Oslo, 03.04.19
ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med ADHD og deres
familier. Vi arbeider for å spre kunnskap om og forståelse for ADHD for medlemmer, hjelpeapparat,
undervisningssektor og i befolkningen generelt. Vårt verdigrunnlag er inkludering, mestring, åpenhet
og likeverd. Vi jobber for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD.
ADHD er en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse med uttalt konsentrasjonssvikt, hyperaktivitet og
impulsivitet som skaper funksjonsvansker i hverdagen. Genetiske faktorer er av stor betydning for
utvikling av ADHD, men også komplikasjoner under svangerskap og fødsel. ADHD vil vedvare inn i
voksenlivet hos ca. 2/3 av de som har ADHD som barn. Det antas at ca.2,5 % har ADHD i voksen alder.
Til
Bufdir
Innspill til forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
ADHD Norge takker for muligheten til å gi skriftlig innspill vedrørende forslag til forskrift om tilskudd
til funksjonshemmedes organisasjoner. Vi kommer i dette innspillet kun til å kommentere de
paragrafer vi ser at det er nødvendig å endre ordlyd/tilføye punkt, og våre argumenter og forslag til
endring vil da også fremkomme under hver paragraf.
§ 4 Generelle definisjoner
I denne paragrafen ønsker vi å stille oss bak forslaget til Norilco, Ung Kreft og Brystkreftforeningen
som anbefaler at man legger til et nytt underpunkt, med formål om å løfte
brukermedvirkningsperspektivet i regelverket. Dette for å tydeliggjøre allerede gjeldende kulepunkt J
under samme kapittel, vedrørende interessepolitisk arbeid, samt å løfte frem verdifull
interessepolitisk aktivitet utført av organisasjonens brukermedvirkere.
Forslag til definisjon av brukerrepresentant: «En person med egenerfaring eller pårørende som den
enkelte organisasjon har godkjent som brukerrepresentant for organisasjonens målgruppe, i
strategisk interessepolitiske fora, for å ivareta brukerperspektivet». Videre ønsker vi at det presiseres
hva som menes med begrepet strategisk interessepolitiske fora, med forslag til følgende ordlyd:
«Med strategisk interessepolitiske fora menes: Kommunale og fylkeskommunale brukerutvalg og råd,
brukerutvalg i helseforetak, NAV, BUP, DPS, universiteter, høgskoler, Statped, forskningsutvalg
regionalt og nasjonalt, div. styrings og arbeidsgrupper o.l.». Poengtildeling på denne aktiviteten
foreslås tilføyd under § 12 og § 19 f. Videre foreslås det at aktive brukermedvirkere pr fylke/lokallag
for grunnlagsåret, dokumenteres via årsrapport i det enkelte fylkes- og lokallag.
§ 10 Tellende likepersonsaktiviteter
Denne paragrafen inneholder 3 underpunkter, fra a-c. Vi ønsker derfor å kommentere hvert
kulepunkt for seg, med forslag til endring.
a) Oppsøkende likepersonsarbeid:
I opprinnelig forslag står det at oppsøkende likepersonsarbeid er en samtale mellom et
medlem og en likeperson i organisasjonen med varighet 20 min, og som foregår ved personlig
fremmøte. Likepersonene i ADHD Norge har ofte samtaler med personer med eller
pårørende til personer med ADHD, som enda ikke er medlemmer. Dette tilbudet er svært

