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Byrådet vedtok i møte 6.11.2020, sak 1301.3/20 lokal forskrift om smitteverntiltak.
Smittetallene hadde økt dramatisk i dagene forut, og tiltakene i forskriften som ble vedtatt i
møte 28.10.2020, sak 1290.2/20 ble ikke lenger vurdert som tilstrekkelige. I denne saken
foreslås at forskriften videreføres til og med 6. desember, med noen justeringer og
presiseringer i enkelte av tiltakene. Det foreslås også at tiltakene vurderes på nytt etter at
forskriften har vært gjeldende i en uke for å se om ytterligere justeringer skal gjennomføres i
lys av utvikling i smittesituasjonen.
Det foreslås å videreføre bestemmelsen som setter en øvre grense på fem personer i private
sammenkomster, men forskriften justeres slik at også større husstander/familier får en viss
adgang til å ha gjester. Ettersom tiltak anses særlig inngripende i de tilfeller hvor det rammer
hensynet til familielivet, foreslås følgende endring/tillegg i bestemmelsens § 3 2. ledd: «I
husstander som har mer enn fem medlemmer kan alle medlemmer likevel være til stede
samtidig. I tilfeller der alle medlemmer er til stede samtidig kan husstander på fire eller flere
medlemmer likevel ha inntil to gjester». Videre foreslås det noen justeringer og presiseringer
i enkelte bestemmelser.
Gjeldende forskrift inneholder omfattende begrensninger, og ble derfor innført for en
midlertidig og kortvarig periode på i overkant av 2 uker, til og med 23.11.2020. Siste dagers
smittetall tyder på en utflating av smitteutbredelsen. Smittetallene er imidlertid fremdeles på
et høyt nivå med et glidende snitt på 45 nye registrerte smittede per dag den siste uken. Et
smittetall på dette nivået medfører fortsatt risiko for et stort omfang av videre smitte, og fare
for ny eskalering i smittesituasjonen. Det må også hensyntas at Folkehelseinstituttet mener
at det er store mørketall og anslår at kun om lag 40 % av de smittede påvises. Det
nåværende nivået på antall smittede per dag er også langt høyere enn det som var
situasjonen i vår da det ble innført en rekke både nasjonale og lokale tiltak. Smittevernfaglige
vurderinger tilsier at fortsatt nedgang i antall smittede vil være avgjørende for å unngå ny og
ekspansiv vekst. Det anbefales derfor at smitteverntiltakene opprettholdes ved at forskriften
forlenges for en kort periode.
Videreføring av restriksjonene som forbud og påbud i forskrift vurderes som nødvendig, både
for å sikre tydelige regler for hva som er tillatt og for å sikre best mulig etterlevelse. En tydelig
regulering ved forskrift gir også større forutberegnelighet og muligheter for oppfølging og
ileggelse av sanksjoner for brudd på bestemmelsene.
Kommunen har iht. smittevernloven § 7-1 plikt til å sørge for at alle som bor eller oppholder
seg i kommunen, med hensyn til smittsom sykdom, er sikret nødvendige forebyggende tiltak,
undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie. Smittevernloven § 4-1 gir hjemmel for
innføring av en rekke ulike smitteforebyggende tiltak, herunder forbud mot møter og
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sammenkomster, stengning av virksomheter, skoler, arbeidsplasser og kommunikasjoner,
samt at ulike former for begrensninger kan innføres.
Vilkårene for innføring av forbud eller begrensninger er at tiltak er nødvendige for å
forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført.
Nasjonale myndigheter har definert Covid-19 som en allmennfarlig smittsom sykdom.
Erfaringer så langt i pandemien har vist at smitteforebygging er nødvendig, ikke bare for å
verne innbyggerne mot sykdom, men også for å kunne opprettholde helsetjenester og andre
samfunnskritiske tjenester, samt kapasitet til å kunne opprettholde TISK-strategien, som står
for testing, isolering, smittesporing og karantene.
Smittevernloven § 1-5 krever videre at tiltakene er basert på en klar medisinskfaglig
begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstår tjenlig etter en
helhetsvurdering. Tiltak som kan innebære inngrep i menneskerettigheter må i tillegg ligge
innenfor rammene for adgangen til å gjøre slike inngrep.
Norges Institusjon for Menneskerettigheter uttaler (i rapport om ivaretakelsen av
menneskerettighetene ved håndteringen av utbruddet av covid-19) at myndighetene må ha
en ganske vid skjønnsmargin til å vurdere hvilke begrensninger som er nødvendig av hensyn
til smittespredning under en epidemi som Covid-19.
Under saksfremstillingen blir det gjort nærmere rede for de juridiske, beredskapsfaglige,
smittevernfaglige og menneskerettslige vurderingene som ligger til grunn for anbefalingen
om videreføring av forskriften.
Høring og kunngjøring
Tiltakene fastsettes ved forskrift som i forvaltningsloven § 2, 1. ledd bokstav c) defineres som
«et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av
personer». Forvaltningsloven § 37 stiller krav til forhåndsvarsling/høring og kunngjøring av
forskrifter, men høring kan unnlates dersom det ikke er praktisk gjennomførlig. En åpen
høringsrunde er i en pandemisituasjon ikke mulig på grunn av hastemomentet. Videreføring
av forskriften har imidlertid vært varslet i pressekonferanser, og har vært forelagt for berørte
interesser som skole- og utdanningssektoren, handels-, uteliv, hotell- og restaurantnæringen,
kulturaktører, aktører i treningssenterbransjen, næringslivsorganisasjoner,
omegnskommuner, Vestland fylkeskommune, Helse Bergen, Folkehelseinstituttet (FHI) og
Vest politidistrikt.
Helse Bergen skriver i e-post av 20.11.2020 at de støtter tiltak for å sikre at smitten ikke
sprer seg til sårbare grupper, og at ikke samfunnskritiske funksjoner rammes, at avstand og
begrensning av antall nærkontakter vurderes som de viktigste smitteverntiltakene, men at det
er summen av alle smitteverntiltakene som betyr noe.
FHI skriver i sammendrag etter møte med kommunen 19. november at en eventuell
oppmyking av tiltakene og hvordan det vil kunne bli oppfattet i den situasjonen som Bergen
befinner seg i epidemiologisk, ble diskutert. Det samme ble tiltaksbyrde og uheldige
konsekvenser av allerede igangsatte tiltak. FHI støtter kommunen i videreføring av tiltak,
men oppfordrer til en ny vurdering etter én uke. I brev av 09.11.2020 uttaler FHI om regional
samordning at mobilitet av personer over kommunegrensene er et avgjørende
vurderingskriterium.
Vest politidistrikt uttaler ved brev av 20.11.2020 at de har lagt til grunn at forskriften hadde en
klar medisinskfaglig begrunnelse der tiltakene var vurdert nødvendige av hensyn til
smittevernet. Det påpekes at hensynet til en stabil og forutsigbar situasjon uten tilføring av
nye momenter som kan skape mer usikkerhet veier tungt, og foreslår kun mindre endringer.
Herunder en presisering i § 7 om at frisørvirksomhet ikke omfattes, samt en presisering av
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påbudet om munnbind slik at dette skal brukes «når det er fare for at én-meters
avstandskravet ikke kan overholdes».
Vestland fylkeskommune skriver i e-post av 20.11.2020 at skolene har innrettet driften i
henhold til rødt nivå, og at det er et ønske om at en opprettholder dette.
Det har vært flere digitale møter med omegnskommunene de siste to ukene. I møtet 19.
november ba enkelte kommuner Bergen kommune om spesielt å vurdere begrensinger på
fem personer i private sammenkomster og stengte treningssentre. Samtidig påpekte Askøy
kommune at deres smittesporingsarbeid både viste at antallsbegrensingen i private
sammenkomster var nødvendig og at tiltaket synes å være effektivt ut ifra deres
smittesituasjon.
Før øvrig kreves at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak i form av forskrift treffes.
Straff
Spørsmålet om straff har vært forelagt for politiet, som bekrefter at forskriftsfestede
bestemmelser kan følges opp med oppløsing av arrangementer, bøter osv. ved alvorlige
brudd på bestemmelsene For øvrig gjelder smittevernloven § 8-1 om straff.
Felles anbefaling fra byrådsleder og byråd for eldre, helse og frivillighet:
Byrådsleder og byråd for eldre helse og frivillighet fremlegger felles anbefaling om at
gjeldende forskrift (FOR-2020-11-06-2256) om smitteverntiltak videreføres frem til og med 6.
desember. Det anbefales samtidig å gjøre noen mindre endringer i enkelte av
bestemmelsene.
Selv om de siste dagers antall nye registrerte smittede viser en utflating, og kan tyde på en
nedadgående trend, er situasjonen fortsatt kritisk, med stor fare for ny eskalering i smitte.
Den overordnete målsetningen er å ivareta liv og helse slik at færrest mulig blir smittet.
Dersom det slippes opp på tiltakene for tidlig vil konsekvensen kunne bli en rask økning i
smittespredning igjen, med behov for gjeninnføring av tiltak.
Tiltakene er inngripende og vil kunne få negativ innvirkning ikke bare på folks trivsel som
følge av reduserte muligheter for mellommenneskelig kontakt, men vil også kunne få
negative konsekvenser for folks mentale helse. Det har derfor vært viktig for byrådet å
opprettholde kommunens ulike tjenester som normalt i så stor grad som mulig, i tillegg til å
opprette en egen telefontjeneste for å bidra til ivaretakelse av psykisk helse.
I denne kritiske fasen med fortsatt fare for ny ekspansiv vekst dersom tiltakene slippes opp
for tidlig, må imidlertid hensynet til liv og helse veie tyngst. I tillegg kommer hensynet til
opprettholdelse av helsetjenestene, TISK-strategien, og samfunnskritiske funksjoner. Både
den smittevernfaglige og beredskapsfaglige vurderingen tilsier at det fortsatt er behov for
restriktive tiltak for å forhindre en ny eskalering.
De innførte tiltakene medfører strenge restriksjoner på innbyggernes dagligliv, på
næringsinteresser og arbeidslivet, og vil i tillegg til å begrense våre personlige friheter kunne
ha store konsekvenser for næringslivet, frivillige aktører og folk sin jobbsikkerhet. Tiltakene
skal derfor ikke være strengere enn nødvendig, og skal heller ikke gjelde lenger enn
nødvendig. Det anbefales derfor at tiltakene vurderes på nytt etter en uke.
Det foreslås allerede nå en justering av bestemmelsen som forbyr at mer enn fem personer
kan samles i private sammenkomster i private hjem o.l. Forbudet er en inngripende
begrensning, selv om det allerede er gjort unntak for større husstander og at barn kan inngå i
flere husstander. Hensynet til barn er også ivaretatt ved adgangen til at barn i barnehageog/eller barneskole-alder i samme kohort kan treffes på fritiden. Det er ikke innført
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begrensninger på adgangen til å motta nødvendig hjelp og helsetjenester i hjemmet. Når det
gjelder hensynet til forebygging av ensomhet har de som bor alene anledning til å ha flere
gjester enn der det allerede er flere i husstanden. Begrensningen rammer heller ikke selve
adgangen til samvær, da det er adgang til å være flere sammen ute og på offentlige steder.
Det at tiltaket er midlertidig og kortvarig er i seg selv også et forhold som gjør tiltaket mindre
inngripende enn om tiltaket hadde hatt lengre varighet.
En forlengelse av forskriften, og dermed tiltaket, med to nye uker medfører samtidig at
tiltakets varighet mer enn dobles sammenlignet med den vedtatte forskriften 6. november
2020, jf. byrådssak 1301.3/20. Det at smitteutviklingen per dags dato ikke lenger er økende,
men flatet ut og kan hende nedadgående, er et annet element som må tas høyde for når
forholdsmessigheten og proporsjonaliteten i tiltaket skal vurderes på nytt.
Ettersom tiltak anses særlig inngripende i de tilfeller hvor det rammer hensynet til familielivet,
foreslås følgende tillegg i bestemmelsens § 3 2. ledd, slik at den lyder: «I husstander som
har mer enn fem medlemmer kan alle medlemmer likevel være til stede samtidig. I tilfeller
der alle medlemmer er til stede samtidig kan husstander på fire eller flere medlemmer likevel
ha inntil to gjester». Forskriften setter med andre ord fortsatt en øvre grense på fem personer
i private sammenkomster, og det anbefales fortsatt at en har færrest mulig gjester og færrest
mulig nærkontakter i den smittesituasjonen Bergen befinner seg i, men det vil nå være tillatt
å ha inntil to gjester for alle husstander.
Utover dette omfatter gjeldende bestemmelse også utendørs sammenkomster i private hjem,
hytter o.l. Formålet var å hindre samlinger på steder som små terrasser og balkonger.
Ettersom det ikke er vurdert som om dette utgjør en utfordring i praksis, og smitte i mindre
grad overføres utendørs, foreslås denne fjernet.
Det er et mål å begrense sosial kontakt og mobilitet i samfunnet generelt. Tiltakene skal
samlet ha som mål å ta ned den generelle mobiliteten i samfunnet, og redusere antallet
treffpunkter som øker faren for potensielle nærkontakter. Det er en viktig årsak til at byrådet
ikke foreslår andre endringer i forskriften nå, utover mindre presiseringer. Selv om tiltakene
samlet ser ut til å ha god effekt, er det dessuten vanskelig å si hvilke tiltak som har hatt best
effekt i en tiltakspakke. Dermed er det også en for høy risiko knyttet til å gjøre endringer nå,
slik byrådet vurderer det, også i tilfeller der endringene isolert sett kan forsvares
smittevernfaglig.
Det er også viktig at innbyggerne til enhver tid er kjent med hvilke tiltak som gjelder. For
hyppige og omfattende endringer kan medføre stor usikkerhet, i tillegg kan manglende tillit til
tiltakene skape fare for redusert etterlevelse. Det foreslås derfor at øvrige tiltak i gjeldende
forskrift videreføres i sin helhet, men med en presisering av kravet til å bruke munnbind. Krav
til bruk av munnbind/ansiktsmaske er i nåværende bestemmelse knyttet til når
avstandskravet på én meter ikke kan overholdes. I ny forskrift vil dette knyttes til når det er
fare for at én meters avstand ikke kan holdes. Videre presiseres at frisører og lignende
bransjer er regulert i den nasjonale Covid-19 forskriften, og skal følge denne.
Følgende endringer foreslås:
Definisjonen i § 2 endres slik at utendørs private sammenkomster ikke omfattes.
I § 3, første ledd presiseres at begrensningen gjelder innendørs.
I § 3, 2. ledd legges til at I tilfeller der alle medlemmer er til stede samtidig kan husstander på
fire eller flere medlemmer likevel ha inntil to gjester
I § 3, 3. ledd legges til at avstandskravet ikke gjelder medlemmer i samme husstand.
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I § 7, 1 ledd legges til at munnbind/ansiktsmaske skal brukes når det er fare for at én-meters
avstandskravet ikke kan overholdes. Dette legges også til i § 8. Videre presiseres at frisører
og lignende bransjer er regulert i den nasjonale forskriften og skal følge denne.
I § 8 siste ledd endres ordlyden slik at det er salg av takeaway som ikke er omfattet av
bestemmelsen.
I § 14 endres forskriftens utløpsdato til 6. desember.
Vedtakskompetanse
Lov av 5. august 1995 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1,
første led bokstav a) og b)
Byrådets fullmakter § 20.1 som omfatter myndighet til å fatte vedtak etter smittevernloven, og
byrådets fullmakter § 2.4 Driftsansvar; «Byrådet har ansvar og myndighet til å forestå den
løpende drift av kommunens virksomhet».
Byrådsleder og byråd for eldre, helse og frivillighet innstiller til byrådet å fatte
følgende vedtak:
Byrådet vedtar at gjeldende forskrift videreføres til og med 6 desember.
I tillegg gjøres følgende endringer:
§ 2, bokstav a) skal lyde:
Med private sammenkomster menes sammenkomster innendørs i private hjem, hytter og
lignende private steder, herunder løsere arrangementer.
§ 3, 1. ledd skal lyde:
Det er ikke tillatt å være til stede ved innendørs private sammenkomster med mer enn fem
personer. Bestemmelsen omfatter ikke barn som inngår i flere husstander.
§ 3, 2. ledd skal lyde:
I husstander som har mer enn fem medlemmer kan alle medlemmer likevel være til stede
samtidig. I tilfeller der alle medlemmer er til stede samtidig kan husstander på fire eller flere
medlemmer likevel ha inntil to gjester.
§ 3, 3. ledd skal lyde:
Private sammenkomster hvor avstandskravet på én meter ikke kan overholdes er ikke tillatt.
Avstandskravet gjelder ikke medlemmer i samme husstand.
§ 7 1. ledd skal lyde:
På kollektivtrafikk og innendørs på offentlig sted skal munnbind/ansiktsmaske brukes
når det er fare for at avstandskravet på én meter ikke kan overholdes. Frisører og lignende
bransjer som er regulert i den nasjonale Covid-19 forskriften § 15 følger de nasjonale
kravene.
§ 8, 5. ledd 1. setning skal lyde:
På skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal
munnbind/ansiktsmaske brukes når en beveger seg i lokalet og det er fare for at
avstandskravet på én meter ikke kan overholdes.
§ 8, 8. ledd skal lyde:
Bestemmelsen gjelder ikke salg av takeaway.
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Dato:

