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Vurdering av virkeområde for covid-19-forskriftens bestemmelser om arrangementer sett 
opp mot aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner 

Innledning 
Frivillige organisasjoner drifter en rekke tilbud for blant annet barn og unge og ulike sårbare 
grupper i samfunnet. I det følgende redegjøres det for hvorvidt ulike tilbud og aktiviteter som 
frivillige organisasjoner gjennomfører, skal anses som arrangementer etter covid-19-forskriften 
eller ikke. 
 
Regler om smitteverntiltak i forbindelse med covid-19-pandemien fattes både på nasjonalt og 
lokalt nivå. De nasjonale smitteverntiltakene som er laget som regler (påbud/forbud) er samlet i 
covid-19-forskriften. I tillegg er det gitt nasjonale råd og anbefalinger, som ligger tilgjengelig på 
Helsedirektoratet.no, på Helsenorge.no og på FHI.no. Flere kommuner har også innført 
strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Informasjon om slike lokale 
smitteverntiltak finnes på nettsidene til den enkelte kommune. Vi gjør oppmerksom på at en 
både må se hen til nasjonale og lokale smittevernregler og anbefalinger/råd når man skal 
planlegge driften av ulike aktiviteter. 
 
Den generelle anbefalingen er nå at man i størst mulig grad må holder seg hjemme og 
begrenser sosial kontakt med andre mennesker. Samtidig kan det være nødvendig å holde 
aktiviteter i gang som særlig er rettet mot sårbare grupper i samfunnet. Disse momentene må 
også inngå i de frivillige organisasjonenes vurdering av hvilke tiltak som skal driftes.  
 

Aktiviteter i frivillige organisasjoner og covid-19-forskriftens definisjon av 

arrangementer 
Når frivillige organisasjoner skal planlegge driften av sine tilbud, går det et sentralt skille 
mellom aktiviteter og tilstelninger som anses som arrangementer og andre aktiviteter og 
tilstelninger. 
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Covid-19-forskriften § 13 definerer arrangementer slik: 
 
Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i 
lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, 
forsamlingshus, konferansesaler og haller 

a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening 

b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, 

men ikke organiserte øvelser, trening og prøver 

c. seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten 

servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller 

undervisning på skole eller universitet 

d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og 

konfirmasjon 

e. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige 

organisasjoner 

f. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale 

samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og 

bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre 

faglige sammenkomster. 

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 20 eller færre deltakere som 
avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten. 
 
Dersom aktiviteten som den frivillige organisasjonen skal gjennomføre inngår i opplistingen 
over, må kravene til arrangementer i §§ 13a-13d i forskriften følges. Dersom aktiviteten ikke 
anses som et arrangement etter definisjonen over, gjelder de til enhver tid gjeldende 
anbefalingene og rådene om avstand, håndhygiene og at man skal holde seg hjemme når man 
er syk. I tillegg kan det være gitt lokale regler om aktiviteten.  
 
Typisk for arrangementer er at det finnes en ansvarlig arrangør, som har planlagt og på en eller 
annen måte invitert til eller lagt til rette for at personer kan delta på en tilstelning. Tilstelningen 
har ofte et klart start- og sluttidspunkt, og tilstelningen er ofte, på et vis, annonsert på forhånd. 
Det er ikke krav om at tilstelningen kun er for inviterte eller definerte personer/persongrupper, 
eller at man må ha billetter eller lignende for å delta, men dersom dette er tilfelle er det et 
moment som kan trekke i retning av at tilstelningen anses som et arrangement.  
 
Det er stor variasjon i de ulike tilbudene til frivillige organisasjoner, og det er vanskelig å gi en 
klar fortolkning av hvilke tilbud som vil omfattes av arrangementsbestemmelsene og hvilke som 
vil falle utenfor. De frivillige organisasjonene må i utgangspunktet selv vurdere om de ulike 
aktivitetene de gjennomfører anses som arrangementer eller ikke. 
 
Det er klart at dersom frivillige organisasjoner holder konferanser eller seminarer, vil dette klart 
anses som arrangementer. Det samme vil, eksempelvis, en teaterforestilling eller en 
fotballkamp som inngår som en del av et tilbud i regi av frivilligheten. Også typiske markeringer, 
fester mv. som arrangeres som ledd i ulike tilbud, f.eks. en juletrefest på en fritidsklubb, vil 
anses som et arrangement.  
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Åpne drop-in tilbud som fritidsklubber, kafeer, veiledningstjenester mv. vil nok ikke i seg selv 
anses som arrangementer. Disse kan altså på lang vei driftes uten hensyn til 
antallsbegrensningene som gjelder for arrangementer. Det er likevel slik at midlertidige 
markeder anses som arrangementer, jf. covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav e.  
 
En annen type aktivitet som mange frivillige organisasjoner tilbyr er aktiviteter som innebærer 
at personer møtes for sosial omgang, eksempelvis tilbud som språkvenner, ressursvenner, 
flyktningvenner, ulike former for støttekontakter eller besøksvenner mv. Situasjoner der 
personer som er koblet sammen av frivillige organisasjoner avtaler å møtes for å gå en tur, ta 
en kaffe eller lignende, anses i hovedsak ikke som arrangementer. Det vil heller ikke anses som 
et arrangement dersom den frivillige organisasjonen inviterer en gruppe til et treff på en kafe 
eller lignende, såfremt de oppholder seg i de delene av kafeen/serveringsstedet som samtidig 
er åpent for andre gjester. Dette vil eksempelvis gjelde dersom en kvinnegruppe har 
"strikkekafé" i regi av en frivillig organisasjon en gang i måneden, på en kafé som samtidig er 
åpen for andre gjester.  
 

Smittevernfaglig forsvarlig drift av aktiviteter i frivillige organisasjoner 
Vi vil understreke at selv om aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner ikke anses som 
arrangementer, må de fremdeles gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette 
innebærer at man må sørge for at de som deltar på aktiviteten holder minst 1 meter avstand til 
andre, at man vasker hender eller bruker håndsprit og at man ikke deltar hvis man er syk.  
Se også FHIs nettsider der det finnes en mal til hvordan man kan lage en egen veileder for 
smittevernfaglig forsvarlig drift av sine aktiviteter.  
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