Spørsmål 123 (2020) fra Herman Ekle Lund (Uavhengig): Spørsmål vedrørende Kunst elva
rundt
Til:
Fra:

Rådmannen
Herman Ekle Lund (Uavhengig)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

14.08.2020
19/00066-140

Herman Ekle Lund (Uavhengig) har stilt spørsmål vedrørende arrangementet Kunst elva rundt.

Svar:
Arrangørene har et selvstendig ansvar for at arrangementene overholder de nasjonale bestemmelsene
om smittevern (Covid-19 forskriften). Kommunen jobber aktivt med å gjøre disse kjent overfor
arrangørene, og Arrangementskontoret er på tilbudssiden med informasjon, råd og veiledning til
arrangørene. Så langt har kommunen vært i kontakt med arrangørene på litt ulike tidspunkt, for
eksempel ved søknad om bruk av gategrunn, søknad om tilskudd eller ved at arrangørene har henvendt
seg på eget initiativ. I noen tilfeller har det ikke nødvendigvis vært kontakt mellom kommunen og
arrangørene i forkant.
I dette tilfellet ble kommunen kjent med det planlagte arrangementet pr telefon 12.august, der det ble
meldt bekymring for at arrangementet ville kunne tiltrekke seg mange mennesker. Det ble stilt spørsmål
om smittevern, og kommunen ble bedt om å se nærmere på saken.
Ved nærmere undersøkelse ble det klart at arrangementet ikke hadde søkt kommunen om tillatelse til
bruk av gategrunn. Ved kontakt med arrangøren viste det seg at de trodde de hadde permanent
godkjenning ettersom arrangementet har vært avholdt flere ganger tidligere. Det skal imidlertid søkes
årlig. Kommunen gjorde også en vurdering av arrangementet opp mot opp mot gjeldende nasjonale
regler for smittevern. Etter en helhetsvurdering ble det konkludert med at arrangementet ikke ville være
i tråd med Covid-19-forskriften §13, midlertidige markeder.
Arrangøren fikk en formell tilbakemelding 13.8 om at det ikke var søkt formelt om gjennomføring av
arrangementet på kommunal grunn. Videre ble det redegjort for kommunens vurdering etter Covid-19forskriften §13 og at arrangementet ikke ville kunne gjennomføres i henhold til forskriften.
Det er etablert et koordineringsteam for arrangement og smittevern for å kunne gjøre gode helhetlige
vurderinger, samt sørge for koordinert håndtering av sakene fra kommunens side. Koordineringsteamet
har ukentlige møter, og vurderingene har så langt i hovedsak basert seg på vurdering av innkomne saker
eller arrangementer som fanges opp ifm søknader om gategrunn, tilskudd osv.
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I denne aktuelle saken har ikke kommunen klart å gi tidlig informasjon til arrangøren om at
arrangementet slik det har vært planlagt ikke vil være i tråd med Covid-19-forskriften. Rådmannen ser at
det er behov for en mer proaktiv informasjon overfor arrangører for kommende kjente og gjentakende
arrangementer, og igangsetter et arbeid for å etablere og tydeliggjøre rutiner for dette. Videre at det
også er behov for ytterligere generell informasjon til arrangørmiljøene om at kommunen er på
tilbudssiden med informasjon, råd og veiledning. I tillegg til vil rådmannen også gjennomgå
koordineringsarbeidet som gjøres i disse sakene, for å sikre at kommunen opptrer tilstrekkelig
koordinert i møtet med arrangørene. Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet vil bli orientert i
forbindelse med hovedutvalgsmøtet i september.
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