektøren at oppvekstsentrene unntatt ungdomsskole og 

videregående skole gikk ned til gult nivå fra 18.01.21, dvs 1 dag før forskriftens gyldighet. 

 

Kommunedirektøren støtter forøvrig kommunerlegens vurdering av situasjonen pr 19.01.21 og 

innstiller på følgende til formannskapets behandling: 

 

 Å oppheve «Forskrift om forebygging av koronasmitte Frøya kommune, Trøndelag» (jorunalnr. 

2021- 0092), fra 20.01.21 

 Å likevel be kommunens innbyggere holde antall nærkontakter på et rimelig nivå og at alle 

forholder seg til nasjonale retningslinjer hva gjelder dette.  

 Å be kommunens innbyggerne holde oversikt over hvilke nærkontakter man har til enhver tid og 

for 14 dager bakover. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 
Beredskapsplanverk 



Pandemiplan  
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§ 3. Fritidsaktiviteter, breddeidrett og treningstilbud

Det skal ikke gjennomføres organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett i forskriftsperioden.

Treningssentre og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt i forskriftsperioden.

§ 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 én meters avstand. Tillatt
antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

§ 5. Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Frøya kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.

§ 6. Ansvar

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

§ 7. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 12. januar 2021 og gjelder til og med 19. januar 2021.
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