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Vejledning til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 31. juli 2020 om midlertidige restriktioner 

vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang og transportmidler. 

Naalakkersuisut har modtaget flere henvendelser, der omhandler forståelsen af bekendtgørelsens 

restriktioner i forbindelse med arrangementer. Det er særligt reglerne om, hvornår man må deltage i 

et arrangement, herunder arrangementer i en anden by, der volder vanskeligheder. 

Vejledning til fortolkning af undtagelsen i § 1: “forsamlinger med et politisk eller andet 

meningsbefordrende øjemed” 

Politiske øjemed 

 

• Politiske forsamlinger arrangeret af Inatsisartut, Naalakkersuisut, Kommunalbestyrelserne 

og de politiske partier. 

• Forsamlinger arrangeret af fagforeninger, interesseorganisationer, sportsklubber m.v. har 

som udgangspunkt ikke et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, jf. dog nedenfor. 

 

Andet meningsbefordrende øjemed 

 

• Meningsbefordrende forsamlinger er forsamlinger der udtrykker sig om samfundsforhold, 

f.eks. demonstrationer. 

 

• Det er ikke udelukket, at en fagforening, interesseorganisation, sportsklub m.v. kan 

arrangere en forsamling med et meningsbefordrende eller politisk øjemed. 

• Disse forsamlingen må dog ikke omfatte andre øjemed end de meningsbefordrende eller 

politiske. 

• Derfor vil generalforsamlinger og lignende møder ikke være omfattet af undtagelsen, da 

disse også omfatter andre øjemed end de meningsbefordrende eller politiske. 

 

• Hvis en forsamling har andre øjemed end de meningsbefordrende eller politiske, skal disse 

andre øjemed udskilles til en særskilt forsamling. 

• Disse forsamlinger skal så behandles efter to forskellige regelsæt: 

o Den meningsbefordrende eller politiske forsamling er undtaget 

forsamlingsforbuddet. 

o Den anden forsamling er ikke undtaget forsamlingsforbuddet. 

 

Det forudsættes derudover, at alle følger Landslægeembedets anbefalinger om hygiejne og 

hensigtsmæssig adfærd. 

 

Fælles for alle arrangementer (bortset for arrangementer omfattet af § 1): 

   

Indendørs arrangementer:  

• Der må kun gives adgang til halvdelen (50%) af det antal personer, som lokalet er godkendt 

til af brandmyndighederne, og   

• der må maksimalt være 100 personer. 

 

Udendørs arrangementer:  

• Der må maksimalt være 250 personer. 
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Det forudsættes derudover, at alle følger Landslægeembedets anbefalinger om hygiejne og 

hensigtsmæssig adfærd. 

 

Vejledning til fortolkning af §§ 2-4: ”arrangementer m.v., hvor deltagerne indrejser fra andre 

kommuner” 

 

Ikke omfattet af forbud mod at indrejse fra andre kommuner 

 

• Foredragsholderen, kursusinstruktøren, musikerne eller skuespillerne, der skal undervise 

eller optræde, er ikke deltagere i bekendtgørelsens forstand og må gerne krydse 

kommunegrænsen.  

F.eks. kan instruktører, der skal afholde kursus for brandmænd i hele landet, således rejse fra 

kommune til kommune for at undervise. På samme kan der f.eks. afholdes borgermøde for 

borgerne i kommunen.  

 

• Almindelig mødeafholdelse er ikke omfattet af forbuddet mod at rejse over 

kommunegrænsen.  

Dette indebærer, at blandt andet erhvervsvirksomhederne og kommissioner kan holde 

møder, således at de ikke begrænses i den daglige drift og deres virke i øvrigt.  

 

• Private og offentlige dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner er ikke omfattet af 

bekendtgørelsen. Det er nødvendigt, at der kan rejses over kommunegrænsen, hvis 

uddannelsesaktiviteterne skal opretholdes og uddannelserne gennemføres. 

 

Det forudsættes derudover, at alle følger Landslægeembedets anbefalinger om hygiejne og 

hensigtsmæssig adfærd. 

 

Omfattet af forbud mod at indrejse fra andre kommuner 

 

• Der er forbud mod at rejse til en anden kommune for at deltage i et arrangement.  

Det er deltagerne, der ikke må rejse til en anden kommune for at deltage i en 

sportsturnering, koncert, kursus, seminar og lignende.  

 

Hvornår er det en konference, kursus, seminar mv. eller et møde:  

• En konference er et større, officielt møde, hvor deltagerne gennem foredrag, taler og 

diskussioner udveksler viden, erfaringer og synspunkter vedr. bestemte emner. Deltagerne 

har en forventning om at tilegne sig viden.  

• Et kursus er et kortere undervisningsforløb over en eller flere dage. Der er en eller få 

undervisere eller instruktører, og der er et pensum, der skal gennemgås i en planlagt 

rækkefølge. Deltagerne har en forventning om at tilegne sig viden. 

• Et seminar formidler viden og færdigheder til deltagerene. Der præsenteres typisk et oplæg 

med efterfølgende diskussioner. Deltagerne har en forventning om at tilegne sig viden.  

• En Workshop er som udgangspunkt ikke et møde. Deltagerne mødes for at holde oplæg, 

diskutere, eksperimentere og udveksle idéer.  Deltagerne har en forventning om at tilegne 

sig viden. 

• Generalforsamling. Den naturlige forståelse er, at generelforsamlinger - på trods af, at der 

kan være tale om løsning af en fælles opgave – falder uden for mødebegrebet. 
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Generalforsamlinger er typisk årlige begivenheder og som sådanne ikke en del af den 

daglige drift.  
• Møder hviler på en gensidig aftale om at mødes. Den almindelige forståelse af et møde er, at 

dette består af mindst to personer, der mødes med henblik på at fremme en eller flere fælles 

sager/opgaver, hvor den enkelte mødedeltager forventes at have mulighed for at bidrage til 

resultatet at et møde. Deltagerkredsen er på forhånd kendt og afgrænset. (Man kan deltage i 

et møde, selvom mødet afholdes i en anden kommune). 