23. november 2020

Roger Valhammer
Byrådsleder
Beate Husa
Byråd for eldre, helse og frivillighet
Dokumentet er godkjent elektronisk.
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8. Vurdering fra Vestland fylkeskommune vedrørende Rødt nivå på videregående skoler
9. Smittevernfaglig vurdering – tiltak – Askøy kommune

6

Saksframstilling:
Status smittesituasjonen i Bergen per 22.11.2020
Det ble meldt om 581 nye Covid-19 smittetilfeller i Bergen i uke 46. Dette var en økning på
11% (55 tilfeller) fra uke 45. Det høyeste antall smittede på ett døgn ble registret 12.
november (125). Det ble i gjennomsnitt meldt om 80 nysmittede personer pr dag i uke 46.
I uke 47 så vi en utflating, og ikke fortsatt økning slik trenden har vært frem til nylig. Uten
tiltak er det naturlige forløpet av en pandemi en eksponentiell vekst, det vil si at veksten
skyter kraftig fart. Selv om smittetallene har flatet ut, er de fortsatt å anse som dramatisk
høye, og en kan med stor sikkerhet si at uten tiltak vil en igjen få vekst i smitte, som så vil
skyte fart.
Selv om det var store mørketall i vår på grunn av strenge testkriterier, er det viktig å merke
seg at antall påvist smittede i Bergen siste måned er om lag 1800, som er mer enn samlet
antall påvist smittede de første 8 månedene av pandemien. Fortsatt mener
Folkehelseinstituttet at det er store mørketall og anslår at kun om lag 40 % av de smittede
påvises.
Antallet nye registrerte smittede de siste dager, kan tyde på at en nå ser en nedadgående
trend. Det er likevel for tidlig å konkludere helt sikkert med det. Det er også viktig å merke
seg at antallet som har testet seg har vært noe lavere de siste dagene.
Statistikk per 22. november

Glidende snitt
Antall smittede pr.
100 000
Andel smittede per
testede
(prøvedato/testdato)

08. sep.

