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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

102/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

DELEGASJON AV SMITTEVERNLOVEN § 4.1 FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAPET 

I PERIODEN 27.05.21 - 24.06.21  

 

 

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 24.06.21 
 

 

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.  
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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 høyt smittetrykk i regionen, 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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