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Politiske saker 

PS 24/2020 Tiltak etter lov om smittsomme sykdommer - ny vurdering II 2020/434 

Formannskapets behandling av sak 24/2020 i møte den 14.04.2020: 

Behandling 

Formannskapet gjorde slikt entemmig vedtak. 

Vedtak 

Vedtaket fattet av formannskapet 7.april 2020 forlenges med ytterligere 7 dager. Tiltaket har virkning 

fra 15.april kl. 18.00 og gjelder frem til 22.april kl. 18.00. 

Formannskapet mener det var riktig og viktig å innføre strenge, lokale vedtak i Rennebu fra og med 

16.mars, gjeldende fra 10. mars. I perioden fra 16.mars og en stor uke fram i tid ble det avdekt totalt 5 

smittetilfeller av covid-19-viruset i kommunen. Mange ble i denne perioden både satt i karantene og 

hjemmeisolasjon. Kommunen har hatt full kontroll på smittesporingen ved alle de 5 smittetilfellene.  

Situasjonen for næringsliv og enkeltpersoner i Rennebu er nå sterkt preget av sentrale vedtak og 

forordninger  med følgende eksempler som fortoner seg viktigst: 

Vedtak av 12. mars som stengte ned alle skoler og barnehager, frisørsalonger, tannklinikker, 
begrensninger for overnattingsbedrifter og serveringssteder og så videre. Lista var lang og spesifisert, 

og har blitt utvidet. 

19. mars kom forbudet mot overnatting på fritidseiendom utenfor egen kommune, med unntak for 

familiene til koronapositive pasienter som kunne overlates til seg sjøl, mens familien med usikker 

smittestatus kunne bo på fritidseiendommene rundt i norske hyttekommuner. Disse vedtakene er 

forlenget til 20.april. 

Slik situasjonen har forløpt seg lokalt ser vi nå at tiltakene som har vært gjort har hatt god virkning og 

det er grunn til å tro at tiltakene har hindret videre smittespredning. Med den status vi har med 

tanke på smitten pr i dag velger derfor formannskapet, på bakgrunn av nasjonale, regionale og lokale 

helseråd, å gå bort fra enkelte deler av de lokale vedtakene. Alderssammensetningen i befolkninga i 

Rennebu er av betydning for den lokale vurderingen av situasjonen og tiltakene som er nødvendig. 

Formannskapet i Rennebu legger regjeringens "Veileder til kommunene om lokale karanteneregler 

eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19" til grunn for vedtakene som har 

vært gjeldende fra og med 2.april kl. 18.00.  



Vedtaket vil derfor ha tiltak som unngår: 

 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid

gjeldende nasjonale bestemmelser

 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern

 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen

 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i

familielivet

 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og

arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan

beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft

 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)

 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold,

reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester

Regjeringen signaliserer at vi må påregne smitteverntiltak i lang tid enda, men innholdet i tiltakene kan 

endres noe.  

Formannskapet i Rennebu vil på bakgrunn av en helhetsvurdering gjøre følgende lokalt vedtak for 

Rennebu kommune: 

• Kommunens innbyggere innprentes plikten til å ikke utsette seg for smittesituasjoner i eller

utenfor egen kommune.

• Det oppfordres på det sterkeste om at utenbygdsboende, inkludert studenter som kommer
inn i kommunen fra andre områder, på eget initiativ setter seg i karantene i 14 dager. Dette
for å redusere faren for spredning av covid-19-viruset.

• Overnattingsforbud i fritidsboliger i Rennebu kommune for familiemedlemmer til

koronapositive pasienter jf. Statens hytteforskrift fra 19.mars 2020 som gjelder til 20.april.

Vedtaket trer i kraft fra 2.april kl. 18.00 til og videreføres nå til 22.april kl. 18.00. Vedtaket er nødvendig 

både for å beskytte sårbare grupper mot smitte og for å opprettholde nødvendig kapasitet i 

helsetjenesten. 

Dagsturforbudet for egne innbyggere oppheves med vedtaket fra 2. april. Helsedirektoratet 

oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. 

Ved endring i den lokale situasjonen vil nye tiltak vurderes fortløpende. Vedtaket er fattet med 

hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd d) og femte ledd. 

Begrunnelsen for vedtaket: 

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige 

helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig 

hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien 

har i dag ulik utbredelse i Norge. 



Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å 

identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger 

kan spores tilbake til utlandet. Folkehelseinstituttet har angitt at pandemien på nasjonalt nivå har gått 

over i fase 2. Dette er etter kommuneoverlegens vurdering ikke tilfellet for Rennebu kommune. I den 

nåværende situasjonen er det derfor vurdert å gjennomføre tiltak som er strengere enn det som er 

gjort på nasjonalt nivå. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av 

koronavirus til og blant befolkningen i Rennebu kommune. 

Formannskapet anser vilkårene i Smittevernloven § 4-1 bokstav d som oppfylt. Tiltakene er nødvendig 

for å forebygge en allmenfarlig smittsom sykdom og motvirke at den blir overført. Vedtaket er 

nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i 

helsetjenesten. Folkehelseinstituttet har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet («antall 

personer en smittet person smitter»), vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet. 

Vedtaket er derfor vurdert forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Kommuneoverlegen 

vurderer at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig begrunnelse og er nødvendig 

av hensyn til smittevernet i kommunen. Dette for i så stor grad som mulig å kunne opprettholde 

tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommunen. I det ligger det også at St.Olavs hospital skal ha så gode 

forutsetninger som mulig for å sikre nødvendig helsehjelp til befolkningen i opptaksområdet. 

PS 25/2020 Revidering av politisk delegeringsreglement, oppnevning av arbeidsgruppe 2020/587 

Formannskapets behandling av sak 25/2020 i møte den 14.04.2020: 

Behandling 

Formannskapet gjorde slikt entemmig vedtak. 

Vedtak 

Det igangsettes arbeid med å revidere politisk delegeringsreglement for Rennebu kommune. Det 

oppnevnes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utarbeide forslag til et komplett oppdatert reglement. 

Arbeidsgruppen består av følgende: 

Medlemmer:  

Eli Krogstad (V) 

Ragnhild Løvseth Øverland (KrF) 

Tormod Herre (SP) 

Grete Gunnes (AP) 

En representant fra Høyre (H) 



 

 
       

 

 

Sekretariat:  

Administrasjonen 

Arbeidsgruppen konstituerer seg selv. 

 

PS 26/2020 Tilslutning til prosjektet "felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen og 
Ilfjellet" 2019/754 

Formannskapets behandling av sak 22/2020 i møte den 07.04.2020: 

Forslag 

Ola Øie fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes. 

 

Behandling 

Votering over forslag fremmet av Ola Øie. 

4 stemmer for  og 1 stemme mot. 

  

Vedtak 

Saken utsettes. 

 

Formannskapets behandling av sak 26/2020 i møte den 14.04.2020: 

Forslag 

Per Arild Torsen fremmet følgende forslag: 

Tilslutning til prosjektet « Felles kunnskapsgrunnlag for Trollheimen Sitje for beitebruken i Trollheimen 

og Ilfjellet» 

  

Rennebu kommune er positiv til at det blir utarbeidet felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken for 

Trollheimen Sitje  i Trollheimen og Ilfjellet. Deltagende kommuner:  Orkland , Surnadal , Sunndal , Midtre 

Gauldal , Rindal , Oppdal og Rennebu. 

  

Det skal oppnevnes 2 grunneiere fra hver kommune som skal være med i referansegruppa for 

prosjektet. 

  

Administrasjon i Rennebu kommune skal sitte i styringsgruppa og bidra med arbeidsinnsats tilsvarende 

kr 37500. 



 

 
       

 

 

  

Rennebu kommune går inn med kr 20.000 til dette arbeidet. 

  

Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 

 

Behandling 

Formannskapet sluttet seg enstemmig til forslag fremmet av Per Arild Torsen. 

 

Vedtak 

Tilslutning til prosjektet « Felles kunnskapsgrunnlag for Trollheimen Sitje for beitebruken i Trollheimen 

og Ilfjellet» 

  

Rennebu kommune er positiv til at det blir utarbeidet felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken for 

Trollheimen Sitje  i Trollheimen og Ilfjellet. Deltagende kommuner:  Orkland , Surnadal , Sunndal , Midtre 

Gauldal , Rindal , Oppdal og Rennebu. 

  

Det skal oppnevnes 2 grunneiere fra hver kommune som skal være med i referansegruppa for 

prosjektet. 

  

Administrasjon i Rennebu kommune skal sitte i styringsgruppa og bidra med arbeidsinnsats tilsvarende 

kr 37500. 

  

Rennebu kommune går inn med kr 20.000 til dette arbeidet. 

  

Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 

 




