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Svar på covid-19 oppdrag fra HOD 448 – Slottets markering av 17. mai
OPPSUMMERING
 Helsedirektoratet vurderer at de nasjonale reglene for arrangementer i covid-19-forskriften ikke
er til hinder for gjennomføring av Det kongelige hoffs planlagte nasjonale arrangement på
Slottsplassen 17. mai.
 Helsedirektoratet støtter FHI i deres vurdering om att at arrangementet kan gjennomføres på en
smittevernmessig forsvarlig måte.
 FHI har kommet med konkrete smittevernfaglig råd til gjennomføringen av programmet som
Helsedirektoratet støtter.
 Helsedirektoratet og FHI vurderer at hurtigtest av deltakere i løpet av de siste 24 timene før
arrangementet vil redusere risikoen for smittespredning ytterligere.
 Oslo kommune vil måtte gjennomføre nødvendig forskriftendring for at arrangementet skal
kunne gjennomføres.

Svaret på oppdraget er utarbeidet på grunnlag av faglige underlag fra Folkehelseinstituttet (FHI)
og i samarbeid med Oslo kommune.
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Helsedirektoratet vurderer at de nasjonale reglene for arrangementer i covid-19-forskriften ikke er til hinder
for gjennomføring av Det kongelige hoffs planlagte nasjonale arrangement på Slottsplassen 17. mai.
Helsedirektoratet støtter FHI i deres vurdering om att at arrangementet kan gjennomføres på en
smittevernmessig forsvarlig måte.
FHI har kommet med konkrete smittevernfaglig råd til gjennomføringen av programmet som
Helsedirektoratet støtter.
Helsedirektoratet og FHI vurderer at hurtigtest av deltakere i løpet av de siste 24 timene før arrangementet
vil redusere risikoen for smittespredning ytterligere.
Oslo kommune vil måtte gjennomføre nødvendig forskriftendring for at arrangementet skal kunne
gjennomføres.

Svaret på oppdraget er utarbeidet på grunnlag av faglige underlag fra Folkehelseinstituttet (FHI) og i samarbeid med
Oslo kommune.

Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet
Oppdrag 448 til Helsedirektoratet om Slottets markering av 17. mai
Helsedirektoratet bes om, i samarbeid med FHI og Oslo kommune, å vurdere hvordan Slottet kan
gjennomføre en planlagt TV-sendt markering av nasjonaldagen på en smittevernfaglig forsvarlig måte,
innenfor gjeldende råd og regler, jf. vedlagte henvendelse fra Det kongelige Hoff. Konkret bes det om en
vurdering av det foreslåtte arrangementet på Slottsplassen, herunder kommunikasjon om arrangementet i
forkant. Det vil være nødvendig med en vurdering av om Slottets forslag til arrangement for 17. mai kan
gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte ut fra dagens situasjon. Av vurderingen bør det framgå
om etatene har konkrete smittevernfaglige råd til de ulike elementene i programmet, den overordnede
gjennomføringen og ønsket om offentliggjøring av programmet i forkant. Det bør også framgå om det vil
være nødvendig med tilpasninger i regelverket for å muliggjøre gjennomføringen av programmet, jf. som
eksempel forskrift 13. mai 2020 nr. 1001 om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet
(covid-19-forskriften). Det bes i så fall om at Helsedirektoratet utformer konkrete forslag til slike
tilpasninger/unntak fra forskriftsregler om arrangementer mv. Planene må vurderes opp mot gjeldende råd
og regler både nasjonalt og i Oslo kommune, samt også i lys av at råd og regler kan endres i tiden frem mot
17. mai.
Vi gjør oppmerksom på at Slottet har hatt en muntlig gjennomgang av forslag til program overfor HOD, Oslo
kommune og FHI. Deltagere fra Oslo kommune var Erik Saglie og Therese Kloumann Lundstedt. Deltagere fra
FHI var Bjørn Gunnar Iversen og Tone Bruun.
Vedlegg: Slottets plan for markering av 17. mai på Slottsplassen
Frist: innen utløpet av torsdag 6. mai
Kontaktpersoner: Kjetil Jonsbu og Sandra Lárudóttir Gjernes"

Bakgrunn
Slottet ønsker i år, som tidligere år, å markere nasjonaldagen. Covid-19 pandemien gjør at det tradisjonelle
arrangementet ikke er gjennomførbart. Det har derfor kommet et forslag fra Det kongelige hoff om forslag til
program.

