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Et virus har stoppet opp alt og alle 
Verdien av Norge er begynt å falle  

Gleden vi hadde ved å øve i lag 
Men det kommer en dag da vi alle skal få 
kjenne på gleden når vi sammen skal stå 

På scenen å synge så vakkert vi kan 
Fylle hjerter med vakker sang 
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Konsekvenser av koronautbruddet for det frivillige musikklivet  
 
Det frivillige musikklivet gjennomfører hvert år over 14.000 konserter. I en gjennomsnittlig kommune legges det 
ned over 100.000 øvingstimer av det frivillige musikklivet alene. Bak hver konsert ligger det en rekke øvelser, 
kurs, dugnader og organisasjonsarbeid. Men først og fremst er det frivillige musikklivet en kilde til spilleglede, 
fellesskap og mestringsopplevelser.  
 
Restriksjonene som følge av koronautbruddet har rammet kulturlivet hardt. De økonomiske konsekvensene er 
betydelige, men det største tapet er det sosiale og inkluderende fellesskapet. Over hele landet, i hver eneste 
kommune, hver eneste by, bygd og lokalsamfunn er musikklivet kanskje det aller viktigste kulturtilbudet som kan 
aktivisere og nå frem til et stort antall av innbyggerne, enten de er arrangører, utøvere eller publikummere. 
 
Norsk musikkråd initierte den 13. mars en spørreundersøkelse blant medlemsorganisasjonene om hvilke 
økonomiske og praktiske konsekvenser som oppstår som følge av koronautbruddet. Undersøkelsen ble 
utformet i samråd med et utvalg av organisasjonene. Kartleggingen ble sendt ut 13. mars og det ble mottatt svar 
frem til 23. mars.  

 
Uten virksomhet i våre medlemslag i organisasjonene i mars og april, vil korps, kor, band, orkestre og arrangører 
i musikkfrivilligheten tape opp mot 364,5 millioner kroner. Fortsetter restriksjonene og lagenes tap og 
inntektsbortfall ikke blir kompensert, vil tapet kunne beløpe seg til 1 milliard over sommeren. 
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Gjennomføring  
 
Kartleggingen ble sendt alle sentralledd, som deretter videreformidlet undersøkelsen til sine respektive 
regionledd og lokale lag.  
 
Ved utsendingen av undersøkelsen hadde de innførte restriksjonene fra regjeringen en varighet frem til 26. 
mars. På dette tidspunktet var det kjent at tildelte offentlige tilskudd ikke ville kalles tilbake, selv om aktivitetene 
må endres. Det var imidlertid stor usikkerhet rundt restriksjonenes varighet, og hvilket omfang av avlysninger og 
utsettelse som var nødvendig.  
 
Alle signaler tilsa imidlertid at organisasjonene må ta høyde for at det ikke er mulig å gjennomføre møter og 
arrangementer frem til sommeren. Respondentene ble derfor bedt om å ta utgangspunkt i perioden 12. mars til 
30. juni. Når det ble stilt spørsmål om å oppgi konsekvenser, er det denne perioden det er tatt utgangspunkt i. 
 
Rapporten inneholder de viktigste oppsummeringene. I tillegg til innsamling av tall, ble undersøkelsen 
gjennomført med en rekke fritekst-felt. Vi har valgt å ta med noen av sitatene siden det illustrerer noen av de 
konsekvenser som våre lag i medlemsorganisasjonene opplever. 
 
Norsk musikkråd har 33 ordinære medlemsorganisasjoner (sentralledd) som har 6731 tilknyttede underledd og 
236.816 medlemskap (pr 2019). Lagene er kor, korps, orkestre, band og konsertarrangører. I tillegg har Norsk 
musikkråd 2 assosierte medlemsorganisasjoner, 16 regionledd (fylkesmusikkråd) og ca. 100 lokale musikk- og 
kulturråd.  
 
Av det totale antall lag i organisasjonene er utvalget på 28 prosent. Oppgitte tall i undersøkelsen er kun de 
innrapporterte størrelser og er ikke generalisert til hele populasjonen av medlemslag. Gitt at undersøkelsen er 
representativ og at konsekvensene er likt fordelt, vil tallene utgjøre litt over 1/4 av det faktiske omfanget. 
 
Fordeles aktiviteter og konsekvenser i vår kartlegging jevnt i perioden og alle lag søker kompensasjon, vil det 
med opplysningene fra denne undersøkelsen samt tilleggsundersøkelse fra BandORG og Norske 
Konsertarrangører, estimeres et tap i størrelsesorden 542-730 millioner for perioden mars til juni.  
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Aktiviteter som rammes  
 

 
Hver respondent har krysset av for hvilke typer arrangementer som blir avlyst eller utsatt. Kartleggingen viser 
følgende:  
 

• 1529 lag oppgir avlyste og utsatte konserter, stevner og festivaler 
• 1714 lag oppgir øvelser og seminarer 
• 617 lag oppgir årsmøter og medlemsmøter 
• 424 lag oppgir basarer og loppemarkeder 
• 150 lag oppgir foredrag og kurs 
• 105 lag oppgir organiserte turer i inn- og utland 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjonen tjener som en 
indikasjon på hvilken type aktivitet 
som flest lag omtaler (antall lag som 
har krysset av på de ulike 
aktivitetene, ikke det faktiske antall 
aktiviteter innen hver kategori (som 
for eksempel antall konserter).  
 

 
 
I tillegg til faste ukentlige øvelser og tilsvarende, har 98 prosent av lagene arrangementer som må utsettes eller 
avlyses. 16 prosent av respondentene har mer enn 5 arrangementer som berøres. 
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Økonomiske konsekvenser  
 
 
Sett utvalget under ett estimerer respondentene et budsjettert inntektsbortfall på 103,8 millioner og en 
betalingsforpliktelse på 76,7 millioner. Det summerte tapet for perioden utgjør 180,5 millioner. 
 
Det er store innbyrdes variasjoner mellom lagene. Ett sentralledd har et forventet tap på 5,6 millioner i mars-juni, 
mens et enkelt lag i en annen organisasjon forventer et inntektsbortfall på 1,5 millioner som følge av at et avlyst 
arrangement. I det følgende benyttes snittbetraktninger.  
 
De inngåtte betalingsforpliktelsene beløper seg i gjennomsnitt til kr 40.687 pr lag, med et inntektsbortfall på kr 
55.071 for perioden mars-juni. Det antatte tapet med den informasjonen som foreligger nå, beløper seg til kr 
68.089 pr lag. Det summerte tapet, dersom betalingsforpliktelser ikke lar seg kansellere og hele inntektstapet 
inntreffer, beløper seg til kr 95.759 pr lag.  
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Betalingsforpliktelser i perioden 
 
Respondentene ble bedt om å beregne hvilke betalingsforpliktelser de har 
i perioden, utover kostnader til faste, ukentlige øvelser. Dette inkluderer 
lokaler, lønn, reisekostnader, overnatting, mv.  
 
