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Oversikt over foreslåtte endringer i lokal forskrift – kommentert av kommuneadvokat Tomasz Edsberg
§ 1. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det
foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter
innendørs
Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-,
underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker
innendørs, skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:
a. Treningssentre og lignende steder. Likevel slik at
følgende tilbud kan holde åpent: Nødvendig
helsehjelp i form av habilitering, rehabilitering og
opptrening som tilbys individuelt og gjennomføres av
helsepersonell, fysioterapeut eller tilsvarende.
b. Museer.
c. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og
underholdningssteder.
d. Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og
tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og
fritidsaktiviteter.
e. Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel
slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1. Skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs
og svømmetrening for barn i barneskole eller
yngre, og svømming for profesjonelle utøvere.
2. Habilitering, rehabilitering og opptrening som
tilbys individuelt eller i mindre grupper med
arrangør.
3. Annen individuell behandling som det kan
bestilles time til og hvor bad er en del av
behandlingen.

§ 1. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det
foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter
innendørs
Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-,
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Åpner for svømmekurs for
aldersgruppen 13-19.

Første ledd gjelder ikke:
a. Offentlige steder og virksomheter der det foregår
organiserte fritidsaktiviteter for barn i barneskole eller
yngre. Likevel slik at det ikke skal pågå
fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
b. Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for
barn i barneskole eller yngre. Likevel slik at det ikke
skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
c. Tros- og livssynshus.
d. Fritidsklubber for barn og ungdom. Likevel slik at
tilbudet ikke er åpent for ungdom i ungdomsskole
eller eldre som ikke tilhører særlig sårbare grupper.
e. Biblioteker.
f. Gallerier og annen utsalg av kunst.
g. Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og
profesjonelle kulturaktører.
h. Nødvendig helsehjelp i form av habilitering,
rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på
treningssentre og lignende steder, jf. første ledd
bokstav a.
i. Offentlige steder og virksomheter der det foregår
organiserte aktiviteter for personer med
funksjonsnedsettelse eller andre særlig sårbare
grupper. Likevel slik at det ikke skal pågå aktiviteter
for andre på slike steder.

Første ledd gjelder ikke:
a. Offentlige steder og virksomheter der det foregår
organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under
20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter
for andre på slike steder.
b. Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for
barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal
pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
c. Tros- og livssynshus.
d. Fritidsklubber for barn og ungdom. Likevel slik at
tilbudet ikke er åpent for ungdom i ungdomsskole
eller eldre som ikke tilhører særlig sårbare grupper.
e. Biblioteker.
f. Gallerier og annen utsalg av kunst.
g. Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og
profesjonelle kulturaktører.
h. Nødvendig helsehjelp i form av habilitering,
rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på
treningssentre og lignende steder, jf. første ledd
bokstav a.
i. Offentlige steder og virksomheter der det foregår
organiserte aktiviteter for personer med
funksjonsnedsettelse eller andre særlig sårbare
grupper. Likevel slik at det ikke skal pågå aktiviteter
for andre på slike steder.

Åpner for fritidsaktiviteter for
aldersgruppen 13-19.

Åpner for fritidsaktiviteter for
aldersgruppen 13-19.

Åpner for fritidstilbud for
aldersgruppen 13-19.

§ 3. Lokale begrensninger for arrangementer og
sammenkomster
Ved gjennomføring av arrangementer og sosiale
sammenkomster, gjelder følgende lokale begrensninger i
tillegg til reglene i nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470
om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19forskriften):
a. Innendørs arrangementer: Det er ikke tillatt å
gjennomføre arrangementer innendørs. Forbudet
omfatter ikke:
1. Begravelser og bisettelser. Ved gjennomføring av
slike arrangementer skal det være fast
seteplassering av alle som ikke er unntatt fra
avstandskrav i medhold av Covid-19-forskriften §
13c tredje ledd.
2. Vielser, dåp og lignende ritualer. Ved
gjennomføring av slike arrangementer skal det
ikke være tilskuere til stede.
3. Kamper, konkurranser, forestillinger og
tilsvarende arrangementer der profesjonelle
aktører deltar. Ved gjennomføring av slike
arrangementer skal det ikke være tilskuere til
stede. Kommuneoverlegen kan likevel gi tillatelse
til inntil 200 tilskuere på landskamp i håndball
8. januar 2021, så langt han mener det er
smittevernfaglig forsvarlig.
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Dette særunntaket er ikke
lenger aktuelt.