viktig for de menneskene det gjelder, og vi tenker at denne erfaringsutvekslingen bør gjelde
som godkjent likepersonsaktivitet, uavhengig av medlemskap eller ikke. Videre tenker vi at
kvaliteten på likepersonssamtaler ikke er avhengig av «kunstige» varighetsrammer på tyve
minutter, og vi foreslår at dette kravet strykes. Likepersonssamtaler blir noen ganger avtalt
på forhånd og andre ganger kan de komme som et resultat av en forespørsel om samtale
undervegs eller i etterkant av arrangement i regi av fylkes og lokallagene,
brukerrepresentasjon i NAV, BUP, DPS, skoler og liknende. ADHD Norge tenker at kravet om
«personlig fremmøte» i denne forstand blir noe uklart. Forslag til endret ordlyd:
Oppsøkende likepersonsarbeid: «En avtalt samtale mellom likeperson og bruker/pårørende
innenfor organisasjonens målgruppe».
Samtale og aktivitetsgruppe:
b) Under dette kulepunktet ser vi noen uheldige praktiske konsekvenser. Kravet til at det skal
være en likeperson som leder aktiviteten kan av og til komme i konflikt med reelle behov for
aktiviteter i lokal og fylkeslag. ADHD Norge mener at det bør være nok at en likeperson er
tilstede. Et eksempel på dette kan være: Det opprettes et nytt lokallag, og medlemmer i
nærområde ønsker at det skal komme en nettverks og mestringsgruppe for barn med ADHD.
Lokallaget har enda ikke gjennomført likepersonskurs og har derfor ingen ansvarlige
likepersoner til å lede aktiviteten. Vårt spørsmål blir da, må lokallaget avvente oppstart
aktiviteter, eller kan de invitere en likeperson fra fylket/andre lokallag som kan verifisere og
rapportere aktiviteten? Det nye lokallagstyret kan da ta ansvar for invitasjon, påmelding,
bevertning med mer, samtidig som likepersonen fra fylke/andre lokallag kan være til stede
for samtaler og videreformidling av kunnskap, samt rapportere gjennomført aktivitet. Vårt
forslag til endring av ordlyd med bakgrunn i det overnevnte er:
Samtalegruppe og aktivitetsgruppe:» En tidsavgrenset (minimum 45 min) og temabasert
samling ledet av en likeperson, eller med en likeperson tilstede».
§ 13 Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende likepersonsaktiviteter og andre former for
erfaringsdeling
Dokumentasjonskravet om tellende likepersoner, tellende brukerrepresentanter samt andre former
for erfaringsdeling foreslås dokumentert via årsrapporter fra det enkelte fylkes og lokallag som lagres
sentralt i organisasjonen. Tellende likepersonsaktiviteter sendes inn til sentralleddet i organisasjonen
for registrering, slik ordningen er i dag.
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Generelle kommentarer og merknader
I store trekk er vi fornøyd med regelverk og dokumentasjon slik det fungerer i dag.
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 1. Mål
ok
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 2. Opplysningsplikt
ok
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 3. Kriterier for måloppnåelse
ok
Kapittel 2. Definisjoner - § 4. Generelle definisjoner
ok
Kapittel 2. Definisjoner - § 5. Kontingent
ok
Kapittel 2. Definisjoner - § 6. Tellende medlem
ok
Kapittel 2. Definisjoner - § 7. Dokumentasjon av medlemstall
ok
Kapittel 2. Definisjoner - § 8. Tellende lokallag
ok
Kapittel 2. Definisjoner - § 9. Dokumentasjon av tellende lokallag
I tillegg krever vi regnskap fra lokalforeningene.
Kapittel 2. Definisjoner - § 11. Tellende likeperson
ok
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
ok
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
ok

Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 14. Organisasjoner som omfattes av forskriften
ok
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 15. Unntaksbestemmelse for sjeldne diagnoser
ok
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 16. Tilskudd gis ikke til følgende
ok
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 17. Innholdet i driftstilskuddet
ok
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 18. Basistilskuddets størrelse
ok
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
ok
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 20. Beregning av nettopoeng
ok
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 21. Mål med gruppeplassering
ok
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 22. Definisjon av ekstrakostnader
ok
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 23. Innplassering i grupper
ok
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 24. Søknad om endring av gruppeplassering
ok
Kapittel 6. Uttrappings- og sammenslåingstilskudd - § 25. Uttrappingstilskudd
ok
Kapittel 6. Uttrappings- og sammenslåingstilskudd - § 26. Sammenslåingstilskudd
ok
Kapittel 7. Dokumentasjonsbestemmelser - § 27. Generelt om dokumentasjon
ok
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 28. Krav til søker
ok
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 29. Søknadsfrist
ok
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 30. Ufullstendige søknader
ok
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 31. Revisjon

