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Kommentarer og spørsmål i forkant av dialogmøtet 6. mai 
om lettelser for offentlige arrangementer 

Frivillighet Norge takker for muligheten til å spille inn til dialogmøtet med Helsedirektoratet/FHI 
om lettelser for offentlige arrangement. Undere følger våre kommentarer. 

Gjenåpningsplanen må ta høyde for bredden av aktiviteter 

Frivillighet Norge forventer av gjenåpningsplanen omfatter alle former for aktivitet i frivillig 
sektor. Det innebærer at den må ta høyde for flere aktiviteter enn de som innebærer å være 
publikum på idretts- eller kulturarrangement i begrensede perioder. Av aktiviteter i sommer, 
gjelder dette særlig ulike former for sommerleirer, stevner, spel med øvingsperioder og 
mesterskaper. Dette er arrangementer hvor deltakerne er samlet over lengre tid, og hvor 
oppdeling i flere kohorter og/eller faste, tilviste plasser er lite egnet som tiltak for å begrense 
smitte. En gjenåpningsplan må se på hvordan også slike aktiviteter kan åpnes på en trygg 
måte. 

For aktiviteter som leirer, stevner og spel, er det også vesentlig at aktiviteten kan samle 
personer fra ulike kommuner, da det ofte er et hovedpoeng med aktiviteten og da det ofte er 
vanskelig å gjennomføre ellers, både med tanke på hvem som kan delta og når det gjelder 
tilgangen på frivillig innsats. 

Ekstrakostnader må dekkes av det offentlige 

Hvis det blir en mulighet for å gjennomføre aktiviteter i sommer ved bruk av hurtigtesting, må 
denne muligheten være reelt tilgjengelig for alle, også små organisasjoner med liten økonomi. 

Frivillighet Norge legger videre til grunn at organisasjonenes ekstrakostnader med hurtigtesting, 
smittesporing og håndtering av koronapass, vil dekkes av stimuleringsordningen. Et alternativ 
der disse kostnadene faller på organisasjonene, vil ikke bare gjøre det vanskeligere for 
organisasjoner med mindre økonomi å gjennomføre aktiviteter, men det kan også gjøre 
aktivitetene blir dyrere, og vi risikerer å skape forskjeller blant hvem som har råd til å delta. 

Rydd i begrepsbruken 

Ulike veiledere, retningslinjer, anbefalinger og lovbestemmelser har brukt varierende begreper, 
eksempelvis «idrettsaktiviteter», «frivillige aktiviteter», «fritidsaktiviteter» og «organisert 
aktivitet». Det bidrar til å skape forvirring blant våre medlemmer, og vi får spørsmål om hva som 
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er arrangement og hva som er aktiviteter, og vi får også tilbakemeldinger fra organisasjoner 
som mener idrett prioriteres høyere enn andre felt. Dette er uheldig. 

Frivillighet Norge foreslår at ett uttrykk, for eksempel «organisert, frivillig aktivitet», brukes om 
alle organiserte, frivillige aktiviteter som ikke er arrangement, inkludert treninger, øvelser og 
medlemsmøter. 

Til nå har mange unntak vært reservert for barn og unge under 20 år. Frivillighet Norge syns det 
er fint at barn og unge prioriteres. Våre medlemsorganisasjoner forteller imidlertid at mange av 
deres ungdomsaktiviteter om sommeren, for eksempel leirer, har en øvre aldersgrense på 25 
år. Grensen holdes på 20 år byr på utfordringer for flere barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Departementet nevner differensiering på aktiviteter med sosiale formål og formidlingsformål. 
Det er uklart for oss hva dette går i. For frivillige organisasjoner har de aller fleste aktiviteter en 
grad av sosiale formål. Vi mener det er viktig at det ikke lages regler for den ene formen for 
aktiviteter som begrenser den andre formen for aktiviteter ytterligere. 

Andre spørsmål 

I tillegg til kommentarene over, har vi følgende spørsmål: 

- Hvordan vil hurtigtester fungere? Skal de gjelde for alle eller bare de som ikke har 
koronasertifikat? Hva slags kostnad er forbundet med dette? 

- Hva slags vurderinger er gjort rundt personvern ved eventuell innføring av vaksinepass? 
- Kan man tenke seg en ordning der de som har koronapass, ikke teller med i antall 

deltakere slik at man kan ha flere deltakere på aktiviteter der noen av deltakerne har 
koronapass? 

- Hva slags løsning kan man finne i tilfeller med mange deltakere der aktiviteten går over 
flere dager og én tester positivt? Kan hyppig testing være et alternativ til å sette alle i 
karantene? 

- Vil det blir mulig å arrangere sommeraktiviteter, eksempelvis leirer og sommerskoler, på 
tvers av kommunegrensene? Kan dette ses i sammenheng med eventuelt vaksinepass 
og/eller hurtigtesting? 

- Vil det skilles mellom aktiviteter med og uten overnatting? 

 

Med vennlig hilsen 

Stian Slotterøy Johnsen                                     Guri Idsø Viken 
Generalsekretær                                                Politisk seniorrådgiver 
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