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Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Midtre Gauldal kommune

Sammendrag
Det pågår et smitteutbrudd av covid-19-virus i Midtre Gauldal, med pt 18 smittede. Situasjonen er
uoversiktlig. For å få kontroll på situasjonen, foreslås det å innføre lokale tiltak i forskrift og flere
anbefalinger. Tiltak og anbefalinger gjelder fra 15.04 kl 24.00.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
For å hindre og motvirke spredning av koronaviruset er det satt i verk en rekke inngripende nasjonale
tiltak med virkning for hele landet. Midtre Gauldal har i hele perioden hatt lavt smittetrykk, og har hatt
som strategi å følge nasjonale tiltak. Særskilte lokale tiltak har vært innført i en periode på en uke, der vi
hadde forskriftsfestede tiltak tilpasset med nabokommunene i Trondheimsregionen.
Tirsdag 13.4 fikk vi to smittetilfeller, som økte til 10 i løpet av onsdag 14.4 og pt er det nå 18 tilfeller.
Flere hunder er satt i smitte- og ventekarantene. Et stort antall har blitt testet og skal testes kommende
dager.
Mange skoleklasser og én barnehage er berørt av dette. Torsdag 15.4 har vi stengt Soknes barnehage, og
dette kommer i tillegg til at Støren barneskole, ungdomsskolen og videregående skole ble stengt onsdag
14.4 gjeldende for torsdag 15.4 og fredag 16.4.
Smittesporingen pågår for fullt, og vi har satt på flere ressurser. Antall nærkontakter i smittekarantene
jobber vi med å skaffe oversikt over, men det er snakk om flere hundre. Ytterligere flere hundre er i
ventekarantene som husstandsmedlemmer av personene som er i smittekarantene.
Av de som er smittet er det 13 jenter/kvinner og 5 gutter/menn. Det er 6 barn/ungdom under 16 år, 3 i
aldersgruppa 16-19 år og 9 voksne over 19 år.

Hvordan smitten har kommet inn i denne gruppa smittede vet vi ikke ennå. Det vi derimot mener å vite
er at flere av de voksne har smittet hverandre gjennom sosial omgang, og at smitten deretter har bredt
seg til familiemedlemmer og følgelig ut i skoleklasser og barnehage.
Smittestatus
Midtre Gauldal har i hele perioden siden mars 2020, hatt lav smitte og en oversiktlig
smitterisikosituasjon. Dette skyldes bl.a. godt TISK-arbeid og at folk stort sett har vært flinke til å følge
smittereglene.
Det er svært lenge siden siste smittetilfelle, og Midtre Gauldal har hatt laveste smitterisiko nivå stort
sett siden jul. Dette til tross for at den store bekymringen den siste måneden har vært import av mer
smittsomme virusvarianter.
Situasjonen har vært tilsvarende gunstig i hele Trondheimsregionen.
Faktiske opplysninger
Formannskapet er delegert myndighet til å fatte vedtak i alle saker som ikke kommunestyret skal
avgjøre eller som ikke er delegert til andre utvalg/nemnder eller kommunedirektøren. Dette gjelder
også utvidet bruk av myndighet i hastesaker i h.h.t. kommunelovens § 11-8.
Vurdering
Vi er nå i en usikker og uoversiktlig smittesituasjon. Det er foreløpig ikke kjent smittevei, samt
potensiell spredningsmulighet til andre kommuner gjennom pendling, sosiale og kulturelle
aktiviteter. Det haster med å iverksette tiltak for å få kontroll på situasjonen. Dette også fordi den
nasjonale gjenåpningsplanen er slik at det fra 15.4 gjøres lettelser i tiltakene. Vår situasjon er
dessverre slik at det er ikke mulig akkurat nå. Kommunen må stramme inn.
Kommunedirektøren innstiller derfor på at formannskapet i Midtre Gauldal vedtar den vedlagte
midlertidige forskriften for smittevern i Midtre Gauldal kommune.
Før formannskapet behandler saken, vil kommunen rådføre seg med FHI, Helsedirektorat og
Statsforvalter i et eget møte 15.4. Anbefalingene vi får her, overbringes formannskapet muntlig.
Midtre Gauldal har orientert nabokommunene om vår situasjon, og vil søke koordinering både om
situasjonen og om det er behov å samkjøre tiltak i nabokommunene. Vi har spesielt tett kontakt med
Melhus, som også deltar på møte med FHI/Statsforvalter/Helsedirektorat.
Tiltakene som nå innføres vil ha konsekvenser. Vi vil utarbeide oversikter over hvordan tjenestene
vurderes og foreta ROS-vurderinger av tiltak.
Smittesituasjonen bør vurderes etter en uke, og at tiltakene ev lettes dersom ikke vi opplever at
smittesituasjonen utvikler seg i gal retning.
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.
Påbudet kan forlenges hvis det er nødvendig, formålstjenlig og ikke er et uforholdsmessig inngrep.
Faktagrunnlag for å fatte formelt vedtak om midlertidig forskrift
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.
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.
Kommunedirektørens innstilling
a) Følgende tiltak
I samsvar med kommunens delegasjonsreglement, jfr. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar
formannskapet vedlagte forskrift på vegne av Midtre Gauldal kommunestyre.
Forskriften trer i kraft fra 15.04 kl 24.00 og gjelder til og med 23.04.2021.
Formannskapet vedtar:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Det blir innført rødt nivå
o på alle skoler (barneskole, ungdomsskole og videregående) og barnehager.
o voksenopplæringen og kulturskolen.
Følgende stenges
o Treningssenter, idrettshaller, svømmehaller og øvrige lokaler for tilsvarende
aktiviteter skal holdes stengt.
o Kultur- og underholdningssteder som eksempelvis forsamlingshus, kino, bingo,
kulturhus.
Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
o Ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet .
o Det samme gjelder organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps mv
o Alle utendørs anlegg stenges for all organisert aktivitet og frivillige ansamlinger på
eget initiativ. Idrettsanlegg, skistadion, aktivitetsanlegg mv er stengt for all organisert
aktivitet og frivillige ansamlinger.
Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13 i Covid 19 forskriften, med unntak
av begravelser, bisettelser, vielser og dåp (OBS: tallet på deltakere kan ikke overstige 30
personer).
Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en
meters avstand.
Skjenkestopp
Påbud om hjemmekontor
Munnbind
o Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på
serveringssteder, i tros- og livssynshus, ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og
hulltakingstjenester, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler
for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

o Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter
seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av
taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer
i taxien.
o Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig
å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder
hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir,
skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
o Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
a) Følgende anbefalinger
-

Alle oppfordres på det sterkeste til å begrense sin sosiale omgang til et minimum. Man bør
ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige
kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
I samråd med kommunene i regionen frarådes unødvendige reiser på tvers av
kommunegrensene.
Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendig. Reiser til arbeid anses som nødvendig.
Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale butikker.
Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen
husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker,
serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god
avstand til andre. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.
Ikke ta imot besøk.
Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
Det skal være lav terskel for testing og vi oppfordrer sterkt til at alle berørte lar seg teste.

