
 

Koronahøring kulturlivet i Drammen 14. januar 2021 kl 18.30 – 20.30 (på Teams) 

 

Til stede: 

Eivor Winther Sunesen, Drammens Museum 

Hanne Synnøve Østerud, avdelingsdirektør for Nord-Jarlsbergmuseene 

Ivar Flaten og Ingeborg Alter Vedal, DOTL (Drammen og omegn tros- og livssynsorganisasjon)  

Morten Olsen, Akustisk i Eiker  

Louise Winnæss Prestegård, Byen vår Drammen (representerer byarrangementer)  

Christian Selvig, Working Class Hero (representerer festivaler)  

Birgitte Stærnes, Johan Halvorsen Musikkfest 

Marius Dahl, representerer Buskerud Bildende Kunstnere, Strømsø atelierfellesskap 

Andor Roksvåg, daglig leder Kunstsenteret i Buskerud  

Terje Håkonsen, Brageteatret 

Ånund Austenå, Viken Filmsenter 

Magnar Bergo, Drammen Kulturråd 

Geir Skinnes, Drammen Idrettsråd 

Audun Støren, Drammen Friluftsforum 

Kristina Vinda, Drammensbadet 

Knut Harald Pleym, Drammens Scener 

Hein Lindquist og Øyvind Bastiansen, Korpsringen 

Nasim Rizvi og Bijan Gharakhani , Buskerud Innvandrerråd 

Svein Askekjær, Den Norske kirke 

Ana Maria Silva-Harper, Drammen Minoritetsråd 

Johan Fegri,  Den Norske Turistforening Drammen og omegn 

 

Fra diskusjonen: 

Drammens Scener: Stengt, lite aktivitet. Etterlyser forutsigbarhet. Vanskelig å planlegge. Avhengig av 

en tidshorisont. Avhengig av at publikummere stoler på dem. Vanskelig å få til et stort og 

inntektsgivende arrangement i teatret.  

Drammensbadet: Fortsetter med skolesvømming, men ellers stengt. Unngår annet. Forholder seg til 

badebransjens restriksjoner. Dersom lemping vil barn og unge prioriteres. Klorvann er i og for seg 

desinfiserende. Har fått innvilget midler til å holde utebadet åpent i sommer. Skolesvømming 

opprettholdes, ønsker å åpne for spedbarnsvømming, deretter varmtvanns-bassenget. Flaskehalsen 

er inngangspartiet.  

Korpsringen: økonomi har man ikke helt oversikt over. Viktig hvordan man kan gjennomføre øvinger; 

få lokaler er store nok til å overholde avstandskrav. Kanskje det viktigste etter 9 mnd med zoom-

øvelser; hva gjør man frem mot 17. mai? Konkret, fysiske øvelser? Tilgang til lokaler viktigst. 

Buskerud Innvandrerråd: 4000 medlemmer. Savner tiltak fra kommunen; kan kommunen tenke litt 

mer på «oppdragelse» på det digitale slik at innvandrergrupper får tilgang til info om korona. 

Tydeligere forskrifter om private møter. Tydeligere forskrifter om å oppsøke butikker.  



Kirkelig fellesråd: takker kommuneoverlegen for godt samarbeid. Mange besøkende; konfirmanter, 

kor osv. Har mange store kirkerom; kan ukomplisert møte mange, mange utganger. 

1. prioritet; barn og unge opp til 19 år.   

Drammen Minoritetsråd: viser tydelig til skriftlig innspill. 

Working Class Hero: Arrangører best i klassen på smittevern. Føler frivilligheten mistes under denne 

koronasmitten, mister fremdriften i frivilligheten. Uforutsigbarhet viktig.  

Johan Halvorsens Musikkkfest: Proffe musikere; alvorlig situasjon, måtte stenge på 3 dagers varsel i 

fjor, har utsatt til juni i år. Har stoppet Klassisk i Børsen. Stiller spørsmål ved regelverk for 

seteplasseringer / faste plasseringer 

Buskerud Bildende Kunstnere /Strømsø atelierfellesskap: Mange utsettelser / avlysninger. 

Kunstsenteret i Buskerud: har hatt mange digitale aktiviteter, mye fysisk har blitt avlyst, men 

galleriet har holdt det gående. 

Brageteatret: sliter med avlysninger. Utfordring med krav om fastmonterte seter. Avventer. 

Turnevirksomhet i Den Kulturelle Skolesekken avlyst inntil 8. februar. 

Viken Film: Filmbransjen tilpasser seg så godt som mulig. Hjemmekontor for de fleste, særlig for 

spillproduksjon. Små spillselskaper med få ansatte tvinges til å si opp kontorlokaler osv; kommunale 

kompensasjonsordninger for faste kostnader? 

Kollektiv transport: prioritere fritids- og arbeidsreiser; kan det skilles mellom nødvendige og andre 

reiser?Er skjenkeforbud hensiktsmessig? Utesteder bidrar til et levende og aktivt kulturliv 

Drammen Kulturråd: Alt er nytt, ingen i styret har møtt hverandre før. Trenger litt mer tid. Ikke så 

bekymret for de rent profesjonelle som er ansatt et sted; mer bekymret for freelancerne; få 

ordninger for dem (musikere, dansere osv) Ønsker å få opp en stimuleringspott. De er avhengige av 

billettinntekter, mangler en del av livsgrunnlaget sitt. 

Idrettsrådet: primært opptatt av barn og unge. Begynt å merke frafall, konkurranseprogrammet 

begynner å bli borte. Det sosiale rundt betyr mye. Vil kjempe for åpne anlegg. Ønsker ikke at 

idrettsanlegg brukes til vaksinering; det vil utestenge mange barn og unge. 

Friluftsforum: tenker mest på barn og unge, tilbud bygget opp gjennom mange år. Når det åpner 

opp; stimuleringstiltak for å få barn og unge innpå igjen. Egenorganisert trening har fått et oppsving 

under korona. Mener at smittevernreglene i utgangspunktet er gode, men har favorisert 

kommersielle aktører (kjøpesentre osv).  

Berger museum. Mange restriksjoner, men fortsatt åpent.  

Korpsringen: hva skal til for å åpne opp igjen? 

Drammens Scener: problemet er når nasjonale og lokale tiltak ikke stemmer overens (og Erna og 

Abid gir motstridende meldinger).  

