
Informasjonsmøte 17. mai – 15.04.2021 
 

Møtested: Teamsmøte 

Møtetid: 19:00 – 20:00 

Deltakere i møtet: 
17. maikomiteene og lokale arrangører: Kamilla Sterten, Olga Alstad, Jan Rune Berdal, Trude Røstum 
Ljøkel, Ola Bergem, Gunn Siri Bonvik, Hanne Solem, Miriam Vuttudal, Line Gården, Janne Bakkan, 
Eindride Einum, Hermann Lund og Hilde Hoston  
Korps: Olga Ucinska, Catherine Taylor Nordgård, Lone Kvålsvoll, Signy Thomassen Stendal, Asgeir 
Værnes 
Kirkene i Orkland: Åse Rugland og Eldfrid-Marie Hollevik-Bakken 
Orkland kommune: Ingvill Kvernmo, Kai Roger Magnetun, Jimmy Wikell og Tom Brendmo 
 
 

Møtereferat 

Sak 1 – Velkommen 
Rådmann Ingvill Kvernmo åpnet møtet med å redegjøre for bakgrunnen for møtet. Hensikten er å 
utveksle informasjon knyttet til mulighetene for gjennomføring av 17. maifeiring etter at regjeringen 
varslet endringer i nasjonale regler og anbefalinger fra 16. april. Møtet vil bli fulgt opp med ett nytt 
møte når regjeringen legger frem presiseringer av retningslinjer og anbefalinger for årets 17. mai 
feiring. Sannsynlig vil et slikt møte skje i begynnelsen av mai. 

 

Sak 2 – Presentasjon 
Deltakerne presenterte seg og rollen de hadde i møtet 

Sak 3 – Informasjon om lokal smittesituasjon 
Rådmann Ingvill Kvernmo orienterte om status. Vi har hatt få smittetilfeller i Orkland, og har god 

kontroll over smittesituasjonen nå. Vi har god testkapasitet og dyktige smittesporere, og 

vaksinasjonen av innbyggerne er kommet godt i gang. Nå vaksineres aldersgruppen 65 – 74 år.  

Sak 4 – Begrensninger og muligheter for arrangement 17. mai 
Kommunelege Jimmy Wikell gjennomgikk de nasjonale retningslinjer og anbefalinger som nå gjelder 

for arrangementer og fritidsaktiviteter, se: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/  

Disse reglene vil sette klare avgrensninger i om og hvordan ulike arrangementer kan gjennomføres. 

Ut over de nasjonale reglene så har også kommunelegen sett på regjeringens nivå 2 i planen for 

åpning av Norge. En endring fra nivå 1 til 2 vil ikke bety forskjell for 17. mai arrangementer på 

offentlige steder. Følgende gjelder for ulike arrangement: 

Kransenedleggelser: Kan gjennomføres med inntil 200 deltakere utendørs (inklusive korps/kor 

/talere). Gjennomføres i tråd med nasjonalt regelverk for arrangement. Lokal arrangør har ansvaret 

for at arrangementer gjennomføres i tråd med gjeldene smittevernregler, og alle tilstedeværende 

skal registreres med navn og kontaktinformasjon. Listen må oppbevares i 14. dager etter endt 

arrangement, og ansvarlig arrangør har ansvaret for å overlevere denne til smittesporingsteam ved 

forespørsel. Avstandskravet er nå 1 meter mellom hver kohort. Hvis korps eller kor deltar på slike 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/


arrangement må de følge gjeldende smittevernplan for korps og kor. Dette kan derfor bety andre 

avstandsregler enn det nasjonale minstekravet på 1 meter. 

17. maitog for barn: Kan gjennomføres med inntil 200 deltakere utendørs (inklusive korps og 
nødvendige voksenpersoner som følger til barna i toget). Gjennomføres i tråd med nasjonalt 
regelverk for arrangement. Lokal arrangør har ansvaret for at arrangementer gjennomføres i tråd 
med gjeldene smittevernregler, og alle tilstedeværende skal registreres med navn og 
kontaktinformasjon. Listen må oppbevares i 14. dager etter endt arrangement, og ansvarlig arrangør 
har ansvaret for å overlevere denne til smittesporingsteam ved forespørsel. Det anbefales at det 
gjennomføres påmeldingsprosess på forhånd til barnetog, slik at arrangør får tidlig kontroll på at 
deltakerantallet ikke overstiger nasjonalt regelverk. Avstandskravet er nå 1 meter mellom hver 
kohort. For marsjerende korps vil korpset måtte følge gjeldende smittevernplan for korps, og 
korpsene kan derfor ha andre avstandsregler enn det nasjonale minstekravet. 
 
