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Saknr: 54/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.04.2021 

Arkivsaksnr: 

21/872 

Sak nr: 

54/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

54/21 Kommunestyret 29.04.2021 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

Status Covid-19 

Andre orenteringer i møtet 

 

Vedlegg: 

 

Notat til sak 59/21 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.04.2021 

Arkivsaksnr: 

21/920 

Sak nr: 

76/21 

Saksbehandler: 
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Arkivkode: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

76/21 Kommunestyret 29.04.2021 

 

DELEGASJON AV SMITTEVERNLOVEN § 4.1 FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAPET 

I PERIODEN 29.04.21 - 27.05.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernlovens § 4.1 til 

formannskapet. (Saker av prinsippiell bedtydning)  

Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger kommunedirektøren 

v/kommuneoverlegen iht. smittevernloven. (Saker av ikke- prinsippiell betydning)  

 
Delegasjonen gjelder fra vedtaksdato og til og med 27.05.21 

 

Vedlegg: 

 

Ingen  

 

Saksopplysninger:   

 

Kommuneloven § 5-3.Kommunestyre og fylkesting. Om intern delegering:  

 

«Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og fylkestinget er det øverste organet i 

fylkeskommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, og fylkestinget treffer 

vedtak på vegne av fylkeskommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. Kommunestyret og 

fylkestinget kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, 

ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov.»  
 

Hvordan delegasjonenen er fordelt, er beskrevet i kommunens delegasjonsreglement. I Frøya kommune sitt 

delegasjonsreglement er ansvaret for smittevernloven ikke videredelegert. Den ligger hos kommunestyret, med 

unntak av det som er delegert kommuneoverlegen. Kommunedirektøren har undersøkt i noen kommuner, og 

delgasjonen er gitt ulikt. Noen kommuner har delegert ansvar for smittevernloven i sin helhet til 

kommunedirektøren v. kommuneovelegen og noen har deleger loven i sin helhet til formannskapet. KS 

advokatene sier dette om delegasjonen; 

 

Kommunstyret kan delegere saker av prinsippiell art til et annet folkevalgt organ. Altså kan 

smittevernloven § 4.1 delegeres videre. Ut fra situasjonen og erfaringer fra det siste året med 

Covid- 19 foreslår nå kommunedirektøren at formannskapet delegeres myndighet en månde 

frem i tid, til å ta avgjørelser etter smittevernloven § 4.1.  

 

Dette fordi at Covid-situasjonen snur seg fort og det er krevende og medfører større kostnader 

med å innkalle Kommunestyret. Formannskapet har hyppigere møter, og har mulighet til å 



Saknr: 76/21 

følge situasjonen tett. De kan også hasteinnkalles og kan gjøre vedtak i hastesaker når det ikke 

er mulig å sammenkalle kommunestyret (Kommuneloven § 13)  
Kommunestyret har i flere omganger delgert sin myndighet til formannskapet hva gjelder seg videreføring og 

opphør av forskrifter hva gjalt Covid-19. Disse har alle vært tidsbegrenset. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren innstiller på at Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

smittevernlovens § 4.1 til formannskapet en måned frem i tid.  

 

Dette med begrunnelse i at det er et potensielt smitteutbrudd lokalt, og det kan derfor bli 

behov for kommuneoverlegen å gjøre nye og hastevedtak som da bør forlenges.  
Det er da formålstjenelig at formannskapet delegeres denne myndigheten, jfr delegasjoner gitt også tildigere 

rundt samme tema. 

 
 

Forhold til overordna planverk: 



Kommuneloven  

 Smittervernloven  
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NOTAT TIL K-SAK 59/21.  

Ber om at kommunestyre behandler saken, se begrunnelse i notatet: 

 

Nytt forslag til vedtak: 

Med grunnlag i kvalitetssikrede kostnadsberegninger samt endrede forutsetninger for 

gjennomføring av full utbygging av Mellomveien, vil Kommunedirektøren foreslå følgende 

reviderte forslag til vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å iverksette prosjektene «Infrastruktur Rådhusgata» og 

«Infrastruktur Mellomveien.» 

 

2. Frøya kommunestyre vedtar at prosjektene finansiere på følgende måter: 

a. VA-relaterte kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 3,77 mill. ekskl. mva fra 

prosjektet «551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik» 

b. Fjernvarme: Kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 5,08 mill. inkl. mva. fra 

prosjektet «551529-Næringsareal Uttian» 

c. Overvannsanlegg veg: Kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 3,92 mill. inkl. 

mva fra prosjektet 551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik 

 

3. Omdisponeringene skjer til prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA 

Sistranda Midtre» hvor prosjektene nevnt under punkt 1 inngår som underprosjekter. 

Kommunedirektøren fordeler midlene mellom disse prosjektene etter behov. 
  