ok
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 32. Utbetaling
ok
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 33. Tilskuddsmottaker
ok
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 34. Hva tilskuddet ikke kan benyttes til
ok
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 35. Opplysning om vedtak
ok
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 36. Klageadgang
ok
Kapittel 10. Kontroll og sanksjoner ved brudd på forskriften - § 37. Kontroll
ok
Kapittel 10. Kontroll og sanksjoner ved brudd på forskriften - § 38. Sanksjoner ved brudd på
forskriften
ok
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 39. Ekspertutvalget
ok
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 40. Departementet
ok
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 41. Direktoratet
ok
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser - § 42. Paraplyorganisasjoner
ok
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser – § 43. Døvblindes organisasjoner
ok
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser - § 44. Stiftelser
ok
Kapittel 13. Ikrafttredelse og dispensasjonsbestemmelser - § 45. Ikrafttredelse
ok
Kapittel 13. Ikrafttredelse og dispensasjonsbestemmelser - § 46. Dispensasjonsbestemmelser
ok

Høringssvar
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Innlevert
4/23/2019

Generelle kommentarer og merknader
CP-foreningen er i stor grad fornøyd med forslaget til ny forskrift. Vi er også fornøyde med
informasjonen vi har fått fra BUFDIR i forbindelse med utarbeidingen av dette forslaget og
muligheten vi har fått til å komme med innspill.
Kapittel 2. Definisjoner - § 5. Kontingent
Vi synes kravet til minstesats for medlemskap/familiemedlemskap er litt lite, men samtidig forstår vi
at noen av endringene er gjort fordi de skal harmonisere med andre
tilskuddsordninger/bestemmelser utformet av Kulturdepartementet.
Kapittel 2. Definisjoner - § 6. Tellende medlem
Vi støtter opp om å bruke «tellende» i forbindelse med alle kriteriene som gir poengmessig uttelling.
Men vi har likevel en bemerkning til selve definisjonen nå det gjelder medlem: «Med tellende
medlem regnes en person som pr 31. desember i grunnlagsåret frivillig og individuelt har meldt seg
inn i organisasjonen, står i medlemsregisteret, har betalt kontingent for grunnlagsåret, har adresse i
Norge og har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen, jf. §14 førsteledd
bokstav h». Det er litt utydelig at også barn under 15 år er medlem på lik linje med andre. Mange av
våre medlemmer er små barn, da CP er en diagnose som inntreffer før fylte 2 år.
Kapittel 2. Definisjoner - § 8. Tellende lokallag
Vi støtter opp om at et «tellende lokallag» blant annet skal gjennomføre en medlemsrettet aktivitet
utover årsmøtet, selv om dette kan ha konsekvenser for et av våre lag. Dette kan motivere mer enn
det kan ha negative konsekvenser.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
Vi støtter opp om formuleringene.
Kapittel 2. Definisjoner - § 11. Tellende likeperson
Vi støtter opp om FFO sitt alternative forslag til formulering: «En tellende likeperson må være pekt ut
på bakgrunn av en vurdering gjort av organisasjonen. Organisasjonen må ha dokumenterte rutiner
for kvalitetssikring av sine tellende likepersoner. Det er ikke tilstrekkelig at en person kun blir valgt til
et verv for å kunne anses som en tellende likeperson».
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
Vi synes det er positivt at dette punktet tas inn. Organisasjonene er ulike og disse nye formene gir
organisasjonene flere muligheter. Noen har mindre muligheter til å møtes fysisk enn andre. Vi er glad
for at telefonkontakttjeneste og chat-tjeneste blir nevnt spesifikt.
Når det gjelder dokumentasjon støtter vi formuleringene, men tenker at det kan være litt
utfordrende å dokumentere aktivitet på sosiale medier.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Dysleksi Norge
Innlevert
4/10/2019
Generelle kommentarer og merknader
Dysleksi Norge støtter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon høringsinnspill i deres hele generelle
kommentar til forskriften.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
b) Dysleksi Norge støtter Brystkreftforeningen, Ung Kreft og NORILCO høringsinnspill, der det er
ønskelig å endre kravet til samtalegrupper og aktivitetsgrupper til at en likeperson må være tilstede,
ikke lede aktiviteten, og vi
er også enige i deres begrunnelse.
a) Dysleksi Norge støtter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon høringsinnspill i deres kommentar
under oppsøkende likepersonsarbeid, "En samtale mellom medlem og likeperson". Medlem bør
erstattes med "den som bruker tjenesten", da det vanligvis ikke stilles et medlemskrav for å benytte
tjenesten.
Kapittel 2. Definisjoner - § 11. Tellende likeperson
Dysleksi Norge er litt redde for at noen av våre likepersoner ikke vil bli tellende, litt avhengig av hva
som til slutt blir en tellende likepersonsaktivtet. En likeperson kan ha gjennomført andre aktivieter
som er til hjelp for medlemmer i organisasjonen uten at det betegnes som en likepersonsaktivitet,
synd at organisasjonene da skal miste uttelling for disse likepersonene som da ikke bli betegnet som
"tellende".
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
Dysleksi Norge støtter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon høringsinnspill når det gjelder andre
former for erfaringsdeling. Men Dysleksi Norge savner tydeligere definisjon på krav til
likepersonstelefon, chat og utveksling av erfaring med diagnose/nedsatt funksjonsevne via digitale
plattformer.
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
Dysleksi Norge støtter Brystkreftforeningen, Ung Kreft og NORILCO høringsinnspill, der det er
ønskelig å endre kravet til dokumentasjon for samtalegrupper og aktivitetsgrupper til at en
likeperson må være tilstede, ikke lede aktiviteten.
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 31. Revisjon
Dysleksi Norge mener det er positivt at det lempes på kravet til særattestasjon.
Kapittel 13. Ikrafttredelse og dispensasjonsbestemmelser - § 45. Ikrafttredelse
Dysleksi Norge mener at kravet om at tellende likepersoner må ha gjennomført minst én
likepersonsaktivitet i grunnlagsåret bør være et tredje kriterie som ikke vil komme til anvendelse før
grunnlagsåret 2020. Dette for å slippe utfordringer knyttet til dokumentasjon og rapportering og få
eventuelle endringer på plass i 2019.

