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Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune 

Hva saken gjelder: 
Bergen kommune har siste uke hatt en økning av covid19-tilfeller. Utbruddet har hittil i 
hovedsak vært avgrenset til yngre, som i mindre grad utvikler alvorlig sykdom. Vi ser nå flere 
tilfeller av at yngre smitter voksne og eldre. Dette øker faren for at flere utvikler alvorlig 
sykdom.  
 
I møte med FHI 08.09.20 ble ulike tiltak diskutert, og lokal smittevernmyndighet har i dialog 
med FHI utarbeidet forslag til tiltak som kan begrense smitten i samfunnet. Det er behov for 
flere tiltak for å slå ned pågående utbrudd. 
 
Mye av smitten er knyttet til private sammenkomster. For å stanse pågående utbrudd må det 
settes begrensninger i antall personer som deltar på både private sammenkomster og på 
mer organiserte arrangementer.  
 
På serveringssteder skal det føres oversikt over gjester som har vært til stede, samt 
klokkeslett. Det skal også vises legitimasjon. Dette gjøres for å lette smittesporingsarbeidet. 
 
I tillegg er det stor belastning på kollektivtrafikken i Bergen og det anbefales innført bruk av 
munnbind når 1 meters regelen ikke kan overholdes. På offentlige kommunikasjonsmidler 
anbefales derfor bruk av munnbind eller ansiktsmaske når det ikke er mulig å overholde 
avstandskravet. Anbefalingen gjelder ikke barn. 
 
På kommunale helseinstitusjoner innføres det strengere besøksforbud for å forhindre at den 
mest sårbare gruppen skal bli smittet under det pågående utbruddet.  
 
Forskrift om forbud mot sammenkomster med over 20 personer i private sammenhenger, for 
å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (covid-19) i Bergen kommune foreslås 
opphevet, da den ikke lenger er nødvendig fordi nasjonale reguleringer på området ansees å 
være tilstrekkelige. 
 
Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (covid-19) til brukere 
av helse- og omsorgstjenester, Bergen kommune forslås opphevet da den ikke lenger er 
nødvendig fordi nasjonale reguleringer på området ansees å være tilstrekkelige. 
 
Tiltakene gjøres gjeldende for en 10 dagers periode. 
 
Byrådens vurdering og anbefaling/konklusjon: 
En større smittespredning i samfunnet kan føre til behov for svært inngripende tiltak. Vi er 
fremdeles i en situasjon hvor det vurderes som mulig å slå ned smitteutbruddet i Bergen.  
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For å klare dette, er det anbefalt fra faglig hold både nasjonalt og lokalt, å iverksette 
omfattende lokale tiltak for en avgrenset periode. 
 
Byråden mener det er nødvendig å gjøre dette og tiltakene må settes i verk straks. Tiltakene 
vil oppleves som inngripende av mange, men vurderes som forholdsmessige.   
 
Vedtakskompetanse:  
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. 
  
Byråd for eldre, helse og frivillighet innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 
1. Byrådet vedtar Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune. 
 
2. Byrådet opphever Forskrift om forbud mot sammenkomster med over 20 personer i 

private sammenhenger, Bergen kommune. FOR-2020-08-13-1650. 
 

3. Byrådet opphever Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av 
koronavirus (covid-19) til brukere av helse- og omsorgstjenester, Bergen kommune, 
FOR-2020-08-13-1650. 
 

4. Melding om vedtak sendes Bystyrets kontor. 
 
Dato:  8. september 2020 
  
Beate Husa  
Byråd for eldre, helse og frivillighet 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
 
Vedlegg: Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune 
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Vedlegg  
 
Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune   

Fastsatt med hjemmel i smittevernloven § 4-1 
 
§ 1 Formål og virkeområde 

Forskriftens formål er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i perioder der 
smittetallene er stigende eller høye. Forskriften gjelder i Bergen kommune. 
 
§2 Definisjoner 

a. Med private sammenkomster menes alle private sammenkomster og løsere 
arrangementer både innendørs og utendørs. Denne forskriften omfatter ikke det som i 
den nasjonale forskriften defineres som et arrangement. 

b. Med privat arrangør menes den som inviterer, er vertskap og den som ellers er med og 
arrangerer sammenkomsten. 

 
§3 Private sammenkomster 
 
På private sammenkomster kan det maksimalt være 10 personer til stede.  
 
Sammenkomster med flere enn 10 personer er forbudt.  
 
Lokalet for en sammenkomst må være så stort at det er mulig å holde minst 1 meters 
avstand mellom personene. Hvis lokalet ikke er stort nok, må antall personer reduseres slik 
at 1 meters regel kan overholdes. 
 
Privat arrangør skal: 

a. Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes 
b. Ha god oversikt over alle som er til stede med navn og telefonnummer for å kunne 

bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernlovens § 
3-6. Oversikten skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. 
Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt. 

 
§4 Offentlige arrangementer 
På offentlige arrangementer kan det maksimalt være 50 personer til stede.  
 
Arrangementer med flere enn 50 deltakere er forbudt.  
 
Når arrangør ikke kjenner deltakerne, må det fremvises legitimasjon. Det skal føres 
deltakerliste som oppbevares i 10 dager. Navn og telefonnummer registreres. Arrangøren 
skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en slik oversikt. 
 
§5 Skjenkesteder og restauranter 
På skjenkesteder og restauranter skal det tilrettelegges slik at gjester kan etterleve 
smittevernråd.  Det skal være minst 1 meter mellom gjestene og det skal være lett 
tilgjengelig hånddesinfeksjonsmiddel i lokalet. 
 
Skjenkesteder og restauranter skal kreve at gjester legitimerer seg. Skjenkested/restaurant 
skal føre liste over gjester. Listen skal oppbevares i 10 dager. Navn og telefonnummer 
registreres samt tidspunkt og dato for besøket.  Arrangøren skal informere de som er til 
stede om at det nedtegnes en slik oversikt. 
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§6 Kommunale helseinstitusjoner og institusjoner kommunen har avtale med 
Det innføres besøksrestriksjoner på helseinstitusjoner. Besøksrestriksjoner vedtas og endres 
av ansvarlig byråd. 
 
§7 Bruk av munnbind eller ansiktsmaske 
På offentlige kommunikasjonsmidler anbefales bruk av munnbind eller ansiktsmaske når det 
ikke er mulig å overholde avstandskravet. Anbefalingen gjelder ikke for barn under 
ungdomsskolealder. 
 
§8 Studenter  
Det skal ikke gjennomføres praksis i kommunale tjenester så lenge forskriften gjelder. 
 
§9 Iverksetting 
Forskriften iverksettes straks og gjelder til 18. september 2020.  
 