Rådmannen: Nye råd fra regjeringen på mandag, kommunen vurderer løpende smittevernstatus. Må 

vurdere om forskjellene på fastmonterte / faste seter skal opprettholdes. 

 

Skriftlige innspill fra kulturaktører: 



Billedkunst: Strømsø Atelierfellesskap / Buskerud Bildende Kunstnere 

Kunstsenteret i Buskerud, v/ Marius Dahl: 

Noen punkter om hvordan billedkunstnerne har blitt affektert av Korona situasjonen: 

 Mange har opplevd utsettelser av utstillinger 

 Tapte inntekter gjelder i særlig grad oppdrag som forelesere, kunstnersamtaler, undervisning 

o.l. 

 Arbeid på atelier er ikke affisert av sitasjonen 

 Bortsett fra de statlige krisestipendene har de økonomiske tiltakene rettet mot kunstnerne 

vært lite treffsikre 

Noen punkter om Buskerud Kunstsenter / visningssteder: 

 Drift i henhold til retningslinjer fra kommunen når det gjelder smittevernregler  

 Utstillingsåpninger uten fysisk markering for publikum/kunstner 

 Større fokus på digitalt innhold som streaming/ foredrag o.l. i sosiale medier 

 Stor økning i følgere og trafikk på sosiale medier 

 Produksjon av digitalt innhold ikke budsjettert for 2020/2021 

 Vanskelig å si med sikkerhet om salg fra butikk/utstilling har vært skadelidende 

Konsertarrangører: Akustisk i Eiker, Romfarer United, Olsen på Hjørnet, Østafjelske 

kompetansesenter for musikk, v/ Morten Olsen / Marit Stokkenes 

1.       Er det spesielle konsekvenser for bransjen eller din virksomhetsom du mener det ikke er tatt 
tilstrekkelig hensyn til i utforming av lokal smittevernforskrift slik den foreligger i dag? Hvordan kan 
dette eventuelt justeres uten å øke smittefaren? 
 
Det er en bred enighet om at slik smittesituasjonen er nå, så er det det logisk å stenge ned, da det 
ikke er forsvarlig å arrangere noe. Kulturaktørene er bransje som har det veldig vanskelig under 
pandemien, og som har tatt smittevern på alvor, nettopp fordi vi ønsker å raskest mulig kunne få 
smittetallene under kontroll og komme tilbake til normalen. 
 
Det er et ønske om større forutsigbarhet rundt tiltak, men samtidig en forståelse av at det er 
vanskelig å gi noen spådommer i en slik situasjon. 
2.       Hvis vi på et tidspunkt ser for oss å lempe på smitteverntiltakene samtidig som vi fortsatt 
ivaretar smittevern på en forsvarlig måte – hvordan kan dette best gjøres sett fra ditt ståsted? 
 
Profesjonelle arrangører har blitt smittevernseksperter på rekordtid, og mestrer det å gjennomføre 
arrangementer i tråd med gjeldende smittevernstiltak. Når smittetrykket minker kan man legge seg 
på samme tiltaksnivå som før november. 
 
Kravet om fastmonterte seter bør fjernes, og heller erstattes av krav om faste sitteplasser. Ved krav 
om fastmonterte seter er det kun et fåtall profesjonelle arrangører som kan gjennomføre 
arrangementer i det hele tatt. Dette kravet er konkurransevridende, og oppfattes som ulogisk så 
lenge krav om tilstrekkelig avstand kan holdes gjennom faste sitteplasser. 
 
Viktig med fortsatt god og rask informasjon når endringer skjer. 
 
3.       Hvis vi skulle se for oss en stegvis gjenåpning, hvordan mener du dette kan gjøres uten å øke 
smittefaren? 
 



En trinnvis gjenåpning som i vår/sommer, fungerte godt og ga en forutsigbarhet til bransjen. 

Publikumsgrenser som gradvis økes framover mot sommeren/høsten på fastsatte datoer (forutsatt at 

smittetallene er lave og vaksinasjonen gjennomføres som planlagt) sees på som en god løsning. 

Fokusere på stimulering og drahjelp til kulturlivet når det er mulig å gjennomføre arrangementer 

igjen. 

 

Amatørkorpsringen v/ Øyvind Bastiansen og Hein Lindquist 

 Øvelseslokaler. Flere korps har lite egnede lokaler, enten er de for små i forhold til Norgens 

musikkråds regler, eller så er det utfordringer knyttet til ventilasjon o.l. Noen har måtte leie 

lokaler og har hatt ekstra kostnader med dette. Det er også begrensede muligheter for å 

finne egnede lokaler. Noen har kjørt gruppeøvelser og noen har prøvd "nettøvelser".  

 Lange perioder uten øvelser skaper bekymring når det gjelder å komme igang igjen etter 

nedlukkingen. Spesielt kan skolekorps risikere å miste en del rekrutter idet ungdom heller 

velger aktiviteter som "fungerer" under koronarestriksjonene. Man risikerer å miste et helt 

årskull. 

 Inntektsbortfall fordi konserter er blitt avlyst. Konsertinntekter er kanskje ikke en stor 

inntektskilde men konserter er viktig for korpsets utvikling og eksponering overfor publikum. 

 Forberedelser til 17. mai. Tidligere og tettere samarbeid med korpsene er ønskelig. 

 Driftstilskudd for 2021. Nye tildelingskriterier er under utarbeidelse men tar tid. Siden flere 

korps har hatt ekstra kostnader under koronaperioden (leie av lokaler, løpende utgifter 

uavhengig av nedstengningen), har dette tappet på korpsenes reserver og det er derfor viktig 

at det kommer en avklaring rundt driftstilskudd (søknadsfristen har vært 1. april).  

Amatørkorpsringen Drammen kommune; utfyllende høringssvar fra Amatørkorpsringen 

Amatørkorpsringen i Drammen (AKR) organiserer skole- og amatørkorps i Drammen kommune. Det 
foreligger ingen detaljert oversikt for hvert enkelt korps, men AKR har en god innsikt i de generelle 
problemstillingene som Covid-19 skaper for korpsbevegelsen. 

Vi tillater oss å sende inn et litt mer utfyllende høringssvar, da vi nå har mer detaljert kunnskap om 
situasjonen for korpsene i byen. 

Svaret vårt gis med utgangspunkt i de tre spørsmålene i høringen.  