Forpliktelsene beløper seg til: 
 

• Kr 76,7 millioner kroner totalt for alle respondentene 
• Kr 40 687 i snitt for hver respondent 

 

Bortfalte inntekter 
 
For større inntektsbringende arrangementer er det bedt om å oppi 
budsjettert inntekt som det nå fryktes uteblir: 
 

• Kr 103,8 millioner totalt for alle respondentene 
• Kr 55 071 i snitt for hver respondent 
• Medianinntekten for korps er kr 30 000, og for kor kr  

20 000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Forventet tap basert på opplysningene som foreligger 
 
Respondentene ble bedt om å oppgi forventet tap: 
 

• Kr 128,3 millioner totalt for alle respondentene 
• Kr 68 089 i snitt for hver respondent  

 
 
 
 
 
 
 
Summert tap i perioden 
 
Basert på de opplysninger som lagene har pr nå, vil tapet som følge av 
uteblitte inntekter og betalingsforpliktelser som de antar de ikke kan 
unngå, kunne beløpe seg til: 
 

• Kr 180,5 millioner kroner totalt for alle respondentene 
• Kr 95 759 i snitt for hver respondent 

 

Organisasjoner som taper mer enn 100 000 kroner står for en 
vesentlig del av det totale tapet for organisasjonene. Dette gjelder 
295 organisasjoner, som totalt taper kroner 108,9 millioner i perioden, 
som tilsvarer 60 prosent av det totale tapet. Dette gjelder 203 korps, 
som er overrepresentert i denne kategorien, mens 55 kor oppgir et tap 
større enn kroner 100 000. 

Korps kr 41 329 

Kor  kr 34 169 

Orkester mv kr 72 197 
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Månedlig kostnad instruktører og dirigenter 
 
I undersøkelsen har vi bedt om at respondentene oppgir antall timer med 
lærer, dirigent og instruktør de har, samt hva som er den ordinære, 
månedlige dirigent- og instruktørkostnaden. Totalt oppgis: 
 

• 34 712 oppsatte timer pr måned, med minst én lærer, 
dirigent eller instruktør 

• Totalt kr 17,7 millioner i månedlig kostnad 
• Instruktørkostnadene utgjør et snitt på kr 9 418 pr måned.  

 
 
62 prosent (1165 av 1885) har foreløpig ikke stoppet utbetaling eller varslet om dette. 
 
Gitt at undersøkelsen er representativ har alle våre medlemsorganisasjoner 123 950 oppsatte timer hver måned. 
Regnet om til årsverk (1750 timer pr. år) tilsvarer det 878 årsverk for alle våre medlemsorganisasjoner.  
 
Vær imidlertid oppmerskom på at enkelttimer som noen lag (f.eks korps og orkester) kjøper fra kulturskole er 
ikke med her. Fordi vi i spørsmålet har spurt bedt respondentene oppgi antall timer «øvelse med minst én 
instruktør», kan antall årsverk også være vesentlig høyere.  
 
Det er også verdt å ta med i betrakningen at få frilansere gjør dette på heltid. Med et månedsnitt på 18 timer pr. 
organisasjon tilsvarer det en 12 prosent stilling hos hvert medlem. Det er derfor naturlig å anta at dette er et 
inntektstap som berører langt flere mennesker enn 878. 
 
Merarbeid som følge av situasjonen 

Situasjonen er på alle måter ekstraordinær, hvilket også påfører et merarbeid for å avvikle de aktiviteter som er 
planlagt: 

• Av de som har svart, utgjør det ekstra arbeidet for å håndtere konsekvensene av koronautbruddet 
en innsats på 86 334 timer i perioden mars-juni, eller nærmere 58 årsverk. 

• Fysiske møter er enten gjort digitale eller avlyst/utsatt og det er hjemmekontor for alle ansatte. 11 
prosent har gitt eller vurderer å gi permitteringsvarsel til de ansatte. 

Supplerende kartlegginger 
 
Vår medlemsorganisasjon BandORG har fra sine 1000 medlemsband fått svar fra 400 band som estimerer et 
tap på 16,5 millioner kroner knyttet til manglende aktivitet. Og nærmere 2 millioner kroner for leieutgifter til 
forhåndsbetalte øvingslokaler.  
 
Norske Konsertarrangører rapporterer om 430 mill. kr i tapte inntekter i perioden mars-april. De frivillig 
organiserte medlemmene står for 30 mill. kr av dette. Videre rapporterer medlemmene om ytterligere 2,8 
milliarder kroner i tapte inntekter dersom situasjonen vedvarer for perioden mai-september. Av dette står de 
frivillig organiserte for 293 millioner kr. Disse opplysningene kommer i tillegg til vår kartlegging.  

* Kun respondentenes tilbakemelding (svar fra 28pst av lagene)  

0 50 100 150 200 250

Millioner kroner
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Konsekvenser for drift og aktivitet  
 

 
 
Det er gjennomført en forenklet innholdsanalyse som ligger til grunn 
for oppsummeringen av fritekst-svarene.  
 
Overordnet medfører restriksjonene som er innført til at:  
 

• Den musikalske utviklingen stopper opp 
• En viktig sosial og inkluderende møteplass opphører 
• Rekruttering og opplæring rammes 
• Lagets fremtid fremstår som usikker  

 
Alt henger sammen med alt. Når man ikke en gang kan møtes, går 
det selvsagt fundamentalt ut over all normal aktivitet for lagene. Ikke 
får man øvet, holdt konserter eller reist. Instruktører og dirigenter blir 
«overflødige», men enkelte kontrakter medfører like fullt utgifter for 
lag. Inntektsgivende arrangementer blir ikke avholdt, mens andre 
utgifter likevel fortsetter å løpe. 
 
All øvingsvirksomhet er innstilt inntil videre  
 

• Ordinære, ukentlige øvelser 
• Helgeseminarer 
• Samarbeidsprosjekter 
• Når undervisning utgår reduseres kvalitet  

 
Øvingsarenaen er naturlig nok den aktivitetsformen som blir rammet. 
Det utrykkes bekymring over dette, fordi uten en musikkfaglig 
ledelse vil det eskalere den krisen som lagene allerede står i.  
 
Mange svarer at de har avlyst alle kurs og øvelser, men mange 
oppgir at de allerede er i gang med å tilrettelegge for undervisning 
over nett.  
 
Arrangementer og aktiviteter blir avlyst 
 

• Nasjonaldager/folkefester 
• Nasjonale og internasjonale konkurranser 
• Regional/nasjonale sangerstevner 
• Jubileumsarrangementer 
• Revyer 
• Studioprosjekter  
• Festivaler  

 
All aktivitet i form av øvelser, seminarer og konserter frem til påske 
er avlyst. Årets 17. mai er en stor bekymring for mange korps. 
Dersom tiltakene blir lettet etter utgangen av april vil det bare være 
2-3 øvelser for de fleste korps før 17. mai. 
 
