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Ås, 18.11.2021 

 

 

Ola Nordal 

ordfører 

 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 

eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no. 

Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 

svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling  

 

K-78/21 
Delegering av myndighet til å fatte vedtak etter 
smittevernloven § 4-1 
 
Saksbehandler:  Tone Marit Stensrud Saksnr.:  21/00120-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 100/21 24.11.2021 

2 Kommunestyret 78/21 24.11.2021 

 

 

 

Formannskapets innstilling 24.11.2021: 
Legges fram i møtet. 

 

 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Kommunestyret delegerer til formannskapet å fatte vedtak i saker etter 
smittevernloven § 4-1 med de begrensninger som følger av loven, jf. 
kommuneloven § 5-2. Delegeringen gjelder til 01.01.2023.  

 
Kommunestyret delegerer til formannskapet adgang til å holde møter som 

fjernmøter, jf. kommuneloven § 11-7. 
 
Kommunestyret holdes orientert om formannskapets vedtak. 

 
Ås, 17.11.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss Tove Kreppen Jørgensen 
kommunedirektør kommunalsjef 

 
  

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret. 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet. 
Kommunestyret. 

 
Vedlegg:  

Saksutskrift Kommunestyret 10.02.2021 sak K-1/21 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunen har innført og opphevet flere forskrifter etter smittevernloven i 
forbindelse med koronapandemien. Kommunen har fortsatt behov for at 

formannskapet kan fatte vedtak om tiltak. Delegering til formannskapet virker 
sammen med øvrige fullmakter til at eventuelle tiltak kan innføres, endres eller 

oppheves korrekt og effektivt. Delegeringen bør vare ut 2022. 
 
Fakta i saken: 

Bakgrunn 
Kommuneoverlegen innførte forskrift om forebygging av koronasmitte første 

gang 20.03.2020. Jf. hastefullmakten i smittevernloven (smvl.) § 4-1, 5. ledd. 
Forskriften ble endret av kommuneoverlegen etter delegert fullmakt, 3 ganger 

frem til den ble opphevet 10.11.2020.  
 
En ny forskrift ble vedtatt 10.11.2020 og endret 8 ganger frem til 09.02.2021 

hvor forskriften utløp. Endringen 19.01.2021 ble vedtatt av formannskapet. 
Kommuneoverlegen vedtok øvrige endringer etter delegert fullmakt, jf. 

delegeringsreglementene. (16.11.2020, 26.11.2020, 07.12.2020, 17.12.2020, 
04.01.2021, 21.01.2021 og 29.01.2021.) 
 

En tredje forskrift ble innført med hjemmel i kommuneoverlegens hastefullmakt 
den 25.05.2021. Forskriften ble opphevet 10.06.2021. 

 
Kommuneoverlegen vedtok ytterligere en forskrift den 26.08.2021 etter delegert 
fullmakt. Forskriften var hjemlet i covid-19 forskriften § 4b og gjaldt unntak fra 

smittekarantene ved testing av personer over 18 år. Kommuneoverlegen 
opphever forskriften 27.09.2021 samtidig med at Covid-19 forskriften § 4b ble 

opphevet. 
 
Kommunestyret delegerte myndighet til å fatte vedtak etter smvl. § 4-1 til 

formannskapet fra 10.02.2021 til 16.06.2021.  
 

Myndighet i kommunen til å fatte vedtak etter smvl. § 4-1 i dag 
Myndighet til å fatte vedtak etter smvl. § 4-1 er tillagt kommunestyret. 
Myndigheten kan delegeres. Kommunedirektøren er delegert myndighet til å 

fatte vedtak i alle saker som ikke har prinsipiell betydning dersom myndigheten 
ved lov eller reglement ikke er lagt til annet organ. Kommuneoverlegen har 

direkte myndighet i loven til å fatte hastevedtak. Dette vil særlig være aktuelt 
ved åpenbar fare for smitteoverføring hvor det er nødvendig med øyeblikkelige 
tiltak. Se sak 1/21 som er vedlagt. 

 
Vedtak etter bestemmelsen omfatter både innføring av forskrift, og endring og 

oppheving av forskrift. Adgangen til å opprettholde tiltak over tid og i omfang er 
sterkt begrenset og tiltak skal straks oppheve eller begrenses i omfang når det 
ikke lenger er nødvendig. (Jf. § 4-1, 6. ledd.) 

 
Vurdering: 

Som det fremgår ovenfor, er fullmaktene til å innføre tiltak etter smvl. § 4-1 
tydelig definert. 
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Den pågående smittesituasjonen tilsier at det fremdeles er behov for å delegere 
myndighet etter smvl. § 4-1 til formannskapet for å håndtere smittesituasjonen 

effektivt. Kommunedirektøren foreslår derfor at kommunestyret delegerer denne 
myndigheten til formannskapet ut 2022. Kommunedirektøren foreslår også at 
formannskapet delegeres myndighet til å holde fjernmøter etter koml. § 11-7. 

Dette er i tråd med departementets rundskriv om kommunale smitteverntiltak 
sist revidert 19.02.2021. 

 
Kort evaluering 
Gjennomgangen ovenfor viser at koronapandemien krevet rask innføring og 

endring av tiltak når behovet oppstod og ofte på kort varsel. Situasjonen endret 
seg raskt. Det fremgår av oversikten over at både formannskapet, 

kommunedirektøren og kommuneoverlegen fra og med 19.02.2021 har fattet 
vedtak etter bestemmelsen. Kommunedirektøren mener dette er hensiktsmessig 

og effektivt. 
 
Alternativer: 

Kommunestyret delegerer ikke til formannskapet å fatte vedtak etter 
smittevernloven § 4-1. Formannskapet er delegert myndighet i hastesaker etter 

koml. § 11-8, 1. ledd dersom vilkårene er oppfylt. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Den pågående smittesituasjonen tilsier at det fremdeles er behov for å delegere 
myndighet etter smittevernloven § 4-1 til formannskapet for å håndtere 

smittesituasjonen effektivt. Kommunestyret anbefales derfor å delegere til 
formannskapet å fatte vedtak i saker etter smittevernloven § 4-1 med de 
begrensninger som følger av loven, jf. kommuneloven § 5-2. Delegeringen 

gjelder til 01.01.2023. Tilsvarende gjelder for adgang til å holde møter som 
fjernmøter, jf. kommuneloven § 11-7. Kommunestyret holdes orientert om 

formannskapets vedtak. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks. 
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