Er det spesielle konsekvenser for bransjen eller din virksomhet som du mener det ikke er tatt 
tilstrekkelig hensyn til i utforming av lokal smittevernforskrift slik den foreligger i dag? Hvordan kan 
dette eventuelt justeres uten å øke smittefaren? 
 

På nasjonalt nivå er det utarbeidet gode og detaljerte retningslinjer for smittevernsom gjelder 

korpsaktivitet. I retningslinjene er det spesielt avstand som kan utfordre både skole- og amatørkorps. 

Retningslinjene gjelder ikke bare for rødt nivå. 

I praksis har retningslinjene ført til at både skole- og amatørkorps har måtte avlyse sin aktivitet eller 

har tatt i bruk zoom / digitale flater til øving. Utadrettet virksomhet som konserter og andre 

arrangement er i stor grad avlyst.  



Allerede i fjor vår fikk korpsene erfare at lokale retningslinjer for bruk av skoler- og stenging av 

kulturarenaer medførte at også aktivitet som kunne vært gjennomført i henhold til nasjonale 

retningslinjer måtte avlyses. Skolekorpsene har vært spesielt hardt rammet av dette. 

Det er derfor svært viktig at kommunens lokale retningslinjer for innendørs aktiviteter ikke utformes 

eller praktiseres strengere enn hva de nasjonale retningslinjer legger opp til. Korps (spesielt 

skolekorpsene) har erfart at de deres faste lokaler ikke kan brukes fordi skolene har satt generelle 

restriksjoner for undervisningsaktiviteter / idrettsaktiviteter som også får konsekvenser for korpsene 

som har mulighet for selv å organisere egen aktivitet i tråd med nasjonale retningslinjer for 

smittevern.  

Lokale retningslinjer bør derfor utformes slik at de beskriver hvordan ulike aktiviteter kan organiseres 

og ikke ha generelle regler som gjelder bestemte type bygninger eller lokaler. AKR vil derfor på det 

sterkeste anbefale at lokaler ikke stenges på generelt grunnlag, men at lokale retningslinjer angir 

begrensninger i aktivitetens art.  

For mange korps vil det være behov for tilgang til alternative lokaler uten at dette belaster skole- og 

amatørkorpsenes økonomi. Til vanlig har de aller fleste korps tilgang til lokaler som i liten/ingen grad 

er tilpasset aktiviteten. Primært er akustiske forhold, men også gulvarealet gjør at det er kort avstand 

mellom musikanter. Smittevernregler, på flere nivå, vil primært gjøre at arealbehovet øker. Korpsene 

har forsøkt, men har i liten grad lykkes, i å få tilgang til alternative lokaler. Dette kan være seg 

alternative lokaler på «hjemskolen» eller tilgang til å ta i bruk kulturarenaer som nå er stengt for 

publikumsarrangement.  

Enkelte korps har leid alternative lokaler og har hatt ekstra kostnader med dette. Det er også 

begrensede muligheter for å finne egnede lokaler. Noen har kjørt gruppeøvelser og noen har prøvd 

"nettøvelser".  

Konsekvenser for byens kulturliv. 
Lange perioder uten øvelser / alternative øvelser skaper bekymring når det gjelder å komme i gang 

igjen etter nedlukkingen. Spesielt kan skolekorps risikere å miste en del rekrutter idet ungdom heller 

velger aktiviteter som "fungerer" under koronarestriksjonene. Man risikerer å miste et helt årskull. 

Inntektsbortfall fordi konserter er blitt avlyst. Konsertinntekter er ikke nødvendigvis en stor 

inntektskilde, men konserter er viktig for korpsets utvikling og eksponering overfor publikum. 

Økonomisk ar bortfall av andre viktige inntektskilder hatt større innvirkning på korpsenes økonomi. 

Nedstengingen har ført til at mange av korpsenes viktigste inntektskilder har vært avlyst. Det være 

seg loppemarked, julemarkeder og spilleoppdrag på ulike oppdragsarrangement. Denne typen 

inntektstap har i varierende grad tilgang til etablerte kompensasjonsordninger. 

I tillegg har endret organisering av øvelser, mer ensembleaktivitet etc., ført til at korpsene kan ha 

hatt større kostnader til dirigent og instruktør. Endret musikalsk aktivitet har også medført behov for 

innkjøp av nytt notemateriell / omarrangering av musikk for å tilpasse seg til de nye 

rammebetingelsene for musikalsk aktivitet. 

17 mai 2021 
Den mest synlige kortsiktige effekten av korona kan være korpsenes tilstedeværelse på aktiviteter 

17.mai.  I 2020 hadde korpsene gjennomført mange øvelser og var derfor spillbare på tross av 

nedstenging i løpet av våren.  I år vil korpsene være langt mer sårbare fordi korpsene ikke har hatt 

normaldrift i svært lang tid. 



Uavhengig av hvordan årets 17. mai feiring kan arrangeres vil korpsene være avhengig av å hatt 

øvelser for å kunne bidra. Musikk krever mye øvelse, både individuelt og som ensembler. Det haster 

derfor å få på plass løsninger på korpsenes øvingslokaler. Selv om korpsene marsjerer 17. mai må det 

meste av musikalske forberedelser foregå innendørs. AKR anser snarlig tilgang på alternative lokaler 

som prekært. Her håper vi kommunens kultursektor, eiendomsseksjon og undervisningssektor kan 

samarbeide godt for å på plass gode løsninger.  

Konserter og annen utadrettet virksomhet: 
Som annen kulturvirksomhet er det utfordrende å forholde seg til nasjonale og lokale forskrifter for 

gjennomføring av kulturarrangement. I tillegg til beskrivelse av avstand og setetype innendørs har 

korpsene erfart at det gis uklare signaler om hvordan utendørsarrangement kan gjennomføres.  

Spesielt kan dette gjøre seg gjeldende om korps ønsker å ha konserter i offentlige områder som folk 

allerede ferdes. Her må det gis større mulighet for skjønnsvurdering, uten at en ser bort fra nasjonale 

retningslinjer om avstand etc. 

Driftstilskudd for 2021.  
Nye tildelingskriterier er under utarbeidelse i kommunen, men det ser ut til å ta tid å få en avklaring 

om hvordan eventuelle endringer vil gripe inn korpsenes økonomi. Dette bidrar til å skape usikkerhet 

om hvilke rammevilkår korpsene vil få og påvirker planlegging. Siden flere korps har hatt ekstra 

kostnader under koronaperioden (leie av lokaler, løpende utgifter uavhengig av nedstengningen), har 

dette tappet på korpsenes reserver og det er derfor viktig at det kommer en avklaring rundt 

driftstilskudd (søknadsfristen har vært 1. april).  