17. mai 2021 vil bli sterkt preget av nasjonale og lokale smittereduserende tiltak for å holde covid-19 pandemien
under kontroll i Norge. Oslo kommune er spesielt hardt rammet av pandemien og har vedtatt strenge tiltak,
inkludert egne arrangementsbestemmelser. Både nasjonale myndigheter, lokale myndigheter og Det kongelige hoff
ønsker likevel å markere nasjonaldagen på en så god måte som mulig uten at befolkningen blir utsatt for
smitterisiko.
Helsedirektoratet vil her vurdere muligheten av å gjennomføre arrangementet foreslått av Det kongelige hoff.
Helsedirektoratet har gjort en vurdering av planlagt arrangement i samarbeid med Oslo kommune.

Faglig underlag fra Folkehelseinstituttet
Se vedlegg.

Helsedirektoratets vurdering
Kan Slottets forslag til arrangement gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte utfra
dagens situasjon?
FHI har vurdert at arrangementet kan gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte. Helsedirektoratet
støtter denne vurderingen. Vi ser at arrangementet er vel gjennomarbeidet, det er tatt hensyn til behovet for
avstand og andre smittereduserende tiltak. FHI har kommet med noen konkrete råd til gjennomføringen, og
Helsedirektoratet anbefaler at Slottet vurderer disse i sin videre prosess.

Har etatene konkrete smittevernfaglige råd til de ulike elementene i programmet, den overordnede
gjennomføringen eller ønsket om offentliggjøring av programmet i forkant?
FHI har kommet med noen konkrete smittevernfaglig råd til gjennomføringen av programmet:
• Slottet beskriver at aktørene som skal delta på Slottsplassen er inndelt i kohorter. Det er bra. De tre
barnekorene er plassert separert fra hverandre. Vi regner med at hvert av korene følger smittevernregler som
er anbefalt for dem, men arrangøren bør forsikre seg om at dette er planlagt. Likeledes regner vi med at
HMKG drill og musikk, og andre kunstneriske aktører følger anbefalte smittevernrutiner. For de to andre
gruppene som er inntegnet på oversiktsbildet til Slottet, er det noe mer uklart om de utgjør felles kohorter,
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eller om de er satt sammen av personer fra ulike steder. For eksempel ser det ut til at elever fra tre
jubileumsskoler er satt sammen. Dersom de ikke tilhører samme kohort, bør de holde 2 meters avstand til
hverandre. Den siste gruppen markert på kartet er benevnt «Scene (15)», og det går ikke tydelig fram
hvem dette er. Men disse bør også følge gjeldende smittevernråd.
Helsedirektoratet støtter FHI i deres vurdering av gjeldende avstandskrav (2 meter mellom personer fra ulike
kohorter) må holdes. Det er også avgjørende for gjennomføringen at alle anbefalte smittevernregler for deltakerne
følges, og at nødvendig avstandskrav overholdes gjennom hele arrangementet.
• Arrangementet på Slottsplassen avsluttes med tre vers av nasjonalsangen. Norsk musikkråd har utarbeidet
en veileder om smittevern for musikkøvelser med innspill fra FHI og godkjenning fra Helsedirektoratet. I
veilederen anbefales minst 1 meters avstand mellom personer i alle aldersgrupper utendørs. Slottet bør
sammen med Oslo kommune avklare hvilke avstandskrav som bør gjelde i denne situasjonen.
Helsedirektoratet støtter FHI i deres presisering av at det bør overholdes minst 1 meters avstand mellom alle
personer utendørs ved sang. I Oslo kommune er anbefalingen om avstand 2 meter ute og inne i alle sammenhenger,
men kravet i regelverket i arrangementsbestemmelsene er minst 1 meter. Oslo kommune har kommet med innspill
om at de vurderer at man skal holde minst 1 meter, men tilstrebe så stor avstand som mulig. Helsedirektoratet
støtter dette.
• Hurtigtest av deltakere i løpet av 24 timer før arrangementet vil redusere risikoen for smittespredning
ytterligere.
Helsedirektoratet er enig med FHI i at hurtigtest av deltakere i løpet av de siste 24 timene før arrangementet vil
redusere risikoen for smittespredning ytterligere. Mange av deltakerne i dette arrangementet er barn og unge som
ikke er vaksinert, og som har en ikke ubetydelig risiko for å være asymptomatiske smittebærere. En hurtigtest innen
de siste 24 timene vil redusere denne risikoen.
• En generalprøve i forkant vil ikke føre til betydelig økt smitterisiko, hvis det samme opplegget følges.
Helsedirektoratet støtter FHI i denne vurderingen, men vil presisere at generalprøven må gjennomføres etter
nøyaktig de samme reglene som selve arrangementet.
Når det gjelder kommunikasjon rundt arrangementet på forhånd, sier FHI følgende:
På møtet mandag stilte FHI spørsmål om det kan oppstå trengsel av tilskuere rundt Slottsplassen. Dersom
mange samles, vil det kunne utgjøre en smitterisiko. Slottet ga et tilfredsstillende svar om hvordan dette
tenkes løst ved god kommunikasjon på forhånd og med veiledning fra politi og Garden til eventuelle
skuelystne som likevel dukker opp. Dette ble visstnok håndtert tilfredsstillende i 2020. Men det stiller krav til
god kommunikasjon på forhånd.
Resten av arrangementet synes godt ivaretatt smittevernmessig. Som i fjor bør ikke kjøreruta være kjent for
folk på forhånd. Båtparaden utgjør ikke noen smitterisiko. FHI har god dialog med skipslegen på KS Norge om
smitteverntiltak om bord. På mandagens møte ble det også nevnt at kommunen bør være forberedt på
trengsel i småbåthavnene hvis mange båteiere planlegger å delta i båtparaden.
Helsedirektoratet støtter FHI i nødvendigheten av tydelighet rundt at dette arrangementet ikke er for tilskuere rundt
Slottsplassen, men er laget for TV overføring. Det er nødvendig at Slottet har en plan for å håndtere eventuelle
tilskuere som måtte dukke opp. Videre støtter Helsedirektoratet FHI i at kjøreruta ikke bør være kjent for folk på
forhånd, og at gjeldende smitteverntiltak må være på plass hos alle deltakere i arrangementet.
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Er det nødvendig med endring i covid-19 forskriften?
Markeringen i forbindelse med 17. mai må, etter Helsedirektoratets vurdering anses som et arrangement, jf. covid19-forskriften § 13 første ledd bokstav b som presiserer at "kulturarrangement" omfattes av definisjonen.
Det følger av covid-19-forskriften § 13a første ledd at det på utendørs arrangementer som nevnt i § 13 bokstav a-e,
kan være til stede inntil 200 personer, likevel inntil 600 personer der publikum sitter på faste, tilviste plasser. Det
fremkommer av Det kongelige hoffs planer at det ikke skal være publikum på arrangementet, og Helsedirektoratet
legger til grunn at det ikke er aktuelt med faste, tilviste sitteplasser på arrangementet. Det vil derfor være tillatt med
inntil 200 personer til stede.
Det kongelige hoff redegjør for at det vil være til stede følgende personer på arrangementet:









Det kongelige hoff (DKH – Ansvarlig arrangør) (8)
Oslo kommune/17. maikomitee (4)
Elever fra 3 jubileumsskoler – fanebærere (9)
Hans Majestet Kongens Garde – HMKG Drill og musikk (120)
Barnekor: Det norske jentekor (50), Bolteløkka jentekor (25), Bislett guttekor (25)
Kulturinnslag – ord fra ungdommen/musikk/dansere (20)
NRK, NTB øvrig presse (35 – produksjon og journalister)
Oslo politi og HMKG – personell og perimeter-sikring

Dette innebærer totalt 296 personer. I tillegg kommer representanter fra Oslo politi og HMKG.
Helsedirektoratet viser til § 13a fjerde ledd, som presiserer at følgende grupper personer ikke skal telles med i det
totale antallet personer som kan være til stede på arrangementer:
a.
b.
c.
d.

ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som
Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i
samarbeid med Helsedirektoratet

Helsedirektoratet anser at representantene fra Oslo politiet og HMKG anses som "ansatte og oppdragstakere som
står for gjennomføringen av arrangementer", jf. § 13 fjerde ledd bokstav a. Disse skal dermed ikke telles med i det
totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
Etter Helsedirektoratets vurdering, kan også HMKG Drill og musikk kan anses som "utøvende kunstnerne ved
gjennomføring av kulturaktivitet i regi av en profesjonell aktør", jf. § 13a fjerde ledd bokstav b. Disse skal dermed
heller ikke telles med i det totale antallet personer som kan være til stede.
Såfremt HMKG Drill og musikk ikke telles med i det totale antallet personer til stede på arrangementer, vil det totale
antallet deltakere på arrangementet, som skal telles med, være lavere enn det som er tillatt etter § 13a første ledd
bokstav c. Det totale antallet deltakere som skal telles med, vil da etter Helsedirektoratets beregninger være 176.
Helsedirektoratet viser videre at også representanter fra pressen er unntatt fra å regnes inn i det totale antallet
personer som er til stede på arrangementet, jf. § 13a fjerde ledd bokstav e. Nødvendig produksjonspersonell vil
også, etter Helsedirektoratets vurdering, være unntatt fra å telles med i det totale antallet deltakere etter § 13a
fjerde ledd bokstav a, som "ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføring av arrangementer". Disse
unntakene reduserer ytterligere det totale antallet personer som skal telles i arrangementet.
Helsedirektoratet legger til grunn at de øvrige reglene i covid-19-forskriften §§ 13-13d følges ved gjennomføringen
av arrangementet. Dette innebærer blant annet:
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Krav om ansvarlig arrangør. Det fremgår av planene at Det kongelige hoff vil stå som ansvarlig arrangør.
Krav om at det tilrettelegges for minst 1 meter avstand. Det er gitt unntak fra avstandskravet i § 13c tredje
ledd, som kan være relevante for utøverne på arrangementet. Det vises særlig til § 13c tredje ledd bokstav a,
som presiserer at "utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør"
er unntatt fra avstandskravet. Det vises også til § 13c tredje ledd bokstav e, som presiserer at "dansere,
musikere og scenekunstnere under 20 år når de gjennomfører kulturarrangementer, dersom de ellers trener
eller øver sammen" er unntatt fra avstandskravet. Eventuelle amatørutøvere over 20 år må som hovedregel
holde minst 1 meter avstand. Det samme gjelder andre personer til stede, herunder de som står for
gjennomføringen av arrangementet og presserepresentanter mv. Det vises for øvrig til vurderinger knyttet til
den smittevernfaglige forsvarlig gjennomføringen av arrangementet, gjort av FHI og Helsedirektoratet over.
Krav om at det holdes oversikt over hvem som er til stede, om nødvendig med nedtegning av
kontaktopplysninger, jf. § 13d.

Helsedirektoratet legger til grunn at de nasjonale reglene for arrangementer i covid-19-forskriften ikke er til hinder
for gjennomføring av Det kongelige hoffs nasjonale arrangement på Slottsplassen 17. mai. Regelverket er heller ikke
til hinder for at det gjennomføres test/øvelse i forkant.
Det er derfor ikke behov for endringer i covid-19-forskriften.

Særlig om regelverket knytte til såkalte "åpne arrangementer"
Helsedirektoratet har tidligere lagt til grunn følgende for gjennomføringen av såkalte "åpne arrangementer":
Ved arrangementer som pop-up-konserter, julegrantenninger og andre lignende typer tilstelninger som
gjerne skjer utendørs, ofte i områder der mange mennesker beveger seg, er det i utgangspunktet ikke mulig
for arrangøren å ha kontroll på eller oversikt over personer som f.eks. passerer forbi, evt. stopper opp for å
følge med på arrangementet eller befinner seg i området av andre grunner. Dersom slike arrangementer skal
gjennomføres, må arrangementsområdet derfor være tydelig fysisk avgrenset, eksempelvis innenfor et
inngjerdet område, et område avgrenset med sperrebånd eller lignende. Slik avgrensning vil være nødvendig
for at man skal kunne overholde kravene til arrangementer, som blant annet innebærer tydelige
antallsbegrensninger, jf. § 13a, og at man har oversikt over hvem som er til stede, jf. § 13d. Dersom
arrangementets fysiske grenser er uklare, vil man vanskelig kunne overholde disse kravene.
Ved planlegging av denne typen arrangementer må man i tillegg vurdere risikoen for at arrangementet også
vil tiltrekke seg et større antall personer utenfor arrangementsområdet og om dette vil innebære en
smitterisiko som tilsier at arrangementet ikke bør gjennomføres. I slike tilfeller bør arrangør iverksette tiltak
for å sikre at også personer utenfor arrangementsområdet holder avstand til personer man ikke er i samme
husstand som, i tråd med de generelle anbefalingene som er gitt til befolkningen. Eksempler på slike tiltak
kan være informasjon og oppfordring fra de som står for gjennomføringen av arrangementet. Slike
vurderinger og tiltak bør gjøres og planlegges i samråd med kommunen. Dersom det anses nødvendig for å
hindre overføring av smitte, har kommunen hjemmel i smittevernloven § 4-1 til å forby gjennomføringen av
arrangementet.
Vi viser til omtale over, der det fremgår at Det kongelige hoff har tilfredsstillende planer for å forhindre tilstrømning
av publikum og planer for håndtering av dette dersom personer likevel skulle komme for å se på arrangementet.
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Særlig vurdering av Oslo kommunes regler
Oslo kommune har egne, lokale smitteverntiltak, som blant annet innebærer strengere begrensninger på antall
personer som kan være til stede. På utendørs arrangementer i Oslo kommune er det i dag kun tillatt med inntil 10
deltakere.
Det vil derfor være behov for et unntak fra antallsbegrensningen i Oslo kommune dersom arrangementet på
Slottsplassen skal kunne gjennomføres. Det vil være opp til Oslo kommune å vurdere om det skal gis slikt unntak.

Vedlegg
FHI sitt underlag
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Oppdrag fra HOD nr. 448
6. Mai 2021

Oppdrag 448 Slottets markering av 17. mai
Helsedirektoratet bes om, i samarbeid med FHI og Oslo kommune, å vurdere hvordan Slottet kan
gjennomføre en planlagt TV-sendt markering av nasjonaldagen på en smittevernfaglig forsvarlig
måte, innenfor gjeldende råd og regler, jf. vedlagte henvendelse fra Det kongelige Hoff. Konkret bes
det om en vurdering av det foreslåtte arrangementet på Slottsplassen, herunder kommunikasjon om
arrangementet i forkant. Det vil være nødvendig med en vurdering av om Slottets forslag til
arrangement for 17. mai kan gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte ut fra dagens
situasjon. Av vurderingen bør det framgå om etatene har konkrete smittevernfaglige råd til de ulike
elementene i programmet, den overordnede gjennomføringen og ønsket om offentliggjøring av
programmet i forkant. Det bør også framgå om det vil være nødvendig med tilpasninger i regelverket
for å muliggjøre gjennomføringen av programmet, jf. som eksempel forskrift 13. mai 2020 nr. 1001
om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Det bes i så
fall om at Helsedirektoratet utformer konkrete forslag til slike tilpasninger/unntak fra forskriftsregler
om arrangementer mv. både når det gjelder nasjonal forskrift og lokal forskrift for Oslo kommune.
Planene må vurderes opp mot gjeldende råd og regler både nasjonalt og i Oslo kommune, samt også i
lys av at råd og regler kan endres i tiden frem mot 17. mai.
Vi gjør oppmerksom på at Slottet har hatt en muntlig gjennomgang av forslag til program overfor
HOD, Oslo kommune og FHI. Deltagere fra Oslo kommune var Erik Saglie og Therese Kloumann
Lundstedt. Deltagere fra FHI var Bjørn Gunnar Iversen og Tone Bruun.
Vedlegg: Slottets plan for markering av 17. mai på Slottsplassen
Frist: innen utløpet av torsdag 6. mai
Kontaktpersoner: Kjetil Jonsbu: Kjetil.Jonsbu@hod.dep.no og Sandra Lárudóttir Gjernes: SandraLarudottir.Gjernes@hod.dep.no

Folkehelseinstituttets vurdering
Folkehelseinstituttet (FHI) deltok i møte med Slottet, HOD og Oslo kommune mandag 3. mai som
beskrevet over. Det ble av Slottet gitt en grundig gjennomtenkt plan av de foreslåtte
arrangementene på 17. mai, og hvor hoveddelen dreide seg om arrangementet på Slottsplassen.
Representantene fra FHI stilte noen spørsmål vedrørende smittevernet og ga noen kommentarer.
FHI er grunnleggende positiv til de foreslåtte planene. Vi har vurdert de smittevernmessige
aspektene, og gir noen råd og forslag nedenfor. Når det gjelder de lovmessige aspektene, regner vi
med at Helsedirektoratet og HOD ivaretar disse.
Konkret til arrangementet på Slottsplassen vil vi gi følgende råd:
 Slottet beskriver at aktørene som skal delta på Slottsplassen er inndelt i kohorter. Det er bra. De
tre barnekorene er plassert separert fra hverandre. Vi regner med at hvert av korene følger
smittevernregler som er anbefalt for dem, men arrangøren bør forsikre seg om at dette er
Folkehelseinstituttet
E-post: utbrudd@fhi.no
Tlf.: 21 07 70 00
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planlagt. Likeledes regner vi med at HMKG drill og musikk, og andre kunstneriske aktører følger
anbefalte smittevernrutiner. For de to andre gruppene som er inntegnet på oversiktsbildet til
Slottet, er det noe mer uklart om de utgjør felles kohorter, eller om de er satt sammen av
personer fra ulike steder. For eksempel ser det ut til at elever fra tre jubileumsskoler er satt
sammen. Dersom de ikke tilhører samme kohort, bør de holde 2 meters avstand til hverandre.
Den siste gruppen markert på kartet er benevnt «Scene (15)», og det går ikke tydelig fram hvem
dette er. Men disse bør også følge gjeldende smittevernråd.
Arrangementet på Slottsplassen avsluttes med tre vers av nasjonalsangen. Norsk musikkråd har
utarbeidet en veileder om smittevern for musikkøvelser med innspill fra FHI og godkjenning fra
Helsedirektoratet. I veilederen anbefales minst 1 meters avstand mellom personer i alle
aldersgrupper utendørs. Slottet bør sammen med Oslo kommune avklare hvilke avstandskrav
som bør gjelde i denne situasjonen.
Hurtigtest av deltakere i løpet av 24 timer før arrangementet vil redusere risikoen for
smittespredning ytterligere.
En generalprøve i forkant vil ikke føre til betydelig økt smitterisiko, hvis det samme opplegget
følges.

På møtet mandag stilte FHI spørsmål om det kan oppstå trengsel av tilskuere rundt Slottsplassen.
Dersom mange samles, vil det kunne utgjøre en smitterisiko. Slottet ga et tilfredsstillende svar om
hvordan dette tenkes løst ved god kommunikasjon på forhånd og med veiledning fra politi og Garden
til eventuelle skuelystne som likevel dukker opp. Dette ble visstnok håndtert tilfredsstillende i 2020.
Men det stiller krav til god kommunikasjon på forhånd.
Resten av arrangementet synes godt ivaretatt smittevernmessig. Som i fjor bør ikke kjøreruta være
kjent for folk på forhånd. Båtparaden utgjør ikke noen smitterisiko. FHI har god dialog med
skipslegen på KS Norge om smitteverntiltak om bord. På mandagens møte ble det også nevnt at
kommunen bør være forberedt på trengsel i småbåthavnene hvis mange båteiere planlegger å delta i
båtparaden.

Vurdering av sosiale konsekvenser
Slottets arrangementer på 17. mai og samarbeidet med Oslo kommune og NRK vil sikre at alle i
Norge vil kunne få ta del i arrangementet på TV.

Merknad
FHI ber om at vurderingen i sin helhet legges ved i det endelige svaret til HOD.
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