4. I budsjettforslaget for 2022 vil Kommunedirektøren fremme forslag om tilbakeføring 

av midler til de aktuelle prosjektene, med tilsvarende beløp som nevnt i punkt 2,  

minus eventuelle ubrukte midler som tilbakeføres til respektive prosjekter i sin helhet. 

 

5. Plan for tilfredsstillende vegstandard inkl. fortau og belysning i Mellomveien og fram 

til vegkryss mot Sørveien, legges frem for politisk behandling så snart utbygger av 

Rådhustoppen (Utvær eiendom AS) fremmer konkrete planer for utbygging på 

eiendommen.  

 

6. Plan for tilfredsstillende vegstandard inkl. fortau for resterende del av Mellomveien, 

Sørveien m.fl. tas inn ved detaljreguleringsplan for Sistranda sentrum.  
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Alternativt forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å iverksette prosjektene «Infrastruktur Rådhusgata» og 

«Infrastruktur Mellomveien.» 

 

2. Frøya kommunestyre vedtar at prosjektene finansiere på følgende måter: 

d. VA-relaterte kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 3,77 mill. ekskl. mva fra 

prosjektet «551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik» 

e. Fjernvarme: Kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 5,08 mill. inkl. mva. fra 

prosjektet «551529-Næringsareal Uttian» 

f. Overvannsanlegg veg: Kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 3,92 mill. inkl. 

mva fra prosjektet 551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik 

 

3. Komplett veglysanlegg Mellomveien: Kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 

0,52 mill. inkl. mva fra prosjektet 551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik 

 

4. Fortau og oppgradering veglys Sørveien: Kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 

0,63 mill. inkl. mva fra prosjektet 551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik 

 

5. Omdisponeringene skjer til prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA 

Sistranda Midtre» hvor prosjektene nevnt under punkt 1 inngår som underprosjekter. 

Kommunedirektøren fordeler midlene mellom disse prosjektene etter behov. 

  

6. I budsjettforslaget for 2022 vil Kommunedirektøren fremme forslag om tilbakeføring 

av midler til de aktuelle prosjektene, med tilsvarende beløp som nevnt i punkt 2, 3 og 

4 minus eventuelle ubrukte midler som tilbakeføres til respektive prosjekter i sin 

helhet. 

 

7. Plan for tilfredsstillende vegstandard inkl. fortau og belysning for gjenstående del av 

Sørveien, bes utarbeidet og fremlagt i budsjettforslaget for 2022.  
 

8. Plan for tilfredsstillende vegstandard inkl. fortau for Mellomveiens østre del, bes 

utarbeidet og fremlagt for politisk behandling så snart utbygger av Rådhustoppen 

(Utvær eiendom AS) fremlegger sin plan for utbygging av Rådhustopptomta. 

 

 

I dette forslaget til vedtak er Kommunedirektørens opprinnelige forslag til vedtak videreført 

men korrigert for etablering av komplett veglysanlegg i Mellomveien samt fortau og 

oppgradering av eksisterende veglys i øvre del av Sørveien. Punkt 5 og 6 viderefører 

Formannskapets opprinnelige innstilling punkt 5, korrigert for forannevnte arbeider. 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL K-SAK 47/21 – VA Rådhusgata og Mellomveien 

Siden behandlingen av denne saken (K-SAK 47/21) i kommunestyret den 25.03.21 har 

Kommunedirektøren brakt i erfaring flere viktige forhold som har påvirkning på vurdering av 

fremdrift (Infrastruktur Rådhusgata) og valg av løsning (Infrastruktur Mellomveien). I tillegg 

har det fremkommet forhold som har påvirkning av kostnadsfordelingen mellom de 

forskjellige fagområdene som inngår i prosjektene. 

Hovedsakelig er dette: 

1. Nytt påbygg til Guri Kunna som får konsekvenser for prosjektet «Infrastruktur 

Rådhusgata» 

2. Utbygger av Rådhustoppen er ikke interessert i å ta kostnadene med etablering av 

murforstøtting av skjæringen mot Mellomveien. Dette medfører konsekvenser for 

prosjektet «Infrastruktur Mellomveien» sett i forhold til muligheten for å etterkomme 

Formannskapets forslag til vedtaksinnstilling punkt 5. 

3. Nye kostnadsberegninger. Får konsekvenser for begge prosjekter. 

 

 

 

Infrastruktur Rådhusgata 

 Nytt påbygg til Guri Kunna 

 

Fylkeskommunen har nå fremlagt konkret plan for nytt påbygg til eksisterende 

undervisningsbygg nedenfor Frøya Kultur og kompetansesenter. Planlagt oppstart er 

juni 2021 med forventet ferdigstillelse før skolestart i august 2021. 

 

Utfordringsbilde: Kommer i konflikt med planlagt trasè for VA/Fjernvarme (se Bilde 

1 og 2). 