Hvis vi på et tidspunkt ser for oss å lempe på smitteverntiltakene samtidig som vi fortsatt ivaretar 
smittevern på en forsvarlig måte – hvordan kan dette best gjøres sett fra ditt ståsted? 

 
Det meste er kommentert over, men spesielt se på større grad av differensiering av restriksjoner for 

aktiviteter hvor en kan kontrollere fysisk aktivitet. Eks. sitte i en øvelse. 

Hvis vi skulle se for oss en stegvis gjenåpning, hvordan mener du dette kan gjøres uten å øke 
smittefaren? 

Primært øvelseslokaler som er tilpasset smittevernfaglige råd. Dersom dette planlegges i forhold til 
dagens smittevernråd vil dette også bidra til at aktiviteten kan gjennomføres uavhengig 
smittevernsfaglige råd. Med unntak av fullt nedstengt samfunn. 

 

Andre forhold: 

Musikanter ved mange av skolekorpsene er også elever ved kulturskolen. Derfor vil også 
retningslinjer og drift av kulturskolen ha stor innvirkning for skolekorpsenes drift. 

Øvrige større byarrangementer: Elvefestivalen, Globusfestivalen, Kulturhælja, julemarked mm, v/ 

Louise Winnæss Prestgard (BVD) 

• Spesielle konsekvenser for bransjen det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til? 

o Folkefestene og de store byarrangementene i kommunen er svært viktige for 

næringslivet i regionen (servering, hoteller, transport, handel, leverandører, artister, 

turisme m.fl), og det er viktig at dette kommer i gang så snart som overhodet mulig 

for å redde arbeidsplasser og viktige aktører i arrangementsfeltet. Pr. dato er det 

viktigere enn noen gang å kunne få gjennomføre noe i stedet for ingenting. Mange av 



de ovenfornevnte aktørene er totalt avhengige av at vi kommer i gang med mindre 

aktiviteter før det fører til konkurser og stort frafall i denne sammensatte bransjen. 

Elvefestivalen alene representerer for enkelte aktører opp mot 1/3 av 

årsomsetningen, og det er kritisk for disse selskapene hvis denne folkefesten ikke kan 

gjennomføres i 2021. 

o Trekke tydeligere skille mellom hva som er markeder/handel og hva som er 

arrangement. Sentrumsområdene og næringslivet i kommunen trenger aktiviteter 

som markeder, utendørs utstillinger, matfestivaler, handelsaktiviteter etc. som 

stimulerer til økt besøk, trivsel og omsetning for butikk/servering/næringsliv. Pr. dato 

er det trolig tryggere å oppholde seg utendørs i sentrumsområdene i stedet for 

innendørs på kjøpesentre? Det er også viktig for folkehelsa å komme seg ut for å 

gjøre flere av de dagligdagse aktivitetene i sentrum innenfor trygge rammer der 

Covid19 smittevern ivaretas. 

o Ved gjennomføring av utendørs arrangement med adgangskontroll/smittesporing vil 

det være vanskelig å holde kontroll på mennesker som oppholder seg ved eller i 

nærheten av arrangementet. Hvor går grensen for hva arrangør har ansvar for? Hvor 

nærme må et menneske oppholde seg for at ansvaret for smittevern tillegges 

arrangør? Tydeligere forskrift i forhold til hva som kan aksepteres for å kunne 

gjennomføre utendørs konsert på offentlig sted. 

• Justering: 

o Se om det i større grad kan gjennomføres aktiviteter/arrangement med flere 

kohorter a’ 200 personer som skiftes ut gjennom dagen. 

o Tillate alkoholservering, men stenge/avslutte arrangementet tidlig på kvelden for å 

unngå fyll/dårlig smittevern. 

o Tillate enkle handelsaktiviteter i sentrumsområdene hvor smitteansvaret flyttes over 

på individnivå (sidestilles med vanlig handel) 

o Tillate flere innendørs konserter/arrangement med fastmonterte seter. Arrangørene 

i kommunen er svært flinke til å ivareta smittevernet. 

o Lokale stimuleringsmidler for å kunne forsvare arrangørs økte utgifter ifbm rigg, 

vakthold, smitteverntiltak/renhold? 

2. 

• Endring av smitteverntiltakene på sikt 

o Lempe på kravene til fastmonterte seter og tillate lokale, trygge løsninger som sikrer 

god avstand mellom gjestene. 

o Lage gode, gjennomførbare regler for køsystemer der det er flere attraksjoner på 

samme sted (f.eks salgsboder, matservering etc). Hvor langt må det være mellom 

hver attraksjon, hvordan skal køene organiseres for ikke å blandes, minste tillate 

areal for gjennomføring etc. 

o Ved bytte av kohorter i løpet av arrangementet; hva kreves av desinfisering og 

tilrettelegging for å kunne ta i mot neste kohort? 

o Lempe på kravene til hva som er et midlertidig marked. 

▪ Marked på torget er ikke tillatt samtidig som det er OK å arrangere 

loppemarked. Dette er ikke logisk. 

o Ved evt. innføring av vaksinasjonspass; vil disse få «fri adgang» til arrangement? 

o Arrangement kun for personer som innehar vaksinasjonspass, eller vil dette være en 

svært uheldig og upolitisk forskjellsbehandling? 

3. 

• Stegvis gjenåpning 



o Ved å tillate flere mindre, utendørs aktiviteter frem mot sommeren vil man kunne 

gjøre seg flere erfaringer i forhold til gjennomføring av smittevern samtidig som man 

venner publikum til de nye reglene for tilstedeværelse på arrangement. 

o Ved en forsiktig og gradvis gjenåpning vil man trolig unngå at det kommer for mange 

mennesker på én gang når det først åpner. Mange er «ørske» etter å komme seg ut 

og ta sitt «gamle» liv tilbake. Ved å ha mange små arrangement, hyppig frekvens og 

et variert tilbud i kommunen vil man kunne stille noe av behovet hos publikum 

samtidig som man ikke legger til rette for store ansamlinger av folk. Vi må alle leve 

med smitteverntiltak i lang tid fremover, og dette krever ytterligere opplæring og 

tilvenning for både arrangører og gjester. 

