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Til Kulturdepartementet (KUD)

Oslo, 16. oktober 2020

Covid-19: Kartlegging av hva som kan opprettholde aktivitetsnivået i idretten
og frivilligheten
Vi viser deres brev av 22. september om covid-19 og kartlegging av hva som kan opprettholde
aktivitetsnivået i idretten og frivilligheten, (deres ref. 20/4865-1). Bakgrunnen for denne
kartleggingen er at regjeringen vurderer innretningen av en ny stimuleringsordning for
frivillighetene og idretten, forutsatt at dagens smittevernbestemmelser videreføres.
Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 18 friluftslivsorganisasjoner, og vår oppgave er å
ivareta friluftslivets interesser, herunder våre medlemsorganisasjoners rammebetingelser. Denne
tilbakemeldingen til KUD er basert på en kartlegging blant våre medlemsorganisasjoner,
gjennomført av Frivillighet Norge.
2020 har vært et vanskelig år, også for mange av Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner, både
når det gjelder gjennomføring av aktiviteter/arrangementer, opprettholdelse av medlemstallet
og/eller rekrutering av nye medlemmer og økonomi.
Normalt driver organisasjonene med en mengde ulike aktiviteter og arrangementer. De fleste
organisasjonene driver regelmessig aktiviteter innenfor sitt aktivitetsområde. Dette er aktiviteter
som medlemsmøter/-aktiviteter, kurser/opplæring av ulik varighet, større arrangementer med
mange deltakere, medlemsmøter eller sosiale samlinger av ulik varighet og
markeder/loppemarkeder eller likende for å skaffe inntekter. For mange organisasjoner har det
vært vanskelig å opprettholde aktivitetsnivået i 2020.

Situasjonen for organisasjonene i 2020 kan oppsummeres slik:
•

•
•
•
•
•
•

Nesten halvparten av organisasjonene har fått færre medlemmer. Halvparten har omtrent
like mange medlemmer som tidligere, mens kun en organisasjon melder om økt antall
medlemmer.
Nesten alle organisasjonene har måtte avlyse et stort antall aktiviteter/arrangementer.
Alle organisasjonene har prøvd å gjøre tilpasninger av sine aktiviteter/arrangementer.
Alle organisasjonene har avlyst aktiviteter/arrangementer for resten av 2020.
Det har vært vanskelig å gjennomføre store aktiviteter/arrangementer med mange
mennesker og kurs og aktiviteter av lengre varighet.
Aktiviteter uten overnatting og begrenset antall deltakere har fortsatt vært mulig å
gjennomføre for de fleste organisasjonene.
Rundt 2/3 av organisasjonene har søkt Lotteritilsynet om kompensasjon for tapte
inntekter.

Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Seilforbund, Norsk Orientering,
Norges Klatreforbund, Kristen Idrettskontakt, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, KFUK - KFUM-Speiderne, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors, Norges speiderforbund, Norsk Kennel Klub, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Skogselskapet, Norges sopp- og nyttevekstforbund

De største utfordringene når det gjelder planlegging av aktiviteter framover er:
•
•
•

Økonomisk usikkerhet og økte kostnader.
Usikkerhet knyttet til smittesituasjonene og smittevernrestriksjoner.
Mangel på frivillige på grunn av frykt for smitte.

Hva skal til for å opprettholde eller øke aktiviteten:
•

•
•
•
•
•
•
•

Refusjon av kostnader ved avlysning av aktiviteter på kort varsel er det aller viktigste
tiltaket ifølge organisasjonene. Den økonomiske usikkerheten, gjør at mange ikke tar
sjansen på å planlegge arrangementer som risikerer å bli avlyst.
Støttet til å utvikle nye aktiviteter eller tilpasning av eksisterende aktiviteter.
Støtte til å dekke driftskostnader.
Ulike andre typer økonomisk støtte vil også hjelpe, men hvilken type støtte vil variere noe
fra organisasjon til organisasjon.
Støtte til å heve kompetansen for bruk av digitale verktøy og utvikle digitale løsninger
eller systemer.
Støtte til å heve kompetansen på utvikling av nye aktiviteter.
Økt samarbeid mellom sentralledd og underledd i organisasjonen.
Økt samarbeid med andre organisasjoner, samt økt samarbeid med mellom
organisasjonene og kommuner, skoler og næringsliv vil også bidra.

