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Forskrift om endring av forskrift om forebygging av koronasmitte i 

Oslo kommune 
 

      

Saksfremstilling: 

 

Bakgrunn og smittesituasjon 

Smittesituasjonen i Oslo viser økende antall positive koronasmittede per uke.  

 

Fra uke 32 har smittetallet ligget omkring 100, men de 2 siste ukene har det økt til 209 og 

310. I det meste av perioden er det familie og venner som angis som vanligste smitteårsak, og 

vi har hatt flere utbrudd knyttet til private fester og arrangementer.  

 

Forskriftsbestemmelse om forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere  

Statlige helsemyndigheter anbefaler at private sammenkomster ikke har flere enn 20 

deltakere, og at det må tilrettelegges for at det skal være minst 1 meter mellom deltakerne. 

På bakgrunn av smittesituasjonen i Oslo anbefaler smittevernoverlegen at antallet deltakere 

ytterligere reduseres, til maksimalt 10. Alvoret i situasjonen gjør i tillegg at byrådet ser det 

som nødvendig å fastsette grensen for antall deltakere som et forbud, og ikke kun som en 

anbefaling. Situasjonen etter sommeren viser at anbefalinger ikke alltid er tilstrekkelig. 

Økningen i smittetilfeller, kombinert med erfaringen de siste ukene der anbefalinger om å 

unngå større sammenkomster ikke blir fulgt, gjør det nødvendig med et forbud selv om dette 

er inngripende. 

 

Smittevernet ved private sammenkomster med 10 eller færre deltakere må også ivaretas. Det 

er ikke slik at smittefaren er borte selv om man er færre. Byrådet mener derfor at det er viktig 

at forskriften gjør det klart at private sammenkomster kun er tillatt dersom lokalene er av en 

slik størrelse at deltakerne kan holde 1 meters avstand.  

 

Med private sammenkomster menes alle private sammenkomster og løsere arrangementer 

både innendørs og utendørs. Dette kan for eksempel være fester, selskaper og andre sosiale 

treff i eller i tilknytning til private hjem, i parker eller andre steder utendørs.  

Forbudet mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere omfatter ikke det som i den 

nasjonale covid-19-forskriften defineres som et arrangement. 

 

Byrådet vil vurdere reguleringen av private sammenkomster pånytt etter 14 dager. Den 

fremtidige smittesituasjonen vil være avgjørende for om regelverket kan lempes, eller må 

videreføres.   

 

JGO
Utheving
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Lover og regelverk, tidligere vedtak 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) (LOV-1994-08-05-55).  

Statlig forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften ) 27. mars 

2020.  

Forskrift om forebygging av koronasmitte 04.05.2020 fastsatt av Oslo kommune  

Byrådets vedtak 1033/20 - forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune  

Byrådets vedtak 1034/20 - forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune  

Byrådets vedtak 1041/20 - Forskrift om forebygging av koronasmitte - Oslo kommune  

Byrådets vedtak 1045/20 - Forskrift om forebygging av koronasmitte - Oslo kommune  

Byrådets vedtak 1053/20 - Endring av forskrift om forebygging av koronasmitte, Oslo 

kommune  

Byrådets vedtak 1065/20 - Forskrift om endring i Oslo kommunes forskrift om forebygging av 

koronasmitte - opphevelse av begrenset åpningstid for serverings- og skjenkesteder 

Byrådets vedtak 1076/20 – Forskrift om endring i Oslo kommunes forskrift om forebygging av 

koronasmitte 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Endringen av forskriften antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 

 

Vedtakskompetanse 

I henhold til smittevernloven § 4-1, har kommunestyret kompetanse til å fatte vedtak etter 

loven. Smittevernoverlegen har myndighet til å fatte hastevedtak.  

 

Ved bystyrets behandling av Smittevernplan for Oslo kommune, er byrådet delegert bystyrets 

myndighet etter smittevernloven til å treffe vedtak i enkeltsaker med byomfattende karakter, 

jf. bystyrets vedtak 330/00 nr. 2 – Smittevernplan for Oslo, jf. sak 303/16.  

 

Myndigheten er videredelegert til byråden med ansvar for eldre, helse og arbeid, men den er 

begrenset til saker som er av ikke-prinsipiell betydning etter kommuneloven 10-2 femte ledd. 

Forskriften som vedtas i denne saken anses å være prinsipiell, og legges derfor frem for 

byrådet. 

 

 

 

Byrådslederen innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 

 

1. Forskrift om endring av forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo 

 

Vedtatt av byrådet i Oslo kommune 22.09.2020 med hjemmel i smittevernloven § 4-1 og 

bystyrets vedtak 330 nr. 2 – Smittevernplan for Oslo, jf. sak 303/16. 

 

Ny § 5 skal lyde: 

§ 5 Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor 

avstand på en meter ikke kan overholdes  

 

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 

personer til stede.  
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Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på 

private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 

meters avstand. 

 

Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under forskrift 27.03.2020 nr. 470 om 

smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13. 

 

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme 

husstand.  

 

Nåværende §§ 5 og 6, blir ny § 6 og § 7.  

 
2. Endringene trer ikraft straks. 

 

 

 

 

Byrådslederens kontor, den 22.09.2020 

 

Raymond Johansen 

 

Byrådet tiltrådte innstillingen fra byrådslederen 

 

Byrådet, den 22.09.2020 

 

Raymond Johansen 