 

Brageteatret V/ Nils Petter Mørland / Terje Håkonsen 

Vår overordnede tilbakemelding er at vi ikke har innspill til de smittevernfaglige vurderingene. Der 

retter vi oss i stor grad etter bransjestandard for teatrene nasjonalt og de har så langt vært i god tråd 

med de lokale tiltakene. Det vi har behov for, men som vi forstår kan være komplisert, er større 

forutsigbarhet og vurderinger som går lenger frem i tid. 14 dager om gangen er veldig kort i vår 

produksjon horisont. Ellers vil vi ser frem til å komme tilbake til regimet som gjaldt før 

Nedstengningen i november. Vi jobber sammen med de andre teatrene om justerte nasjonale 

retningslinjer knyttet til fastmonterte seter o.a. Samtidig er det verdt å nevne at vår hverdag ofte er 

knyttet til mange ulike kommuner. Vi turnerer nå i hele Viken, og blir derfor berørt av ulike tiltak i 

ulike kommuner. Vi vet at dette er komplisert arbeid å sy sammen, men det er først og fremst på 

dette nivået at våre utfordringer ligger. Vi opplever de smitteverntiltakene som har vært gjort og 

vurderingene fra helsefaglig hold som fornuftige, men ønsker oss altså mer forutsigbarhet i den grad 

det er mulig. 

Drammen Kirkelige Fellesråd v/ Svein Askeskjær (kirkeverge) 

Menighetene i Drammen har mer enn 7 000 mennesker innenfor dørene hver uke gjennom hele året. 

Som gravferdsmyndighet har DKF ansvar for over 800 gravferder. I 2021 har vi 540 konfirmanter, 

over 700 barn og ungdom som deltar i de ulike korene og over 500 deltagere i de ulike barn- og 

ungdomsaktivitetene i de 10 menighetene i Drammen. 

1. Er det spesielle konsekvenser for bransjen eller din virksomhet som du mener det ikke er 

tatt tilstrekkelig hensyn til i utforming av lokal smittevernforskrift slik den foreligger i dag? 

Hvordan kan dette eventuelt justeres uten å øke smittefaren? 

Aktiviteter for barn og unge 

Menighetene i Drammen har store kirkerom hvor det er lett å ha undervisning / korsang, der man 

kan sitte og stå lenger fra hverandre enn forskriftene tilsier. I fjor høst (før nedstengingen i 

november), foregikk korsangen fra hele kirkerommet, også fra galleriene og dermed stod 

korsangerne flere meter fra hverandre. 

2. Hvis vi på et tidspunkt ser for oss å lempe på smitteverntiltakene samtidig som vi fortsatt 

ivaretar smittevern på en forsvarlig måte – hvordan kan dette best gjøres sett fra ditt 

ståsted? 

 Antallsbegrensning 

 Avstandskrav (2-3 meter) 

 Kun sammen de som er i samme kohort / eller dele kirken opp i kohorter 



 Tydelig reglement og gode rutiner som ivaretar smittevern  

 Bruk av flere inn-/utganger til/fra kirkerommet 

 Inn- og utgang i puljer og gjennom forskjellige dører 

 

3. Hvis vi skulle se for oss en stegvis gjenåpning, hvordan mener du dette kan gjøres uten å 

øke smittefaren? 

 Første prioritet er barn og unge opp til 19 

 Diakonale handlinger (kirkens omsorgstjenester) for sårbare og ensomme mennesker 

 Kirkelige handlinger og etter hvert gudstjenester med få deltakere 

 

I store kirkerom som har flere inn- og utganger, der man kan sitte mer enn 2 meter fra hverandre og 

allikevel ha 50 deltakere, er forslaget at man starter opp med dette antallet.  Dersom man etter noen 

uker ser at dette fungerer uproblematisk kan antallet økes videre, men avstand på 2 meter må 

fortsatt opprettholdes.   

Alle våre kirkerom er målt opp relatert til avstandskrav, og nye maksimumsantall pr. kirke er fastlagt i 

henhold til dette.  Drammen kirkelige fellesråd kan til enhver tid dokumentere hvilke 

smittevernreglementer og -rutiner som er fastlagt for alle ulike aktivitetstyper som det er lov til å 

gjennomføre.  Til grunn for alle reglementer og rutiner ligger krav fra myndighetene og Drammen 

kirkelige fellesråds til enhver tid oppdaterte risikoanalyse.  

Svar til rådmann Elisabeth Enger sitt spørsmål om man kan minske avstanden / gjøre noe med 

forskjellene på «fastmonterte og ikke fastmonterte seter».  

Noen store kirker i Drammen (4 kirker) som har plass til normalt 350-650 personer, har store tunge 

kirkebenker som regnes som «ikke fastmonterte seter», og dermed settes antallsbegrensningen til 

maksimum 50 personer. 

I Bragernes kirke med plass til normalt 650 deltagere, betyr det at de 50 personene kan sitte på hver 

sin kirkebenk og fortsatt vil det være ledige kirkebenker. 

Hver kirkebenk kan fint romme 3 personer med 2 meters avstand. Disse plassene kan markeres på en 

tydelig måte og uten at det oppstår fare for at de tilstedeværende kan «skli» nærmere hverandre på 

benkene. 

Videre har alle disse kirkebyggene 2-3 forskjellige inn- og utgangsmuligheter slik at vi kan operere 

med separate inn og utgangsdører til deltakerne og dermed minske muligheter for ansamlinger av 

mennesker ved inn- og utgang. 

Vi foreslår derfor at vi inviterer representanter fra administrasjonen/politisk ledelse i Drammen 

kommune til befaring i disse byggene, slik at vi kan vise hvordan vi med enkle grep kan øke 

antallsbegrensningen til 200, og allikevel fortsatt overholde gjeldende smittevernregler. Dette vil da 

kunne medføre at de kulturinstitusjoner / foreninger som vil bruke våre rom har flere alternativer til 

disposisjon. 

Drammen Minoritetsråd v/ Ana Maria Silva-Harper 



1.       Er det spesielle konsekvenser for bransjen eller din virksomhet som du mener det ikke er 
tatt tilstrekkelig hensyn til i utforming av lokal smittevernforskrift slik den foreligger i dag? 
Hvordan kan dette eventuelt justeres uten å øke smittefaren? 

