
 

 
      

  Møteprotokoll 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested:  - Teams 

Dato: 15.03.2021 

Tidspunkt: 15:00 - 16:30 

 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Medl. Varamedlem for 
Ola Øie Leder AP  
Marit Bjerkås Nestleder AP  
Eli Krogstad Medlem V  
Per Arild Torsen Medlem KRF  
Siv Kristin Remetun Lånke Medlem SP  

 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Per Øivind Sundell Kommunedirektør 

 

Merknad i møte: 
 

 

 

Møteprotokollen er godkjent i møte 
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PS 23/2021 Covid-19 tiltak, Påsken 2021 2021/293 

Innstilling 

Rennebu kommune vedtar følgende lokale smitteverntiltak etter smittevernloven §4-1 gjeldende fra om 
med torsdag 25.3.21 til og med mandag 5.4.21:  
  
 Påbud om bruk av munnbind på følgende steder:  
  

• Butikker  
• Bensinstasjoner  
• Serveringsteder, unntatt når man sitter ved bordet.  
• Venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell  
• Drosje (gjelder både sjåfør og passasjer når det er kunder i bilen)  
  

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. Utover dette går det ut anbefaling om bruk av munnbind der en ikke 
kan opprettholde en meter avstand.  
  

Dagligvarebutikkene anbefales å tilby utkjøring av varer i perioden. 

  

 

Formannskapets behandling av sak 23/2021 i møte den 15.03.2021: 

Forslag 

 

Behandling 

Omforent forslag: 



 

 
      
Rennebu kommune vedtar følgende lokale smitteverntiltak etter smittevernloven §4-1 gjeldende fra om 
med torsdag 25.3.21 til og med mandag 5.4.21:   

Det innføres munnbindpåbud i Rennebu for å trygge innbyggere og besøkende gjennom påsken.   
Påbud om bruk av munnbind gjelder på følgende steder:   

 Butikker   

 Bensinstasjoner   

 Serveringsteder, unntatt når man sitter ved bordet   

 Venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell   

 Drosje, gjelder både sjåfør og passasjer når det er kunder i bilen  

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. Utover dette anbefales bruk av munnbind der en ikke kan 
opprettholde en meter avstand.   

Dagligvarebutikkene anbefales å tilby utkjøring av varer i perioden.  

Enstemmig som omforent forslag. 

 

Vedtak 

Rennebu kommune vedtar følgende lokale smitteverntiltak etter smittevernloven §4-1 gjeldende fra om 
med torsdag 25.3.21 til og med mandag 5.4.21:   

Det innføres munnbindpåbud i Rennebu for å trygge innbyggere og besøkende gjennom påsken.   
Påbud om bruk av munnbind gjelder på følgende steder:   

 Butikker   

 Bensinstasjoner   

 Serveringsteder, unntatt når man sitter ved bordet   

 Venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell   

 Drosje, gjelder både sjåfør og passasjer når det er kunder i bilen  

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. Utover dette anbefales bruk av munnbind der en ikke kan 
opprettholde en meter avstand.   

Dagligvarebutikkene anbefales å tilby utkjøring av varer i perioden.  
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