HITRA KOMMUNE

Fillan den 03.01.2021
Medlemmer og varamedlemmer av
Hitra formannskap

Innkalling til skriftlig behandling av sak PS 1/21 i Hitra formannskap
Skriftlig behandling iht. Kommuneloven § 11-8, andre og fjerde ledd. - 04.01.2021 Kl 16:00
Formannskapssak PS 1/21 Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Påbud om bruk av
munnbind m.v. skal behandles skriftlig. Dette gjøres iht. kommuneloven § 11-8, andre og fjerde
ledd.
Dette utføres ved at formannskapet utdeles saksdokumenter samtidig. Hver enkelt av
formannskapets medlemmer må gi tilbakemelding innen klokken 16:00, 04.01.2021. Dette
gjøres ved å sende en e-post til bjny@hitra.kommune.no der det står enten at representanten
støtter innstillingen, eller ikke.
For at vedtaket skal kunne anses som gyldig må innstillingen vedtas enstemmig slik den
fremstår i saksframlegget. Dersom minst 1/3 av formannskapets medlemmer motsetter seg
skriftlig behandling så vil saken måtte behandles i ordinært møte.
Spørsmål meldes kommunedirektør.

E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no

Postadresse:
Telefon:
Hitra kommune Postmottak
72 44 17 00
7240 Hitra
E-post: postmottak@hitra.kommune.no

Bankgiro:
4223.59.80139
Internett: www.hitra.kommune.no
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Skattekonto:
7855.05.16178

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold

Lukket

Saker til behandling
PS 1/21

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Påbud om
munnbind m.v.
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Saker til behandling

PS 1/21 Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Påbud om munnbind
m.v.
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Kommunikasjon

G16
2020/5949-5
Kjell Roar Sæther
03.01.2021

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Påbud om bruk av
munnbind m.v.
Utvalg
Hitra formannskap

Møtedato
04.01.2021

Utvalgsaknr.
1/21

Vedlegg:
1
Midlertidig forskrift om smitteverntiltak – påbud om bruk av munnbind m.v, Hitra kommune, Trøndelag

Innstilling:
1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens § 11-8,
vedtar Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - påbud om bruk av munnbind m.v, slik den
foreligger som vedlegg i denne sak.
2. Vedtaket gjelder fra 05.01.2021 kl. 00:00, inntil det blir endret gjennom nytt vedtak.
3. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.
4. Vedtaket sendes Statsforvalteren i Trøndelag til orientering.
5. Saken er behandlet som hastesak etter bestemmelsene i Kommuneloven § 11-8, andre og fjerde
ledd, skriftlig behandling.

Ingjerd Astad
Kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:
Rådhusveien 1
7240 Hitra

Org.nr.: 938 772 924
Bankkonto: 4223 59 80139
Skattekonto: 6345.06.16178

Kjell Roar Sæther
Kommunikasjons- og beredskapssjef
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Telefon: 72 44 17 00
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no