Aktivitetsplikten til noen av våre brukere/ ansatte blir redusert og dette medfører økonomisk 
konsekvenser for de og deres familie. Å være inaktiv, i trangbodde bolig, med dårlig 
økonomi, redsel og usikkerhet kan medfør dårligere mental helse. Vi kan tilby aktivitet/ 
møteplasser med alle smittevern hensyn. Undervisning på voksenopplæring er nedstengt og 
dette medfører enda større og negative konsekvenser for mange familier og våre brukere.  

2.       Hvis vi på et tidspunkt ser for oss å lempe på smitteverntiltakene samtidig som vi fortsatt 
ivaretar smittevern på en forsvarlig måte – hvordan kan dette best gjøres sett fra ditt 
ståsted? 

Gradvis og med å prioritere sårbare grupper og deres familier. Voksenopplæring, NAV 
tiltaksplasser, møteplasser og aktiviteter rettet mot innvandrere og deres barn.  

3.       Hvis vi skulle se for oss en stegvis gjenåpning, hvordan mener du dette kan gjøres uten å 
øke smittefaren? 

Samme som spm.2 
 

DOTL (Drammen og omegns tros- og livssynssamfunn) v/ Ivar Flaten og Ingeborg Altern Vedal 

Først vil jeg nevne hvordan vi har jobbet det siste året: Gjennom e-post, sms og fysiske brev til 
menigheter, trossamfunn og foreninger har vi spredd informasjon både om hvilke regler som gjelder 
spesifikt for disse organisasjonene, og bedt dem om å informere sine medlemmer om smittevern etc 
generelt. En del mennesker er mer tilbøyelige til å adlyde et råd/regel formidlet av f.eks. deres imam 
enn en fremmed byråkrat. 

Vi har også presset på helsemyndighetene slik at den digitale informasjonen blir lettere tilgjengelig 
for folk som ikke leser norsk. Før vårt initiativ var det lagt opp til at materialet skulle formidles av 
norskkyndige. Vi vil fortsette å jobbe for at alle, også folk som ikke behersker norsk, på egenhånd og 
enkelt skal finne kvalitetssikret informasjon, både nasjonalt og lokalt. Jeg håper at Drammen 
kommunes nettsted kan bli enda bedre på dette. 

For mange mennesker har det vært et savn å ikke kunne delta på gudstjenester, fredagsbønn, 
konfirmasjoner, navnefester og liknende arrangement. For sørgende har det vært ekstra vanskelig å 
måtte gjennomføre begravelser med smitteverntiltak og antallsbegrensning.  
Mange menigheter og foreninger har vist stor kreativitet i å finne nye digitale løsninger og å 
tilrettelegge for fysisk samvær på andre måter enn før. Mange er også aktive med å hjelpe syke, 
ensomme og fattige under pandemien.  

Angående spørsmålene i kalenderinnkallingen vil jeg nevne: 

1. Barn og ungdom sin fritid er mye mer enn idrett! Gjennom dette året har vi sett at lokale og 

nasjonale myndigheter legger tydelige føringer for hvordan barne- og ungdomsidretten skal 

gjennomføre sine aktiviteter, men ser ut til å glemme andre aktiviteter. Vi ber om at det 

alltid framover kommer regler/anbefalinger for andre aktiviteter enn idrett. I menigheter, 

trossamfunn og livssynsforeninger er det mange tilbud til barn, ungdom og voksne, slik som 

kor, speider, lekegrupper, babysang, instrumentundervisning, klubb, trosopplæring, 

konfirmantundervisning etc. Vi trenger ikke detaljerte regler for alle mulige ulike fritidstilbud, 

men f.eks. "Aktiviteter for barn som går på barneskolen kan bare gjennomføres inne hvis 

barna under aktiviteten sitter på anviste plasser med 1 meter mellomrom. Aktiviteter 



utendørs kan gjennomføres som normalt hvis barna er i samme skolekohort. Det er ikke lov 

med matservering." 

2. Jeg mener det viktigste er å åpne opp for de gruppene som sliter mest med følgende av 

nedstenging og isolasjon. Ungdom trenger å kunne møtes utenom skolen. Det er vanskelig å 

holde avstand i private hjem og samlinger på kjøpesentre o.l. er risikabelt.  Jeg ber om at det 

åpnes opp for noe aktivitet for ungdom så snart som mulig, f.eks. aktiviteter utendørs eller 

innendørs i små grupper. Gruppene kan være knyttet til skolekohortene eller så små og godt 

organisert at man klarer å holde avstand. For aktiviteter utendørs kan det være nødvendig 

med hjelp til å skaffe egnede klær til vinterfriluftsliv. Å gå en tur, ake (ja, det er ikke bare barn 

som har glede av det!) og sitte rundt et bål med 4-5 andre kan bety mye, selv om man ikke 

kan gi hverandre en klem. 

Også mennesker som bor i enpersonshustander og som ikke treffer andre gjennom arbeid 

o.l. aktiviteter bør prioriteres. Gi gjerne retningslinjer på hvordan menigheter og 

organisasjoner kan møte disses behov.  Er det greit å møtes i menighetssal så lenge gruppen 

er liten og avstanden 1-2 meter? 

3. Begynn med å åpne møteplasser der noen ansvarlige kan ha kontroll på hvem som er tilstede 

og ivareta hygiene. Det er bedre å møtes i et romslig hellig hus enn på en kjøpesenterkafé.  

Muséene (Drammens Museum, Berger museum, Portåsen) v/Eivor Winther Sunesen 

1.       Er det spesielle konsekvenser for bransjen eller din virksomhet som du mener det ikke er tatt 

tilstrekkelig hensyn til i utforming av lokal smittevernforskrift slik den foreligger i dag? Hvordan kan 

dette eventuelt justeres uten å øke smittefaren? 