30. sep.

23. okt.

27. okt.

29. okt.

7. nov.

22.
nov.

Tiltak
innført

Tiltak
opphører

Tiltak
varslet

Tiltak
presentert

Tiltak
innført

Strenge
tiltak innført

Nyeste
tall

29

8

22

36

41

75

45

109

61

104

134

150

300

314

1,8 %

1,4 %

5,0 %

3,4 %

3,9 %

5,2 %

-

Figur: Glidende snitt ved start og slutt ved tiltak.
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Bergen kommune er fortsatt inne i en periode med høye smittetall. En har sett en økende
andel med ukjent smittevei, noe som over tid kan innebære større risiko for tap av kontroll.
Nåværende fase beskrives best som lokale klyngeutbrudd sammen med en økt generell
smitte i befolkningen. Selv om de siste dagers antall nye registrerte smittede viser en
utflating, og kan tyde på en nedadgående trend, er situasjonen fortsatt kritisk, med stor fare
for ny eskalering i smitte.
Helsetjenestene omfatter de ulike kommunale institusjonene, og inkluderer også alle som
jobber med TISK-strategien. Det rapporteres om overskridelse av denne kapasiteten i flere
land i hele Europa.
Kommunen har god testkapasitet. Det er også arbeidet aktivt med å øke kapasitet på
smittesporing, og i perioden med høyt smittetrykk har en likevel klart å gjennomføre
smittesporing innen 24 timer, Det jobbes kontinuerlig med å forbedre alle ledd i TISKarbeidet. Det er viktig at vi har bemanning nok i alle ledd til å kunne ta høyde for større
utbrudd. Smittetallene gjenspeiler til en viss grad at det har vært flere utbrudd av en viss
størrelse over tid. Disse synes nå å komme under kontroll. Smittetallet de siste dagene har
flatet ut og er mulig synkende selv om det ennå er for tidlig å konstatere at dette er en trend.
De siste ukene har også vært preget av flere små, men også 2-3 større utbrudd. Det har
også vært utbrudd i innvandrermiljøer. Smittesporing og informasjonsutveksling kan være
utfordrende når språk og kultur er ulikt. Kommunen har et godt samarbeid med talspersoner
og miljøer som er spesielt hardt rammet, og det er gjort en stor innsats fra frivillige som blant
annet har bidratt med informasjonsarbeid. Det har også vært et større utbrudd som
involverer en byggeplass der alle er utenlandske arbeidere. Her er utbruddet slått ned med
god hjelp av arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten.
Koronavirus smitter gjennom dråpesmitte, ved direkte kontakt og ved indirekte kontakt.
Dråper kommer ut gjennom munn og nese når en person som er smittet hoster eller nyser,
snakker eller synger. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som
svever i luften eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet. Ved
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direkte kontakt overfører en syk person viruset til en frisk person for eksempel via
håndhilsning. Ved indirekte kontakt har en syk person virus på hendene og tar for eksempel
på et dørhåndtak som en ny frisk person så tar på.
Det er slått fast med stor sannsynlighet at smitte først og fremst skjer innendørs, og ved
nærkontakt. Smittesporing viser at hovedvekten av nye registrerte smittede smittes av
kjente/private nærkontakter. Av de om lag 1800 som er smittet siste måned ser det ut til at
over halvparten av disse er smittet i egen husstand, av egne nærkontakter eller i forbindelse
med private sammenkomster.
Vurdering av behov for videreføring av lokale smitteverntiltak ved videreføring eller
justering av lokal forskrift fra 23. november.
Smittevernfaglig vurdering
Den overordnete målsetningen er å ivareta liv og helse slik at færrest mulig blir smittet.
Mange får få eller ingen symptomer, men for noen er viruset svært farlig, og i noen tilfeller
dødelig. Det er derfor avgjørende å forhindre at kapasiteten i helsetjenestene overbelastes,
særlig kapasiteten på sykehusene og spesielt intensivkapasiteten. Det å sørge for at
mennesker som kan ha blitt smittet, holder seg hjemme og ikke smitter andre, er det aller
viktigste tiltaket for å forhindre smittespredning.
Det er grunn til å være forsiktig optimistisk vedrørende effekten av tiltakene som ble iverksatt
for 2 uker siden, selv om det fortsatt er for tidlig å se hele effekten av tiltakene. Det forventes
imidlertid at smittetallene vil fortsette å synke, men at en ser den fulle effekten tidligst om 2
uker Kontroll på smittesituasjonen avhenger fortsatt av intenst og godt arbeid med TISKstrategien.
Ved vurderingen av hva som vil være virkningsfulle tiltak er det sentralt å kartlegge hvor
smitte skjer. Av de om lag 1800 som er smittet siste måned ser det ut til at over halvparten
av disse er smittet i egen husstand, av egne nærkontakter eller i forbindelse med private
sammenkomster. Smittesporingen i Bergen har vist at sammenkomster i private hjem har
vært en hovedarena for smittespredning. Ved slike sammenkomster er man gjerne sammen
over tid, og selv om avstandskravet har vært overholdt, har alle eller nesten alle blitt smittet
dersom det har vært noen smitteførende til stede. Derfor er det å begrense slike
sammenkomster avgjørende for å få kontroll på smittespredningen.
Smittespredningspotensialet har sammenheng med antall personer som er samlet. Jo flere
personer som er samlet, jo større sannsynlighet er det for at en eller flere smitteførende
personer er til stede, og jo flere blir i tilfelle smitteeksponert. Det er en mangedobling av
smittespredningsrisiko ved en sammenkomst med ti personer i forhold til en sammenkomst
med fem personer, fordi det er en kombinasjon av økt risiko for at det er smitte til stede, og
antall personer som blir utsatt for smitten.
Smittetrykket siste uke fordelt på kjønn og alder er høyest i aldersgruppen 13-19 år. Dette
overvåkes tett i ukene som kommer. En ser at de fleste i denne gruppen blir smittet i egen
husstand og tar med seg smitten til skolene eller fritidsaktiviteter, men i all hovedsak får
smitten ikke spre seg videre på skolen.
Sett i lys av de mange involverte skolene med smittede elever og lærere, er det få utbrudd
på skoler der det er mistenkt smittespredning på skolen eller at smitten har oppstått der. De
tiltakene som allerede er iverksatt vurderes derfor som tilstrekkelige på det nåværende
tidspunkt, sett i lys av disse erfaringene. Dette mønsteret ser man også andre steder i landet
og i utlandet.
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Det er fra sentralt hold anbefalt en løpende vurdering om nødvendigheten av tiltak som
særlig rammer sårbare grupper, slik som besøksforbud for sykehjemsbeboere eller
hjemmeskole for de eldste skoleelevene.
Smittevernfaglige analyser viser at det fortsatt er behov for tiltak for å forhindre en ny
eskalering. Det anbefales at forskriften gjøres gjeldende for 14 dager til. Selv om de siste
dagers smittetall har vært noe lavere enn tidligere i uken er det for tidlig å si sikkert at vi har
en nedadgående trend. Det er viktig å ikke slippe opp for tidlig på tiltakene da man fort vil
kunne få en oppblomstring igjen etter kort tid.
Beredskapsfaglig vurdering
Bergen kommune definerte i februar 2020 at pandemiens lokale verstefallsscenario kunne
medføre:
•
ekstrem overbelastning av helsevesenets primær- og spesialistkapasiteter, herunder
særlig lokal intensivkapasitet, med påfølgende høyt antall dødsfall og
langtidsskadevirkninger både hos koronasyke og andre kritisk syke pasienter
•
omfattende karantene-, isolasjons- og annet sykdoms-fravær som rammer
samfunnskritiske tjenester og infrastruktur på en slik måte at forsvarlig samfunnsdrift ikke er
mulig å opprettholde, med påfølgende alvorlige følgekonsekvenser
Verstefallsscenarioet ble definert med bakgrunn i de konsekvensene pandemien allerede
hadde i sammenlignbare regioner internasjonalt, og har vært styrende for kommunens
håndtering både i vår og i høst.
For å forhindre at pandemien får tilsvarende konsekvenser som sammenlignbare byregioner
internasjonalt, er det avgjørende at Bergen klarer å holde smittespredningen under kontroll.
For å kunne klare dette, kreves raske og tilstrekkelige tiltak for å forhindre at situasjoner med
raskt økende smittespredning får utvikle seg slik at det oppstår ukontrollerbar
smittespredning i bysamfunnet. Tiltakene må være så strenge at de med stor grad av
sikkerhet vil være tilstrekkelige for slå ned smittespredningen og igjen stabilisere
smittesituasjonen på et kontrollerbart nivå.
Det er etablert betydelige kapasiteter både for testing, analyse, smittesporing, forebygging og
behandling av covid-19, og det er begrenset hvor mye denne kapasiteten kan økes
ytterligere.
Etablerte kapasiteter våren og høsten 2020
Etablert kapasitet
Teststasjoner (økt kapasitet høsten 2020)**
Korona-klinikk (kommunale
behandlingsplasser)
Korona-sykehjem
Isolasjonshotell (økt kapasitet høsten 2020)
Korona-institusjon (Rusavhengige)
Korona-telefon
Smittesporing (økt kapasitet høsten 2020)
Karantenehotell for innreisekarantene

