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Saknr: 2/21 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

12.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/58 

Sak nr: 

2/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/21 Formannskapet 12.01.2021 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

Status covid 19 

 

 



Saknr: 3/21 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

12.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/3 

Sak nr: 

3/21 

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 

 

VIDEREFØRING AV FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK -MUNNBIND  

 

 

Forslag til 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.  
 

 

Vedlegg: 

 

 Forskrift om smitteverntiltak, munnbind 

 

Saksopplysninger:   

 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 3/21 

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.  

 

Saken kommer derfor opp i formannskapet 12.01.21 etter delegert vedtak. 

 
Nye saksopplysninger: 
 
 
 
 

Status pr 11.01.21: 

  Til og med i går Nye Totalt, nå 

Personer med påvist smitte 14 0 14 

Covid 19-pasienter på sykehus 2 0 1 

Pasienter i isolasjon, hjemme*) 6 0 6 



Saknr: 3/21 

Nærkontakter i karantene 59 0 55 

Totalt antall tester     1968 

Smittede per 100 000 siste 14 dgr 174.7   174.7 

Antall vaksinert for Covid 19     16 

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.  
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester.  

 
 
Kommuneoverlegens vurdering av situasjonen, pr 11.01.21: 
 
Medisinskfaglig begrunnelse for fortsatt videreføring av forskrift munnbind og smitteverntiltak 

Frøya kommune har i uke 1 fått to nye tilfeller av Covid-19. Totalt siden 21.12.20 har vi 14 smittede. 

Smitteandel per 100 000 siste 14 dager tilsvarer 174.7 tilfeller. Andel positive av antall testede i uke 1 

tilsvarer 0.6%. 

Vurdering av risikonivå per nå tilsier at vi ligger mellom nivå 2 og 3. Jamfør en enda uavklart 

smittesituasjon på Hitra, vurderes smittenivået i Frøya kommune p.t. å ligge på nivå 3. 

De nasjonale forskrifter og anbefalinger er gjelder inntil videre til og med 19.januar, og det anbefales 

på bakgrunn av ovenstående beskrevet smittesituasjon at forskriftene forlenges tilsvarende. 

 

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren støtter kommuneoverlegens vurderinger og innstiller på at forskrift om 
munnbind i Frøya kommune videreføres tom 19.01.21.  
 



Saknr: 4/21 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

12.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/4 

Sak nr: 

4/21 

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 

 

VIDEREFØRING AV FORSKRIFT OM FOREBYGGING AV KORONASMITTE  

 

 

Forslag til 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.  
 

Vedlegg: 

 

 Forskrift om forebygging av koronasmitte 

 

Saksopplysninger:   

  
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 4/21 

1. Frøya kommunestyre forlenger forskrift om smitteverntiltak, 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.  

 

Saken kommer derfor opp i formannskapet 12.01.21 etter delegert vedtak. 

 
Nye saksopplysninger: 
 

Status pr 11.01.21: 

  Til og med i 
går 

Nye Totalt, nå 

Personer med påvist smitte 14 0 14 

Covid 19-pasienter på sykehus 2 0 1 

Pasienter i isolasjon, hjemme*) 6 0 6 



Saknr: 4/21 

Nærkontakter i karantene 59 0 55 

Totalt antall tester     1968 

Smittede per 100 000 siste 14 dgr 174.7   174.7 

Antall vaksinert for Covid 19     16 

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.  
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester.  

 
 
Kommuneoverlegens vurdering av situasjonen, pr 11.01.21: 
 
Medisinskfaglig begrunnelse for fortsatt videreføring av forskrift munnbind og smitteverntiltak 

Frøya kommune har i uke 1 fått to nye tilfeller av Covid-19. Totalt siden 21.12.20 har vi 14 smittede. 

Smitteandel per 100 000 siste 14 dager tilsvarer 174.7 tilfeller. Andel positive av antall testede i uke 1 

tilsvarer 0.6%. 

Vurdering av risikonivå per nå tilsier at vi ligger mellom nivå 2 og 3. Jamfør en enda uavklart 

smittesituasjon på Hitra, vurderes smittenivået i Frøya kommune p.t. å ligge på nivå 3. 