Til:
Buf-dir
Fra: Ekspertutvalget
Dato: 04.04.2019

INNSPILL TIL ENDRINGER I
«FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER»
I Ekspertutvalgets møte den 25.3.2019 deltok Inger Huseby, Kjetil Ørbeck, Kari Grimholt,
Henrik Peersen, Rolf Ledal og Lars Ødegård. I møtet gjennomgikk vi direktoratets forslag til
«Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner», og fremmer følgende
omforente prinsipielle innspill og forslag:

§ 10 m.fl. Likepersonsarbeidet:
Ekspertutvalget viser til at likepersonarbeid er en avprofesjonalisert virksomhet basert på
organisert overføring av erfaringsbasert kunnskap fra funksjonshemmede/pårørende, til
funksjonshemmede/pårørende uten tilsvarende erfaringer. Det ligger i likepersonarbeidets
opprinnelse at slik kompetanseoverføring kan og bør finne sted på ulike måter, og med ulike
aktiviteter. Det er variable forutsetninger, muligheter og tradisjoner for hvordan slikt
likepersonarbeid best kan organiseres og gjennomføres. Disse variablene, eller forskjellene,
varierer både fra funksjonsnedsettelse til funksjonsnedsettelse, organisasjon til organisasjon,
og fra landsdel til landsdel. Vi mener staten må ha tiltro til organisasjonenes evne til selv å
styre, organisere og kvalitetssikre sitt likepersonsarbeid.
Ekspertutvalget vil også understreke at tilbudet om likepersonvirksomhet må nå ut til
funksjonshemmede som ikke er organiserte. Derfor kan ikke forskriften sette krav om at
ordningen kun skal forbeholdes de som allerede er medlemmer av organisasjonene, jfr. § 10
punkt a) som fastholder at samtalen skal være mellom et medlem og en likeperson i
organisasjonen.
Ekspertutvalget finner det uforenlig med likepersonarbeidets natur, at staten skal styre
aktivitetene og innholdet i likemannsarbeidet gjennom regler og forskrifter. Vi anser det
også uhensiktsmessig at beregningen for tilskudd basert på likepersonsarbeid skal være
vesentlig mer avgrensende og detaljregulerende, enn hva f.eks. forskriften er i forhold til
kravene for interessepolitisk arbeid (påvirkningsarbeid) som er et fundamentalt og bærende
element i driftstilskuddsordningen. En slik statlig styring av likepersonsarbeidets aktiviteter
gir tilskuddsordningen mer et preg av å være et aktivitetstilskudd enn et driftstilskudd.
Ekspertutvalget mener at definisjonen på likepersonarbeidet slik det fremgår av forskriftene
er gode og tilstrekkelig presise, og mener at alle krav og opplisting av aktiviteter bør tas ut av
forskriftene. Den informative verdien denne opplistingen har, kan eventuelt utgis i form av
brosjyrer eller en veiledning til hvordan likepersonvirksomhet kan utformes og organiseres.
Ekspertutvalget foreslår at: § 10, samt henvisningene til § 10 i § 13 tas ut av
forskriften. Opplisting av likepersonaktiviteter kan om ønskelig inntas i en dertil
egnet veileder, brosjyre e.a. Poengene for likepersonaktivitetene, slik disse fremgår
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av § 19 d), overføres enten til § 19 e) eller fjernes som eget punkt under § 19, og blir
dermed fordelt etter forskriftene for øvrig. Det bør også inntas i § 28 eller annet
egnet sted, at organisasjonene i sin årsmelding skal rapportere om sin samlede
likepersonvirksomhet.

