Fra: Susanne Olsen (Susanne.Olsen@helsedir.no)
Sendt: 01.12.2020 10:22:59
Til: Berit Skaug
Kopi: Tor Claudi; Anna Margrethe Welle
Emne: Svar på henvendelse - 20/10069-530 - COVID-19 - Henvendelse vedrørende
gjennomføring av
bystyremøte og smittevernbestemmelser
Vedlegg:
Hei og takk for deres henvendelse
Vi beklager at det har tatt oss noe tid å gi dere et svar.
Dere stiller spørsmål rundt gjennomføringen av et bystyremøte, og om dette vil anses som et
arrangement etter
covid‐19‐forskriften § 13. I det følgende vil vi besvare deres spørsmål.
1. Blir dette bystyremøtet å anse som et arrangement etter § 13 i Covid‐19‐
forskriften?
Arrangement defineres i covid‐19‐forskriften § 13 første ledd som "følgende sammenkomster på
offentlig sted eller
i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus,
forsamlingshus, konferansesaler
og haller
a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men
ikke organiserte
øvelser, trening og prøver
c. seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten
servering av alkohol,
men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller
universitet
d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og
konfirmasjon
e. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige
organisasjoner
f. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale
samlinger i tilknytning til
arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av
alkohol i
forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster"
Det fremgår av bokstav c i definisjonen over at "møter eller sammenkomster som ledd i ordinært
arbeid" ikke
anses som arrangementer etter forskriften. Etter Helsedirektoratets vurdering, vil
gjennomføringen av et
bystyremøte kunne anses som et møte som er et ledd i ordinært arbeid. Bystyremøtet vil da ikke
anses som et
arrangement etter covid‐19‐forskriften.
2. Hvis ja – hvilken deltakerbegrensning vil ligge til grunn?
Ettersom vi vurderer at dette møtet ikke anses som et arrangement etter covid‐19‐forskriften, er
det ikke gitt

nasjonale føringer om antallsbegrensning. Alle som er til stede bør likevel holde minst 1 meter
avstand til andre,
man bør sørge for god håndhygiene og personer som er syke bør ikke være til stede. Man bør
også planlegge for at
man unngår unødvendig mingling og at det ikke er flere personer til stede enn det som anses
nødvendig.
Når det gjelder spørsmål 3‐5, anses disse ikke som relevante, ettersom Helsedirektoratet
vurderer at tilstelningen
ikke anses som et arrangement etter covid‐19‐forskriften.
Ta gjerne kontakt igjen dersom dette er uklart.
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Emne: Gjennomføring av bystyremøte og smittevernbestemmelser
Hei Helsedirektoratet.
Vi trenger en avklaring på bestemmelsene i Covid‐forskriften fra dere. Saken er som følger:
Bodø bystyre skal gjennomføre todagers bystyremøte 9. og 10. desember. I dette møtet skal
bystyret
behandle budsjett/ økonomiplan og en rekke andre saker. Det er besluttet at møtet skal
gjennomføres som
et fysisk møte, da det blir vurdert som svært krevende å skulle gjennomføre et bystyremøte med
så
omfattende saksliste som fjernmøte på Teams.
Bodø bystyre har 39 medlemmer. I tillegg møter undertegnede som protokollfører, rådmannen
og
kommunaldirektørene, til sammen 48 personer. Ofte møter saksbehandlere når «deres saker»
skal
behandles for å kunne svare på spørsmål. Til sammen vil det være mer enn 50 deltakere, men
det er fullt
mulig å begrense at det aldri er mer enn 50 tilstede samtidig.
Vanligvis gjennomfører vi bystyremøter i bystyresalen på rådhuset. Vi klarer så vidt å overholde
avstandsregelen i selve salen, men det er krevende å gjennomføre pauser, avvikle lunch, tilgang
til

toaletter, kantina mv. innenfor smittevernbestemmelsene.
For å ivareta prinsippet om møteoffentlighet streames bystyremøtet på nett‐TV.
For å være sikre på at vi kan gjennomføre bystyremøtet og samtidig ivareta smittevernreglene
har vi planlagt å
flytte møtet ut av rådhuset og til Bodøhallen. I idrettshallen har vi 1250 m2 til disposisjon, og
dette vil gjøre
avviklingen av møtet mye enklere. Alle bystyrerepresentantene sitter ved separate bord og
stoler, men disse er
ikke fastmonterte. Øvrige tilhørere kan plasseres på tribuneområdet på anviste plasser. Vi
kommer til å vakter og
dermed ha oversikt over hvem som til enhver tid befinner seg i hallen.
Etter at vi har gjennomført møte med ledelsen for hallen om den praktiske gjennomføringen har
vi imidlertid en
del spørsmål som må avklares:
1. Blir dette bystyremøtet å anse som et arrangement etter § 13 i Covid‐19‐forskriften?
2. Hvis ja – hvilken deltakerbegrensning vil ligge til grunn?
3. Dersom det er en deltakerbegrensning på 50 personer, må dette være de samme 50
personene i løpet av
hele møtet og begge de to dagene?
4. Er det mulig å søke om dispensasjon fra bestemmelser i forskriften dersom det dokumenteres
at
smittevernbestemmelser blir ivaretatt?
5. Dersom vi bestemmer oss for å gjennomføre møtet «hjemme» på rådhuset; endrer dette
status for møtet
eller vil bystyremøtet fortsatt være å anse som et arrangement?
Vi håper på snarlig tilbakemelding på vår henvendelse. Kontakt meg gjerne på telefon dersom
det er behov for
ytterligere opplysninger.
Beste hilsen
Berit Skaug
Leder politisk sekretariat/
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