Det er også en rekke avlyste konkurranser: Landskappleiken og 
Landsfestivalen i gammaldansmusikk. Regionale mesterskap og NM 
i janitsjar. Videre nevnes jubileumskonserter som årsmarkering og 
Bergens 950 år og 75 år siden andre verdenskrigs slutt. Minst 50 
konserter på sykehjem og eldresentre er avlyst. 
  

– Kvaliteten blir jo dårligere for 
hver uke uten øvelse, 
rekrutteringen står i null, vi må 
begynne på nytt med 
stemmeutvikling, alle arbeidstimer 
en har lagt ned hittil er som blåst 
vekk. 
 
– Innlært musikk er ferskvare, og 
det vil koste oss ekstra både i tid, 
motivasjon og penger å få koret 
tilbake på det nivået vi var før 
koronautbruddet, vi var nemlig så 
godt som konsertklare. 
 

* * * 
 
– Vi har jobbet over tid med å 
bygge publikum. Dette arbeidet er 
avhengig av kontinuitet og stadige 
påfyll, og vil naturligvis få seg en 
knekk i denne perioden. 
 
– Vi ser oss nødt til å avlyse alt 
som barna har gledet seg til hele 
året. 
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Svikt i inntekter 
 
Avlysninger som gir inntektstap: 
 

• Loppemarkeder 
• Basarer 
• Musikk-kafeer 
• Utleie av egne lokaler  
• Festivaler og konkurranser 
• Kakelotterier 
• Oppdrag for lokalt næringsliv 
• Tap av kontingenter 
• Tapte billettinntekter fra konsert 
• Bortfall av betalte oppdrag og spillejobber 

 
Lagene opplever en betydelig inntektssvikt grunnet avlysning av alle 
type arrangementer, som loppemarked, billettinntekter fra konserter, 
lotteri, basar, betalte oppdrag og dugnader. Korpsene er spesielt 
hardt rammet. Vårens inntektsskapende aktiviteter er med å 
finansiere driften resten av året.  
 
Medlemslagene utfører også dugnader knyttet til andres 
arrangementer. Eksempelvis mister ett korps inntektene relatert til 
dugnad under Birken, for både ski- og løpsarrangementet. 
  
Kostnader som ikke lar seg kansellere  
 

• Leiekostnader for lokaler som ikke blir benyttet  
• Depositum og reiseutlegg som ikke kan refunderes 
• TONO-avgifter som påløper 

 
Flere lag rapporterer at de har satt i gang med å kansellere de 
kostnader som lar seg stoppe. Mange uttrykker bekymring rundt 
bestilte utenlandsturer med hensyn til om de får refundert utgiftene, 
det være seg både reisekostnader, opphold og deltakeravgifter.  
 
Et annet anliggende er betaling av vederlag til TONO, som i det 
vesentlige er fastsatt basert på antall konserter som ble utført i fjor. 
Det fryktes at konsertomfanget blir sterkt redusert i 2020, uten at 
den forhåndsberegnede TONO-kostnaden blir det. Akkumulert vil 
dette kunne beløpe seg til millioner i betaling for konserter som er 
eller blir avlyst. 
 
Bekymring for dirigenter og instruktører  
 

• Dirigent og instruktørkostnader 
 
På grunn av inntektssvikten, melder svært mange medlemslag at det 
er en stor usikkerhet med hensyn til lønn til instruktør og dirigent 
fremover. Det eksisterer ulike avtaleordninger for deres engasjement 
av disse. Noen har dekket utgiftene fra kommune eller 
fylkeskommune, andre ikke. Noen har arbeidsgiveransvar, andre har 
det ikke. Mange har allerede sagt opp kontrakten med dirigent, flere 
har tydd til permisjon, mens atter andre ser det an en stund til. 
 
Flere etterlyser at det må komme på plass ordninger som gjør det 
mulig å sikre en inntekt for frilansere og selvstendig 
næringsdrivende i perioden med redusert aktivitet.  
 

Vi er et lite kor med mange eldre 
personer, så det er i 
utgangspunktet slitsomt å dra i 
gang store inntektsbringende 
arrangementer for å sikre en god 
økonomisk likviditet. 

 

– Vi mister inntekter knyttet til 
kursvirksomhet og utleie av 
øvingslokale, som er noen av våre 
største inntektskilder. 

 
– Vi vet ikke om foreldrene er 
villige til å betale full 
medlemsavgift for perioden uten 
aktivitet, og risikerer å miste 
medlemmer også. 
 

* * * 
 
– Vi førsøker å stoppe alle innkjøp.  
Nå dreier det seg i hovedsak om 
uniformer. Tekstiler må vi trolig 
betale, men ikke selve jobben med 
å sy. 
 

* * * 
 
– De fleste instruktørene våre er 
selvstendig næringsdrivende. Hvis 
de hadde fått dagpenger slik at vi 
kunne la være å lønne de, så 
hadde det vert til stor hjelp. Enn så 
lenge er vi solidariske og lar de 
fakturere som normalt. 
 
– Kunne vi bare få støtte til å 
beholde dirigenten vår, som vi 
svært gjerne vil beholde til verden 
er tilbake til normalen. 
 
– Vi er også svært bekymret for at 
dersom vi må permittere eller 
kutte instruktørene, så mister vi 
dem og må ut i markedet for å 
finne nye fra høsten. Vi føler vi 
sitter litt i saksa ved at vi ikke 
ønsker eller har råd til å miste dem 
samtidig som kostnadene gjør det 
vanskelig å forsvare og ikke kutte. 
Kontinuitet i instruktører og 
dirigenter er veldig viktig, og vi er 
redd for å miste musikanter også 
dersom vi velger å terminere 
avtaler. En forferdelig vanskelig 
situasjon. 
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Generelt er svært mange opptatt av dirigentene og instruktørenes 
vilkår i denne tiden. En del instruktører, dirigenter og musikere har 
ikke et ansettelsesforhold, men er leid inn som frilansere og kan 
dermed ikke permitteres. For disse får avlysninger økonomiske 
konsekvenser, noe som mange av respondentene uttrykker 
bekymring for. 
 
Organisasjonsarbeid under press  
 

• Årsmøter  
• Medlemsmøter  
• Permittere administrativ ledelse 
• Organisasjonsutvikling utsettes 
 

Flere har stanset all drift og aktivitet, noen har utsatt og avventer til 
over påske å ta beslutning for resten av planlagte aktiviteter dette 
semesteret. 
 
Rekruttering rammes  
 

• Får ikke rekruttering 
• Mister motivasjon 
• Mulig nedleggelse av koret 
• Tap av kulturopplevelser for publikum 

 
Som følge av dette, frykter mange for rekrutteringen fremover, og 
evnen til å beholde de man har. Desto kortere fartstid, desto større 
sjanse for at folk forsvinner. Dette gjelder selvsagt særlig de yngste. 
Det pekes i denne sammenheng også på konkurranse fra «mindre 
arbeidskrevende aktiviteter». 
 
