
 

 
 

Gjennomføring av arrangementer 

 
Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, men HUSK det 

hviler et stort ansvar på en navngitt arrangør for å sikre at arrangementet er forsvarlig. 

 

Den som inviterer til samling/arrangøren må ha kontroll på: 

A) Sjekk siste råd og retningslinjer på: 

 

1.Helsedirektoratet 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-

og-frivillige-organisasjoner/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer 

 

 

2.Folkehelseinstituttet  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-

yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-

norge/?term=&h=1 

 

B) Så må du tenke gjennom: 

• Gjør en risikovurdering av arrangementet ditt og skriv en plan for hvordan du skal 

gjennomføre i henhold til reglene. 

• Tenk spesielt på hvordan du skal begrense oppmøtet til 50 personer  

• Vil ditt arrangement samle flere enn de som er invitert? Vil det kunne tiltrekke seg 

publikum? Hvordan skal du som arrangør håndtere en situasjon der det samles fler 

enn planlagt? 

• Sørg for å informere de inviterte om at de ikke kan delta dersom de har symptomer 

på luftveisinfeksjon og ha et system for å sende disse hjem igjen dersom de likevel 

skulle møte opp. 

• Tilrettelegge for at deltagerne kan følge de personlige smittereglene. Alle skal 

kunne vaske hender ved ankomst/alternativt bruke håndsprit om håndvask ikke lar 

seg gjennomføre. 

• Renhold underveis og etter arrangementet er viktig å ha en plan for. 

•  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/gruppestorrelse-og-

avstand#avstand-mellom-personer-og-samling-i-grupper 

 

• Og viktigst av alt: HVEM ER TIL STEDE OG HVORDAN SKAL DE 

KONTAKTES? 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-organisasjoner/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-organisasjoner/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/gruppestorrelse-og-avstand#avstand-mellom-personer-og-samling-i-grupper
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/gruppestorrelse-og-avstand#avstand-mellom-personer-og-samling-i-grupper


• I alle samlinger av mennesker vil det være en risiko for smitte. Tenk gjennom 

konsekvenser av å samle de mennesker du har tenkt til å samle. Er det personer i 

risikogruppene blant de? Hva vil konsekvensen være om smitte bres i gruppen? 

• Dersom en person er smittet, må den ansvarlige arrangøren kunne overlevere lister 

med navn og kontaktinformasjon til de som var tilstede og bistå kommunen slik at 

smitteoppsporingsarbeidet blir raskt og presist. Alle lister skal oppbevares i 14 

dager. 

• Husk at alle som har vært nærmere enn 2 meter fra en person i mer enn 15 

minutter, og der personen senere viser seg å være smittet, vil måtte gå i 

karantene og er potensielt smittet. 

 

 

Hva defineres som et arrangement? 

o a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert 

idrettsaktivitet i form av trening.  

b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, 

teater og kino.  

c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, 

religiøse samlinger og lignende. 

• Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der 

allmennheten ferdes.  

 

Hva med arrangementer med 51–499 personer? 

Inntil videre er arrangementer med 51 eller flere personer forbudt.  

Fra 15. juni er intensjonen fra regjeringen at det kan åpnes(men ikke sikkert det blir slik) for 

arrangementer med opptil 200 personer (fra 50 personer), avhengig av smittesituasjonen. 

Muligheten for å øke fra 200 og opp mot 500 vil bli vurdert måned for måned. 

 

Arrangementer med flere enn 500 personer: 

Alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 personer er forbudt fram til og med 31. 

august 2020. 
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