 

 
Bilde 1 
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Bilde 2 

 

 

Hvilke konsekvenser får dette for kommunen?: 

 Arbeidet med trasè for VA/Fjernvarme må ferdigstilles før tomtearbeidene for Guri 

Kunna kan påbegynnes. For at Guri Kunna skal få gjennomført planene må derfor 

oppstart av prosjektet Infrastruktur Rådhusgata skje omgående for å unngå konflikter i 

VA-arbeider og bygningsmessige arbeider i regi av Guri Kunna.  

 

Infrastruktur Mellomveien 

 Punkt 5 i Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

«Plan for tilfredsstillende veistandard inkl. fortau og belysning for hele Mellomveien 

og Sørveien bes utarbeidet for å fa grunnlag for snarlig gjennomføring. Veglys for 

hele Mellomveien bes kostnadsberegnet» 

 

Det presiseres at administrasjonen er klar over at pkt. nr 5 ikke er vedtatt av 

kommunestyret, men for å kunne ha en total vurdering og et kostnadsbilde av 

forslaget, har Kommunedirektøren valgt å kartlegge og beregne disse tiltakene. 

 

Kommunedirektøren har prosjektert og utredet merkostnadene i tråd med punkt 5. 

Tilfredsstillende veistandard er definert som sentrumsstandard med 6 m vegbredde og 

2,5 m fortausbredde. En ufravikelig forutsetning for dette er at det bygges en mur som 

forstøttning mot nytt fortau og vegfylling langs skjæringen i Rådhustopptomta.  

En slik mur er kostnadsberegnet til ca. 3,5 mill. ekskl. mva. Utbygger av 

Rådhustoppen bekrefter nå at de ikke ønsker å ta kostnadene med etablering av denne 

muren mot Mellomveien da det er heftet med stor usikkerhet sett i forhold til hva de 

ender opp med av behov når deres prosjekt engang blir realisert (prosjektet er satt på 

vent på ubestemt tid).   Dette betyr i praksis at hvis mur ved tomtegrense til 

Rådhustoppen etableres, medfører dette at investeringen på 3,5 mill eks mva er 

en midlertidig løsning. 
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Kommunedirektørens anbefaling: 

Prosjektet «Infrastruktur Mellomveien» gjennomføres som opprinnelig planlagt, men 

med: 

o Full utbygging av veglys langs Mellomveiens vestre side  

o Fortau og veglys i Sørveiens øvre del* 

 

*Fortau og veglys i Sørveien er kun medtatt i den delen av Sørveien som ny VA-grøft 

uansett skal etableres. Plan for videre utvikling av Sørveien må i så fall tas på et senere 

tidspunkt. 

 

Tilleggskostnader i forhold til Kommunedirektørens opprinnelige plan: 

o Full utbygging av veglys langs Mellomveiens vestre side: Kr. 270.000,- 

o Fortau og veglys i Sørveiens øvre del: Kr. 630.000,- 

Samlet tilleggskostnad: Kr. 900.000,- inkl. mva 

Kommunedirektøren vurderer at disse tiltakene er fornuftig å gjennomføre samtidig med at 

det allikevel skal gjøres store grunnarbeider i området.   

Disse anses ikke som nødvendige i denne omgang, da det er mulig å anlegge fortau langs 

Sørveien og sette veglys på et senere tidspunkt.  Evt prosjektering, byggeledelse og 

riggkostnader vil da tilkomme i forhold til å utføre tiltakene nå.   

 

Vurdering av fremdrift: 

Hvorfor er det ikke noe alternativ å utsette prosjektet «Infrastruktur Rådhusgata» til Guri 

Kunna er ferdig - eller i det hele tatt å utsette prosjektet?: 

1. En viktig årsak er at overvann fra både prosjektet «Fortau Rådhusgata» og 

«Infrastruktur Mellomveien» er avhengig av at det blir lagt ny overvannsledning 

nedover Rådhusgata og ned til eksisterende kum nede ved Frøya Kultur og 

Kompetansesenter. Uten denne ledningen blir overvann fra «Fortau Rådhusgata» 

pumpet videre til annen midlertidig overvannsledning. Dette spesielt ved store og 

langvarige nedbørsperioder, hvor nåværende midlertidige løsning ikke greier å ta unna 

vannmengdene. Vi kan rett og slett ikke gå høsten og vinteren i møte med denne 

løsningen og bære risikoen for at overvann kommer inn i teknisk rom i Stjernesentret.  

Som tidligere opplyst ble det nødvendig å etablere pumpe ved oppstart av prosjekt 

fortau Ørndalsveien-Rådhusgata. 