Mange melder at de må avlyse planlagte rekrutteringsprosesser, 
andre melder at de ser for seg at de kanskje må bygge opp laget på 
nytt.  
 
En viktig sosial møteplass er satt på pause 

• Sosialt lim 
• Inkluderende arena 
• Forebyggende helse 
• Trivsel og velvære 

 
Medlemslagene yter et betydelig bidrag til trivsel i lokalsamfunnet. 
Det representerer et viktig sosialt nettverk for mange, og noen også 
det viktigste. Å ikke ha de ukentlige øvelsene kan også gi 
psykososiale virkninger. Medlemslagene har for eksempel en viktig 
samfunnsfunksjon ved å tilby trygge, inkluderende arenaer for barn 
fra familier med svak økonomi og andre utfordringer.  
 
Det er spesielt mange kor som påpeker at korøvelsene er en veldig 
viktig sosial plattform, og flere frykter konsekvensene for trivsel og 
velvære ved et bortfall av de faste ukentlige øvelser for sangere i 
den litt eldre aldersgruppen. Dette er et viktig helseforebyggende 
tiltak, opplyser flere.  
 
  

– Det er usikkerhet rundt om ein 
klarer å oppretthalde interessa for 
korpset om det blir liggande i 
dvale for lenge. Også vanskar med 
rekruttering i dvaleperioden, då 
det er vanskeleg uten fysiske 
samlingar. 
 
– Vi vil ha utfordringer med å 
beholde de yngste og 
nyrekrutterte musikanter og 
drillere. Konsekvensen kan være 
at flere årskull faller bort i 
medlemsmassen og i verste fall 
må korpset bygges opp fra bunn 
av. Vi har egentlig ingen å miste. 
 
– Når vi må ty til egenøvinger, vil 
de som fra før var på nippet til å 
slutte, dette av lasset, sier en 
annen korpsleder. Ute av øye, ute 
av sinn.  
 
– Når over 30 personer mellom 16 
og 76 år ikke lenger møtes en 
kveld i uka, for å spille og ha det 
morsomt sammen har det noe å si 
for trivselen og psyken i bygda. 
Hvis vi i tillegg får store 
økonomiske forpliktelser, vil det 
påvirke oss i lang tid. 
 
– Jeg er leder i et korps med 54 
medlemmer, snittalder 75 år. En 
god del bor alene. Kommer til å 
måtte bruke en god del tid på å 
holde kontakt med alle, og 
informere. 
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Nye måter å øve og møtes på 

Noen steder prøver de seg med at foreldrene filmer barna når de 
øver, og sender inn filmen til instruktør for tilbakemelding. Enkelte 
opplyser at de nå har satt søkelys på digital opplæring, andre på 
langtidsplanlegging og kvalitetssikring av prosjekter og prosedyrer. 
 
Samtidig er det på det rene at det frivillige musikklivet i stor grad er 
basert på de fysiske møtene. Det er også slik at en stor del av 
musikkaktiviteten simpelthen ikke lar seg gjennomføre på nett av 
både tekniske og opplevde begrensninger. For tilrettelagte grupper 
er det sjelden et fullgodt alternativ.  
 
Langsiktige konsekvenser 
 
Et godt organisasjonsapparat er avhengig av godt vedlikehold i alle 
ledd. I dagens situasjon blir årsmøter og medlemsmøter avlyst og 
utsatt. Noen har måttet avlyse store nasjonale og regionale 
samlinger, og arrangementer som er avgjørende for motivasjon, 
faglig utvikling og viktig organisasjonsutviklingsarbeid, er lagt på is. 
 
På kort sikt, og dersom restriksjonene oppheves før sommeren, og 
dersom det etableres gode kompensasjonsordninger for det frivillige 
kulturlivet, vil musikkorganisasjonene klare å komme seg på rett kjøl.  
 
Mer usikkert blir det dersom dette vedvarer utover høsten, året ut og 
inn i neste år. Nedleggelser av lokallag, konkurser med påfølgende 
styreansvar, manglende rekruttering og dårlig kunstnerisk utvikling, 
er noen temaer som er av betydning også for organisasjonsarbeidet. 
Et tilleggsmoment er konsekvensene av reduserte kostnader i neste 
års momskompensasjonsordning. 
  

– Kunne musikkrådet komme med 
forslag til gode digitale løsninger 
hvor vi kunne øve over nett,  
ville det være flott. Vi prøvde 
Skype, men fikk et problem med 
en gang: Lyd og bilde var  
dårlig synkronisert  
 
– Noe (veldig lite) foregår på 
digitale plattformer, men med vår 
medlemsgruppe og deres 
ressurser / muligheter ut fra 
bosituasjon, funksjonshemming / 
utviklingshemming er dette 
nærmest umulig. Det er det og 
treffes som er det viktigste. 
 
– Ved langvarig stopp kan vi 
antagelig risikere å miste både 
våre frivillige og vårt innarbeidede 
faste publikum. Mye er uvisst. 
 
– For oss er det viktigst at puben 
vi avholder våre konserter får hjelp 
til å overleve. Uten den vil vi ikke 
lenger ha konsertlokale 
tilgjengelig. 
 
– Vi elsker å synge og vi håper at 
alt blir bra og da kan vi synge 
sammen igjen. 
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Konsekvenser for sentralledd 
 

 
Sentralleddene i Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner er svært ulike i størrelse, aktivitet og antall ansatte. 
Noen av organisasjonene har store sentralledd med flere ansatte, mens andre har mindre administrasjoner. 
Noen er sågar 100 % dugnadsbasert. Samtlige av de nasjonale musikkorganisasjonene har de siste ukene vist en 
stor omstillingsevne, og sentralleddene bruker mye av sin tid til oppfølging og veiledning av sine medlemmer i 
saker av juridisk, økonomisk, digital og praktisk karakter. 
 
Avlysninger og utsettelser 
 

• Årsmøter 
• Medlemsmøter 
• NM-arrangementer  
• Internasjonalt arbeid og prosjekter 

 
Samtlige av de nasjonale musikkorganisasjonene svarer at de allerede 
har avlyst arrangementer og ulike møteplasser. Organisasjonene 
vurderer fortløpende å avlyse vårens og sommerens arrangementer. 
Avlysning av organisasjonenes ulike NM-arrangementer har fått og vil 
få store konsekvenser, både på kort og lang sikt. Sommerskolene er 
eksempler på arrangementer som kan måtte avlyses, da de vanskelig 
kan utsettes. 
 
For mange av de nasjonale organisasjonene har det vært tidkrevende å 
avlyse/utsette/omorganisere egne aktiviteter og arrangementer, og 
samtidig veilede egne medlemmer i dagens situasjon. 
 
