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Praktisering av innendørs fritidsaktivitet for voksne 

Norsk musikkråd ber om tilbakemelding på hvorvidt den nasjonale anbefalingen om utsettelse av 
innendørs musikkøvelser for voksne (innendørs fritidsaktivitet) er videreført, og ser samtidig et behov for 
å tydeliggjøre hvordan nasjonale anbefalinger skal tolkes og etterleves av kommunelegene. Vi foreslår en 
mer differensiert tilnærming for regjeringens anbefalinger, eventuelt at nasjonal anbefaling åpner for at 
det kan gjennomføres innendørs musikkøvelser i mindre grupper.  

Gjeldende status for innendørs fr it idsaktivitet 

Etter det ble innført forsterkede tiltak 4. januar ble det den 18. januar åpnet for fritidsaktiviteter for barn 
og unge til og med 19 år, fra 20. januar. Samtidig ble det opprettholdt som en nasjonal anbefaling at 
voksne ikke bør gjennomføre innendørs fritidsaktivitet.  
 
Innendørs fritidsaktivitet for voksne skulle opp til ny vurdering i midten av februar, når det var mer 
oversikt over situasjonen. Dette ble gjentatt på pressekonferansen 30. januar, som så langt vi vet er 
seneste gang at fritidsaktiviteter for voksne ble omtalt på regjeringens pressekonferanser.  
 
Organisasjonene har med andre ord vært av den oppfatning at regjeringen ville ta dette opp for ny 
vurdering, med virkning fra 15. februar. Det var derfor overraskende at dette ikke ble omtalt på 
pressekonferansen 12. februar. Vi må legge til grunn at anbefalingen fortsatt gjelder, men anmoder at 
denne vurderingen oppdateres i lys av smitteutviklingen og gjøres kjent for aktørene i sektoren.  

Bruk av anbefal inger som virkemiddel  

Det er godt begrunnet hvorfor myndighetene bør benytte anbefalinger, tilrådninger og frarådinger, 
fremfor forbud i første rekke. Det har også bidratt til at sivilsamfunnets organisasjoner har utviklet 
bransjebaserte smittevernråd, og således bidratt til lojalitet og oppslutning om hvilken adferd som er 
nødvendig for å begrense smitteutviklingen i samfunnet. 
 
Nå er vi imidlertid der at det er heftet større usikkerhet om smittesituasjonen i samfunnet generelt, og 
dermed blir de nasjonale anbefalingene strengere praktisert i kommunene. På den ene siden er dette 
naturlig, men på den annen side ser vi at kommunene praktiserer anbefalingene ulikt. Innendørs 
fritidsaktivitet er selvsagt ikke mulig i kommuner hvor det er spesielle tiltak, enten innført av nasjonale 
myndigheter gjennom forskrift eller av kommunen selv. Spørsmålet er hvilket handlingsrom kommunen 
har når det kun foreligger en generell, nasjonal anbefaling.  
 
I forrige uke så vi eksempler på kommuner i ulike landsdeler som åpnet for innendørs idrettsaktivitet for 
voksne. I likhet med lagidretten kan heller ikke musikklagene ty til digitale alternativer (og heller ikke 
utendørs øvelser ved minusgrader), og vår forståelse var dermed at hvis en kommune kan åpne for 
innendørs idrettsaktivitet, må de også kunne vurdere og eventuelt begrunne hvorfor de ikke samtidig 
åpner for innendørs musikkøvelser. 
 
Etter kontakt med Kulturdepartementet tolker vi det slik at i kommuner der det kun foreligger en nasjonal 
anbefaling så kan denne fravikes, da en anbefaling ikke er å betrakte som et forbud. Den nasjonale 
anbefalingen om å avstå fra innendørs fritidsaktivitet for voksne, er med andre ord ikke til hinder for at 
kommuner selv kan tillate organiserte fritidsaktiviteter innendørs, dersom de vurderer at situasjonen 
tillater dette. 
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Tilbakemeldinger fra lokale lag som tar opp dette med kommunelegen, tyder på at kommuneleger flest 
ikke deler denne oppfatningen, men at en nasjonal anbefaling til enhver tid må ligge til grunn. Vi har videre 
blitt kontaktet av kommuneleger direkte som mener at denne presiseringen må fremgå av 
helsemyndighetenes veiledning.  
 
All den tid musikkøvelser ikke er forbudt, kan musikkøvelser gjennomføres på visse vilkår, men her har vi 
ment at lokale musikklag ikke bør iverksette øvelser uten at det skjer i forståelse med lokal 
smittevernmyndighet. 

Bruk av mer differensierte anbefal inger  

Selv om nasjonal anbefaling har vært å utsette innendørs fritidsaktivitet for voksne, har flere kommuner i 
februar åpnet for dette. Vi har gjennom hele pandemien tatt utgangspunkt i gjeldende nasjonale 
anbefalinger og tiltak og forholdt oss til disse. Når lokale myndigheter velger å se bort fra et nasjonalt råd 
bør det være et signal til regjeringen om at det er behov for en mer regional tilpasning. Det vanskeliggjør 
også vår rolle i å formidle den nasjonale anbefalingen. Det bør vurderes om det kan etableres mer 
regionalt differensierte anbefalinger og tiltak, slik at det blir enklere for kommunelegene og mer 
forutsigbart for de lokale aktørene.  
 
Vårt forslag er å se nærmere på hvordan regionale tiltak og anbefalinger kan etableres fra nasjonalt hold, 
slik at kommuner kan gjøre lokale vurderinger basert på best mulige forutsetninger, samtidig som det 
bidrar til at lokale lag opplever en større grad av likebehandling når omstendighetene ellers er 
sammenfallende. Det vil antagelig etablere større forutsigbarhet for lokale lag samt spare landets 
kommuneleger for et merarbeid, hvis det etableres et sett av regler og anbefalinger som er i tråd med 
smitteutviklingen i den enkelte region. 
 
Alternativt bør en nasjonal anbefaling innebære at det kan gjennomføres innendørs musikkøvelser for 
mindre grupper, da det etter vår oppfatning vil være mer i samsvar med de øvrige anbefalinger til 
befolkningen.  
 
Vi håper det er mulig å komme raskt tilbake til oss på disse temaene.  
 
 
Med vennlig hilsen  

 
Bjarne Dæhli    
generalsekretær   
 
bjarne.daehli@musikk.no   
Telefon: 950 62 358  
 
 
Kopi:  
 
- Helse- og omsorgsdepartementet 
- Helsedirektoratet 
- Folkehelseinstituttet 
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