Etablert
Våren 2020
Våren 2020

Kapasitet*
Ca. 5 % av befolkningen
Ca. 40 sengeplasser

Våren 2020
Våren 2020
Våren 2020
Våren 2020
Våren 2020
Høsten
2020

Ca. 90 sengeplasser
Ca. 200 hotellsenger
Ca. 10 sengeplasser
Ca. 1000 samtaler pr. dag
Tilfredsstiller 24 t.-kravet
Ca. 100 hotellsenger

** Teststasjonene avløste flere av de allerede etablerte Luftveisklinikkene i byområdene
Den primære beredskapsstrategien må fortsatt være å innføre midlertidige tilstrekkelige
smittevernrestriksjoner i perioder med hurtig økende smittespredning, for å forhindre at den
etablerte kapasiteten overbelastes og bryter sammen. Å handle tidlig nok med tilstrekkelige
tiltak, er særlig utfordrende under pandemien fordi tiltakene skal balanseres mot å holde
samfunnet i så normal drift som mulig. Ettersom effekten av iverksatte tiltak ikke viser deg
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sikkert før etter 7 til 14 dager, må det tas beslutninger på et ufullstendig beslutningsgrunnlag
basert på en kvalifisert vurdering av en fremtidig pandemiutvikling. Det er likevel slik at
Bergensregionen har en pandemiutvikling som ligger etter andre sammenlignbare byregioner
internasjonalt. Dette gjør det enklere å kunne forutse hva som vil kunne skje, dersom Bergen
ikke lykkes med å holde smitteutviklingen under kontroll.
Verstefallsscenarioet er fortsatt like realistisk og aktuelt helt frem resultatene av en fremtidig
massevaksinasjon foreligger, og må derfor fortsatt være førende for krisehåndteringen både
lokalt og nasjonalt inn i 2021.
Juridisk vurdering
Kommunens adgang til innføring av smitteverntiltak følger av smittevernloven § 4-1, 1. ledd.
Bestemmelsens bokstav a) lyder:
«Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å
motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta forbud mot møter og sammenkomster
eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er
samlet.»
Bestemmelsen gir således hjemmel for forbud både mot møter og sammenkomster. Forbud
og begrensninger kan innføres overalt der mennesker er samlet, og kan således også
innføres i private hjem.
Følgende fremgår av lovforarbeidene til § 4-1
«Bestemmelsen skal gi hjemmel for å nedlegge forbud mot både større og mindre møter,
uansett om de er i offentlig eller privat regi. Forbudet vil kunne gjelde upolitiske og politiske
møter. Forbudet vil kunne ramme f.eks. et allmøte, kommunestyremøte og et møte i en
humanitær organisasjon. Hensynet til å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller
motvirke at den blir overført er forutsatt å slå igjennom som et overordnet hensyn i slike
tilfeller. Videre vil forbudet kunne ramme idrettsarrangementer, utstillinger, konserter o.l. I
bestemmelsen er det videre direkte uttrykt at det er adgang til å foreta andre begrensninger
enn et totalt forbud, hvis disse begrensningene tjener formålet tilstrekkelig. Hensikten med
bestemmelsen er å gi adgang til å hindre at flere mennesker samles hvis dette representerer
en fare for overføring av smitte. Kan møtet gjennomføres ved bruk av f.eks.
telekommunikasjon uten at de enkelte møtedeltakere er fysisk i nærheten av hverandre, må
selvfølgelig dette være helt i orden.
Bestemmelsen er også ment å gi adgang til å nedlegge forbud mot private sammenkomster
hvis vilkårene for øvrig er til stede. En privat bryllupsfest eller annen privat sammenkomst vil
altså kunne forbys med hjemmel i denne bestemmelsen. Nedre grense for dette alternativets
begrensning av den sosiale omgangen vil gå på at det ikke vil være adgang til å isolere nære
familiemedlemmer eller andre som bor sammen. Derimot vil det kunne være adgang etter
bestemmelsen til å pålegge restriksjoner på den sosiale omgangen og funksjonen i et større
bofellesskap eller bokollektiv.»
Hensikten med bestemmelsen er iht. lovforarbeidene å gi adgang til å hindre at flere
mennesker samles hvis dette representerer en fare for overføring av smitte. Hensynet til å
forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom, eller motvirke at den blir overført, er også
forutsatt å slå igjennom som et overordnet hensyn. Den nedre grensen for adgangen til å
begrense den sosiale omgangen går iht. lovforarbeidene ved at det ikke vil være adgang til å
isolere nære familiemedlemmer eller andre som bor sammen. I større bofellesskap eller
bokollektiv er det likevel slik adgang.
En begrensning på antall deltakere ved sammenkomster i private hjem kan således innføres
med hjemmel i smittevernloven § 4-1, 1. ledd, bokstav a) så lenge det ikke ilegges slike
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begrensninger på de som bor sammen. Den innførte begrensningen på antall personer
samtidig i private hjem rammer adgangen til å ha gjester, og ikke de som bor i husstanden.
Bestemmelsen rammer ikke større husstander, og det er gjort andre unntak som bla. ivaretar
hensyn til barn.
Innføring av tiltak etter smittevernloven må også ses i lys av lovens formål som iht. § 1 er å
verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de
overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av
Norge til andre land.
Vilkårene for innføring av tiltak etter smittevernloven er at tiltaket er «nødvendig for å
forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom» eller for å «motvirke at den blir overført».
Covid-19 er av nasjonale myndigheter definert som en allmennfarlig smittsom sykdom.
Pandemien er kommet til Norge, og kan i liten grad forebygges. Innføring av tiltak må
dermed ha som formål å motvirke at sykdommen blir overført. Det er slått fast at smitte
overføres mellom mennesker, og særlig ved nærkontakt. En-meters avstandskravet, samt
kartlegging av «nærkontakter» etter påvist smitte, er innført som generelle nasjonale
smitteforebyggende tiltak. Det å også begrense arenaer for smittespredning vurderes
dermed som et hensiktsmessig tiltak for å motvirke overføring av smitte.
Smittevernloven krever videre, jf. § 1-5, at tiltak må være basert på en klar medisinskfaglig
begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en
helhetsvurdering.
Følgende fremgår av lovforarbeidene til § 1-5:
«Kravet til medisinskfaglig begrunnelse skal ikke tolkes for strengt, og det er ikke krav om
vitenskapelig bevist effekt. Det må også sees i forhold til både grad av smittetrussel og hvor
inngripende tiltaket er. Smitteverntiltaket må som et minimum være relevant for den aktuelle
sykdommen etter en medisinskfaglig vurdering. Kravet om at tiltaket skal fremstå tjenlig etter
en helhetsvurdering innebærer at tiltaket ikke skal medføre unødvendig ulempe eller skade
for den eller de tiltaket retter seg mot. Nytten må veies opp mot den belastning tiltaket
medfører. Videre må tiltaket være nødvendig av hensyn til smittevernet. Dette innebærer at
tiltaket må være egnet til å forebygge eller hindre smittespredning av den aktuelle
sykdommen. Kravene til helhetsvurdering og vurdering av nødvendighet vil i de fleste
praktiske tilfeller utgjøre en forholdsmessighetsvurdering».
Medisinskfaglige begrunnelser er angitt ovenfor, og en vet at smitte av covid-19 skjer særlig
der hvor personer er samlet over tid, og at hovedmåten smitten skjer på er ved dråpesmitte.
Smitten spres også i størst grad innendørs, og i lokaler med dårlig ventilasjon kan det også
forekomme luftsmitte, hvor aerosoler med virus kan holde seg i luften over lengre tid og
spres til alle i lokalet, ikke bare de som er nær den smitteførende.
En reduksjon av maksimalt antall personer som kan være til stede ved private
sammenkomster, er helt klart det mest potente smitteverntiltaket ved det smittemønsteret vi
ser. Begrensningen er således nødvendig av hensyn til smittevernet og tjener til å oppnå
formålet.
Øvrige tiltak om stenging av virksomheter, begrensninger i aktiviteter, samt kravet til bruk av
munnbind på offentlig transport, er fastsatt med hjemmel i smittevernloven § 4-1, 1. ledd
bokstav b) og c). Vilkårene om at tiltak må være nødvendig for å forebygge en allmennfarlig
smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført, være basert på en klar medisinskfaglig
begrunnelse, nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en
helhetsvurdering gjelder også her.

