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Hei,
Det vises til din henvendelse om hvilke regler som gjelder ved gjennomføring av fadderuken i forbindelse med
studieoppstart.
Reglene i covid-19-forskriften om arrangementer gjelder for alle arrangementer som omfattes av definisjonen i § 13
første ledd bokstav a-f som skjer på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert
hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. Arrangementdefinisjonen avgrenses mot
ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert dette.
For arrangementer gjelder det særskilte regler om krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring, krav til 1
meters avstand og krav til oversikt over deltakerne på arrangementet, jf. covid-19-forskriften §§ 13b-13d.
Fadderuken er ofte sammensatt av en rekke ulike samlinger. Det må foretas en konkret vurdering for hver enkelt av
disse om de omfattes av definisjonen av arrangementer i covid-19-forskriften § 13 a-f.
Sondringen mellom offentlige arrangementer i a – e og private sammenkomster i f, gjøres primært ved å se hen til
hva slags type tilstelning arrangementet er og hva slags type aktiviteter som primært skal gjøres på arrangementet.
Momenter som kan tilsi at et arrangement er offentlig, kan være om arrangementet er åpent for allmennheten, om
det kreves billetter eller om arrangør er en profesjonell part, uten at disse momentene er avgjørende for at noe er
et offentlig arrangement.
Private sammenkomster er definert i bestemmelsens første ledd bokstav f som "sammenkomster for familie, venner
og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, ". Det er
maksimalt tillatt med 100 personer samlet på en privat sammenkomst på offentlig sted, jf. § 13a første ledd bokstav
a.
Der det er planlagt en fest/treff på et bestemt sted, til en bestemt tid uten noen form for kulturelt innslag eller
annet formål med samlingen enn det sosiale, vil dette i de fleste tilfeller måtte anses som et privat arrangement
etter bokstav f.
Et konsertarrangement eller et arrangement med en annen form for kulturelt innslag, for eksempel danseoppvisning
eller stand-up vil anses som et kulturarrangement etter § 13 første ledd bokstav b.
Det anbefales å tilrettelegge for at man i størst mulig grad skal kunne møtes utendørs, fremfor innendørs.
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Hei
Bergen kommune får en rekke spørsmål fra både studenter og studiesteder angående fadderuken som arrangeres
denne måneden. Byrådet i Bergen har innført enkelte lokale tiltak, men ingen tiltak spesifikt rettet mot fadderuken,
og i fadderuken vil derfor nasjonale retningslinjer som gjelde.
I den forbindelse lurer vi på om Helsedirektoratet har mulighet til en tydelig tolkning av hvordan fadderuken skal
håndteres, og hvilke arrangementer i fadderuken som skal regnes som private sammenkomster og hvilke som skal
regnes som offentlig?
Byrådet skal ha møte med studiestedene på mandag kl. 14. Dersom det er mulig å få en t0lkning av forskriften
angående fadderuken i forkant av da, ville vi satt stor pris på det.
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