 
Endringer i daglig drift 
 

• Hjemmekontor 
• Reiseforbud 
• Aktivitet lagt på is 
• Omstilling og digitale møteplasser 
• Døgnvakt på medlemspleie 
• Begrense skadevirkninger i stedet for å planlegge aktivitet og organisasjonsutvikling 

 
Nesten samtlige nasjonale organisasjoner melder om hjemmekontor og reiseforbud. Organisasjonene legger til 
rette for digitale møteplasser for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer. Organisasjonene prioriterer 
arbeidsoppgaver som å begrense skade og veilede medlemmene sine juridisk, økonomisk og i andre 
konsekvenser av pandemien. Det er gjennomgående at driften er endret til skadebegrensning og veiledning i 
stedet for å planlegge aktiviteter, organisasjonsutvikling, rekruttering og musikkfaglig oppfølging av sine 
medlemslag. 
 
Ingen av organisasjonene melder om likviditetsproblemer, og daglig drift kan fortsette som før. Permitteringer er 
for tiden ikke en aktuell problemstilling, men det utelukkes ikke at det blir en konsekvens dersom restriksjonene 
og påleggene vedvarer.  
 
Flere av organisasjonene venter i det lengste med å avlyse arrangementer, med håp om å kunne gjennomføre 
eller utsette. Mesteparten av arbeidstiden går med til avlysninger, konsekvensene av avlysninger, utsettelser og 
medlemsoppfølging. 
 
  

Aktiviteter som er avlyst, vurderes 
avlyst eller utsatt:  
 

• Kurs og opplæringstiltak 
• Rekrutteringsprosjekter  
• Personalsamlinger 
• Nasjonalt ungdomsarbeid 
• NM-arrangementer  
• Nasjonale fagkonferanser 
• Årsmøter og landsmøter  
• Møteplasser for 

medlemmene  
• Strategisamlinger 
• Jubileumstiltak 
• Turer   
• Internasjonalt arbeid  
• Konserter  
• Forberedelser og 

planlegging er satt på 
vent 



14 
 

 

Konsekvenser og bekymringer 
 

• Betydelige konsekvenser for hele kulturlivet 
• Betydelige konsekvenser for frilansere, instruktører, dirigenter mv 
• Lokallagene har de største økonomiske tapene 
• Omstillingsevne – digitale løsninger 
• Nedleggelser og konkurser 
• Utsettelse av politisk arbeid 
• Situasjonen for hele musikk- og kulturfeltet 
• Hva vil være de langsiktige økonomiske og musikkfaglige konsekvensene? 

 
Selv om CREO – forbundet for kunst og kultur (Tidligere Musikernes Fellesorganisasjon) melder om 
tilstrømming av medlemmer, er bekymringen for fremtiden hos medlemsorganisasjonene stor. Organisasjonene 
er opptatt av tiltak som sikrer forutsigbarhet og økonomisk trygghet, nettopp fordi de frykter nedleggelser og 
konkurser, lavere medlemstall og således reduserte tilskuddsrammer, utsettelse av viktig politisk arbeid, egne 
medlemmer og musikklivet som helhet, den vanskelige situasjonen for instruktørene, rekruttering, motivasjon, 
kompetanseutvikling og kvalitet. 
 
Flere av organisasjonene forsøker ulike opplæringstiltak og aktiviteter på andre plattformer, men dersom 
pandemien varer over lang tid vil det få konsekvenser for kvaliteten på utførelsen, kompetanseheving og 
musikklivet som den sosiale møteplassen.  
 
Noen av våre medlemsorganisasjoner er typiske barne- og ungdomsorganisasjoner, men de aller fleste har 
medlemmer i alle aldre med ulike rekrutteringsprosjekter. Noen av organisasjonene, som Norsk Bluesunion, 
Korpsnett Norge og Norske Trekkspilleres Landsforbund, oppgir at de har måttet avvente noen av sine 
ungdomsaktiviteter denne våren.  
 
Etterlyste tiltak  
 

• Gode og tilstrekkelige kompensasjonsordninger 
• Utsatte rapportfrister og utvidede prosjektperioder 
• Juridisk vurdering av hvilke kostnader som organisasjonene er forpliktet til å betale 
• Juridisk vurdering av muligheten til å påberope seg force majeure 
• Permitteringsregler 
• Hva når alt er «normalt» igjen? 

 
Hele kulturlivet i Norge opplever i disse dager store omveltninger. Samtlige av de nasjonale organisasjonene ber 
om forutsigbare kompensasjonsordninger for dokumenterbare tap, og at tilskuddsgiverne ikke krever tilskudd 
tilbake. Flere understreker at det er lokallagene og instruktører/dirigenter som har de aller største økonomiske 
tapene i første omgang.  
 
Flere av organisasjonene ber om at tilskudd som ikke blir brukt i år kan overføres til neste år, eventuelt at det gis 
henstand gjennom en utvidet prosjektperiode. Dette med bakgrunn i at organisasjonenes fokusområde nå er 
medlemspleie. 
 
Et vesentlig ønske fra flere av organisasjonene er å få klarhet i hvilke vilkår og for hvilken periode en kan 
påberope seg force majeure, samt ønsket om en juridisk vurdering av hvilke kostnader organisasjonene er 
forpliktet til å betale.  
 
Akkurat nå er norsk musikkliv i en unntakstilstand, men musikkorganisasjonene ser fremover og understreker 
behovet for ekstra støtte i gjenoppstartsperioden.  
 
Se også avsluttende oppsummering.  
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Konsekvenser for lokale og regionale musikk- og kulturråd 
 
 
REGIONLEDD (FYLKESMUSIKKRÅD) 
 
I henhold til regionreformen har enkelte av regionleddene til Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund slått 
seg sammen eller er i ferd med å gjøre det, men fremdeles følges stort sett den tidligere fylkesstrukturen. Per i 
dag er det 16 regionledd. Noen er store og robuste, med mange ansatte, mange og store prosjekter og 
betydelige oppgaver for det offentlige. Andre er mer sårbare, og har kun en ansatt i delstilling. Ti regionledd har 
besvart undersøkelsen. 
 
Avlysninger og utsettelser 
 
I tillegg til organisasjonsarbeid er regionleddene i varierende grad arrangør av lokale og regionale aktiviteter. For 
eksempel arrangerer mange regionledd lokale og regionale kurs. De fleste er aktører i Musikkens studieforbunds 
prosjekt Musikk i fengsel og frihet (Miff), og noen er regional produsent av UKM. 
 
Alle regionleddene viser til at de har avlyst eller utsatt alt av:  

• Fysiske styremøter  
• Årsmøter (ett skal gjennomføres via nett)  
• Andre møter og seminarer 
• Tiltak i prosjektet Miff 
• Tiltak i rusinstitusjoner og for mennesker med psykisk utviklingshemming 
• UKM-arrangementer 
• Kurs for tillitsvalgte 
• Sangkurs 
• Gitarkurs  
• Konserter (jubileum, avslutning, i sosiale institusjoner m.m.) 
 

Troms musikkråd:  
«Vi har måttet avlyse gitarkurs og et sang-/korkurs inntil videre. I tillegg årsmøtet og fagseminar om og for 
lokale råd, samt møter i forbindelse med etablering av Tromsø kulturråd. I tillegg må vi avlyse Miff-opplæring i 
Tromsø og Harstad, og all opplæring gjennom Musikkfabrikkene i Tromsø, samt et kordirigentkurs via 
Koralliansen.» 
 
