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Anbefalinger fra kommunen om lokale smitteverntiltak i Rindal 31.12.2020
Kommunedirektørens innstilling:
Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd og delegeringsvedtak gjort i kommunestyret
16.12.2020 vedtar formannskapet følgende anbefalinger på vegne av Rindal kommune:
•

Sosiale kontakter ut over egen familie og kontakter i arbeidssituasjoner bør begrenses til ti per uke.

•

Folk bør bruke munnbind ved drosjetransport, på serveringssteder (unntatt når man sitter ved
bordet), i frisør- og skjønnhetssalonger og i lokaler for kultur- sports-, trenings- og fritidsaktiviteter
(f.eks. kino og idrettshaller).

•

Det bør være minst to meters avstand mellom alle bord på serveringssteder, spisesteder og
skjenkesteder.

•

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, bør registrere alle besøkende ved ankomst med
navn og telefonnummer.

•

Alle drosjer bør registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Anbefalingene tar til å gjelde straks og gjelder inntil videre.

Saksopplysninger
Saksframlegget her er betydelig inspirert av tilsvarende saksframlegg i nabokommunene Orkland og
Heim, som nylig har vedtatt lokale smittevernstiltak i form av forskrifter. Ut fra den lokale situasjonen
der det så langt ikke er påvist smitte i Rindal, velger kommunedirektøren etter samråd med
kommuneoverlegen å fremme forslag til vedtak i form av lokale anbefalinger som strekker seg ut over
de nasjonale, ikke i form av påbud. Punktene i vedtaket er i hovedsak de samme som i de nevnte
nabokommunene, men med den forskjellen at det her hos oss står bør og ikke skal.
For å hindre og motvirke spredning av koronaviruset er det satt i verk en rekke inngripende tiltak
vedtatt med virkning for hele landet. Kommunene har mulighet til å iverksette ytterligere tiltak
dersom en helhetlig smittevernfaglig vurdering tilsier dette.
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I Rindal kommune er det hittil ikke påvist noen positive smittetilfeller. Det er heller ingen
karantenetilfeller nå. Det var ett like før jul. Den siste tida er det gjennomført rekordmange tester lokalt.
Fra nabokommunene meldes det at en fellesnevner er at flere av de smittede har mange nærkontakter,
også blant folk som bor i andre kommuner. Rindal kommune har både inn- og utpendling, men svært få
arbeidsinnvandrere.
Trondheim og flere nabokommuner opplever nå økende smittetall og setter i verk ganske inngripende
tiltak. Orklands forskrift fra 30.12.20 er vedlagt.
Kommunene er ulikt rustet når det gjelder smittesporingsarbeid. Noen kommuner opplever sene om
ingen tilbakemeldinger om nærkontakter fra andre kommuner. Det utgjør større risiko for å miste
oversikt og større potensial for smittespredning.

Vurdering
Kommunen kan med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a) innføre forbud mot møter
og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der
mennesker er samlet, og c) beslutte stans eller begrensninger i kommunikasjoner når dette er
nødvendig for å forebygge eller motvirke spredning av en allmennfarlig smittsom sykdom. Covid19 er å
anse som en allmennfarlig smittsom sykdom jfr. forskrift om allmennfarlige smittsomme
sykdommer § 1.
Lovgrunnlaget ble drøfta nærmere i saksframlegget da kommunestyret 16.12.2020 vedtok å delegere til
formannskapet myndighet etter smittevernlovens § 4-1 til å fastsette lokale forskrifter eller gi
formaliserte lokale anbefalinger fra kommunen om hvordan alle bør innrette seg.
Det framgår også av vedtaket at kommuneoverlegen har myndighet i hastesaker, men at til å fastsette
lokale forskrifter eller gi formaliserte lokale anbefalinger, bør denne brukes bare når det ikke er tid til å
legge saken fram for formannskapet.
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.
Saken her fremmes av kommunedirektøren etter samråd og i forståelse med kommuneoverlegen.
Kommuneoverlegen har ansvar for å vurdere risikoen ved utbrudd og den generelle smittesituasjonen.
Risikovurderingen består tre delvurderinger og kan munne ut i en plassering av kommunen på ett
av fem risikonivåer:
a) Epidemiologisk situasjon
b) Spredningspotensial
c) Forventet sykdomsbyrde
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Per i dag er det klart at Rindal kommune ligger på risikonivå 1. Det har ikke vært noen lokale
smittetilfeller, i motsetning til nabokommunene på alle kanter, som har hatt en viss smitte. Vårt lokale
smitteoppsporingsteam har forberedt seg, men har ikke blitt satt på prøve.
Med den utviklinga vi nå ser i nabokommuner, er det ikke urealistisk at det i løpet av de neste ukene kan
oppstå smitte også her. Det har vært en god del reising mellom kommuner i julen, og Rindal er en
ganske stor hyttekommune med mange tilreisende i jula.
Kommunedirektøren foreslår derfor å vedta et sett av anbefalinger for folk i bygda, som et føre-vartiltak for om mulig å hindre utvikling av smitte her. Vurderinga er at det vil være for inngripende i en
situasjon uten smitte å vedta stenging eller forbud i form av forskrift. Dette kan endre seg dersom
smittesituasjonen endrer seg.
Det er viktig å skjerme barn og unge ved i det lengste å ha barnehager og skoler åpne med størst mulig
grad av ordinær drift.
Etter en samlet vurdering foreslås derfor anbefalinger om
• bruk av munnbind enkelte steder innendørs og i drosjer
• begrensing av sosiale kontakter
• registrering av gjester på serveringssteder og kunder i drosjer
• avstand mellom bord på serveringssteder
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Det foreslås ikke anbefaling om munnbind i butikker eller utendørs, fordi dette er vanskelig å
gjennomføre på en god måte. I butikkene kan det være like bra at folk er nøye med avstand og håndsprit
og går raskt inn og ut.
Anbefalingene kan ta til å gjelde straks og gjelder inntil videre (sjøl om det også kunne vedtas ei
tidsbegrensning). De må kunngjøres i alle tilgjengelige kanaler umiddelbart etter møtet i formannskapet.

Vedlegg
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