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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Videreførelse af gældende regler om hhv. restriktioner for lokaler og lokaliteter 
inden for folkekirken og andre trossamfund, gældende mulighed for midlertidig 
fravigelse af regler om møder i menighedsråd mv. samt gældende 
bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-
arrangementer på Kirkeministeriets område

Anmodende minister Kirkeministeriet 

Andre relevante 
ministerier

Justitsministeriet

Problemstilling Som følge af den nye epidemilov ophæves per 15. april 2021 flere eksisterende 
bekendtgørelser om restriktioner mv. på Kirkeministeriets område. Endvidere 
ophæves den bekendtgørelse, hvori justitsministeren bemyndiges til at fastsætte 
regler om drive in-arrangementer på Kirkeministeriets område, bl.a. ift. 
gudstjenester. 

 Der anmodes om indstillinger om at videreførelse ift.:  
 De gældende regler om restriktioner for lokaler og lokaliteter inden for 

folkekirken og andre trossamfund, herunder ift.: 
o arealkrav, lokaleindretning, krav om mundbind mv. 
o at overtrædelse straffes med hhv. bøde eller lukning af lokalet samt
o at uddannelsesinstitutionerne på Kirkeministeriets område fortsat 

holdes lukket.

 De gældende regler, som muliggør, at menighedsrådene og andre 
folkekirkelige organer trods forsamlingsforbud og lokalerestriktioner har 
mulighed for at varetage deres opgaver. 

 Bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-
arrangementer på Kirkeministeriets område. Der lægges op til, at 
bekendtgørelsen ophæves den 15. september 2021. 

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at 
 gældende regler om restriktioner for lokaler og lokaliteter inden for 

folkekirken og trossamfund uden for folkekirken videreføres.
 gældende mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i 

menighedsråd, provsti- og budgetudvalg, stiftsråd mv. videreføres.
 bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-

arrangementer på Kirkeministeriets område videreføres, samt at 
bekendtgørelsen herom ophæves den 15. september 2021.

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med
henblik på at vurdere, om der er grundlag for, at allerede fastsatte regler
videreføres, ændres eller ophæves. 

Endvidere er Epidemikommissionen opmærksom på de balancer mellem hhv. 
trivsel, opretholdelse af restriktioner mv. og mulighed for lempelser inden for 
forsvarlige rammer, som særlige sagkyndige fremhæver, jf. sammenfatning af 
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møde ml. særlige sagkyndige og Epidemikommissionens formand Svend Særkjær 
d. 22. marts 2021.  

Epidemikommissionen har behandlet anmodningen under iagttagelse af
epidemilovens overgangsbestemmelser om videreførelse, inden d. 15. april 2021,
af gældende regler efter den tidligere epidemilov, herunder hensynet til at det af
tidsmæssige grunde skal være muligt at nå at behandle sagen i
Epidemikommissionen og Epidemiudvalget inden da.
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