12

Forholdet til menneskerettigheter nedfelt i Grunnloven og EMK
De menneskerettslige forpliktelsene følger både av Grunnloven, menneskerettsloven, samt
andre lover og internasjonale konvensjoner, herunder Den europeiske
menneskerettskonvensjon (EMK).
Formålet med menneskerettighetene er å verne innbyggerne mot inngrep fra staten i
lovbestemte grunnleggende rettigheter. Både grunnloven og EMK legger på denne måten
begrensninger på offentlig myndighetsutøvelse overfor enkeltindividene.
Menneskerettighetene gir blant annet vern om liv og helse, forbud mot nedverdigende
behandling, vern mot frihetsberøvelse, rett til privat- og familieliv, rett til ytringsfrihet og
rettferdig rettergang. Offentlige myndigheter har både plikt til å avstå fra inngrep, og
handleplikt for å beskytte menneskerettighetene. Koronapandemien har krevd både liv og
helse og har fått store økonomiske konsekvenser. Bestemmelsene som gir alle borgere rett
til vern om ulike rettigheter, kan således måtte veies opp mot hverandre. I den nåværende
situasjonen med en pandemi som har bredt seg på verdensbasis vurderes vernet av liv og
helse som viktigere enn øvrige rettigheter som for eksempel forsamlingsfrihet. Plikten til å
ivareta retten til liv og helse omfatter tiltak som er nødvendige for å forebygge, behandle og
kontrollere epidemiske og andre sykdommer. Dette innebærer ikke bare plikt til å behandle
pasienter, men også til å forebygge smittespredning.
Øvrige menneskerettigheter må også ses i sammenheng med smittevernlovens formål om å
verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de
overføres i befolkningen, jf. § 1. Videre pålegger smittevernloven § 7-1 kommunen å sørge
for at alle som bor eller oppholder seg i kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret
nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie.
Begrensningen på arrangementer og antall mennesker som kan samles utgjør inngrep i
bevegelsesfriheten, forsamlingsfriheten og retten til familieliv. Retten til forsamlingsfrihet er
forankret i Grunnloven § 101 andre ledd og EMK artikkel 11, og verner i utgangspunktet alle
former for fredelige forsamlinger, også dagligdagse og selskapelige anledninger. Kjernen i
forsamlingsfriheten er likevel beskyttelse av meningsfrihet og ytringsfrihet gjennom
demonstrasjoner og politiske forsamlinger.
Retten til respekt for privatliv følger av Grunnloven § 102 og EMK art. 8, jf. mrl. § 2. EMK art.
8 skal ved motstrid gå foran norsk lov, jf. mrl. § 3.
Grunnloven § 102 om retten til respekt for privatlivet og familielivet lyder:
«Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen
sin». Bestemmelsen inneholder ingen nærmere definisjon av hva som omfattes av denne
rettigheten, med unntak av at husransakelser ikke kan finne sted annet enn i kriminelle
tilfeller.
Tilsvarende bestemmelse er nedfelt i EMK art. 8 om retten til respekt for privatliv og
familieliv:
«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse».
Retten til respekt for privatlivet omfatter først og fremst den fysiske integritet og intime
områder av privatlivet, men omfatter også overvåkning og bruk og lagring av
personopplysninger. Retten til respekt for familielivet omfatter forholdet mellom nære
slektninger som foreldre og barn, og også besteforeldre og barnebarn. Mange dommer etter
EMK art. 8 har omhandlet begrensninger i adgangen til å pleie samvær med barn.
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Retten til respekt for privatliv er ikke absolutt. Det betyr at det er anledning til å gripe inn i
rettigheten på nærmere bestemte vilkår. Vilkårene som må være oppfylt går frem av EMK
art. 8(2). Grl. § 102 inneholder ikke en slik unntaksadgang, men Høyesterett har slått fast at
de samme begrensingene som i EMK art. 8(2) også gjelder etter Grunnloven. Bestemmelsen
lyder:
«Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt
når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til
den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge
uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres
rettigheter og friheter».
Inngrep i rettigheten må således være hjemlet i norsk rett ved formell lov, jf. Grl. § 113.
Videre må inngrepet skje for å beskytte et anerkjent legitimt formål, og må være nødvendig i
et demokratisk samfunn.
Det er tidligere redegjort for lovgrunnlaget i smittevernloven, samt for de smittevernfaglige og
beredskapsfaglige vurderinger som utgjør beskyttelsesverdige og legitime formål.
Kravet om at inngrepet må være nødvendig i et demokratisk samfunn,
proporsjonalitetsprinsippet, forutsetter en mål/middel-analyse. Målet er smittevern og
opprettholdelse av helse- og samfunnskritiske tjenester, mens middelet er de
smittebegrensende tiltakene. Proporsjonalitetsprinsippet krever for det første at middelet er
egnet til å oppfylle målet, og middelet må være nødvendig for å nå målet. Til slutt må det
være en rimelig balanse mellom det innbyggerne må tåle, og behovet for å gripe inn,
vurderingen beror her på et verdivalg.
Det kan således gjøres inngrep i menneskerettighetene dersom vilkårene for dette er oppfylt.
Norges Institusjon for Menneskerettigheter uttaler (i rapport om ivaretakelsen av
menneskerettighetene ved håndteringen av utbruddet av covid-19) at myndighetene må ha
en ganske vid skjønnsmargin til å vurdere hvilke begrensninger som er nødvendig av hensyn
til smittespredning under en epidemi som covid-19.
Det gjøres i det følgende rede for vurderinger av forholdsmessighet og proporsjonalitet for de
enkelte tiltakene.
Begrensningen på antall deltakere ved private arrangementer
Begrensninger på antall deltakere ved sammenkomster i private hjem har tidligere i
pandemien, og også av nasjonale myndigheter, vært vurdert og benyttet som et
hensiktsmessig smittebegrensende tiltak ettersom en har erfart at smitte særlig spres i slike
sammenhenger. Det gjelder for tiden et nasjonalt råd om ikke å ha flere enn fem gjester i
private hjem, og også å begrense antallet nærkontakter over tid. Nasjonale begrensninger
gjelder overalt, også der det er lavt smittetrykk. Det er derfor lagt opp til at den enkelte
kommune innfører lokale tiltak ut fra lokale behov og den lokale smittesituasjonen.
Storbykommuner med høyt smittetrykk har i tillegg blitt særskilt oppfordret om å vurdere
innføring av flere spesifikke restriksjoner, herunder begrense antall deltakere på private
sammenkomster.
Begrensning på antall personer ved private sammenkomster i private hjem vurderes fortsatt
som nødvendig ettersom smittesporing har vist at dette er en hovedarena for
smittespredning. En har sett at nedstengning av aktiviteter og begrensninger på offentlige
arrangementer har ført til at flere i stedet samles privat. Samtidig er det kjent at risikoen for
økt smittespredning øker jo flere som er samlet, og at risikoen for spredning av smitte til nye
miljøer øker jo flere miljøer som «blandes». Avstandskravet ser heller ikke ut til å bli
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tilstrekkelig overholdt på private arenaer. Begrensningen på antall deltakere ved private
sammenkomster i private hjem, hytter mm. er et inngripende tiltak, men slik
smittesituasjonen i Bergen er nå, er det avgjørende å få kontroll på smitten. Begrensningen
på private sammenkomster vurderes som et målrettet og effektivt tiltak som treffer på
arenaer hvor smitte skjer. Tiltaket vurderes derfor som nødvendig for raskt å begrense
ytterligere smittespredning.
Spørsmålet rundt begrensning av antall personer i private arrangement, også i eget hjem,
har vært oppe til diskusjon med lokale og nasjonale smittevernmyndigheter en rekke ganger
de siste månedene. Tiltaket er fortsatt midlertidig og det foreslås en videreføring på to uker.
Hvorvidt tiltaket er forholdsmessig baseres på en vurdering av hensynet til innbyggernes
frihet til å leve så normalt som mulig, og ha besøk og sammenkomster i egne hjem. Det er
gjort unntak for større husstander, og barn kan inngå i flere husstander. Hensynet til barn er
også ivaretatt ved adgangen til at barn i barnehage- og/eller barneskole-alder i samme
kohort kan treffes på fritiden. Det er ikke innført begrensninger på adgangen til å motta
nødvendig hjelp og helsetjenester i hjemmet. Når det gjelder hensynet til forebygging av
ensomhet har de som bor alene anledning til å ha flere gjester enn der det allerede er flere i
husstanden. Begrensningen rammer heller ikke selve adgangen til samvær da det er adgang
til å være flere sammen andre steder.
Det at tiltaket er midlertidig og kortvarig er i seg selv et forhold som gjør tiltaket mindre
inngripende enn om tiltaket hadde hatt lengre varighet. En forlengelse av forskriften, og
dermed tiltaket, med to nye uker medfører samtidig at tiltakets varighet mer enn dobles i
forhold til den vedtatte forskriften 6. november 2020, jf. byrådssak 1301.3/20. Det at
smitteutviklingen per dags dato ikke lenger er økende, men flatet ut og kan være
nedadgående, er et annet element som må tas høyde for når forholdsmessigheten og
proporsjonaliteten i tiltaket skal vurderes på nytt.
Selv om tiltaket medisinsk- og smittevernfaglig anses å være nødvendig, som redegjort for
over, og risikoen for smitte øker jo flere som er samlet, må det på nytt vurderes om mindre
inngripende tiltak eller unntak fra bestemmelsen, kan være tilstrekkelig.
Ettersom tiltaket anses særlig inngripende i de tilfeller hvor det rammer hensynet til
familielivet, foreslås det en oppmyking av bestemmelsen ved at det gis adgang til at
husstander som består av fire eller flere medlemmer kan ha inntil to gjester. Konkret foreslås