17. mai arrangement i skolegården: Kan gjennomføres med inntil 200 deltakere utendørs og følger 
nasjonale regler for arrangement. Arrangementer innendørs kan maksimalt samle 10 deltakere, noe 
som gjør at alle planlagte skolearrangement må foregå ute. Det vil være betydelige utfordringer 
knyttet til å overholde pliktene som påligger lokal arrangør på slike arrangementer, og det ble i møtet 
henvist til at det sannsynligvis kommer presiseringer knyttet til gjennomføring av slike 
arrangementer fra regjeringen i starten av mai.  
 
Samlinger innendørs på grendehus etc: Slike arrangement følger nasjonale regler for innendørs 
arrangement. Dette betyr pr i dag maksimalt 10 deltakere. Det ligger ikke endringer i dette antallet 
om vi går fra nivå 1 til 2 på den nasjonale gjenåpningsplanen, noe som betyr at det ikke er mulig å 
gjennomføre samlinger på grendehus etc som del av årets 17. mai arrangement. 
 
Korps/kor: Øvinger frem mot 17. mai følger nasjonale regler for idretts og fritidsaktiviteter. For 
skolekorps og barne-/ungdomskor (barn og ungdom under 20 år) åpner nasjonale regler for at 
øvinger kan foregå innendørs, forutsatt at øvingene gjennomføres i tråd med smittevernplan for kor 
eller korps. Dette betyr at alle skolekorpsene kan gjennomføre fysiske øvinger innendørs frem til 17. 
mai. 
For korps og kor som består av personer over 20 år, så følger dette nasjonale regler for idretts og 
fritidsaktiviteter for voksne. Dette betyr at man kun kan øve innendørs i grupper på inntil 10 
personer. Utendørs kan øvinger gjennomføres for inntil 20 personer, forutsatt at øvingene 
gjennomføres i tråd med smittevernplan for kor eller korps, og at avstandsreglene holdes. Det vil 
sannsynligvis komme nye presiseringer fra regjeringen i starten av mai om hvordan reglene blir for 
korps og kor 17. mai. 
 
Digitalt kommunearrangement: Orkland kommune planlegger ikke direktesendt digitalt 
arrangement i år, men kommer som det ble gjort i fjor til å tilrettelegge slik at innbyggere og 
arrangører kan dele bilder og videoklipp at aktiviteter som skjer rundt omkring i Orkland via et 
arrangement på kommunens facebookside.  
 

Sak 5 – Diskusjon og spørsmål 
Ut fra tilbakemeldingene fra møtedeltakerne vil sannsynligvis 17. maitog og borgertog ikke bli 

gjennomført. 17. maikomiteene uttrykker at ansvaret knyttet til å gjennomføre slike arrangement blir 

for stort. Dette vil sannsynligvis gjelde arrangementer på skolegårdene også 

Kransenedleggelser vil bli gjennomført på de tradisjonelle stedene. Lokale arrangører kan bestille og 

sende faktura på kranser etc til Orkland kommune i tråd med det som har vært vanlig i tidligere 

kommuner. Fakturaene sendes til Orkland kommune, og merkes 17. mai 425000 



Kirkene i Orkland planlegger gudstjenester som normalt, men det kan være at tidspunkt vil bli endret 

fra tidligere år, da tidsplanene har hatt en sammenheng med gjennomføringene av 17. maitog.  

Eindride Einum orienterte om at Traktortoget i Meldal vil bli gjennomført i år også 

Skolekorpsene vil være klar for spilling på 17. mai, og både Løkken Musikkorps og Orkdal Janitsjar vil 

prøve å gjennomføre øvinger innenfor gjeldende regelverk for å kunne bli spilleklar til 17. mai 

Orkland kommune vil avklare til neste møte om det blir felles annonsering av aktiviteter og 

arrangementer rundt omkring i Orkland.  

Avslutning 
Det er mye som fortsatt er uavklart mht årets 17. mai feiring, og Orkland kommune kaller inn til et 

nytt møte i starten av mai. Møtet legges etter at regjeringen har kommet med presiseringer og 

endringer for årets 17. maifeiring. 

 
 
Kai Roger Magnetun 
Ref. 