Konsekvensen av nedstenging av museer fra 6. november (lokal forskrift) betyr at vi kun har mulighet 

til å holde kafe og salgsutstilling åpen. Den umiddelbare konsekvensen er at vi opplever vesentlig 

inntektssvikt, men dette er jo sekundært i forhold til å være med å begrense smittespredning. Det 

oppleves for øvrig som et unødvendig strengt tiltak å stenge alle museer i Viken uten å ta hensyn til 

de ulike museer i de ulike kommuner og dets publikum. Publikum har endret sin adferd gjennom 

koronakrisen og vi tror ikke det er mange publikummere som vil finne veien til museet/museene 

mens smittetrykket er høyt i samfunnet. Vi ser for øvrig at flere viser behov for å kunne ha et trygt og 

kvalitetsrikt tilbud i en ensom tid. Kunst og museumsopplevelse kan gi viktig mening for individer 

som ellers får lite impulser så lenge de opprettholder sosial distansering. Det er flere som besøker vår 

kafe i denne perioden som uttrykker takknemlighet for å kunne være trygg samtidig som de kan se 

andre mennesker på god avstand som et viktig påfyll i hverdagen. Ved å kunne oppleve utstillingene 

vil de i tillegg ytterligere påfyll. Vi mener det er helt trygt å gjenåpne museer så lenge det er gode 

hygienerutiner, god merking/ skilting samt adgangskontroll for å sikre tilstrekkelig plass til hver 

enkelt besøkende. 

På Berger har Cafe Jebsen sett seg nødt til å stenge når Berger museum og Fossekleiva kultursenter 

måtte stenge sine dører. Kafeen som drives av Vitamat sliter, og kan gå konkurs, noe som vil ha 

katastrofale følger for Berger museum og Fossekleiva kultursenter som ligger utenfor et bysentrum 

med slike tilbud i nærheten. Vi mener, som Drammens museum at vi og vårt publikum har gode 

smittevernrutiner og følger disse godt. Vi har registrert besøkene og har fulgt alle statlige og lokale 

råd for smittevern og sporing, og det ser ikke ut til at noen verken av de ansatte eller av besøkende 

har vært smittet, eller blitt smittet hos oss. 

Vi har følgende forhold som vil sikre at en gjenåpning av museet vil være trygt til tross for høyt 

smittetrykk i samfunnet:  



 Det er ikke påvist større fare for smittespredning på museer, enn kjøpesentre, bensinstasjoner, 

restauranter eller annet. Og vi har et viktig tilbud som noen har behov for, i denne tiden.  

 Museet har siden vi gjenåpnet etter første nedstenging fra 15. juni opprettet stasjoner med 

hånddesinfisering ved alle innganger og utganger. I tillegg til ytterligere håndvask i andre soner. 

Vi har løpende og strenge rutiner om ekstraordinært renhold av berøringsoverflater, distanse 

mellom ansatte og publikum, samt omfattende og synlig informasjon om smittevernsregler og 

bruk av munnbind.  

 Museet driver kafe og har redusert antall sitteplasser og antall bord for å sikre nødvendig 

distanse 

 Museet stoppet alkoholservering fra mandag 9. november i tråd med kommunens 

smittevernforskrift vedr skjenking 

 Berger museum har smittesporingsapp hvor alle ved bruk av QR-koder kan registrere seg, i tillegg 

til at man kan sette seg opp på en skrevet liste om man ikke har smarttelefon.  

 Alle arrangementer holdes med kun få inviterte besøkende og vi har kontroll på antall besøkende 

inne i lokalene. 

2.       Hvis vi på et tidspunkt ser for oss å lempe på smitteverntiltakene samtidig som vi fortsatt 

ivaretar smittevern på en forsvarlig måte – hvordan kan dette best gjøres sett fra ditt ståsted? 

I dialog med Fossekleiva kultursenter og Berger museum. Vi har samme ønsker som både stat og 

kommune, nemlig å være forsvarlige og ta hensyn. Spriting av hender, holde avstand og oppfordre 

folk med forkjølelsessymtomer til heller å være hjemme gjelder også hos oss. Mange av våre 

besøkende er også i risikogruppen eldre, og vi vil at alle skal være trygge og bli godt ivaretatt hos oss. 

3.       Hvis vi skulle se for oss en stegvis gjenåpning, hvordan mener du dette kan gjøres uten å øke 

smittefaren? 

Vi mener det må være mulig å gjenåpne museer for individuelle besøk (ikke gruppebestillinger eller 

omvisninger), men med fortsatt adgangsbegrensning og adgangskontroll, samt forsvarlige rutiner for 

smittevern.  

 Museet har tilstrekkelig med plass i utstillingene samt vakthold som kan sikre at det er 

tilstrekkelig distanse mellom besøkende. Vi har innført begrensning på maks 20 personer i 

utstillingene til enhver tid, samt at publikum samtidig oppfordres til å holde avstand. Det tas ikke 

i mot gruppebestillinger og det tilbys ikke omvisninger.  

 Museet har innført plikt til å bruke munnbind for personal i alle publikumssoner og i kafe fra 

fredag 6. november, og oppfordrer også besøkende til å bruke munnbind med mindre de sitter 

på faste plasser. Vi tilbyr gratis munnbind for de som ikke har med seg dette. 

 Museet følger Drammen kommune i forhold til mulig gjennomføring av formidling innen den 

Kulturelle Skolesekken fremover. Vi avlyste programmene på museet i november og desember, 

men avventer beskjed fra kommunen vedrørende oppstart igjen vinter/vår 2021. Museet følger 

kommunens retningslinjer for kohorter m.m 

Ellers helt enig med dere i Drammen! Gratis munnbind er en god ide, samt munnbind for alle ansatte. 

I tillegg har vi på Berger pleksiglass foran alle betalingstjenester, har ingen omvisninger, og de samme 

begrensningene som dere i Drammens museum. 

  



Når det ellers gjelder DKS og skoletjenestene så ønsker vi å følge de bestemte skolebestemmelsene 

på dette, som kan avvike noe i forhold til avstand i kohorter og slikt, men vårt DKS-opplegg på Berger 

er ikke planlagt før senere ved påsketider. 