følgende tillegg i bestemmelsens § 3 2. ledd, slik at den lyder: «I husstander som har mer
enn fem medlemmer kan alle medlemmer likevel være til stede samtidig. I tilfeller der alle
medlemmer er til stede samtidig kan husstander på fire eller flere medlemmer likevel ha inntil
to gjester». Forslaget omfatter alle husstander, også de som bor i kollektiver ettersom også
studenter og andre vil kunne ha behov for å kunne få besøk av familie og nære venner.
Begrensningen gis ikke lenger varighet enn nødvendig, og smittesituasjonen vil bli vurdert
fortløpende opp mot opprettholdelse av tiltaket. Begrensningen på antall personer samtidig til
stede i private hjem, vurderes ikke å overskride rammene for menneske-rettighetene og den
adgang som er gitt til å fastsette unntak.
Utover dette omfatter gjeldende bestemmelse både innendørs og utendørs sammenkomster
i private hjem, hytter o.l. Formålet var å hindre samlinger på steder som små terrasser og
balkonger. Ettersom det ikke er vurdert som om dette utgjør en utfordring i praksis, og smitte
i mindre grad overføres utendørs, foreslås utendørs-begrensningen fjernet forutsatt at kravet
til én meters avstand overholdes.
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Vurdering av de øvrige tiltakene i forskriften, samt vurdering av enkelte tiltak som ikke
foreslås innført.
Begrensinger i fritidsaktiviteter, breddeidrett og treningssentre
I forbindelse med fritidsaktiviteter kan det være vanskelig å ivareta god håndhygiene og
unngå å berøre steder som andre har berørt.
Breddeidrett for voksne
I tråd med regjeringens anbefaling er det innført stans i breddeidrett for voksne over 20 år
gjennom forskriftsfestet forbud.
En tidsavgrenset stenging av fritidsaktiviteter innenfor breddeidretten er inngripende for alle.
Voksne har muligheter til å finne andre aktiviteter som har liten smitterisiko. For barn
vurderes det at tiltaket har større negativ effekt, samtidig som erfaring hittil viser at barn har
en beskjeden rolle i smittespredning. Derfor er det gjort unntak for barn og unge under 20 år.
At voksne har mulighet til å gjennomføre fysisk aktivitet utendørs i mindre grupper enn
gjennom breddeidretten gjør at tiltaket anses som mindre inngripende. Sett opp mot effekten
av tiltaket knyttet til smittevern anses tiltaket som forholdsmessig riktig og nødvendig.
Breddeidrett for barn
Opprettholdelse av aktiviteter for barn og unge vurderes i dagens situasjon som viktig, og
inntil videre er det ønskelig å opprettholde et slikt tilbud.
For barn og unge under 20 år opprettholdes derfor treningstilbud, mens turneringer, cuper,
kamper og lignende forbys. Tiltaket vil fortsatt bidra til å begrense smittespredning ettersom
treninger foregår i nærmiljøet, mens avlysning av kamper og lignende vil bidra til
begrensning av smittespredning i regionen.
Barn kan i mindre grad enn voksne selv finne andre aktiviteter enn breddeidretten. Det vil
også ha en større konsekvens for barn og unge sosialt om breddeidrett for barn og unge
stenges totalt. Nedstenging av kamper, turneringer og cuper vil begrense både fysisk kontakt
og mobilitet og vurderes som tilstrekkelig. Stenging også av trening og annen organisert
aktivitet vurderes pr. nå som mer inngripende, og vil ikke stå i forhold til effekten av et slikt
tiltak.
Treningssentre, idrettshaller, svømmehaller o.l.
Regjeringen har bedt om at det vurderes stengning eller begrensning av virksomheter og
aktiviteter som har stort potensiale for smittespredning, som for eksempel svømmehaller,
treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker og andre offentlige steder der
mange møtes innendørs.
Det er et mål å opprettholde tilbud for barn og unge, og treninger for barn og unge tillates
derfor fortsatt. Det gis også unntak for skoleundervisning for barn og unge.
Bingohaller og lignende aktivitetstilbud, samt museer og lignende tilbud er stengt. Biblioteker
stenges for aktiviteter og opphold, men det gis adgang til utlån og innlevering av bøker.
Øvinger og organiserte fritidsaktiviteter for voksne tillates ikke.
En tidsavgrenset stenging av fritidsaktiviteter er inngripende for alle. Voksne har muligheter
til å finne andre aktiviteter som har liten smitterisiko. For barn vurderes det at tiltaket har
større negativ effekt, samtidig som erfaring hittil viser at barn har en beskjeden rolle i
smittespredning. Derfor er det gjort unntak for kultur og fritidsaktiviteter for barn og unge.
Definisjoner følger nasjonal forskrift og nasjonale veiledere. Unntaket gjelder barn og unge
under 20 år.
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Treningssentre
Mange virksomheter har tatt et stort ansvar for smittevern, og det er frem til nå ikke bekreftet
mange tilfeller av smitte på treningssentre. Det har derfor særlig vært vurdert om slike
virksomheter kan unntas fra forskriften helt, eller med ytterligere krav til smittevern utover det
som har vært tidligere. Vurderingen må bygge på om krav til stengning av treningssentre er
forholdsmessig riktig og nødvendig i dagens smittesituasjon. Det må vektes belastningen
særlig for den enkelte som har behov for fysisk aktivitet, men også belastningen på bransjen.
Opp mot dette må vurderes risiko for smitte knyttet til disse lokalitetene.
Ved gode smittevernrutiner er det mulig å holde smitterisikoen lav. Trening er for mange et
viktig helsetiltak, og en ser at smitteverntiltak kan ivaretas på en god måte ved bemannede
steder, og ved individuelle trening. Det er imidlertid de siste fire ukene flere tilfeller hvor
treningssenter oppgis som sannsynlig smittested. Selv om antallet er begrenset hittil, viser
dette et potensial for smittespredning som tilsier restriksjoner så lenge det generelle
smittetrykket er høyt.
Det tillegges også vekt at barn og unge i mindre grad enn voksne rammes av dette tiltaket.
Inntil en ser en markert nedgang i smittetall, anses det derfor som forholdsmessig og
nødvendig fortsatt å holde treningssentre stengt.
Nasjonal anbefaling om 2 meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs.
Et slikt krav er vanskelig å gjennomføre i praksis både under utøvelse av fritidsaktiviteter og
aktiviteter knyttet til arbeidssituasjon. Tiltaket antas å være ment ved gjennomføring av
aktiviteter, og ettersom de fleste aktiviteter nå stenges, vurderes det ikke som
hensiktsmessig å forskriftsfeste et slikt krav. Befolkningen oppfordres likevel til å sørge for at
det holdes 2 meter avstand ved fysisk aktivitet innendørs.
Arrangementer på offentlig sted
Begrensningen på denne typer arrangementer rammer kulturnæringen hardt.
Arrangementer med faste sitteplasser vil kunne gjennomføres på en smittevernfaglig god
måte. Det er samtidig et mål å begrense sosial kontakt og mobilitet i samfunnet generelt.
Adgang til gjennomføring av store arrangementer er således ikke i tråd med generelle
anbefalinger om redusert sosial kontakt. Den nasjonale anbefalingen er maks 20 deltakere
ved private arrangementer på offentlig sted.
En ser at smitteverntiltakene kan ivaretas på en god måte i store lokaler, på kino ol, med en
ansvarlig arrangør. Med den pågående smitteutbredelsen i Bergen er enkle og tydelige
retningslinjer viktig. Det legges dermed ikke opp til å skille mellom offentlige arrangementer
og private arrangementer på offentlig sted. Det forskriftsfestes derfor et generelt forbud mot
mer enn 20 deltakere på arrangementer på offentlig sted. Dette innebærer et forskriftsfestet
forbud som også er i tråd med nasjonalt anbefalt antallsbegrensning for private
sammenkomster på offentlig sted.
Alle arrangementer, også livssynsseremonier som dåp, konfirmasjoner, bryllup og lignende
omfattes dermed av forbudet. Det bør imidlertid gis et unntak for gravferder, med en grense
på tillatt antall deltakere på 50. Minnesamvær vil imidlertid omfattes av begrensningen på 20.
Opptellingen av personer som inngår i antallet deltakere vil følge nasjonale veiledere, slik at
for eksempel arrangører ikke inngår i antallet.
For alle arrangementer stilles krav om faste sitteplasser.
Selv om det ikke vurderes som nødvendig å forby alle arrangement på det nåværende
tidspunkt, anbefales det imot å avholde arrangementer.
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Covid-19 smitter lettere innendørs enn utendørs. Derfor er det viktig å begrense antall
deltakere på alle innendørs arrangementer, selv om offentlige steder kan ha et stort areal og
godt ventilasjonssystem. En kan tenke seg en differensiering på bakgrunn av arealet for
arrangementet, men det vil være vanskelig å lage gode kriterier for dette. Det skal uansett
være mulig å holde minst 1 meters avstand til personer utenom egen husstand.
Antallsbegrensningen reduserer også antall personer som reiser med buss og bane og
motvirker at det oppstår køer med videre.
Tiltaket gjør det mulig for familier og venner å treffes. Dette er viktig når det er satt en grense
på 5 personer ved private sammenkomster, selv når muligheten for å ha inntil to gjester
styrkes for husstander på fire eller flere. Antall personer som samles, er avgjørende for
smitterisiko og 20 deltakere er en akseptabel risiko. Dette forutsatt at de generelle
smittevernreglene etterleves. Det er satt en høyere grense for begravelser, da det er svært
viktig for pårørende og venner å få ta avskjed med sine nærmeste.
Tiltaket vurderes å være forholdsmessig og nødvendig.
Tiltaket vil gi sterkt redusert omsetning for kulturinstitusjoner, hoteller og andre som står som
arrangør for arrangementer på offentlig sted, og kommunen oppfordrer staten til å komme
med kompensasjonsordninger.
Serveringssteder og utelivsbransjen
