Anbefaler pause for arrangementer,
sammenkomster, trening og øvinger for
voksne
Bamble kommune anbefaler at arrangementer, sammenkomster og andre aktiviteter for voksne
reduseres til et minimum fra fredag 13. november fram til 4. desember på grunn av økende
smittenivå. Aktiviteter og arrangement for barn under 20 år kan gjennomføres så lenge
smittevernreglene overholdes.
Aktiviteter og arrangement for barn og unge under 20 år
Aktiviteter (treninger, øvinger, klubbkvelder og lignende), private sammenkomster (bursdager og
lignende) og kultur- og idrettsarrangement (kamper, konserter, forestillinger og lignende) for barn og
unge under 20 år kan gjennomføres så lenge statlige og regionale smittevernregler overholdes.
Arrangementer og private sammenkomster må meldes på Bamble kommune sitt
arrangementsmeldingskjema: https://form.jotform.com/202294089301047
Unngå aktiviteter, sammenkomster og arrangement for barn på tvers av kommunegrensene
De regionale smittevernreglene anbefaler at det ikke gjennomføres idrettsarrangement for barn
under 20 år på tvers av kommunegrensene. Bamble kommune anbefaler i tillegg at alle former for
aktiviteter, treninger, øvinger, sammenkomster og arrangement for barn under 20 år ikke
gjennomføres på tvers av kommunegrensene. Dette for å redusere importsmitte.
Reduser aktiviteter, sammenkomster og arrangement for voksne
De regionale smittevernreglene anbefaler stans i all breddeidrett for voksne. Bamble kommune
anbefaler i tillegg at arrangementer, sammenkomster og andre aktiviteter for voksne reduseres til et
minimum fram til 4. desember på grunn av økende smittenivå.
Meldeplikt for private sammenkomster og offentlige arrangement
Bamble kommune minner om at det er innført meldeplikt for alle offentlig arrangementer og for alle
private sammenkomster som gjennomføres på offentlig sted/leid lokale. Private sammenkomster i
eget hus/hytte/hage kan gjennomføres uten og meldes under forutsetning av at statlige regler om
maksimalt 5 gjester overholdes. Det er ansvarlig arrangør sitt ansvar å melde sammenkomsten /
arrangementet. Meldeskjema finnes her: https://form.jotform.com/202294089301047
Bamble kommune avlyser egne arrangement for voksne fram til 4. desember
Bamble kommune avlyser alle egne arrangement for voksne fram til 4. desember. Dette gjelder f.eks.
arrangement på Bamble bibliotek og litteratur hus. Kommunale arrangement for barn under 20 år
kan gjennomføres.
Kommunale utleielokaler er åpne
Selv om Bamble kommune anbefaler at aktiviteter, sammenkomster og arrangement for voksne
reduseres til et minimum, holder vi fortsatt idrettshaller, kulturlokaler og andre utleielokaler åpne for
utleie for å ivareta muligheten for å gjennomføre aktiviteter for barn under 20.

Tilstelninger: Sammenkomster, arrangement og møter
De statlige smittevernreglene gir detaljerte føringer og regler for gjennomføring av ulike typer
tilstelninger. De statlige smittevernreglene skiller mellom tre typer tilstelninger:
• Offentlige arrangement
• Private sammenkomster
• Møter som ledd i ordinært arbeid eller ordinær undervisning
Alle arrangementer og private sammenkomster skal meldes til Bamble kommune. Møter som ledd i
ordinært arbeid er ikke underlagt meldeplikt. Kommunen får en del spørsmål om hva som er
forskjellen mellom de ulike typene tilstelning og hvilke regler som gjelder.
Arrangement
Covid-19-forskriften definerer arrangement som følger:
«Med arrangementer menes i forskriften 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»
De statlige helsemyndighetene skiller videre mellom arrangementer som gjennomføres utendørs og
arrangementer som gjennomføres innendørs. I tillegg skiller de statlige reglene mellom
arrangementer som skjer i lokaler eller uteområder med «fastmonterte seter» og arrangementer
som skjer der det ikke er fastmonterte seter. Fastmonterte benker og sammenkjedede stolrekker
regnes ikke som fastmonterte seter. Fastmonterte seter finner man typisk i kinoer og kulturhus.
Tilstelning
Arrangement
Arrangement
Arrangement
Arrangement

Inne eller ute
Innendørs
Innendørs
Utendørs
Utendørs

Fastmonterte seter
Fastmonterte seter
Ikke fastmontert
Fastmonterte seter
Ikke fastmontert

Max antall deltakere
200
50
600*
200

* Utendørs på offentlig sted er det tillatt med inntil 600 personer, så lenge publikum sitter i
fastmonterte seter, og er inndelt i grupper på inntil 200 personer. Arrangøren skal sørge for at det er
minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid.
Private sammenkomster
Covid-19-forskriften definerer private sammenkomster som følger:

«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.»
De statlige smittevernreglene skiller mellom private sammenkomster som gjennomføres i eget hus,
hage, hytte eller lignende og private sammenkomster som gjennomføres i offentlige
forsamlingslokaler, leide lokaler eller lignende.
Tilstelning
Privat sammenkomst
Privat sammenkomst

Lokale
Eget hjem, hus, hytte eller hage etc.
Leid lokale / offentlig sted

Max antall gjester / deltakere
Maksimalt 5 gjester*
20

* Anbefalingen er at man i eget hjem, hage eller hytte ikke bør ha flere enn fem gjester i tillegg til de
som bor i boligen. Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan man være flere enn fem. Det
innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensingen på fem gjester gjelder
ikke for barn som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
Lenker og mer informasjon
• Covid-19-forskriften
• Helsedirektoratet samleside for beslutninger og anbefalinger om smittevern
• Regjeringen: Spørsmål og svar om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger
• Bamble kommunes meldeskjema for arrangementer og private sammenkomster i leid lokale