Drammensbadet v/ Kristina Vinda 

1. Dagens situasjon.  
 
Vi har opparbeidet mange erfaringer fra 2020 i forhold smitterisiko/smittevern med åpent og stengt 
anlegg, for ansatte og gjester. Vi har fortløpende iverksatt tiltak i trå med bransjeveiledere for de 
ulike avdelingene vi driver ved Drammensbadet. Vi har fra mars 2020 hatt (og har) ukentlige lokale 
møter i beredskapsteamet der fokus er status COVID-19 nasjonalt og lokalt samt evaluering av våre 
tiltak slik at de er i samsvar med gjeldende restriksjoner og anbefalinger. Underveis har vi hatt tett og 
god dialog med våre leietakere, beredskapssjef Sten Petter Aamodt, smittevernsrådet med Anette 
Solvang og direkte kontakt med Einar Sagberg enkelte ganger. All denne opparbeidede kunnskap og 
erfaring tar vi med oss inn i 2021.  
Dagens drift gjennomføres med nåværende forskrift på følgende måte.  
Nå gjennomfører vi som planlagt skolesvømming i trinn 1.-4. for alle skoler i «gamle Drammen 
Kommune» på dagtid kl.0900-1500. Det fungerer fint for oss og våre svømmeinstruktører holder god 
avstand til elevene – akkurat i denne periode er våre instruktører ikke tilstede i vannet for å ikke 
utsettes for ev. smitte fra elever. Dersom en instruktør blir smittet og deretter er nær i vannet med 
en elev fra en annen skole vil våre instruktører potensielt kunne bli en «superspreder». Klassens 
lærere som er sammen med elevene daglig vil i denne periode være i vannet og hjelpe elevene etter 
instruksjoner fra land av våre svømmeinstruktører.  
Det er viktig at alle barn i kommunen får den svømmeopplæring de har krav på i læreplanen. Ingen 
barn i Drammen skal drukne grunnet manglende opplæring. Her må det vurderes ekstra opplæring 
for de elever som ikke fått sine timer ved stengt anlegg og karantenetid. Tilby utvidet svømme-
sommerskole?  
 
Drammen Toppidrett VGS leier baner for sine ungdommer. Disse har med en egen lærer som er 
ansvarlig for gjennomføring og elevenes smittevern. De skifter i andre garderober enn elever fra 
barneskolen. Dette fungerer fint.  
 



En profesjonell triatlonutøver, Lars Petter Stormo, har fått godkjent av Idrettsrådet i Drammen for å 
trene svømming hos oss. Det fungerer veldig bra da han svømmer i en egen bane og at han i tillegg 
stort sett styrer unna tider med elever tilstede.  
En del i dagens restriksjoner kan tolkes på flere måter og vi har fått en del henvendelser rundt dette 
fra gjester som gjerne vil komme til oss.  
Det bør være tydeligere hva som gjelder på dette i pkt 2 og 3. Se nedenfor:  
Vi holder per d.d. anlegget stengt for alle unntatt de i pkt 1.  
Er intensjonen at virksomhet med fysioterapi skal leie tid hos oss en-til-en eller i grupper? Vi har ikke 
slik virksomhet hos oss. Vi har fått flere henvendelser fra personer som blitt anbefalt vanntrening fra 
sin lege eller fysioterapeut – de mener de har rett til å komme til oss og drive vanntrening? Det er 
mange som er i behov av varmtvannstrening av flere helsemessige grunner, det skjønner vi absolutt. 
Slik dagens forskrift er formulert er ikke det tydelig på hvordan det kan være gjennomførbart hos 
oss?  
2. Lempe på tiltak.  
 
Vi ser for oss at svømmeklubben kan starte opp igjen med sin treningsvirksomhet. Barn og unge bør 
få mulighet til å drive sin idrett selv om det er innendørs. Nå går svømmeklubben på ski for å være 
sammen og beholde sine utøvere. De barn som kan være på trening uten at forelder/foresatt er 
tilstede bør gis tilgang. Svømmetrening drives vanligvis hverdager i tidsrommet kl.1600-2000 og det 
er ikke andre i anlegget. De har egen trener som er ansvarlig for smittevern for sine utøvere. DSK 
(Drammen Svømmeklubb) har vært veldig flinke til å følge alle restriksjoner og vi har hatt et godt 
samarbeid helt fra dag en. Badebransjens veileder og Norges Svømmeforbund sin veileder har blitt 
lagt til grunn for en god gjennomføring av svømmetrening i den periode det vært mulig.  
 

3. Stegvis åpning. Mulige løsninger.  

 Skolesvømming - drives videre som nå.  

 Svømmetrening – idretten åpnes opp for barn/unge, uten foresatt tilstede  
 

 Svømmekurs for leietakere; små barn og babysvømming – åpnes opp - en forelder er tilstede i 
garderober/dusj etc. Leietaker er ansvarlig for smittevern i sin virksomhet – Drammensbadet 
tilrettelegger.  

 Varmtvannstrening for grupper, leietakere og Drammensbadets egne vanntimer – begrenset antall 
(10-12) i basseng i forhold avstand som tidligere. Leietaker er ansvarlig for smittevern i sin 
virksomhet – Drammensbadet tilrettelegger for leietaker. Drammensbadet er ansvarlig for smittevern 
i egen gruppevirksomhet.  
 

 Publikum åpnes opp i helger – med utvidet åpningstid (0900-1800) i stedet for 1000-1700. Spre 
gjester utover dagen for å unngå kø. Smittevern/service vakter på plass som sørger for at 
smittvernstiltak overholdes. Alle gjester må registrer seg med en QR-kode ved inngang.  
 

 Vi er takknemlig for at det har blitt innvilget midler til å åpne utebadet denne sommeren i 2021. Vi 
vil gjennomføre tiltak for at våre gjester skal bruke utebadet uten å må gå gjennom hele anlegget. 
Kortreist sommerferie i Drammen, med bading utendørs og med god avstand til andre på utearealet 
er en god plan.  
 
Andre løsninger skal drøftes videre i det lokale beredskapsteamet for ev. differensiering på hvem 
som kan besøke oss når.  
Klorvann i seg er desinfiserende, så i selve badebassengene er det ikke stor smitterisiko. Alle 
gjester skal vaske hender/ eller sprite hendene når de går inn i anlegget. Deretter skal alle dusje og 
vaske seg nøye innen de går inn i badehallen. I selve badehallen er det satt en grense på maks 300 
personer for å ivareta avstand. Flaskehalser er kø ved inngang/resepsjon og garderober/dusjer. Her 



er det innført ulike tiltak med avsperringer og gangveier, samt tydelig merket på skap og dusjer for å 
overholde riktig avstand på minst 1 meter. Maks antall i hvert rom er oppmerket.  
Folk som selv velger å ikke holde avstand er den største utfordringen. Drammensbadet har 
tilrettelagt for å ivareta et godt smittevern på en trygg måte overfor våre gjester.  
Vi er opptatt av hygiene, sikkerhet, trygghet og trivsel for alle våre gjester.  
Dere er velkommen på besøk og omvisning. Vi vil gjerne være i dialog innfor neste endring av lokale 
restriksjoner som kan berøre oss og vår virksomhet.  
Mvh Kristina Vinda, daglig leder Drammensbadet KF 

 


