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Svar på henvendelse fra Vestby kommune om tolkingen av covid-19forskriften

Hei
Statsforvalteren viser til kommunens e-post 18. mars 2021 om tolkingen av ulike bestemmelser i
covid-19-forskriften (vår ref. 2021/9353). Vi beklager at det har tatt noe tid å besvare henvendelsen.
1. Er et gullsmedverksted å regne som en butikk eller som et verksted på lik linje med et bilverksted?
Aktuell bedrift ønsker å ta imot kunder til timeavtaler for tilpasning av smykker etc.
Vestby kommune er per i dag omfattet av covid-19-forskriftens kapittel 5A om forsterkede
smitteverntiltak i enkelte kommuner – særlig høyt tiltaksnivå. Det følger av § 16b. første ledd bokstav
b. at butikker, med unntak av de som er listet opp i bestemmelsens nr. 1 til 9, skal holde stengt. En
naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at dette gjelder virksomheter som driver med salg av
ulike varer, slik at ulike typer verksteder som driver med reparasjoner faller utenom begrepet
«butikk» og kan holde åpent. Kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift i § 15b. vil gjelde.
2. Er det å gå natteravn å anse som et arrangement?
Det følger av forskriftens § 16c. at det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av
begravelser, bisettelser og vielser. Hva som skal regnes som et arrangement er nærmere definert i §
13. Det følger av bestemmelsens bokstav a og b at ulike idretts- og kulturarrangementer omfattes av
begrepet, men ikke «organisert trening» og «organiserte øvelser, trening og prøver». Statsforvalteren
forstår bestemmelsen slik at det først og fremst er enkeltstående sammenkomster som omfattes, og
ikke sammenkomster som skjer mer regelmessig, slik vi antar er tilfellet med natteravnordningen.
Med tanke på at ordningen også skjer utendørs, med god mulighet til å holde avstand til hverandre,
tolker vi regelverket slik at det ikke har vært hensikten å forby denne typen aktivitet. Vi viser også til
at § 16g. andre ledd åpner opp for at det er tillatt å organisere idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter
for barn- og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10
personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Hensikten med natteravnordningen er å
gjøre bysentrum og nærmiljø til trygge steder å være for alle, og de jobber for å oppnå positiv
kontakt mellom barn/ungdom og voksne ute på vandring. Når koronareglene og
koronaanbefalingene legger begrensninger på hvor mange som kan samles innendørs, er det naturlig
at flere unge møtes utendørs. Reelle hensyn taler derfor også for at denne ordningen kan
opprettholdes i «tiltak A-kommuner».
3. Kan et treningsstudio la en instruktør bruke lokalene til treningsstudioet til å streame
«undervisning»?
Det følger av forskriftens § 16b. første ledd bokstav d at treningssentre skal holde stengt. En naturlig
språklig forståelse av ordlyden tilsier etter vår oppfatning at treningssentre må holde dørene stengt
for allmennheten/kundene. Formålet med bestemmelsen er å hindre samling av mange mennesker
innendørs, for dermed å begrense smittespredningen. Hensikten er ikke å forby treningsaktiviteter i
private hjem. Det følger også av § 16c. andre ledd at digitale arrangementer med maksimalt fem
personer, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonsmateriell, er tillatt.

4. Er obligatoriskekurspå trafikkskolerå ansesom et arrangement,eller faller det inn under
unntaksbestemmelsen
i § 13 bokstavc i Forskriftom smitteverntiltakmv. ved koronautbruddi kraft
av å væreundervisningpå trafikkskole?
Det følger av forskriften § 13 første ledd bokstavc at «seminarer,konferanser,kurs,medlemsmøter
og andrefaglige sammenkomster,inkludert bespisninguten serveringav alkohol,men ikke møter
eller sammenkomstersom ledd i ordinært arbeid eller undervisningpå skoleeller universitet»skal
regnessom arrangement.Etter vår oppfatningfaller undervisningpå trafikkskolerinn under hva som
må regnessom undervisningpå skole,dvs.at slik undervisningikke skalregnessom et arrangement.
Denneforståelsenstøttes ogsåav bestemmelseni § 15a. som uttrykkelig sier at kjøreskolerog annen
føreropplæringkan holde åpnet så lengedet drivessmittevernfagligforsvarlig,dvs.at virksomhetene
etterlever kravenei § 15.
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