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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 16.12.2020 

Sak: 386/20 
  

Tittel: Saksprotokoll - Midlertidig forskrift om smitteverntiltak 
Trondheim kommune  

Resultat: Annet forslag vedtatt 

Arkivsak: 20/72843 
 
Vedtak: 
I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jfr. kommuneloven §11-8 
(hastesaker), vedtar formannskapet følgende på vegne av Trondheim bystyre:  
Bystyret vedtar:  
Påbud om bruk av munnbind  
● innendørs i offentlige rom som  
 butikker.  
 fellesarealene på kjøpesentre.  
 på serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter ved bordet. 
 Gjelder både ansatte og gjester.  
 i frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som f.eks.  

tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og annen virksomhet som er omfattet 
av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og 
hulltakingsvirksomhet m.v (hygieneforskriften)hygieneforskriften. Gjelder både ansatt og 
kunde.  

 tros- og livssynslokaler.  
 lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i  

idrettshaller. For utøverne gjelder ikke dette under selve kultur-/idrettsaktiviteten. 
 venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell  
 fellesarealer i offentlige bygg åpent for publikum  
 Utendørs i tett befolkede områder (som f.eks julemarked)  
 Kjøreskoler og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever  
 
Påbudet gjelder hele befolkningen født før 2008 unntatt personer som av helsemessige eller andre 
årsaker ikke kan bruke munnbind. 
Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager. 
 
Følgende flertallsmerknad fra partiene SV, Ap, MDG, Sp, H, U, V, FrP følger saken: 
Ved henting og bringing i barnehage gjøres det unntak for bruk av munnbind for å hindre utrygghet 
hos barna. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren la i notat av 15.12 fram slikt revidert forslag til innstilling: 
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I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jfr. kommuneloven §11-8 
(hastesaker), vedtar formannskapet følgende på vegne av Trondheim bystyre:  
Bystyret vedtar:  
Påbud om bruk av munnbind  
● innendørs i offentlige rom som  
 butikker.  
 fellesarealene på kjøpesentre.  
 på serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter ved bordet. 
 Gjelder både ansatte og gjester.  
 i frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som f.eks.  

tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og annen virksomhet som er omfattet 
av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og 
hulltakingsvirksomhet m.v (hygieneforskriften)hygieneforskriften. Gjelder både ansatt og 
kunde.  

 tros- og livssynslokaler.  
 lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i  

idrettshaller. For utøverne gjelder ikke dette under selve kultur-/idrettsaktiviteten. 
 venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell  
 fellesarealer i offentlige bygg åpent for publikum  
 Utendørs i tett befolkede områder (som f.eks julemarked)  
 Kjøreskoler og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever  
 
Påbudet gjelder hele befolkningen født før 2008 unntatt personer som av medisinske årsaker 
ikke kan bruke munnbind.  
Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager. 
 
Mona Berger (SV), forslag pva SV, MDG, Sp 
Alternativ tekst til unntak fra påbud: 
Påbudet gjelder hele befolkningen født før 2008 unntatt personer som av helsemessige, eller andre 
årsaker ikke kan bruke munnbind.  
 
Mona Berger (SV), merknad pva SV, Ap, MDG, Sp 
Ved henting og bringing i barnehage gjøres det unntak for bruk av munnbind for å hindre utrygghet 
hos barna. 
 
Votering 
Innstillinga unntatt nest siste setning ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ votering mellom innstillingas nest siste setning og Bergers forslag, ble Bergers forslag 
enstemmig vedtatt 
 
Merknaden fremma av Berger, ble støtta av partiene H, U, V og FrP, og følger saken som en 
flertallsmerknad 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift


