
 
 

Q&A – smittevern, Landsmøte 
 

 

Kan vi møtes til Landsmøtet? 

Ja, inntil 20 personer kan møtes, men da man må sørge for at det er 2 meters avstand mellom 

plassene, og at det er faste, tilviste plasser. Vær oppmerksomme på at avstand også overholdes ved 

pauser og at man begrenser opphold i fellesarealene. 

 

Dersom delegasjonen samles, regnes det som arrangement?  

Ja. Det er fylkesleddet i Ungdom og Fritid som inviterer til denne sammenkomsten og det 

gjennomføres på et offentlig sted (hotell, fritidsklubb, forsamlingslokale) og regnes derfor som et 

arrangement. Fylkesleder eller delegasjonsleder er ansvarlig for arrangementet og må påse at 

smittevernet overholdes.  

 

Hvor stor avstand skal vi ha? 

2 meter avstand ifølge de nye smittevernreglene. Barn og ungdom kan ha 1-2 faste venner som de 

kan ha nær kontakt med.  

 

Må vi bruke munnbind? 

Rådet er å bruke munnbind når 2 meters avstand ikke kan overholdes. Man bør bruke munnbind på 

transportetapper dersom man velger kollektive løsninger eller sitter i samme bil som andre utenfor 

husstanden.  

 

Kommunen stiller strengere krav enn forskriften. Kan de det? 

Kommunen kan etter smittevernloven § 4-1 vurdere om det er nødvendig å stille vilkår eller nekte 

gjennomføring av arrangementet, også for arrangementer som oppfyller de nasjonale forskriftene. 

Flere kommuner har fastsatt strengere krav til arrangementer. Du bør derfor orientere deg om det 

gjelder særlige regler i den kommunen hvor arrangementet skal avholdes. 

 

Hvordan kan vi best reise til delegasjonshotellet? 

Det er anbefalt å begrense bruk av offentlig transport. Bruk munnbind, hold avstand og reis i god tid 

slik at du kan ta neste buss dersom den du hadde tenkt å ta er full. Dersom man kan bruke bil er 

dette å anbefale.  

 

Har du flere spørsmål som ikke er besvart over?  

Send spørsmålene til amund@ungdomogfritid.no så legges svaret ut her. Merk e-posten med Q&A-

smittevern. 
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