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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 89/20 
Arkivkode:   
Arkivsaksnr:   20/9526 
Saksbehandler: Hege Røttereng 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato Resultat 
73/20 Formannskapet 26.11.2020 Annet forslag vedtatt 
 
     
89/20 Formannskapet 29.12.2020  
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Skaun kommune 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 5.2, jfr. kommuneloven §11-8 (hastesaker), 

vedtar formannskapet følgende forskrift på vegne av kommunestyret i Skaun kommune:  

1. Påbud om bruk av munnbind  

 Ved drosjetransport 

 Innendørs i offentlige rom som  

- butikker  

- 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.  

- tros- og livssynslokaler  

- 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. 

 

2. Sosiale kontakter ut over egen familie og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 

10 per uke  
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3. På alle serveringssteder, både spisesteder og skjenkesteder, skal det være minst 2 meters 

avstand mellom alle bord  

4. Alle serveringsteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved 

ankomst med navn og telefonnummer  

5. Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer  

6. Alle ubetjente treningssentre skal holde stengt. Gruppetrening er ikke tillatt.  

 

 

Forskriften trer i kraft 29.12.2020 kl 2400 og gjelder til 09.01.2021. Kommunedirektøren får 

fullmakt til å forlenge den midlertidige forskriften en måned av gangen, dersom smittepresset 

vedvarer. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

Vedlegg  Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Skaun kommune 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

For å hindre og motvirke spredning av koronaviruset er det satt i verk en rekke inngripende tiltak 

vedtatt med virkning for hele landet. Formannskapet vedtok i tillegg 26.11.2020 bruk av 

munnbind ved reise på offentlig transport i perioder på dagen der passasjerene blir sittende/ 

stående tett. Etter en vurdering i kommunens kriseledelse, med bakgrunn i økende smitte i 

Trøndelagsregionen, gikk kommuneoverlegen i Skaun ut med en anbefaling om bruk av 

munnbind på offentlige steder dersom man ikke kunne overholde 1-metersregelen. Dette på f. 

eks butikker og på steder hvor det er samlet mange mennesker. Bruk av hjemmekontor var også 

en del av kommuneoverlegens anbefalinger.   

 

Sosial distansering er det mest effektive smitteverntiltaket. I forbindelse med jule- og 

nyttårsfeiringen og økt reiseaktivitet er det en bekymring for økt smittetrykk i kommunen. Det er 

i løpet av de siste 14 dager påvist 8 nye smittetilfeller i Skaun kommune. Det har derfor vært 

økende smittetall etter at siste forskrift ble vedtatt. 

 

Kommunen kan med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav c) beslutte stans eller 

begrensninger i kommunikasjoner når dette er nødvendig for å forebygge eller motvirke 

spredning av en allmennfarlig smittsom sykdom. Covid-19 er å anse som en allmennfarlig 

smittsom sykdom jfr. forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer § 1.  

 

Det følger av smittevernloven § 1-5 “Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak” at 

tiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av 

hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Det skal legges vekt på 

frivillig medvirkning fra den tiltaket gjelder, og av bestemmelsens annet ledd følger det eksplisitt 

at tvangstiltak ikke skal være et uforholdsmessig inngrep. Rekkevidden av disse generelle 

begrensningene for myndighetenes tvangsbruk må for øvrig sees i sammenheng med borgernes 

grunnleggende rettigheter etter Grunnloven kapittel E og EMK.  
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Det følger av dette at smittevernmyndigheten fortløpende må vurdere nødvendigheten, 

hensiktsmessigheten og forholdsmessigheten av de inngripende tiltak som vedtas, ut fra en til 

enhver tid så godt som mulig oppdatert medisinskfaglig vurdering. I henhold til smittevernloven 

§ 1-5 skal smitteverntiltak etter loven være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 

nødvendig og et tjenlig tiltak, og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep. 

 

Tatt smittesituasjonen i Skaun kommune og Trøndelag for øvrig i betraktning, er det etter 

kommuneoverlegens syn nødvendig og tjenlig å iverksette skjerpende tiltak på samme nivå som 

Trondheim kommune vedtok i sitt formannskap 26.12.2020. Mange er nå ute i det offentlige rom 

i forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen, og man ønsker å redusere smittepresset i kommunen. 

Smittesporing har så langt fungert, men det er bekymring for kapasitet dersom man opplever 

stigende smittetall. Skaun kommune har fortsatt god testkapasitet.  

 

Det foreslås at kommuneoverlegen gis en alminnelig adgang til å dispensere fra påbudet. 

Dispensasjonsadgangen er begrenset til “særlige tilfeller” og er med andre ord en sikkerhetsventil 

for å unngå helt urimelige utslag.  

 

Forskriften må kunngjøres jfr. forvaltningsloven §§ 38 og 39, og det foreslås at påbudet trer i 

kraft fra 29. desember kl 2400. Det foreslås at påbudet gis virkning til og med 9.1.21. Påbudet kan 

forlenges hvis det er nødvendig, formålstjenlig og ikke er et uforholdsmessig inngrep.  

 

Forvaltningslovens alminnelige krav til forhåndsvarsling og høring får ikke anvendelse jfr. 

unntakene i forvaltningsloven § 37 fjerde ledd.  

 

Som følge av Koronaepidemien vil kommunedirektøren anbefale at saken behandles som en 

hastesak av formannskapet på vegne av kommunestyret, jfr. kommunens delegasjonsreglement 

pkt. 5.2 og kommunelovens § 11-8.  

 

Melding om vedtak skal forelegges kommunestyre på neste møte. 

 

FOLKEHELSEVURDERING: 

Tiltakene i den midlertidige forskriften vil etter sannsynlighet bidra til redusert smitte av covid-19 

og dermed redusere forekomst av sykdom i befolkningen. 

 

 

 

MILJØMESSIG VURDERING: 

Saken har ingen konsekvenser for klima og ytre miljø. 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

I tråd med budsjett 

 
 