4. Produksjon av arrangementer for digital
fremvisning. Ved gjennomføring av slike
arrangementer skal det ikke være flere enn 5
personer til stede i tillegg til nødvendig
produksjonspersonell.
5. Gudstjenester og tilsvarende samlinger i andre
trossamfunn i perioden til og med 1. januar 2021.
Ved gjennomføring av slike arrangementer skal
det ikke være flere enn 20 personer til stede.
Arrangøren skal tilrettelegge for at alle inne i
lokalet kan holde to meters avstand, og at alle
utenfor inngangspartier og lignende kan holde en
meters avstand, til personer som ikke er i samme
husstand eller skole- eller barnehagekohort.
6. Julearrangementer for vanskeligstilte i regi av
organisasjoner og kommunale aktører i perioden
til og med 1. januar 2021. Ved gjennomføring av
slike arrangementer skal det ikke være flere enn
20 personer til stede.
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b. Utendørs arrangementer: Ved gjennomføring av
utendørs arrangementer, skal det ikke være flere enn
200 personer til stede samtidig. Arrangøren skal sørge
for at alle deltakere som ikke er i samme husstand
eller skole- eller barnehagekohort skal kunne holde
minst en meters avstand til andre som ikke er i
samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når
det er fastmonterte seter.
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Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs
idrettsarrangementer, unntatt der profesjonelle
aktører deltar.

Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs
idrettsarrangementer, unntatt der profesjonelle
aktører deltar.

Tidsbegrenset åpning for
innendørs julegudstjenester
og lignende religiøse
samlinger som har gått ut på
dato.

Tidsbegrenset åpning for
innendørs julearrangementer
for vanskeligstilte som har gått
ut på dato.

Forbud mot (utendørs)
breddeidrettsarrangementer,
også for barn, opprettholdes.

c. Private sammenkomster som ikke er arrangement:
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private
sammenkomster med flere enn 10 personer til stede
samtidig. Forbudet gjelder ikke sammenkomster der
alle de tilstedeværende er fra samme husstand.
Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun
tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster
i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne
kan holde en meters avstand til andre deltakere som
ikke er i samme husstand eller skole- eller
barnehagekohort.
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i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne
kan holde en meters avstand til andre deltakere som
ikke er i samme husstand eller skole- eller
barnehagekohort.

§ 4. Idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter, mv.
Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre
idrettsarrangementer som kamper, cuper, stevner,
turneringer o.l., unntatt der profesjonelle aktører deltar.
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Forbud mot alle
breddeidrettsarrangementer,
også for barn, opprettholdes.

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter
innendørs kan gjennomføres for barn i barneskole eller yngre,
men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de
som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der
aktiviteten vanligvis gjennomføres.

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter,
innendørs og utendørs, kan gjennomføres for barn og unge
under 20 år, men ikke samlinger med andre eller flere
deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på
annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.

Åpner for organiserte
fritidsaktiviteter for
aldersgruppen 13-19.
Forbud mot treningssamlinger
opprettholdes.

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter
utendørs kan gjennomføres for barn og unge under 20 år,
men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de
som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der
aktiviteten vanligvis gjennomføres.

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter
utendørs kan gjennomføres for barn og unge under 20 år,
men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de
som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der
aktiviteten vanligvis gjennomføres.

Slås sammen med andre ledd.

Organiserte aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse Organiserte aktiviteter for voksne med funksjonsnedsettelse
og andre særlig sårbare grupper kan gjennomføres.
og andre særlig sårbare grupper kan gjennomføres.

Presisering av at unntaket for
særlig sårbare grupper gjelder
for voksne.