Begrensningene rammer næringen hardt, og det er kommet anmodninger om å øke skjenkeog åpningstiden med en time.
Regjeringen anbefaler stengning eller skjenkestopp kl. 22.00 eller tidligere. Et alternativ vil
være å innføre et skille mellom steder med og uten servering av alkohol. Dette medfører
imidlertid risiko for at ikke alle vil komme til å etterleve kravet om skjenkestopp. Et felles
tidspunkt antas å ville bli oppfattet som mer rettferdig, mer forutsigbart, og lettere å forholde
seg til. Stengning tidligere enn kl. 22 har vært vurdert. En har imidlertid sett størst
smittespredning i private sammenkomster, og det bør være åpent for en viss mulighet for
innbyggerne til å kunne møtes på smittevernfaglig tryggere møtesteder.
Det foreslås på denne bakgrunn å forskriftsfeste påbud om stengning av serverings- og
skjenkesteder kl. 22. Salg av takeway omfattes ikke, og unntaket for takeway etter kl. 22.00
gjelder også serveringssteder som vanligvis ikke selger takeaway.
Det er registrert mye smitte på enkelte utesteder. Inntak av alkohol ser ut til å redusere folks
bevissthet omkring avstandsregler og håndhygiene. Smittesporingsarbeidet blir også
krevende når det har vært mange gjester innom utestedet. For å klare å komme i kontakt
med mulig smittede gjester, er det viktig at utestedene kan utlevere opplysninger om
gjestene til smittevernkontoret.
Ved å redusere lydnivå på musikk på utesteder, unngår en at folk står for tett sammen når de
skal snakke. Ved vanlig samtale spres det mye dråper med pusten. Når stemmen heves,
øker også mengden dråper. Risiko for å spre virus er da stor. Høyt alkoholinntak resulterer i
mindre etterlevelse av smitteverntiltak. Ved å stenge utesteder kl. 22.00 er det et mål at
personer skal bli mindre beruset.
Tiltaket vil gi redusert omsetning for serveringssteder, hoteller, reiseliv og utelivsbransjen, og
kommunen oppfordrer staten til å komme med kompensasjonsordninger. At serveringssteder
kan holde åpent i begrenset tidsrom, kan gi noe inntjening i de tilfeller en ikke ser seg nødt til
å stenge helt og gir folk en sosial arena. De fleste serveringssteder har gode
smittevernrutiner, noe som begrenser smittespredningsrisiko. Tidspunktet for stengning blir
et kompromiss mellom å opprettholde serveringssteder som en sosial arena, og mulighet til å
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innta mat og drikke, og det å unngå at stigende rus og svekket etterlevelse av
smitteverntiltak inntreffer utover kvelden.
Tiltaket vurderes å være forholdsmessig og nødvendig.
Restriksjoner på butikker, kjøpesentre og lignende
Matbutikker, apoteker og tilsvarende tilbud som regnes for offentlige steder må nødvendigvis
kunne holde åpent, og stengning av slike tilbud vil innebære svært inngripende tiltak overfor
innbyggerne. Det anbefales imidlertid å begrense antall tillatte kunder samtidig i butikklokaler
og på kjøpesentre. Det gjøres ved å stille krav til at det kan holdes 2 meters avstand i lokalet,
slik at regelen om avstand på minst 1 meter er enklere å overholde i hele butikklokalet for
ansatte og kunder. Butikker må dermed beregne antall tillatte kunder samtidig i lokalet ut fra
størrelsen på arealene. Det stilles krav til at både den enkelte butikk og kjøpesentre sørger
for at det ikke slippes inn flere kunder enn størrelsen på lokalet tillater. Det stilles videre krav
til vakthold når dette er nødvendig for å overholde kravet.
Det har ikke vært påvist mange smittetilfeller i butikker, men med mange tilfeller hvor det ikke
er mulig å spore smittekilden, er det en risiko for å bli smittet der mange mennesker treffes.
Særlig er det en risiko når mange tar på samme handlevogner, står i kø ved ferskvaredisk
eller i kø til kasse. Det er imidlertid liten risiko for smitteoverføring ved kun å passere
hverandre. Å pålegge butikker å redusere innslipp av kunder for å forhindre trengsel, er et
effektivt og lite inngripende tiltak.
Tiltaket vurderes å være forholdsmessig og nødvendig.
Krav til bruk av munnbind/ansiktsmaske på kollektivtrafikk, taxi og innendørs på offentlig sted
Det er i Bergen kommunes gjeldende forskrift påbud om bruk av munnbind på
kollektivtransport og innendørs på offentlig sted når avstandskravet på én meter ikke kan
overholdes. På skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder
skal munnbind/ansiktsmaske etter gjeldende forskrift brukes når en beveger seg i lokalet
og avstandskravet på én meter ikke kan overholdes. Det er også påbud om
munnbind/ansiktsmaske i taxi for passasjerer. Det samme gjelder fører når det er
passasjerer i taxien. Unntak gjelder i alle tilfeller for barn under ungdomsskolealder, samt for
personer som av medisinske eller andre helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind.
Et generelt krav om bruk av munnbind, uavhengig av avstandskrav, har vært vurdert. FHI har
imidlertid signalisert bekymring for at avstandskravet ikke vil bli respektert ved et generelt
krav om bruk av munnbind. Uheldige konflikter eller stigmatisering av personer når kravet
ikke kan etterleves bør også unngås. Effekten av bruk av munnbind avhenger også av
korrekt bruk, og rene hender før munnbind tas av og på er viktig.
Det anbefales at gjeldende bestemmelse om bruk av munnbind/ansiktsmaske videreføres,
men med en mindre justering etter råd fra Vest politidistrikt: «Munnbind/ansiktsmaske [skal]
brukes når det er fare for at én-meters avstandskravet ikke kan overholdes». Dette gjør at
påbudet er enklere å forholde seg til, er enklere for politiet å følge opp og tydeliggjør at en
må medbringe munnbind/ansiktsmaske i tilfelle avstandskravet ikke kan overholdes –
samtidig som avstandskravet defineres som det viktigste tiltaket.
Vest politidistrikt har videre påpekt at det er uklart hvorvidt kravet til bruk av munnbind også
gjelder frisører og lignende. Kravet gjelder på offentlig sted Frisører og lignende bransjer er
imidlertid regulert i den nasjonale Covid-19 forskriften § 15 om krav til smittevernfaglig
forsvarlig drift for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og
hulltakingstjenester mv når avstandskravet ikke kan overholdes, og skal følge denne. For å
unngå misforståelser vil dette bli presisert i Bergen kommunes lokale forskrift.
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Rett bruk av munnbind reduserer smitterisiko. Effekten av munnbind er omdiskutert,
dokumentasjonen er mangelfull, men ut fra beste tilgjengelige kunnskap har det en
beskjeden, men positiv effekt. Det er viktig å være oppmerksom på at det å holde avstand er
mer effektivt, og bruk av munnbind må ikke føre til at man slurver med avstandsreglene. I
enkelte situasjoner er det imidlertid ikke alltid mulig å holde nødvendig avstand, og munnbind
er da et tiltak som reduserer risiko, forutsatt riktig bruk.
Munnbind er lett tilgjengelig. Det er ikke krav om å bruke medisinsk munnbind. Munnbind av
tøy eller stoff kan også brukes, men må da vaskes etter bruk.
Tiltaket vurderes å være forholdsmessig og nødvendig.
Obligatorisk hjemmekontor
Regjeringen anbefaler å innføre krav til obligatorisk hjemmekontor. Bergen kommune har
hittil anbefalt hjemmekontor der dette er mulig. Det forskriftsfestes nå at bruk av
hjemmekontor skal benyttes når dette er mulig. Unntak for samfunnskritiske tjenester,
tjenester innen psykisk helse, samt for tjenester til sårbare grupper av barn og unge følger
Helsedirektoratets veileder for hjemmekontor. Det presiseres at det er arbeidsgiver som er
ansvarlig for å vurdere om det er mulig å utføre arbeidet ved hjemmekontor. Også
arbeidsreiser bør reduseres til det strengt nødvendige.
For Bergen kommunes ansatte forlenges gjeldende pålegg om bruk av hjemmekontor og
ytterligere begrensning av fysiske møter og jobbreiser.
Politiske møter avholdes fra og med 5. november og inntil videre digitalt.
Det er kun i enkelte tilfeller påvist smitte på arbeidsplasser i Bergen, og den viktigste
begrunnelsen for dette tiltaket er behovet for å redusere sosial mobilitet. Når færre reiser til
og fra arbeid, blir det mindre belastning på buss og bane. Helse- og utdanningspersonell
som er helt avhengige av å gå på arbeid, kan da være tryggere når de benytter buss og bane
fordi kapasiteten er redusert, og det reduserer risiko for å ikke kunne overholde 1 meter til
andre passasjerer.
Arbeidsgiver vurderer selv om det er mulig å gjennomføre arbeidet ved hjemmekontor og
negative effekter er dermed begrenset.
Tiltaket vurderes å være forholdsmessig og nødvendig.
Høyskole, universitet, videregående opplæring, grunnskole og barnehage.
Universitet og høyskolesektoren
Av hensyn til smittebegrensning viderefører Bergen kommune krav til digital undervisning på
universiteter, fagskoler og høgskoler. Det gis unntak for praktiske prøver og praktiske
eksamener som ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamen. Det gis også unntak for
klinisk undervisning, samt for utstyrsintensiv undervisning for mindre grupper som ikke kan
løses digitalt. Videre gis det unntak for nødvendig praksis.
Det er påvist mange smittetilfeller blant unge, men de er i all hovedsak smittet utenfor
campus. Tiltaket er inngripende, spesielt for nye studenter som ikke har etablert et sosialt
nettverk. Utdanningsinstitusjonene er oppmerksomme på problemet og setter inn tiltak for å
motvirke ensomhet og isolasjon. Mye av undervisningen får dessuten redusert kvalitet når
det må gjennomføres som digital undervisning, selv om digital undervisning er mulig.
Det er åpnet for unntak som forvaltes av utdanningsinstitusjonene selv.
Tiltaket vurderes å være forholdsmessig og nødvendig.

