
 

 

Råd om smittevern 22. februar 2021. 

 

NYE REGLER FOR MØTER OG GUDSTJENESTER. 

 
Fra tirsdag 23. februar er det nye nasjonale regler som gjør det lettere å samles til møter og 

gudstjenester. Kort sammenfattet gjelder følgende: 

1. 100 personer tilhørende samme kommune kan være deltakere i innendørs arrangement med 

faste tilviste sitteplasser. De som arrangerer, kommer i tillegg. 

2. Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i 

samme husstand.  

3. Kravet til avstand er 1 meter, og det anbefales 2 meter om det er fellessang.  

4. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør fortsatt utsettes eller avlyses. 

5. For organiserte aktiviteter i målgruppen under 20 år er det fortsatt ingen begrensning på 

antall dersom en kan overholde avstand og andre smitteverntiltak. 

6. Husk å sjekke hva som gjelder i din kommune, for det kan være strengere! 

Krav til arrangør 

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at 

arrangementet oppfyller kravene i covid-19 forskriften. De som er til stede skal 

informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved 

spørsmål om smittevern. 

Arrangøren er ansvarlig for: 

• å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen 

ved en eventuell senere smitteoppsporing. Lister med 

kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter 14 dager. Arrangøren 

skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt 

• å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet 

• å følge relevante standarder om smittevern 

• å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele 

arrangementet 

 



Fra ImFs side vil vi dermed bare oppmuntre til å åpne opp for å samles igjen fra 

tirsdag 23. februar av. Gi god info i annonsering om at smittevernstiltak gjelder og at 

alle må være friske for å komme. Ha medhjelpere klar som viser de frammøtte til sine 

stoler og gi info om at de skal sitte der til samlingen er slutt. Pass på at det er en 

meter avstand til alle andre deltakere. Personer fra samme husstand kan sitte side 

om side. Før navnelister på dem som kommer, og noter også telefonnummer. Vurder 

påmelding hvis dere kan forvente at flere enn 100 kan møte opp. Alle med oppgaver i 

samlingen regnes som arrangører og kommer i tillegg til de maksimalt 100 

deltakerne. Ha nok håndsprit tilgjengelig. Vask armlene, dørhåndtak, instrumenter, 

mikrofoner og andre berøringsflater mellom ulike samlinger. Vær bevist på større 

spredningsfare ved sang. Vi vil derfor legge ved det som ligger på fhi.no sine sider: 

 

Vi i ImF vil på bakgrunn av disse rådene be om at dere følger godt med på 

smittesituasjonen i din kommune. Er det svært lav eller ingen smittespredning i uka 

før samlingen, er 1 meter avstand nok selv om dere har allsang. Vi vil likevel 

oppmuntre til forsiktighet, og bruke mindre fellessang og heller mer sanginnslag av 

grupper eller solister i samlingene. Er smittespredningen voksende i din kommune, 

bør dere praktisere 2 meters avstand eller droppe allsang i samlingene. Er disse 

vurderingene vanskelige å gjøre, anbefaler vi at dere tar kontakt med 

smittevernsmyndighetene i kommunen for å få deres råd og veiledning. 

 

På vegne av ImF/NRI 

 

Ole Christian Martinsen 

Kretsleder NRI 

19. februar 2021 

 