Endringer i daglig drift  
 
Alle regionleddene viser til utstrakt bruk av hjemmekontor. Alle aktiviteter og all reisevirksomhet er avlyst. Møter 
avvikles pr telefon eller Teams. Instruktører i prosjekter vurderes permittert.  
 
Akershus musikkråd melder at de «bruker nesten all arbeidstid på veiledning og koronaoppfølging» 
 
Konsekvenser og bekymringer  
 
Regionleddene er bekymret for langsiktige konsekvenser av at alle aktiviteter legges på is. Det være seg 
manglende organisasjonsutvikling, status i medlemsorganisasjonene m.m. Det er viktig å møte organisasjoner, 
lag og folk.   
 
Man tror det vil ta lang tid å hente inn igjen det tapte og komme tilbake til normal aktivitet. 
 
Aust-Agder musikkråd:  
«Dersom avlysning av årets festival Ung klassisk betyr kroken på døra for framtidige festivaler, vil det bety noe 
nedbemanning på kontoret. Men det er i verste fall.» 
 
Etterlyste tiltak fra regionledd   
 
Alle regionleddene er opptatt av kompensasjonsordninger, både for egen drift, for påløpte kostnader 
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(honorarer, lokaler, overnatting, reise m.m.) uten tilhørende inntekter, og ikke minst for forpliktelser overfor 
kurslærere og andre engasjerte.   
 
Flere er opptatt av at tilskuddene til voksenopplæring blir på samme nivå som tidligere, blant annet for å 
opprettholde kursleders honorar og lønn.  
 
Ett regionledd foreslår å sette arbeidsgiveravgiften til 0%. 
 
«Finnmark musikkråd har blitt nødt til å avlyse en rekke reiser og møter, med store tap av ikke-refusjonsbare 
reiseutgifter. I tillegg har vi som sekretariat for Finnmark sangerforum, måtte avlyse årsmøtet til FSF i Kirkenes 
28.-29.3.2020. Utgiftene til denne avlysningen alene utgjør om lag kr 40.000.» 
 

LOKALE MUSIKK- OG KULTURRÅD  

De lokale musikk- og kulturrådene er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisasjonsledd på 
kommuneplan. De fleste fokuserer fremdeles kun på musikk, men stadig flere utvider innsatsområdet i 
varierende grad og skifter navn til kulturråd, kulturnettverk mv. De aller fleste er frivillig drevet, kun et fåtall har 
ansatte. Aktiviteter og aktivitetsnivå er svært varierende. En god del har forvaltningsoppgaver for det offentlige. 
Av totalt vel hundre lokale råd har 13 besvart undersøkelsen.  
 
Avlysninger og utsettelser 
 
Alle de lokale musikk- og kulturrådene viser til at de har avlyst eller utsatt alt av:  

• Styremøter 
• Årsmøter  
• Medlemsmøter  
• Besøk hos medlemsorganisasjoner m.m.    
• Konserter og konsertserier  
• Andre lokale arrangementer 
• Utleie av lokaler m.m. 

 
Til og med konserter over sommeren er til dels avlyst med henvisning til at kor, korps og andre ensembler ikke 
har anledning til å øve og forberede seg. 
 
Endringer i daglig drift  
 
I råd som har ansatte praktiseres hjemmekontor. Noen kommuniserer med styret og andre via telefon og e-post. 
I råd som ikke har ansatte har all drift stoppet opp.   
 
Konsekvenser og bekymringer  
 
Noen mener det kan få konsekvenser for musikk- og kulturrådets framtid ved at medlemmenes tilknytning til 
rådet blir svakere, at fellesskapsfølelsen uteblir, og at rekruttering av nye medlemmer stopper opp. Dessuten 
kan krisen føre til tapte medlemskontingenter.  
 
Det uttrykkes bekymring for hva som skjer med 17. mai. Nasjonaldagen er en viktig rekrutterings- og 
synliggjøringsarena for mange av medlemslagene. 
  
Etterlyste tiltak fra lokale råd  
 
Mange av rådene er aktive arrangører av konserter, kurs og annet som gir behov for eksterne bidragsytere, leie 
av lokaler og annet som fører med seg kostnader. Derfor er man opptatt av at kommunale tilskudd til 
arrangementer som må avlyses ikke tilbakekalles, og at rådene sikres økonomisk kompensasjon for påløpte 
utgifter/manglende inntekter.   
 
I det offentlige er det vanlig at regnskap for foregående år må legges ved søknaden. Uten årsmøte er det 
imidlertid vanskelig å få godkjent regnskapet. Det er derfor ønskelig at søknadsfrister utsettes. 
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Oppsummering: Hvilke tiltak vil avhjelpe situasjonen for det frivillige musikklivet? 
 
 
Det er viktig å se helheten i situasjonen for de mange frivillige musikklagene i Norge, på kort og lenger sikt. 
Motivasjon og dugnadsånd kan bli skadelidende. Spesielt hvis håndsrekninger fra det offentlige ikke blir 
tilstrekkelige i den alvorlige situasjonen vi står i. Dette kan få store konsekvenser, ikke bare for musikklivet i 
Norge som sådan, men også for den betydningen som musikkfrivilligheten spiller i samfunnet.  
 
Rent symbolsk står selvsagt 17. mai i en særstilling her: Arrangementene på grunnlovsdagen, med barnetogene 
og alle korpsene, karakteriserer «det norske» mer enn noe annet. Årets grunnlovsfeiring blir uansett svært 
annerledes, men det er også vanskelig å tenke seg en gjenopptakelse av 17. mai-feiringen slik vi kjenner den hvis 
mange korps blir liggende med brukket rygg etter at koronautbruddet er over. 
 
Korpsene her nevnt, men ingen av de andre glemt av våre 33 medlemsorganisasjoner, med sine 6730 
organisasjonsledd og 237.000 medlemskap. Det er i tider som dette betydningen av den normale aktiviteten i 
den store, frivillige musikkfamilien virkelig går opp for oss. 
 
Viktige tilskudd kan falle i litt ulike kategorier: 

 
• Økte/ekstraordinære driftstilskudd 
• Videreføre tilskuddsmidler 
• Større grasrotandel og momskompensasjon  
• Fleksibilitet med tanke på alternative kompensasjonsordninger  
 

Frivilligheten er mange tilfeller arbeidsgivere, derfor vil bortfall av arbeidsgiveravgift, og tilskudd til å betale 
innleide instruktører/dirigenter, være viktige bidrag. Nasjonale føringer når det gjelder kulturskolelærere som 
brukes av det frivillige musikklivet, bør samordnes. Slik det er nå må noen må betale mens andre slipper.  
 
