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Dette møtet ble gjennomført som skriftlig saksbehandling iht. kommuneloven § 11-8, andre og
fjerde ledd. Det ble utført ved at hver av formannskapets medlemmer fikk tilsendt
saksdokumentene per e-post samtidig. Deretter hadde de frist til 04.01.2021, klokken 16:00
med å svare om de støttet innstillingen, eller ikke.
Alle svarte innen fristen og bifalt skriftlig behandling av saken.

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
PS 1/21

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Påbud om
munnbind m.v.

Lukket

Saker til behandling
PS 1/21 Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Påbud om munnbind m.v.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.01.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
Innstilling:
1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens § 118, 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.

