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Innkalling var utsendt 03.04.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
 
Orienteringer 
Ordføreren: 
Det er nå påvist 2 smittetilfeller i Hitra kommune. Det er et par, en eldre mann og kvinne, som 
har vært i Spania på langtidsopphold. De har holdt seg forbilledlig til karantenereglene.  
Nasjonalt ser vi at vi ligger tett oppunder en utvikling m.h.t. smittespredning, 
sykehusinnleggelser og intensivbehandling som tilsvarer den prognostiserte effekten av 
smittetall på oppunder 1,3. Jeg viser ellers til den offisielle rapporten fra Fhi datert 24.03. og de 
daglige rapporter fra Fhi og Helsedirektoratet. 
 
Det er kommet inn mange søknader om dispensasjoner på korona-eposten, og næringslivet har 
i det alt vesentlige fått innvilget nødvendige dispensasjoner. 
 



Kommunaldirektøren: 
Dette er den første påska vi opplever der barnehage og skole oppfordres til å holdes åpent i 
Norge. I Hitra kommune har vi noen barn i skole og barnehage – dette samordnet mellom 
barnehage og Sfo. Dette betyr at vi har noen av våre medarbeidere som har endret arbeidstid i 
påska, i forhold til en normal påske.  
Ang. reaksjoner på hjemmeskole: I svært stor grad positivt, men i likhet med ander kommuner 
er det en sammensatt gruppe i en kommune, og det er ulike reaksjoner. Alle elever kan være 
på Teams Læring, og dele dokument og jobbe sammen. Læringen har utviklet seg mye, og 
mange av våre elever er jo fremst når det gjelder digitale verktøy. Fungere godt for både 
elever, foreldre og lærere. Men det er jo slik at det ikke fungere for alle. Det er veldig 
betryggende at lærere er i kontakt med elever flere ganger pr. dag.  
Denne situasjonen har bidratt til at barnehage og skole har kommet mange steg i digital 
retning. 
 
Veldig bra jobbet av lederne i oppvekst- og helsesektoren, og veldig godt samarbeid med de 
tillitsvalgte. 
 
Sak vedr. friluftsbarnehage planlegges behandlet i førstkommende kommunestyremøte den 
30. april. 
  



Saksliste 
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 Saker til behandling  

PS 51/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 31.03.2020  

PS 52/20 Lokalt tiltak etter Smittevernloven § 4-1 og 
begrensning knyttet til reiser og opphold i kommunen 

 

 
 
  



Saker til behandling 

PS 51/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 31.03.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 31.03.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 52/20 Lokalt tiltak etter Smittevernloven § 4-1 og begrensning knyttet til reiser og 
opphold i kommunen 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.04.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende tillegg til pkt. 3 og 4: 

3. ………. delegeres til kommuneoverlegen å forlenge vedtaket med inntil 7 dager av 
gangen, men da slik at kommunedirektøren besørger umiddelbar melding til 
kommunestyret. 
 

4. ………. med hjemmel i kommunelovens § 11-8. Melding om vedtaket forelegges 
oversendes kommunestyret umiddelbart, og fremmes for nærmere behandling i første 
ordinære møte som er fastsatt til 30. april d.å. 

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til tillegg fremmet i møtet, 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 

omsorgstjenester gjør Hitra kommune mandag 06.04.2020 følgende vedtak, etter 
smittevernloven § 4-1: 
a) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt d) i Norge ilegges 

hjemmekarantene i 14 dager.  

b) Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke er fast bosatt/registrert 
som innbygger i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen. 

c) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder 
myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til 
isolasjon. 

d) Vedtaket gjelder per 06.04.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, 
Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Transittopphold på flyhavn i disse 
områdene regnes ikke som opphold i området. 

e) Hitra og Frøya kommune betraktes i dette henseende som én felles region, og 
karantenebestemmelser gjelder dermed ikke mellom kommunene. 



Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, 
men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også 
personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. 

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men skal under 
reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. 

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig 
transport. 

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske 
funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt 
nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. 

2. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020. Klage på dette vedtaket 
avgjøres, jf. smittevernloven § 8-3 av Fylkesmannen i Trøndelag. 

3. Vedtaket har virkning fra 06.04.2020 og gjelder til og med 13.04.2020. Det delegeres til 
kommuneoverlegen å forlenge vedtaket med inntil 7 dager av gangen, men da slik at 
kommunedirektøren besørger umiddelbar melding til kommunestyret. 

4. Vedtaket fattes av Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i 
kommunelovens § 11-8. Melding om vedtaket oversendes kommunestyret umiddelbart, og 
fremmes for nærmere behandling i første ordinære møte som er fastsatt til 30. april d.å. 

5. Vedtaket sendes Fylkesmannen i Trøndelag til orientering. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 
omsorgstjenester gjør Hitra kommune mandag 06.04.2020 følgende vedtak, etter 
smittevernloven § 4-1: 

a) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt d) i Norge ilegges 
hjemmekarantene i 14 dager.  

b) Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke er fast bosatt/registrert 
som innbygger i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen. 

c) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder 
myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til 
isolasjon. 

d) Vedtaket gjelder per 06.04.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, 
Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Transittopphold på flyhavn i disse 
områdene regnes ikke som opphold i området. 

e) Hitra og Frøya kommune betraktes i dette henseende som én felles region, og 
karantenebestemmelser gjelder dermed ikke mellom kommunene. 



Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, 
men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også 
personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. 

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men skal under 
reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. 

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig 
transport. 

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske 
funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt 
nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. 

2. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020. Klage på dette vedtaket 
avgjøres, jf. smittevernloven § 8-3 av Fylkesmannen i Trøndelag. 
 

3. Vedtaket har virkning fra 06.04.2020 og gjelder til og med 13.04.2020. Det delegeres til 
kommuneoverlegen å forlenge vedtaket med inntil 7 dager av gangen. 

 
4. Vedtaket fattes av Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i 

kommunelovens § 11-8. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære 
møte. 

 
5. Vedtaket sendes Fylkesmannen i Trøndelag til orientering. 

 
 
 
Møte ble hevet kl. 11:20 
 
 
 
Ole Laurits Haugen Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Ordfører Protokollfører