20

Videregående skole:
I den gjeldende forskriftens periode har videregående opplæring vært gjennomført på rødt
nivå. Tiltaket er inngripende og ikke ønskelig å videreføre lenger enn høyst nødvendig. Dette
er vurdert i dialog med Vestland fylkeskommune og FHI. Med så høyt smittetrykk som vi har
hatt i aldersgruppen for elever i videregående skoler den siste tiden, har det vært ansett
nødvendig med rødt nivå, men tiltaket bør avsluttes så snart det anses forsvarlig.
Vestland fylkeskommune har gitt uttrykk for at driften i perioden med rødt nivå har gått greit.
Det er færre samtidige elever på skolene, noe som gjør det enklere å overholde
smittevernreglene. Konsekvensene ved smitte er også lavere da det er færre nærkontakter.
Skolene har innrettet driften i henhold til rødt nivå. Vestland fylkeskommune ønsker at rødt
nivå videreføres inntil smittetrykket går ned. Driften er omorganisert slik at tilrettelagte
grupper og praktiske fag prioriteres. Dette fungerer godt.
Det er viktig at elevene får fysisk undervisning. Vi vurderer at dette innfris tilstrekkelig under
rødt nivå. Alle elever får min 50% fysisk undervisning.
Tiltaket vurderes å være forholdsmessig og nødvendig.
Ungdomsskolene:
Innføring av rødt nivå på ungdomsskoler har vært vurdert, men er foreløpig frarådet av FHI.
Ungdomsskolene har i utgangspunktet en mer markert kohortorganisering enn videregående
skole. Til nå har en sett liten grad av smitte overført mellom personer i skoledriften, selv om
det har vært enkelttilfeller av dette i Bergen de siste ukene. De elevene og ansatte som er
smittet har i all hovedsak blitt smittet i hjemmet. Det betydelige antallet karantener som har
vært i skolene skyldes enkeltelever eller ansatte som har vært på skolen etter smitte fra
andre nærkontakter. Dette tilsier at ytterligere og strengere smitteverntiltak kan være tiltak
utover det som er forholdsmessig og nødvendig.
En viktig vurdering knyttet til smittevern i barne- og ungdomsskole vil være i hvilken grad
tiltakene går ut over enten de faglige eller de psykososiale forholdene for elevene.
Heving av smitteverntiltak til rødt nivå vil i stor grad medføre at elever en eller flere dager i
uken vil ha digital undervisning. Selv om både ansatte og elever gjennomfører digital
undervisning på en svært god måte, forholdende tatt i betraktning, vil tilbudet faglig være
dårligere enn ved fysisk oppmøte.
For sårbare barn og for barn med spesielle behov vil det være særlig utfordrende med
smitteverntiltak på rødt nivå.
Nasjonale og lokale helsemyndigheter vurderer at tiltakene på gult nivå er adekvate og
tilstrekkelige slik smittesituasjonen er pr. i dag.
Ved et betydelig smittetrykk i skolene, og hyppig smitte mellom elever, mellom ansatte eller
mellom elever og ansatte vil rødt nivå på smitteverntiltak være et nødvendig og
hensiktsmessig tiltak.
Det innføres ikke rødt nivå på ungdomsskoler nå, men skolene er forberedt på å kunne
innføre rødt nivå på kort varsel.
Barneskole og barnehage
De negative konsekvensene av rødt nivå vil være enda mer alvorlig i barnehage og
barneskole enn ungdomsskole, og kohortorganiseringen er også enda mer markert. Det vil
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derfor ikke bli vurdert rødt nivå her så lenge det er gult nivå på ungdomstrinnet, eller andre
forhold tilsier det.
Det innføres ikke rødt nivå i barnehager og på barneskoler nå.
Besøksrestriksjoner på helseinstitusjoner
Særlig på sykehjem er covid-19 svært farlig. Eldre har høy sannsynlighet for å utvikle alvorlig
sykdom når de smittes. Sykehjemmene har i stor grad klart å avgrense smitte. Det er svært
inngripende å ha restriksjoner på besøk. Smitte har kommet inn på sykehjem både fra
gjester og fra symptomfrie ansatte. Det er åpnet opp for noe besøk, men det vurderes om
helt nødvendig å ha streng kontroll for å forhindre nye smitteutbrudd. Sannsynligheten for at
dette skal skje er høy når det er mye smitte i byen.
Tiltaket vurderes å være forholdsmessig og nødvendig.
Oppsummering
Vurderingen har vist at det foreligger et tvingende behov for tiltakene. Tiltakene vurderes
som nødvendige for å verne liv og helse og sårbare grupper, men også for å opprettholde
kapasiteten innen helsetjenestene både til koronapasienter og til annen helsehjelp. Å unngå
kollaps i helsetjenestene slik en har sett eksempler på andre steder i Europa er avgjørende.
Videre har hensynet til opprettholdelse av kapasitet til testing og smittesporing høy prioritet,
samtidig som øvrige samfunnstjenester skal ivaretas.
Tiltakene skal samlet ha som mål å ta ned den generelle mobiliteten i samfunnet, og
redusere antallet treffpunkter som øker faren for potensielle nærkontakter.
Tiltakene vurderes også å stå i rimelig forhold til inngrepet overfor innbyggerne. Tiltakene
videreføres for en kort periode, og anses derfor som mindre inngripende enn strengere og
mer varige tiltak. Tiltakene innføres også med tanke på å unngå enda strengere
begrensninger og ytterligere nedstengning.
Begrensningen vurderes som hensiktsmessig og formålstjenlig selv om en vet at
sykdommen og videre smitte ikke vil kunne stanses på denne måten alene. En begrensning
av smittespredning, og spredning av smitte og sykdom over tid, vil likevel gjøre tjenestene
bedre i stand til å håndtere pandemien inntil vaksinering er på plass.
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