ANBEFALINGER TIL 17. MAI KOMITEENE I HOL KOMMUNE
Vi har også i år fått en del spørsmål knyttet til hvilke aktiviteter som kan gjennomføres 17. mai.
Vi vil derfor med dette gi våre anbefalinger- og henvisninger til årets 17. mai- komiteer.
Utgangspunktet for våre anbefalinger er regjeringen anbefalinger for årets markering av 17. mai –
datert 22. april: Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021 - regjeringen.no
Våre anbefalinger, basert på erfaringer fra i fjor, nasjonale bestemmelser og lokalkunnskap
1

Markering 17. mai - generelt

2

17.mai-tog, annonserte taler, leker,
kransenedleggelser og liknende

3

17. mai-tog som bilkortesje

4
5

Digital markering
Felles framføring av nasjonalsangen

6
7
8

Kan vi få hjelp av kommunen til å informere om
alternativ feiring?
Filming av opptog/kortesje som sendes live?
Korps - kan korpset marsjere og spille?

9

Blomsterutdeling til de eldre på sykehjemmene?

10

Dronefilming av tog og arrangement?

Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende
nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger.
Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangementer
fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra andre
kommuner, bør de avlyses.
Dette er omfattet av reglene om arrangement i covid-19forskriften; Oversikt over nasjonale tiltak - regjeringen.no
Utdrag av aktuelle råd og regler som gjelder nå:
o hold minst 1 meters avstand til andre. Hold deg hjemme hvis
du er syk.
o Begrens sosial kontakt - Møt heller utendørs enn innendørs
o Ikke ha besøk av flere enn 5 gjester. Man må kunne holde
avstand
o Utsett eller avlys arrangement som samler personer fra ulike
kommuner.
o Det er egne nasjonale regler for private arrangement som må
følges, også på 17.mai. Slike arrangementer blir å anse som et
arrangement uten faste tilviste plasser der følgende
begrensninger gjelder:
 maks 10 personer på innendørs arrangementer uten
faste tilviste plasser
 maks 20 personer på utendørs arrangement
o På offentlig arrangement der folk sitter på faste tilviste
plasser tillates maks 100 personer (f.eks. kino)
o På offentlig arrangement utendørs tillates maks 200 personer
hvis det et mulig å holde 1 meters avstand.
Brannvesenet bekrefter at de kan stille med kjøretøy foran og bak
kortesjen i Hol og på Geilo, etter nærmere avtale. Det er imidlertid
viktig at komiteene avklarer det trafikale med politiet!
Det blir ingen koordinering av dette fra Hol kommune sin side i år
Også i år vil regjeringen oppfordre hele Norge til å bli med når
nasjonalsangen skal synges samtidig. Det skjer rett etter saluttene
fra festningsverkene klokka 12
Ja, kommunen er klart positiv til å bistå med informasjon der vi
har mulighet.
Det er ikke planlagt noe opplegg for dette i år
Man kan vurdere konsert utvalgte steder, der korpset står ferdig
oppstilt med god avstand.
En hyggelig tradisjon som burde kunne gjøres på en trygg måte,
uten at man kommer i kontakt med noen. Må avtales nærmere
med ledelsen på sykehjemmet
Ja, men alle nødvendige tillatelser/lisenser må være i orden. Det
er veldig viktig mht. sikkerheten.

Det kan være at noen forutsetninger kan bli endret før 17. mai. Dette må vi da komme tilbake til.
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