For nærmere detaljer vises til vedlagt gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen.
I KUDs forslaget til statsbudsjett for 2021 står det at regjeringen vil foreslå nye støtteordninger til
frivillighet og idrett, men endre støtte til stimuleringsordninger. Hensikten er å gi insentiver til å
utvikle og gjennomføre arrangementer og aktiviteter som er tilpasset smittevernsituasjonen.
Det er viktig å huske på at det er store forskjeller mellom organisasjonene, både i størrelse, typer
aktivitet og økonomi. Ved utforming av en stimuleringsordning er det viktig å legge til rette for
en bred, fleksibel og enkel ordning slik at den faktisk er til hjelp for alle friluftslivsorganisasjonene
til å opprettholde aktiviteten i en krevende tid. Det er også viktig å vurdere deler av dagens
støtteordning for å kunne opprettholde eksisterende aktiverer i friluftslivsorganisasjonene.
Er det noe 2020 og pandemien har lært oss, er det at friluftsliv og friluftslivsorganisasjonene er
svært viktig for folks helse og livskvalitet. Det er derfor viktig å støtte opp under disse
aktivitetene og organisasjonen, både kort og lang sikt.
Med vennlig hilsen
Norsk Friluftsliv
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Vedlegg til brev til KUD 16.10.2020

Covid-19: Gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen fra Frivillighet
Norge
Avlysning av aktiviteter fram til i dag
Svært mange av de ordinære aktivitetene har blitt avlyst på grunn av smittevernhensyn. Som det
går fram av figuren nedenfor har 95 % av organisasjonene i mer elle mindre grad måttet avlyse
arrangementer.

Endring i aktiviteter fram til i dag
Organisasjonene har prøvd å tilpasse seg situasjonen og endret helt eller delvis på mange
aktiviteter. Som det går fram av figuren nedenfor har alle organisasjonene i mer eller mindre grad,
endret på sine aktiviteter.

Avlysning av aktiviteter resten av 2020
Som det går fram av figuren nedenfor har alle organisasjonene avlyst arrangementer som skulle
vært gjennomført fram til nyttår.

Avlysninger av aktiviteter i 2021
Usikkerheten rundt hvilke smittevernhensyn som fortsatt vil gjelde framover preger også
planleggingen for organisasjonene i 2021. Som det går fram av figuren nedenfor har 64 % av
organisasjonene allerede avlyst aktiviteter i 2021.

Hvilke aktiviteter er det ikke mulig å gjennomføre som følge av restriksjoner
Som figuren nedenfor viser er det variasjon i hvilke type aktiviteter som ikke kan gjennomføres.
Det som skiller seg klart ut som umulig å gjennomfør er større arrangmenter med mange
deltakere. Det forteller 65 % av organiasjonene. 35 % av organiasjonene sliter også med
regelmessige aktiviteter og kurs og opplæring av lengre varighet. Også
markeder/basarer/loppemarkeder, som for mange er en vitig inntekskilde, er et problem for flere
organiasjoner.

Hvilke aktiviteter lar seg helt eller delvis gjennomføre i dagens situasjon?
Hvilke aktiviteter som lar seg helt eller delvis gjennomføre varierer fra organisasjon til
organisasjon. Svarene på dette spørsmålet vil kunne oppfattes i motstrid med svarene om hva
som ikke kan gjennomføres, men her er det variasjon både mellom organisasjonene og variasjon i
type aktivitet under hver kategori.
Det vi ser av figuren er blant annet at regelmessig aktivitet som ikke krever overnatting og ikke
omfatter for mange mennesker, er mulig å få til for de fleste organisasjonene. Jo flere mennesker
og jo lengre varighet, jo vanskeligere blir det å gjennomføre aktiviteten. Vi ser også at
administrative aktiviteter, som styremøter og årsmøter, i stor grad lar seg gjennomføre.

Hva er det største utfordringene når det gjelder å planlegge aktiviteter framover?
Den største utfordringen når det gjelder planlegging av aktiviteter framover er knyttet til
økonomisk usikkerhet og økte kostnader, sammen med usikkerhet knyttet til smittesituasjonene
og smittevernrestriksjoner. I tillegg ser vi blant annet en utfordring med økte kostander og
mangel på frivillige. Mangel på frivillige skyldes i stor grad at folk unngår å involvere seg i
aktiverer der de treffer mange nye mennesker av frykt for smitte.

Hvilke type støtte er viktig for å gjøre det mulig å øke aktiviteten, gitt smittevernregler
med avstandskrav mellom folk og antallsbegrensninger på 200 personer?
Det er flere typer økonomisk støtte som vil kunne hjelpe organisasjonene til å øke aktiviteten,
men dette variere noe fra organisasjon til organisasjon. Likevel er det et tiltak som skiller seg ut,
og det er muligheten til refusjon av kostnader ved avlysning av aktiviteter på kort varsel. Den
økonomiske usikkerheten rundt dette, gjør at mange ikke tar sjansen på å planlegge
arrangementer som risikerer å bli avlyst. I tillegg ser vi blant annet støttet til å utvikle nye eller
tilpasse eksisterende aktiviteter vil være til god hjelp, i tillegg til støtte til å dekke driftskostnader.

Hva slags kompetanse er det størst behov for?
Her ser vi at et er et stort behov for å heve kompetansen for bruk av digitale verktøy og utvikle
digitale løsninger eller systemer i organisasjonene. I tillegg er det behov for kompetanse på det å
utvikle nye aktiviteter.

Hvilke typer samarbeid vil i størst grad fremme økt aktivitet i 2021?
Her ser vi at et økt samarbeid mellom sentralledd og underledd i organisasjonen og økt
samarbeid med andre organisasjoner vil bidra til størst økning i aktivitet. I tillegg vil økt
samarbeid med kommuner, skoler og næringsliv også føre til økt aktivitet.