§ 14 a (tilleggskravene) Antall medlemmer
Ekspertutvalget mener at dispensasjonsbestemmelsen (unntaksbestemmelsene) i § 15 gir en
god og formålstjenlig sikkerhet for de små diagnosegruppene som ikke med rimelighet kan
oppfylle kravet om en viss størrelse i medlemsmassen. For øvrig mener vi at det må være et
mål for driftstilskuddsordningen i seg selv å stimulere til større organisatoriske enheter og
samorganisering for å styrke funksjonshemmedes arbeid for likestilling og mot
diskriminering. Ved å øke minimumskravet til antall medlemmer vil man gjøre det mer
krevende å splitte eksisterende organisasjoner. Ekspertutvalget vil derfor foreslå at grensen
økes til minst det dobbelte.
Ekspertutvalget foreslår at: Kravet til minstenorm for antall medlemmer i § 14
fastsettes til 500.

Kap. 5 Gruppeplassering
Ekspertutvalget minner om at dagens gruppeplassering for de fleste organisasjonene fant
sted før direktoratet fastsatte vilkårene for merkostnader. Vi etterlyser derfor en plan for en
fornyet gjennomgang av gruppeplasseringen for alle organisasjonene når de nye forskriftene
er fastsatt.
For øvrig vil ekspertutvalget foreslå at ordene «redusere forskjellene» i første setning i § 21
erstattes med «redusere merkostnadsbelastningen».
Ekspertutvalget registrerer at forskriftene ikke inneholder krav om egen søknad for
innplassering i en av de fem gruppene. Dersom dette ikke er en forglemmelse, antar vi at det
forutsettes en begrunnelse og redegjørelse fra organisasjonene om de merkostnader de
legger til grunn for ønsket gruppeplassering.
Ekspertutvalget foreslår at: Ordene «redusere forskjellene» i første setning i § 21
erstattes med «redusere merkostnadsbelastningen». Videre ber vi Buf-dir fastsette
en plan for gjennomgang av gruppeplasseringer for samtlige organisasjoner etter
at nye forskrifter er vedtatt. Vi ber også Buf-dir se nærmere på regelutformingen
vedrørende søknadsprosedyrer og/eller begrunnelser om merkostnadsbelastning i
forbindelse med organisasjonenes søknader om driftstilskudd.

§ 26 Sammenslåingstilskudd
Ekspertutvalget finner det beklagelig at driftstilskuddsordningen i liten grad stimulerer til
samorganisering og at reglene ikke i tilstrekkelig grad motvirker organisatorisk oppsplitting.
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Basistilskuddet bør kunne beholdes dersom organisasjoner som allerede mottar
driftstilskudd velger å slå seg sammen. Vår erfaring viser at basistilskuddet kan være en
stimulans til oppsplitting i eksisterende organisasjoner, i det «utbrytere» som regel blir
stønadsberettiget dersom de klarer å samle 250 medlemmer eller flere.
Ekspertutvalget mener også at det bør arbeides for å finne forslag til stimulerende tiltak,
særlig overfor de små organisasjonene som har relevante organisasjoner å slå seg sammen
med.
Ekspertutvalget foreslår at: Det inntas i § 26 at «Organisasjoner som allerede
mottar tilskudd etter denne forskrift, og som blir sammenslått i en felles
organisasjon etter forskriftens regler, beholder sine basistilskudd så lenge de er
tilskuddsberettigede. I tillegg foreslår Ekspertutvalget at: Buf-dir nedsetter en
arbeidsgruppe som får i oppdrag å utrede forslag til tiltak som stimulerer til mer
samorganisering blant funksjonshemmedes organisasjoner. Forslagene skal ta
særlige hensyn til stimuleringstiltak overfor små organisasjoner som har relevante
organisasjoner å slå seg sammen med.

