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FORSKRIFT OM MUNNBIND SOM FØLGE AV COVID 19 PANDEMIEN 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
Alternativ 1: 
Kommunestyret vedtar vedlagt forskrift. Forskriften gjelder fra 25. mars 2021 kl. 2400 til og 
med 11. april 2021 kl. 2400. 
 
Alternativ 2: 
Kommunestyret vedtar ikke forskrift om bruk av munnbind, men ber kommunedirektøren 
intensivere informasjonsarbeidet med anbefaling om bruk av munnbind for turister og 
innbyggere.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19), 
Lillehammer kommune
  
Sammendrag: 
I dette saksfremlegget redegjøres for forslag om forskrift om bruk av munnbind i 
Lillehammer kommune.  
 
Bakgrunn: 
Covid 19 pandemien har de seneste månedene endret karakter ved at det har oppstått 
mutasjoner som er mer smittsomme, og som fører til et mer alvorlig sykdomsforløp for flere 
av de som blir smittet. Frem til nå har situasjonen i stor grad blitt håndtert lokalt og regionalt. 
Regjeringen redegjorde tirsdag 23. mars for behovet for en nasjonal innstramming av 
eksisterende tiltak for å få bukt med smittespredningen.  
 
Fakta: 



Lillehammerregionen og kommunene i Midt-Gudbrandsdalen har siden årsskiftet hatt et 
relativt lavt smittetrykk. Likevel har det også i vårt område vært eksempler på lokale 
utbrudd, som samfunnet har klart å slå ned. Lillehammer kommune har ikke hatt behov for 
ytterligere lokale påbud utover det som har vært gitt nasjonalt.  
 
Til tross for nasjonale påbud og anbefalinger, og regionale ytterligere påbud, er det mange 
eksempler rundt om i landet på at steder uten smitte har fått massive plutselige utbrudd som 
har medført behov for total nedstengning til smitten igjen har kommet under kontroll.  
 
Erfaringsmessig vil det i påskeuken komme mange tilreisende til Lillehammerregionen, og 
mange av disse vil legge turen innom Lillehammer kommune. Det er grunn til å tro at et 
overveiende flertall av de tilreisende kommer fra områder der smitten er vesentlig mer 
utbredt enn på Lillehammer. Dette, samt en mer smittsom variant av viruset, aktualiserer 
spørsmålet om det bør iverksettes tiltak utover de nasjonale anbefalinger og påbud i 
sammenheng med påsken.  
 
Vurdering: 
Tiltak som iverksettes etter smittevernloven må ikke være mer inngripende enn nødvendig, 
må være smittevernfaglig begrunnet og fremstå tjenlige etter en helhetsvurdering.  
 
Flere hyttekommuner og turistdestinasjoner har innført -eller vurderer å innføre, påbud om 
bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde minst to meters avstand til 
andre. Trysil og Hemsedal er eksempler på kommuner som pr i dag har et slikt påbud. 
Tiltaket bør derfor vurderes innført som et påbud for å forhindre at smitten eskalerer til et 
nivå som ikke kan kontrolleres.  
 
Påbud om munnbind vurderes sammenlignet med andre tiltak å være lite inngripende overfor 
den enkelte.  
 
Det er etter utbruddet av pandemien gjort forskning og vurderinger av effekten ved bruk av 
munnbind. FHI sier i en publikasjon på sin nettside blant annet følgende om temaet;  
 

I kommuner med økt eller høyt smittepress kan det være aktuelt – i situasjoner hvor det 
ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand – at kommunen anbefaler bruk av munnbind. 
Noen eksempler på situasjoner hvor det kan være aktuelt er: på kollektivtransport og i 
taxi, innendørs på offentlige steder som i butikker og kjøpesentra, på legekontorer, i 
virksomheter hvor man har en-til-en kontakt (frisører etc.). i 
 

Selv om det pr i dag ikke er høyt smittepress i Lillehammer, kan det likevel ifølge FHI være 
grunn til å iverksette tiltak. Dette gjelder selv om tiltakene normalt ikke benyttes før 
situasjonen har forverret seg ytterligere;  
 

I situasjoner der risikoen er uavklart, ikke passer med nivåinndelingen eller utbruddet 
skyldes en virusvariant med større spredningsevne, kan det være aktuelt å velge ett eller 
flere målrettede tiltak fra neste tiltaksnivå.ii 

 

 
i https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/munnbind-i-befolkningen/ 
ii https://www.fhi.no/nettpub/overvaking-vurdering-og-handtering-av-covid-19-epidemien-i-kommunen/ti-
trinn2/7.-tiltaksvurdering/ 



Forutsatt korrekt bruk, er bruk av munnbind et egnet tiltak for å hindre smittespredning, og 
gjør at samfunnet til en viss grad kan opprettholde aktivitet.  
 
En kan stille spørsmål ved om det er nødvendig å ha et påbud om munnbind når det allerede 
gjelder en anbefaling om dette. Erfaringer så langt viser at befolkningen etterlever 
anbefalinger godt og at det ikke har vært vurdert nødvendig å innføre et påbud. Slik 
situasjonen er i Lillehammer pr i dag, er det et mindretall som benytter munnbind. Det er 
klart at bruk av munnbind vil være vesentlig høyere om det påbys, kontra ved en anbefaling. 
Et påbud kan derfor vurderes å kunne være et hensiktsmessig tiltak for å øke bruken og 
derved senke smittespredning.  
 
Rent faglig kan det vurderes om det isolert sett er nødvendig å innføre en forskrift om 
munnbind i Lillehammer kommune. Imidlertid er det flere hensyn som også må vurderes. 
 
Det forventes et sted mellom 80-90.000 gjester til regionen fra Nord-Fron til Sjusjøen i 
påsken. Det legges frem forslag om påbud av munnbind i Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron 
og Nord-Fron, i tillegg til Lillehammer nå før påske. Det er i den sammenheng et poeng at 
regelverket for å hindre smittespredning i størst mulig grad er likt i hele regionen. Det er 
trolig krevende for befolkningen å holde oversikt over alle reguleringer som gjøres for å 
håndtere pandemien. Derfor er det en fordel om regionen klarer å koordinere seg slik at 
regelverket er så likt som mulig.  
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av gjennomgangen ovenfor, legger kommunedirektøren frem forslag til 
forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19) med to 
alternative forslag til vedtak. 
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Tord Buer Olsen 
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