I tillegg opplever mange lag at de påføres store kostnader på grunn av forpliktelser og inngåtte avtaler knyttet til 
aktiviteter som ikke lenger kan gjennomføres, eller som det nå knyttes stor usikkerhet til om vil finne sted.  
 
Følgende er derfor viktig: 
 

• Ikke krev tilbake eller reduser tilskudd som følge av at aktivitet ikke kan gjennomføres  
 
Sist, men ikke minst må vi se fremover. Det er dessverre ikke noen tvil om at rekruttering til all mulig 
musikkaktivitet stopper opp, og det er ingen automatikk i at den starter opp igjen etter koronakrisen «som om 
ingenting skulle ha hendt». Dette kan skyldes så mange forhold, som demotivasjon, konkurranse fra andre 
aktiviteter, endrede holdninger til betydning av sosialt samvær, mv. Derfor er det viktig at man synliggjør:  
 

• Støtte til rekruttering 
• Styrking av midler til kurs og kompetanse  
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Samletabell økonomiske konsekvenser 
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Korps kr 41 329,00 kr 60 347,70 kr 81 483,60 kr 101 676,70 

Kor  kr 34 169,80 kr 32 568,30 kr 37 607,20 kr 66 738,10 

Orkester mv kr 72 197,50 kr 44 941,70 kr 59 152,50 kr 117 139,20 

Øvrige 
arrangører og 
utøvere 

kr 92 122,90 kr 59 190,60 kr 57 991,20 kr 151 313,50 

 
Alle  

 
kr 40 687 

 
kr 55 071 

 
kr 68 089 

 
kr 95 759 

     

 
Utvalgte arrangementer i sentralleddenes regi som må avlyses eller utsettes:  
 

Norges Korforbund: Seniorsang på Savalen 20. - 23. april. Sannsynlig at må avlyses: Landsmøte 24. - 26. april, 
landsfestival for kor 4. - 7. juni med 2600 deltakere. Sommerkorskole i uke 30 
Norges Musikkorps Forbund: NM Janitsjar skulle vært avhold i Trondheim 27.-28. mars med ca 5500 deltakere. 
Landsmøte 24.-26. april i Trondheim avlyst med ca 130 deltakere  
De Unges Orkesterforbund: Dirigentkurs 27. - 29. mars. Landsmøte 24. - 26. april. Tre forskjellige 
sommermusikkskoler som er i slutten av juni (de fleste andre er i august). Diverse kursvirksomhet/opplæringsmøter 
for medlemsorkestrene.  
Ung i Kor: Øvingshelg 12.-15.mars, samt sommerens tur til New Zealand med Norges Ungdomskor juni/juli med 
store kostnader allerede betalt. Øvingsuke 3.-8.april + konserthelg 17.-19.april med Norges Rytmiske Ungdomskor. 
Vokalfestival 18.-19.april - korfestival med ca 300 deltakere. UKO 17.-19.april: Helgesamling for unge 
organisasjonspirer, samt forberedende besøk til Irland. Kollegatreff for dirigenter, to kvelder etter påske. Deltakelse 
på møter i utlandet, møter i Belgia og Qatar i uke 12. 
Korpsnett Norge: KUR - Korpsnetts ungdomsråd fysisk samling 27. - 29. mars. Ung dirigent-kurs sammen med 
UNOF 27. - 29. mars. Marsjeringsseminar Oslo 8. - 10. mai - svært usikkert, høyst sannsynlig avlyst/utsatt. NM i 
marsjering 5. - 6. juni 2020 - svært usikkert om kan gjennomføres.  
Musikkpedagogene Norge: 13.-15. mars: EPTA 2020 #Beethovenperspektiver. Konferanse for pianister og 
pedagoger. 13. mars KLAVERBAD m/Per Sundnes som "klaververt". Konsertforedrag med Øyvind Aase må utsettes 
på ubestemt tid. 
Norske Trekkspilleres Landsforbund: NM på Trekkspill på Storefjell i juni. NM samler flere hunder mennesker under 
samme tak i 4 dager. Det vil ikke være mulig å arrangere et NM hvis begrensningene fortsetter.  
Norsk sangerforum: Landsmøte 2020, kurs for dirigenter, nasjonal festival for korsangere, møter med regionledd, 
nasjonal fagkonferanse. 
Norsk Bluesunion: Landsmøtet, styreseminarer, turné for vårt Union Blues Band samt øvelser og kurs  

BandORG: Strategisamling for styret og administrasjon, alle kurs og opplæringstiltak 

Norske Konsertarrangører: Arrangørsamlinger og kurs som var planlagt gjennomført ute hos medlemmer 

Pascal Norge: Landsmøte utsatt på ubestemt tid. Nasjonal konsert "Vårslipp" avlyst - forsøkes gjennomført på 
senere tidspunkt etter tilsvarende ramme. Alle øvelser, seminarer, kurs, foredrag m.m. foreløpig avlyst til etter påske. 
Samtlige gruppeøvelser og individuelle øvelser avlyst.  
Klassisk: Vi avlyser arena:klassisk 2020, som skulle vært avholdt i perioden 23. - 26. april i år. Det inneholder 
showcase-konserter, foredrag, kurs, seminarer og konserter for våre medlemmer og for hele den klassiske 
musikkbransjen. 
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Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund: Vi har sammen med UNOF planlagt og innkalt til fagkonferanse i 
Stavanger, lørdag 25. april. Søndag 26. april UNOF og NASOL holde separate landsmøter. 
Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund: Avlyst landsmøte i Kristiansand 20.mars. Avlyst landsdekkende 12 
timers seminar i regi av NMBOF 21. og 22.mars på Kristiansand International School. 
Norsk Viseforum: Arrangørsamling 14. mars og 25. april. Konsert 16. april. Landsmøte 17.-19. april 

FolkOrg: For vår del er det per i dag kun styremøte vi har måtte redusere i omfang og legge det på nett. Vi er 
dessuten eier av Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk. De arrangementene blir leid ut til lokal 
arrangør. Begge er nå avlyst. 
Norsk jazzforum: Medlemsmøte klubber 21. mars. Konserter og festivaler avlyses også ute hos våre medlemmer. 
Vossajazz 3. april er avlyst. Festivaler som skal arrangeres senere i sommer avventer situasjonen noe. 

 
Deltakere og svarprosent  
 

Kategori Organisasjon Svar fra 
sentralledd 

Ant svar 
fra 
region- 
og 
lokalled
d 

Tot antall 
svar i 
kartlegginge
n 

Tot 
antall 
ledd i 
org.  

Svarprosen
t 

Korps Korpsnett 1 88 89 108 82,40 % 

Korps Norges Musikkorps Forbund 1 626 627 1629 38,50 % 

Kor Norges kirkesangforbund 0 20 20 146 13,70 % 

Kor Norges Korforbund 1 655 656 1018 64,40 % 

Kor Norsk Sangerforbund 0 20 20 58 34,50 % 

Kor Norsk sangerforum 1 140 141 385 36,60 % 

Kor Ung i Kor 1 23 24 298 8,10 % 

Kor Ung Kirkesang 0 11 11 342 3,20 % 

Orkester De Unges Orkesterforbund 1 39 40 186 21,50 % 

Orkester Norsk Mandolin- og 
Balalaikaorkesterforbund 

1 2 3 3 100,00 % 

Orkester Norske Symfoni-Orkesteres 
Landsforbund 

1 18 19 60 31,70 % 

Orkester Norske Trekkspilleres 
Landsforbund 

1 44 45 181 24,90 % 

Øvrige AKKS 1 3 4 48 8,30 % 

Øvrige BandOrg 1 0 1 1077 0,10 % 

Øvrige Folkeakademienes 
Landsforbund 

0 14 14 121 11,60 % 

Øvrige FolkOrg 1 30 31 165 18,80 % 

Øvrige Klassisk 1 15 16 39 41,00 % 

Øvrige Musikkpedagogene Norge 1 0 1 5 20,00 % 

Øvrige Norsk Bluesunion 1 19 20 67 29,90 % 

Øvrige Norsk jazzforum 1 39 40 211 19,00 % 

Øvrige Norsk Suzukiforbund 0 1 1 3 33,30 % 

Øvrige Norsk Viseforum 1 30 31 75 41,30 % 

Øvrige Norske konsertarrangører 1 1 2 366 0,50 % 

Øvrige Pascal 1 4 5 26 19,20 % 

Øvrige Lokale musikkråd 0 13 13 105 12,40 % 

Øvrige Regionale musikkråd 0 10 10 16 62,50 % 

Sum 
 

19 1866 1885 6738 28,00 % 
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Spørreskjema 
 
Hvordan påvirker utbruddet av koronaviruset? 
Norsk musikkråd ønsker i samarbeid med medlemsorganisasjonene å kartlegge hvilke behov våre 
organisasjoner har for skadedempende tiltak, som følge av utsatte og avlyste arrangementer i forbindelse 
med utbruddet av koronaviruset. Selv om det kan være vanskelig å forutse alle konsekvenser på det 
nåværende tidspunkt, er det viktig for oss å kunne formidle hvilke umiddelbare konsekvenser som 
organisasjonene møter. 
 
Alle spørsmålene gjelder perioden 12. mars til 30. juni. Når det stilles spørsmål om konsekvenser, er det 
denne perioden du skal ta utgangspunkt i. Hvis situasjonen vedvarer til sommeren, vil vi sende ut en ny 
kartlegging. Fyll ut et svarskjema for hvert organisasjonsledd du svarer for. 
 
I det første spørsmålet skal du velge hvilken organisasjon du tilhører. Trykk på "Velg svaret ditt" og bla 
nedover i listen til du finner riktig organisasjon. 
 

* Obligatorisk 

1. Hvilken organisasjon tilhører du? * 
 

 

2. Hvilket organisasjonsledd gjelder opplysningene? * 
 

Sentralledd/hovedkontor 
 

Regionledd/fylkeslag 
 

Lokalt ledd/lokallag 
 

 

3. Navn på organisasjonsledd 
Navn på korpset, koret, orkesteret, bandet, mv 

 

 

4. Hvilke av følgende arrangementer ser dere behov for å avlyse? * 
 

Årsmøter og medlemsmøter 
 

Øvelser og seminarer (der det spilles/synges) 
 

Foredrag og kursvirksomhet 
 

Konserter, stevner, festivaler 
 

Velg svaret ditt  

Annet 

Skriv inn svaret 
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Basarer, loppemarkeder og tilsvarende 
 

Vi har ikke måttet avlyse noen arrangementer 
 

 

5. Fritekst: Skriv gjerne her hvilke konkrete arrangementer som må avlyses eller 
utsettes, inkludert når de var opprinnelig planlagt gjennomført. Hold faste 
ukentlige øvelser utenfor. 

 

 

6. Omfang: Hvor mange timer pr uke med faste oppsatte øvelser med lærer, 
dirigent og/eller instruktør har dere? 
Skriv 0 hvis spørsmålet ikke er relevant. 

 

 

7. Hvor store dirigent/instruktørhonorarer har dere pr mnd med normal drift? * 
Skriv inn anslått nærmeste sum. Skriv 0 hvis spørsmålet ikke er relevant. 

 

 

8. For lønn eller honorar til dirigent eller instruktør, har dere stoppet utbetaling 
eller varslet stopp av utbetalinger? * 

 

Ja 
 

Nei 
 

Vet ikke / ikke relevant 
 

9. Hvor mange arrangementer, utenom faste ukentlige øvelser og tilsvarende, har 
dere avlyst eller utsatt pr i dag, for perioden mars-juni? * 

 

Ingen 
 

1-5 
 

6-10 

Annet 

Skriv inn svaret 

Verdien må være et tall 

Verdien må være et tall 
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11-15 
 

16-20 
 

20+ 
 

10. Hvor stor betalingsforpliktelse (lokaler, lønn og honorarer, reisekostnader, 
overnatting, mv) har dere i perioden mars-juni 2020 til andre arrangementer 
enn faste ukentlige øvelser? 
Skriv inn anslått nærmeste sum. 

Hvis dere har planlagt større inntektsbringende arrangementer i perioden (mars-juni), 

oppgi budsjettert inntekt som risikerer å utebli 

Skriv inn anslått nærmeste sum. 
 

 

11. Med de opplysningene dere har nå, hvor stort tap vil du anslå at dere får i 
perioden mars-juni som følge av tapte inntekter og betalingsforpliktelser som 
dere antar ikke kan unngås? * 
Skriv inn anslått nærmeste sum. 

 

 

12. Er det gitt eller vurderes det å gi permitteringsvarsel til ansatte? * 
 

Ja 
 

Nei 
 

Vet ikke 
 

13. Slik situasjonen rundt koronaviruset er nå – hvilke driftsendringer har dere gjort pr i 
dag? * 
Forklar kort. 

 

 

Verdien må være et tall 

Verdien må være et tall 

Verdien må være et tall 

Skriv inn svaret 
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14. Hvis du skulle estimere det samlede antall arbeidstimer som må legges ned hos 
dere (perioden mars-juni) for å håndtere konsekvensene av koronautbruddet, hvor 
mange timer hadde det blitt? 

 

 

15. Hvilke tiltak ville hjulpet den økonomiske situasjonen som er oppstått som 
følge av koronautbruddet? 

 

 

16. Koronautbruddet vil føre til at aktivitet stoppes over tid. Hvilke andre 
konsekvenser enn det du har oppgitt her, vil dette ha for dere som 
organisasjon? 
For eksempel knyttet til rekruttering, kvalitet, organisasjonsutvikling, m.m. 

 

 

17. Eventuelt andre kommentarer 
 

 

18. Oppgi din epostadresse her, hvis du ønsker informasjon om resultatene av 
undersøkelsen. 

 

 

Verdien må være et tall 

Skriv inn svaret 

Skriv inn svaret 

Skriv inn svaret 

Skriv inn svaret 
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