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Anmodning om møte om innendørs aktiviteter for voksne 

Frivillighet Norge er bekymret for at den nasjonale anbefalingen o m å unngå innendørs aktivitet 
for voksne, begrenser mulighetene for deltakelse mer enn det som er nødvendig for å hindre 
spredningen av Covid-19-pandemien. Vi ber derfor om et møte med helse- og omsorgsminister 
Bent Høie for å drøfte muligheten for å gå bort fra denne nasjonale anbefalingen og heller åpne 
for lokale tilpasninger.  
  
Bakgrunn:  
Siden mars 2020 har de frivillige organisasjonene vært lojale mot nasjonale og lokale 
smitteverntiltak. Vi har tilpasset aktivitetene våre, stengt det som må stenges, bidratt i 
smittevern- og beredskapsarbeid og gjort vårt beste for å ivareta ulike samfunnsgrupper. 
Frivillighet Norge og LNU har laget en smittevernveileder for frivillige organisasjoner, som vi 
oppdaterer kontinuerlig. Vi har løpende dialog med myndighetene og med organisasjonene, og 
vi tilbyr individuell veiledning, både av lokale og sentrale ledd i organisasjonene.  
 
Etter 11 måneder med pandemitiltak, er likevel deltakelsen i de frivillige organisasjonene sterkt 
utfordret. Deltakelse i frivillig aktivitet er viktig for den enkelte, fordi det bygger tilhørighet og 
sosialt fellesskap, lar folk bidra til å forme sin egen hverdag og gir meningsfylt innhold i folks liv. 
Den frivillige deltakelsen er også viktig for samfunnet, fordi frivilligheten løser viktige 
samfunnsoppgaver innen beredskap, psykisk og fysisk helse, miljøvern, inkludering og 
demokratibygging. Og sist, men ikke minst, sikrer deltakelse i frivillige organisasjoner 
innbyggerens grunnleggende rettigheter som forsamlings- og organisasjonsfrihet, ytringsfrihet 
og retten til å ta del i politiske beslutninger.   
 
Det er derfor en offentlig oppgave å legge best mulig til rette for en trygg deltakelse i frivillighet 
og sivilsamfunn. Selv i ekstraordinære situasjoner som nå, under en pandemi, bør ikke 
nasjonale tiltak være mer begrensende enn det som er strengt nødvendig. I stedet bør 
myndighetene, også nå, aktivt bidra til å skape de rommene som trengs for å gjennomføre flest 
mulig av aktivitetene frivilligheten har til vanlig, og dessuten for at frivilligheten skal kunne ta de 
ekstraordinære oppgavene som melder seg som følge av pandemien.  

Vi ser at det er store lokale forskjeller på smitterisiko, og det er derfor vår oppfatning at 
smittevernbegrensningene bør følge situasjonen lokalt, der aktivitetene foregår. Det gir lite 
mening at et korps eller kor på et lite sted med lavt smittetrykk, skal ha de samme restriksjoner 
som på steder med høyt smittetrykk, og det er vanskelig å gjennomføre utendørs aktiviteter i 
Finnmark i februar. Alt fra et medlemsmøte i Mental Helse eller et lokalt diabetesforbund til 
familierådgivning og teaterøvelser kan også gjennomføres med godt smittevern.  

I arbeidet med smittevern har vi forståelse for prinsippet om at noe er anbefalinger og noe er 
pålegg, og vi er klar over at det nasjonalt bare er en anbefaling å unngå organiserte innendørs 
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aktiviteter for voksne. Samtidig ser vi at anbefalinger og pålegg i praksis tolkes likt i de ulike 
organisasjonene, slik at en stor majoritet av aktivitetene avlyses, også på steder med lavt 
smittetrykk. På samme måte ser vi at mange forholder seg til de nasjonale retningslinjene, selv 
på steder med mindre strenge lokale retningslinjer.  

Frivillighet Norge ønsker å gjøre vårt for å bidra til en trygg frivillighet som gjør sin innsats for å 
begrense spredningen av Covid-19. Det er likevel viktig for tilliten til tiltakene over tid, at de 
oppleves treffsikre og relevante i de områdene hvor de ulike organisasjonene befinner seg.  

Med dette som utgangspunkt, mener vi altså det er behov for en diskusjon om hvordan vi 
sammen best sikrer smitteverntiltak for frivillige organisasjoner som opprettholder så mye 
aktivitet som mulig, samtidig som de er helsemessige trygge. Vi ber om et møte med Helse- og 
omsorgsminister Bent Høie så snart det lar seg gjøre for å starte denne diskusjonen. 
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