Bakgrunn for saken
I november 2019 ble et menneske for første gang, etter det vi kjenner til, smittet med det såkalte
coronaviruset. Det ble starten på først en alvorlig lokal epidemi i Wuhan, Kina og siden en pandemi som
nå har nådd verdenssamfunnet, Norge og Hitra kommune. Viruset har siden fått navnet SARS-CoV-2 og
sykdommen covid-19 (Corona virus disease 2019).
Pandemi-situasjonen har vært en svært krevende og alvorlig situasjon. Hverdagen har blitt snudd på
hodet – for oss som enkeltpersoner, næringsaktører, lokalsamfunn, nasjon og verdenssamfunn.
12.mars innførte Norge meget omfattende tiltak for å begrense spredning av korona. Dette har igjen
fått store konsekvenser for enkeltmennesker, næringsliv, helsetjenestene og øvrige kommunale
tjenester.
I perioden mars-november då har det vært 7 tilfeller av covid-smittede i Hitra. Alle disse 7 som følge av
såkalt importsmitte fra utlandet. Som kommune med ansvar for helsetjenester til innbyggerne, har vi
kontinuerlig fulgt situasjonen nøye og med beredskapsnivå tilpasset situasjonen.
Saksopplysninger
17. desember ble det gitt melding om positivt prøveresultat av innbygger i Hitra. Dagen etter, den 18
desember, ble det meldt 2 nye positive tester. Smitteutbredelsen knyttet seg til Lerøy Midt, som er den
største private bedriften i Hitra. Det ble denne fredags ettermiddagen klart at dette kunne være starten
på en omfattende og uoversiktlig pandemi-situasjon i hittersamfunnet.
Fra det første tilfellet den 17. desember er situasjonen 18 dager senere at Hitra kommune har 73
personer som er smittet av covid-19. spredningen i alder er fra 86 år og ned til 5 måneder. Pr i dag er
ingen av de 73 innlagt i sykehus. Smitten er nå geografisk spredt i kommunen. Det er en svært krevende
og uoversiktlig situasjon vi befinner oss i. Testing og smittesporing har foregått i stort omfang.
Den 21. desember ble det innført påbud om munnbind gjennom forskrift. Dette gjennom
kommuneoverlegens myndighet i smittevernloven om muligheten for hastevedtak. Den 28. desember
ble forskriften forlenget ytterligere en uke.
Smittevernloven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem
og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller
føres ut av Norge til andre land. Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i
verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. Loven skal ivareta
rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter loven.
Det er kapittel 4 i Smittevernloven som omhandler smitteverntiltak og kommunestyrets myndighet til å
gjøre nødvendig vedtak når det er nødvendig for å forbygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for
å motvirke at den blir overført. Loven er tydelig på at de smitteverntiltak som innføres skal være basert
på en klar medisinskfaglig begrunnelse, de skal være nødvendig av hensyn til smittevernet og framstå
som tjenlig etter en helhetsvurdering (§ 1-5).
Etter smittevernlovens § 4-1, 5. avsnitt, 1. setning skal Den som har satt i verk tiltaket, skal straks
oppheve vedtaket eller begrense omfanget av det når det ikke lenger er nødvendig.
Vurdering
Hitra kommune står i en svært krevende pandemi-situasjon. Oppi alt dette krevende er det svært
betryggende å se måten medarbeidere, innbygger og samfunn takler situasjonen på.
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Utbredelsen er fortsatt uoversiktlig, selv om smittesporing i forbindelse med at tester har avdekket
smittede og nærkontakter som er satt i isolasjon og karantene, er vi fortsatt der at smittetallene vokser.
Det vil si: I hittersamfunnet er det et pågående og omfattende smitteutbrudd.
Hitra kommune har siden positivt testsvar 17. desember, etter test 15. desember, hatt pågående
utbrudd med Sars COV 2 koronavirus. Fram til i dag, den 3. januar 2021, er det meldt 73 positive tester.
Det tilsier et smittetall på 73/5 124 innbyggere, noe som gir 1 425 covid-19 positive pr. 100 000
innbyggere. Pr i dag er 42 av de smittede i isolasjon og det er 145 innbyggere i karantene. Det er nå
utført om lag 1 200 tester i Hitra kommune, og det forventes at det fortsatt vil være høy testaktivitet i
dagene framover.
De smitteverntiltak som innføres, skal i hht smittevernloven være basert på en klar medisinskfaglig
begrunnelse. Den smittevernfaglige vurderingen er gitt fra kommuneoverlegen til kommunedirektøren:
•
•

En kan enda ikke si at utbruddet er under kontroll da vi enda daglig får formidlet positive
prøvesvar fra St Olavs hospital, mikrobiologisk lab.
Bruk av munnbind er et virksomt smitteverntiltak, der ansamling av mennesker gjør det
krevende å opprettholde 2 meters avstand mellom hver enkelt.

Ut fra de medisinskfaglige anbefalingene som kommuneoverlegen har gitt, anbefaler
kommunedirektøren kommunestyret å forlenge forskriften om påbud av munnbind. Dette kan bidra til
redusert smitteoverføring og derigjennom bidra til at vi får bukt med videre smitteutbredelse.
Påbudet gjelder inntil det blir opphevet av kommunen.
Da gjeldende forskrift utgår 4. januar 2021 anbefaler kommunedirektøren at saken behandles som
hastesak med skriftlig behandling, jf. Kommunelovens § 11-8, andre og fjerde ledd.
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Midlertidig forskrift om smitteverntiltak – påbud om bruk av
munnbind m.v, Hitra kommune, Trøndelag
Hjemmel: Fastsatt av Hitra kommune v/ Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med
hjemmel i kommunelovens § 11-8.
Vedtaket ble fattet den 4. januar 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot
smittsomme sykdommer smittevernloven, § 4-1.
Forskriften er en forlengelse av FOR-2020-12-20-2886, Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Hitra
kommune, Trøndelag, som trådte i kraft den 21. desember 2020.

§ 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 Hitra 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. 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 (som f.eks julemarked)
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
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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 trådte i kraft 21. desember 2020. Forskriften forlenges, etter vedtak i Hitra
formannskap, fra 5. januar 2021 kl. 00:00.
Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften, jf. blant annet smittevernlovens §
4-1, 5. avsnitt, 1. setning.
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