De nasjonale forskrifter og anbefalinger er gjelder inntil videre til og med 19.januar, og det anbefales 

på bakgrunn av ovenstående beskrevet smittesituasjon at forskriftene forlenges tilsvarende. 

Unntaket er paragraf § 2. Rødt nivå barnehager og skoler 
Barnehager, skoler og SFO i Frøya kommune skal drifte etter rødt nivå i trafikklysmodellen for 

oppvekst innenfor forskriftsperioden. 

Her anbefales det at det åpnes for en evt. overgang til gult nivå i barnehage og barneskole f.o.m. 

18.januar. 

 

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren støtter kommuneoverlegens vurderinger og innstiller på at forskrift om 
smitteverntiltak i Frøya kommune videreføres tom 19.01.21.  
Kommunedirektøren innstiller også på at det gis adminstrativ 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. 
 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/58    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

Status covid 19 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 442  

Arkivsaksnr.: 21/3    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

VIDEREFØRING AV FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK -MUNNBIND  

 

Forslag til 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.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Forskrift om smitteverntiltak, munnbind 

 

Saksopplysninger:   

 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 3/21 

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.  
 
Saken kommer derfor opp i formannskapet 12.01.21 etter delegert vedtak. 
 

Nye saksopplysninger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status pr 11.01.21: 



 Til og med i går Nye Totalt, nå 

Personer med påvist smitte 14 0 14 

Covid 19-pasienter på sykehus 2 0 1 

Pasienter i isolasjon, hjemme*) 6 0 6 

Nærkontakter i karantene 59 0 55 

Totalt antall tester   1968 

Smittede per 100 000 siste 14 dgr 174.7  174.7 

Antall vaksinert for Covid 19   16 

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.  
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester.  

 
 
Kommuneoverlegens vurdering av situasjonen, pr 11.01.21: 
 
Medisinskfaglig begrunnelse for fortsatt videreføring av forskrift munnbind og smitteverntiltak 

Frøya kommune har i uke 1 fått to nye tilfeller av Covid-19. Totalt siden 21.12.20 har vi 14 smittede. 

Smitteandel per 100 000 siste 14 dager tilsvarer 174.7 tilfeller. Andel positive av antall testede i uke 

1 tilsvarer 0.6%. 

Vurdering av risikonivå per nå tilsier at vi ligger mellom nivå 2 og 3. Jamfør en enda uavklart 

smittesituasjon på Hitra, vurderes smittenivået i Frøya kommune p.t. å ligge på nivå 3. 

De nasjonale forskrifter og anbefalinger er gjelder inntil videre til og med 19.januar, og det 

anbefales på bakgrunn av ovenstående beskrevet smittesituasjon at forskriftene forlenges 

tilsvarende. 

 

Vurdering: 
 
Kommunedirektøren støtter kommuneoverlegens vurderinger og innstiller på at forskrift om 
munnbind i Frøya kommune videreføres tom 19.01.21.  

 



 

 

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Frøya kommune  

Hjemmel: Fastsatt av Frøya kommune v/kommuneoverlegen 27. desember 2020 med 
hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 
smittevernloven, § 4-1, femte ledd. 

§ 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. 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder i Frøya kommune. 

§ 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 (hygieneforskriften)hygieneforskriften. 
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. 

§ 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 21. desember 2020 og til og med 11.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 

 

VIDEREFØRING AV FORSKRIFT OM FOREBYGGING AV KORONASMITTE  

 

Forslag til 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.  
 

 

Vedlegg: 

 
 Forskrift om forebygging av koronasmitte 

 

Saksopplysninger:   

  
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 4/21 

1. Frøya kommunestyre forlenger forskrift om smitteverntiltak, 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.  
 
Saken kommer derfor opp i formannskapet 12.01.21 etter delegert vedtak. 
 

Nye saksopplysninger: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status pr 11.01.21: 



 Til og med i 
går 

Nye Totalt, nå 

Personer med påvist smitte 14 0 14 

Covid 19-pasienter på sykehus 2 0 1 

Pasienter i isolasjon, hjemme*) 6 0 6 

Nærkontakter i karantene 59 0 55 

Totalt antall tester   1968 

Smittede per 100 000 siste 14 dgr 174.7  174.7 

Antall vaksinert for Covid 19   16 

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.  
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester.  

