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Korona konsekvenser smitteverntiltak 



KONSEKVENSER

§ Stengt fra 12. mars til 1. aug. og fra 9. nov inntil videre!

§ 38 ansatte helt/delvis permitterte ansatte fra medio mars-medio juni.

§ Over 300 flyttede/avlyste arrangementer

§ Refundert 16.000 billetter til 6 millioner kroner

§ Foreløpig inntektstap 2020
• Kultur 13 millioner

• Servering 6 millioner

• Konf./event 7 millioner  

§ Solgte Billetter
2019 Okt. Nov. Des. Totalt TOTALT ÅRET

11.150 13.134 11.452 35.736 85.029

2020 5.285 -553 -2.212 2.520 13.266



KONSEKVENSER

§ Uforutsigbarheten gir en dominoeffekt av negative konsekvenser

§ Arbeidsmiljøloven satt til side med under 1 dags varsel og total uforutsigbarhet ift. 
ansattes arbeidsforhold.

§ Publikum usikre, slutter å oppsøke hjemmeside og kjøpe billetter når tiltakene innføres 
og enda mer når tiltakene ikke er tidsbestemt.

§ Publikum blir forvirret av ulike tiltak og pålegg, nasjonalt vs lokalt, samt 
dobbeltkommunikasjon fra myndighetene.

§ Eks. Høie sa avlys avlys, Raja sa stimuler og arranger!

§ Myndighetene skyver smittevernfaglige avgjørelser over på Drammen Scener, artister og 
arrangører. 

§ F.eks. ikke omgås privat, men en kan gå i Teatret med 200 andre! 

§ Støtteordninger altfor sent ute, vanskelig å stimulere i ettertid og for våren 2021 er 
ingen ordninger på plass!

§ Artister/arrangører er veldig usikre, sitter på gjerdet, tør ikke igangsatte arrangementer, 
større produksjoner og turneer pga. ulike og uforutsigbare tiltak og økonomisk risiko.

§ Anbefalinger = Ingen støtteordninger Pålegg = Støtteordninger



HVA MÅ TIL:

§ FORUTSIGBARHET, FORUTSIGBARHET, FORUTSIGBARHET – mangler fullstendig

§ Både lokale og nasjonale tiltak må ha ulik varslingsfrist og varighet.
• Hvordan booke, markedsføre og selge billetter til arrangementer når en ikke vet når en får lov å avholde disse? 

• Et påbud om munnbind kan enkelt iverksettes fra dag til dag, men arrangementer som involverer ansatte, artister, 
arrangører og publikum har behov for fastsettelse ift. varighet og med varsel om forlengelse/innføring av nye tiltak
med mer enn noen timers varsel!

• En foreløpig dato for gjenåpning må settes minimum 2 uker frem i tid og samme periode ved forlengelse. Om 
smitten går ned vil det uansett være behov for tid til å få planlagt, markedsført og solgt billetter til kommende 
arrangementer. Publikum strømmer ikke til et arrangement på en dags varsel!

§ Tiltak må være pålegg fra myndighetene – anbefaling om flytte eller avlyse arrangementer 
setter oss som utleier, arrangør i en umulig posisjon. Hvordan veie opp fare for smitte mot 
økonomiske konsekvenser og inngåtte avtaler!

§ Fastmonterte seter – per nå er vi profesjonelle når vi har arrangementer på Teatret, mens 
amatører når vi arrangerer på Union Scene i følge myndighetenes definisjon knyttet til 
fastmonterte seter! At det er større plass og over 1 meter mellom publikum på Union tas 
ikke hensyn til. 

§ Pålegg = mulig å søke støtte Anbefaling = IKKE mulig å søke støtte



§ En lemping på smitteverntiltak må sees i sammenheng med hva som er mulig å 
gjennomføre både økonomisk og smittevernmessig.

• Åpne opp for 10-50 publikummere har liten verdi for oss

• Åpne for inntil 200 publikummere krever økonomisk støtte

• Forutsigbarhet ift. regler og pålegg

- Disse kan ikke variere fra dag til dag eller uke til uke for arrangementer i salg! 

F.eks. øke avstanden fra 1 til 2 seter på Teatret er nesten umulig å få gjort i ettertid,          

hver billett må da flyttes manuelt og mange vil ikke få billett til forestillingen.

• Hvis det først åpnes for et antall publikummere med avstandsbestemmelser må reglene
som gjaldt når det bli lagt i salg være gjeldende - må en innføre nye strengere tiltak må 
arrangementene heller pålegges stengt.

Redusere antall publikummere eller endre avstand mellom dem medfører at det ikke er økonomisk                   
mulig å gjennomføre arrangementene. Enten åpent eller stengt!

• Høsten 2020 hadde vi over 90 arrangementer og over 7000 publikummere uten påvist 
smitte.

• Vi følger alle restriksjoner, pålegg og smitteverntiltak fra myndighetene og har omfattende 
smittevernrutiner og risikovurderinger.

• Publikum må stole på at det er trygt å besøke oss og det er bedre å være stengt dersom 
myndighetene ikke anser det som at det trygt å gå på arrangementer hos oss.



§ En stegvis gjenåpning må gjøres ved at en ikke skjærer alle aktører over 

en kam.

• Åpning må skje gradvis avhengig av behov i samfunnet og være 

forutsigbart

• Hva er viktigst for folkehelsa må ligge til grunn. Kanskje ikke 

kulturarrangementer er det som er viktigst i første omgang.

• Våre arrangementer kan flyttes nærmere sommeren og bedre at vi er 

stengt ned for en periode enn fra dag til dag eller uke til uke

§ Med bedre forutsigbarhet kan vi planlegge for gjenåpning på en mye bedre 

måte, vi kan kommunisere trygt og klart til publikum og vi slipper å tære 

enda mer på en allerede sliten stab.

§ Avhengig av en kollektiv innsats for å trygge befolkningen at det lov og 

trygt å leve igjen!