2. En annen viktig årsak er at kommunen er avhengig av å etablere ny hovedvannledning 

i Mellomveien for å kunne levere nok brannslukkevann til MO, som kommunen er 

forpliktet til. MO skal som kjent åpne til høsten og det er derfor svært viktig at denne 

vannledningen blir etablert snarest mulig.  

3. Etablering av ny vannledning i Mellomveien er igjen avhengig av at overvannet fra 

Mellomveien kan tilknyttes en operativ overvannsledning i Rådhusgata. Uten dette 

kan ikke arbeidene i Mellomveien starte.  
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Kostnadsjusteringer: 

Ved kvalitetssikring av kostnadsfordelingen mellom de forskjellige fagområdene i 

prosjektene, har Kommunedirektøren funnet det nødvendig å foreta visse 

kostnadsjusteringer. Bl.a. er nå kostnadene beregnet med grunnlag i konkrete tilbud 

fra entreprenør for begge prosjektene.  

 

Til orientering er alle kostnader nå inkludert en reserve på 30%. 

Kostnadsfordeling fagområder: 

Tabell 1:

 

Kostnader veglys Mellomveien gjelder komplett anlegg.  

Kostnadsendringer i forhold til opprinnelig forslag til vedtak i K-sak 47/21: 

Tabell 2:

 

* Punkt 2 e. er justert til å omfatte komplett veglysanlegg i Mellomveien. 

**Punkt 2 f. er nytt punkt i forhold til opprinnelig forslag til vedtak. 

Merk at i forslag til revidert vedtak post 2 a. er ny kostnad redusert med 2,5 mill. som   

allerede er vedtatte midler for prosjekt 556003-Sanering og oppgradering VA Sistranda 

Midtre. 
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28.04.21  

Ann-Magritt Glørstad 

Beathe Sandvik Meland 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G16  

Arkivsaksnr.: 21/920    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

DELEGASJON AV SMITTEVERNLOVEN § 4.1 FRA KOMMUNESTYRET TIL 

FORMANNSKAPET I PERIODEN 29.04.21 - 27.05.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernlovens § 4.1 til 

formannskapet. (Saker av prinsippiell bedtydning)  

Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger kommunedirektøren 

v/kommuneoverlegen iht. smittevernloven. (Saker av ikke- prinsippiell betydning)  

 

Delegasjonen gjelder fra vedtaksdato og til og med 27.05.21 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen  

 

Saksopplysninger:   

 

Kommuneloven § 5-3.Kommunestyre og fylkesting. Om intern delegering:  

 

«Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og fylkestinget er det øverste organet i 

fylkeskommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, og fylkestinget 

treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. 

Kommunestyret og fylkestinget kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre 

folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne 

loven eller annen lov.»  

 

Hvordan delegasjonenen er fordelt, er beskrevet i kommunens delegasjonsreglement. I Frøya 

kommune sitt delegasjonsreglement er ansvaret for smittevernloven ikke videredelegert. Den 

ligger hos kommunestyret, med unntak av det som er delegert kommuneoverlegen. 

Kommunedirektøren har undersøkt i noen kommuner, og delgasjonen er gitt ulikt. Noen 

kommuner har delegert ansvar for smittevernloven i sin helhet til kommunedirektøren v. 

kommuneovelegen og noen har deleger loven i sin helhet til formannskapet. KS advokatene 

sier dette om delegasjonen; 

 



Kommunstyret kan delegere saker av prinsippiell art til et annet folkevalgt organ. Altså kan 

smittevernloven § 4.1 delegeres videre. Ut fra situasjonen og erfaringer fra det siste året med 

Covid- 19 foreslår nå kommunedirektøren at formannskapet delegeres myndighet en månde 

frem i tid, til å ta avgjørelser etter smittevernloven § 4.1.  

 

Dette fordi at Covid-situasjonen snur seg fort og det er krevende og medfører større 

kostnader med å innkalle Kommunestyret. Formannskapet har hyppigere møter, og har 

mulighet til å følge situasjonen tett. De kan også hasteinnkalles og kan gjøre vedtak i 

hastesaker når det ikke er mulig å sammenkalle kommunestyret (Kommuneloven § 13)  

Kommunestyret har i flere omganger delgert sin myndighet til formannskapet hva gjelder seg 

videreføring og opphør av forskrifter hva gjalt Covid-19. Disse har alle vært tidsbegrenset. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren innstiller på at Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

smittevernlovens § 4.1 til formannskapet en måned frem i tid.  

 

Dette med begrunnelse i at det er et potensielt smitteutbrudd lokalt, og det kan derfor bli 

behov for kommuneoverlegen å gjøre nye og hastevedtak som da bør forlenges.  

Det er da formålstjenelig at formannskapet delegeres denne myndigheten, jfr delegasjoner gitt 

også tildigere rundt samme tema. 
 

 

Forhold til overordna planverk: 



Kommuneloven  

 Smittervernloven  
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