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Vi har blitt kontaktet av en arrangør i kommunen som har fått avslag på søknad om å arrangere en 
konsert med opptil 200 personer. Utendørsarrangement. De mener at de har vært behjelpelige med å 
sette opp gjerder, vakthold o.l., men fått avslag på bakgrunn av nasjonale retningslinjer.  
 
Stiller spørsmål om hva dette bunner i og hvilke retningslinjer dere viser til? Det er uheldig om vi setter i 
gang næringen med å lage nye prosjekter dersom retningslinjene for arrangementer opp til 200 
personer likevel ikke er tilstede. 
 
Svar 
 
Det er stilt spørsmål ved et avslag på søknad om utendørskonsert med inntil 200 personer. Spørsmålet 
viser til at avslagets begrunnes i FHIs retningslinjer, og problematiserer at søknaden skal være i tråd med 
retningslinjene. 
 
I Folkehelseinstituttets notat om covid-19-epidemien datert 11.06.20 
(https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/notat-om-risiko-og-respons-
2020-06-11.pdf) er det redegjort for at massesmittehendelser ser ut til å være en viktig drivkraft for 
covid-19-pandemien. Man er «særlig bekymret for smitte under store arrangementer og på 
serveringssteder i sommer». Ved å studere epidemien frem til nå, mener man at det å forebygge 
massesmittehendelser vil ha en svært viktig effekt på epidemibekjempelsen. 
Med dette som grunnlag er det tydelig hvorfor det i covid-19-forskriften er begrensninger og krav til 
arrangement som samler mennesker, og til serveringssteder. 
 
Covid-19 er en sykdom som forventes å være et samfunnsproblem inntil det finnes en vaksine. Når 
optimistiske anslag sier 12-18 måneder, og pessimistiske anslag sier 3-4 år eller kanskje aldri, må det 
gjøres bevisste valg. Fra nasjonalt hold er det bevisst lagt tydelige begrensninger på nesten alle områder 
i samfunnet. Innenfor rammene som er gitt, bør det være et mål å få til mest mulig. For at det skal være 
gjennomførbart å opprettholde nødvendige begrensninger over tid, er det viktig at det ikke tilføres 
unødvendige begrensninger. 
Smittevernfaglige anbefalinger i Drammen har dette til grunn, både i vårt møte med eksterne 
virksomheter, og i vårt møte med kommunale organ. 
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Arrangement med mange mennesker er altså utpekt som en av drivkreftene i pandemien. Det er derfor 
viktig at regler rundt arrangement overholdes. Regler og råd for arrangement har FHI samlet på denne 
nettsiden: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-
yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/  
 
Arrangøren er ansvarlig for: 
 

 å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere 

smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en 

egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 

dager. 

 å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet 

 å følge relevante standarder om smittevern 

 å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet 

For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. 
Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal 
overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. For større arrangementer kan det være 
aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig 
forsvarlig. Arrangøren bør da på forhånd ha gjort en risikovurdering og laget en gjennomføringsplan. 
Arrangøren vil være ansvarlig for den menneskemengden arrangementet tiltrekker. Eksempelvis vil det i 
praksis være umulig å ha en torgkonsert – sammenstimlingen av mennesker vil ikke være mulig å 
begrense eller ha kontroll over i tråd med kravene. Åpne arrangement, altså arrangement uten 
adgangskontroll, er av samme grunn ikke tillatt. 
 
Per nå er det slik at arrangement i seg selv ikke krever godkjenning fra kommunen. Kommunen er 
tilsynsorgan i forhold til arrangement. Leie av kommunal grunn eller skjenkebevilling krever godkjent 
søknad hos kommunen. Dersom arrangøren i søknad ikke ivaretar sitt fulle ansvar, er den 
smittevernfaglige anbefalingen at søknaden avslås. Dersom arrangøren i sin søknad ivaretar sitt fulle 
ansvar, er det smittervernfaglig ingen grunn til å avslå søknaden. 
 
Det presiseres at dette svar er skrevet basert på gjeldende forskrift og nasjonale helsemyndigheters 
veiledning på området. Drammen kommune følger med på endringer som kommer, og justerer praksis 
når det kreves. 
 
Virksomheten Arrangement og aktiv fritid er primære kontaktpunkt ved behov for veiledning og 
rådgivning i forhold til arrangement, og involverer Medisinskfaglig virksomhet etter behov.  
E-postadressen arrangement@drammen.kommune.no anbefales som kontaktpunkt når veiledning og 
rådgivning ønskes. Kommunen har som utgangspunkt at det som er i tråd med regelverket ønskes 
velkomment, og vil gjerne veilede slik at arrangement kan gjennomføres. Dersom et arrangement får 
avslag på en søknad kan det i noen tilfeller være at rådgivning og medfølgende justering kan gjøre at 
arrangementet likevel kan godkjennes. Det vektlegges likevel avslutningsvis at ansvaret for at et 
arrangement er forsvarlig i forhold til smittevern, ligger hos arrangør. 
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
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