 
 
Kommuneoverlegens vurdering av situasjonen, pr 11.01.21: 
 
Medisinskfaglig begrunnelse for fortsatt videreføring av forskrift munnbind og smitteverntiltak 

Frøya kommune har i uke 1 fått to nye tilfeller av Covid-19. Totalt siden 21.12.20 har vi 14 smittede. 

Smitteandel per 100 000 siste 14 dager tilsvarer 174.7 tilfeller. Andel positive av antall testede i uke 

1 tilsvarer 0.6%. 

Vurdering av risikonivå per nå tilsier at vi ligger mellom nivå 2 og 3. Jamfør en enda uavklart 

smittesituasjon på Hitra, vurderes smittenivået i Frøya kommune p.t. å ligge på nivå 3. 

De nasjonale forskrifter og anbefalinger er gjelder inntil videre til og med 19.januar, og det 

anbefales på bakgrunn av ovenstående beskrevet smittesituasjon at forskriftene forlenges 

tilsvarende. 

Unntaket er paragraf § 2. Rødt nivå barnehager og skoler 
Barnehager, skoler og SFO i Frøya kommune skal drifte etter rødt nivå i trafikklysmodellen for 

oppvekst innenfor forskriftsperioden. 

Her anbefales det at det åpnes for en evt. overgang til gult nivå i barnehage og barneskole f.o.m. 

18.januar. 

 

Vurdering: 
 
Kommunedirektøren støtter kommuneoverlegens vurderinger og innstiller på at forskrift om 
smitteverntiltak i Frøya kommune videreføres tom 19.01.21.  
Kommunedirektøren innstiller også på at det gis adminstrativ 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. 
 



Forskrift om forebygging av koronasmitte, Frøya 

kommune 

 

§ 1. Formål og virkeområde 

Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av 

koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom 

dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og 

omsorgstjenesten. 

Forskriften gjelder i Frøya kommune. 

§ 2. Offentlige arrangementer utendørs og innendørs 

Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved 

koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder. 

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs eller utendørs i forskriftsperioden. 

Seremonielle arrangement som f.eks. dåp og begravelse gjennomføres i.h.t arrangørens 

(trossamfunnets) reglement. 

§ 3. Private arrangementer og sosiale sammenkomster 

Antall gjester i private sosiale sammenkomster i eget hjem, hage eller hytte etc., og i private 

arrangementer på offentlige steder og i leide lokaler, skal være maksimalt fem (5), i tillegg til egen 

husstand men det anmodes om at dette holdes på et minimumsnivå. 

Det forutsettes at de som kommer på besøk ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, er i 

karantene/isolasjon på grunn av mistenkt eller påvist covid-19, eller har vært i utlandet de siste ti 

dager.  

Det skal alltid være minst to (2) meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. 

Det nasjonale unntaket for etablerte kohorter/grupper i barnehage og barneskole gjelder, slik at barn 

som inngår i samme kohort også kan samles på fritiden. Barn som inngår i flere husstander, regnes 

som del av husstanden begge steder. Ungdom og studenter som bor på hybel, men er folkeregistrert 

hjemme, kan også regnes som del av husstanden. 

Privat arrangør/vertskap skal: 

a. Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes. 

b. Ha oversikt over alle som er til stede, med dato, tidspunkt, navn og telefonnummer, for å kunne bistå ved en eventuell senere 

smitteoppsporing. 

 

  

§ 4. Antall nærkontakter 

Sosiale kontakter ut over egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til fem per 

uke i forskriftsperioden. 



 

§ 5. Fritidsaktiviteter, breddeidrett og treningstilbud 

For voksne og ungdom f.o.m. 20 år skal det ikke gjennomføres organiserte fritidsaktiviteter eller 

breddeidrett. 

Forbudet gjelder ikke utendørs aktivitet for ungdom opp til 20 år. 

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

§ 6. 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.  

§ 7. Karantene og smittesporing 

Innbyggere og besøkende i Frøya kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende 

karantenereglene, og bidra til smittesporing. 

§ 8. Ansvar 

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

§ 9. Ikrafttredelse og varighet 

Forskriften trer i kraft 28. desember 2020 kl. 23:00, og gjelder til og med 11. januar 2021. 
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