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Emne: SV: Kjøreskoler/trafikkopplæring
Hei og takk for henvendelsen,
Med arrangementer menes nærmere definerte sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og
utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus,
konferansesaler og haller. Blant sammenkomster som defineres som arrangementer er seminarer,
konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller
sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet, jf. § 13
første ledd bokstav c.
Det er klart at kurs, seminarer o.l. som ledd i næringsvirksomhet, dvs. der en virksomhet tilbyr dette
til eksterne deltakere som en del av virksomhetens salgs-/tjenestetilbud, er omfattet av
arrangementsdefinisjonen i § 13 første ledd bokstav c.
Spørsmålet er om kursvirksomheten som drives av trafikkskoler likevel ikke skal anses som
arrangementer fordi det faller inn under unntaket for"undervisning på skole eller universitet", jf. § 13
første ledd bokstav c.
Skole eller universitet er ikke definert i covid-19-forskriften § 13. Det vil imidlertid være naturlig å se
hen til hva begrepene skole og universitet omfatter i forskriften covid-19-forskiften kapittel 4 som
regulerer stenging og smittevernfaglig drift av skoler og andre utdanningsinstitusjoner, jf. §§ 12a flg.
Bestemmelsene i §§ 12a flg. omfatter etter sin ordlyd ikke trafikkskoler. At bestemmelsene heller
ikke har til hensikt å regulere trafikkskoler, underbygges av at kravene til smittevernfaglig forsvarlig
drift av trafikkskoler er spesielt regulert i § 15a, som er plassert kapittel 5 om forbud mot
arrangementer, stenging av virksomheter og krav til smittevernfaglig drift. Forskriften § 15a er
særskilt innrettet mot trafikkskolenes en-til-en virksomhet i form av praktisk kjøreopplæring i bil, og
stiller de samme smittevernfaglige kravene til denne virksomheten som det gjøres til såkalte en-til-en
virksomheter som er regulert i § 15 (frisører etc). Vår vurdering er at derfor at kursvirksomhet ved
trafikkskoler ikke er inkludert i unntaket for "undervisning på skole eller universitet" i § 13 første ledd
bokstav c.
Vi vurderer at trafikkskolene må anses å være en type næringsvirksomhet som driver dels kurs- og
seminarvirksomhet med flere deltakere, dels en-til-en tjenester i form av opplæring. Trafikkskolenes
en-til-en virksomhet er særskilt regulert i covid-19-forskriften § 15a, men i den grad det drives kurs,
seminarer o.l. må trafikkskolene – i likhet med alle andre næringsdrivende som avholder kurs,
seminarer o.l. med eksterne deltakere – forholde seg til arrangementsbestemmelsene i covid-19forskriften §§ 13 flg., herunder antallsbegrensningene.
Etter nasjonale regler vil antallsbegrensing for kurs, seminarer o.l. være 100 personer på faste,
tilviste plasser, ellers 10 personer, jf. §13a første ledd bokstav b. På nasjonalt nivå er det pr i
dag derfor ikke noe i veien for å drive arrangementsvirksomhet, herunder kursvirksomhet ved
trafikkskolene, så framt antallsbegrensingene og smittevernreglene overholdes.

Dersom de nasjonale definisjonene av arrangementer i covid-19-forskriften § 13 legges til grunn for
kommunale forskrifter med strengere antallsbegrensinger, vil det imidlertid kunne oppstå
utfordringer knyttet til mulighetene for å avvikle (ønskede) arrangementer innen kommunen. Dette
må i så fall kommunen søke å avbøte med mer nyansert kommunalt regelverk for
antallsbegrensninger ved ulike typer arrangementer i kommunen, innenfor rammene av de nasjonale
reglene.

Med vennlig hilsen
XXXXX XXXX
seniorrådgiver
avdeling helserett og bioteknologi
divisjon analyse og samfunn
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