§ 42 Paraplyorganisasjoner
Ekspertutvalget finner det prinsipielt betenkelig og uheldig at staten direktefinansierer
organisasjonenes paraplyer. Vi foreslår at organisasjonene etter sin medlemsstørrelse
mottar et øremerket «paraplytilskudd» som de må bruke for å del-finansiere den paraplyen
de velger å tilslutte seg. Dermed står paraplyen økonomisk ansvarlig overfor sine
medlemsorganisasjoner, og med det styrkes også styringsforholdet mellom paraplyen og
dens medlemsorganisasjoner. Organisasjoner som ikke ønsker å stå tilsluttet en paraply skal
følgelig ikke være berettiget til å motta det øremerkede paraplytilskuddet.
Ekspertutvalget finner det også urimelig at staten i forskrift fastsetter at paraplyen i «størst
mulig grad skal kunne opprettholde eksisterende aktivitetsnivå.» Dermed legger staten et
urimelig premiss for paraplyenes aktivitetsnivå, ulikebehandler paraplyen i forhold til øvrige
tilskuddsmottakere, og signaliserer indirekte og i praksis at staten er den sentrale
premissleverandøren for paraplyens virksomhet.
Ekspertutvalget foreslår at: § 42 endres med en ordlyd basert på følgende premisser:
«I den grad funksjonshemmedes organisasjoner som er tilskuddsberettiget etter
denne forskrift er tilsluttet en paraply, skal de motta et øremerket paraplytilskudd
basert på sitt medlemsantall. Paraplytilskuddet skal organisasjonen i sin helhet
overføre som driftstilskudd til den paraplyen de er tilsluttet. Direktoratet fastsetter
paraplytilskuddets størrelse, og fastsetter eventuelt nærmere vilkår om
dokumentasjon som bekrefter at paraplytilskuddet er overført i samsvar med
forskriftens bestemmelser.»

§§ 43 og 44 Særbehandling av navngitte organisasjoner og stiftelser.
Ekspertutvalget finner den forskriftsfestede særbehandlingen av navngitte organisasjoner og
stiftelser direkte diskriminerende. Ekspertutvalget er kjent med forhistorien, men mener at
3

politiske organer som vil påvirke tilskuddsfordelingen, ut over det å fastsette likeverdige
forskrifter for de søknadsberettigede, må gjøre dette som enkeltstående politiske
beslutninger, og ikke som formaliserte og institusjonaliserte vilkår i forskrift og regelverk.
Ekspertutvalget foreslår at: Paragrafene 43 og 44 tas ut av forskriften.
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Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
FFO Vestfold og Telemark
Innlevert
3/12/2019

Generelle kommentarer og merknader
Forskriften er mer presis, men lange og tunge setninger. § 4c Presisering av def. av organisasjonen er
bra. § 12 siste avsnitt dokumentasjon, for eksempel med bilde. Der må personvernet ivaretas.
Forskriften skal være til hjelp for søkerorganisasjonene.
Forskriften bør skrives i enklere språk, slik at organisasjonene lett kan ta denne i bruk

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
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Vår fil: B19-ÅTS-høring tilskuddsordningen
Vårt arkiv:
Saksbehandler: Åsta Tale Strand

Oslo 9. april 2019

Høring: Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
1) Generelle kommentarer
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er glad for at det nå er gjennomført en evaluering av
tilskuddsordningen og at det er mulig å lande en forskrift som kan ha en varighet og representere en
forutsigbarhet framover. Vi opplever at det har vært en god og inkluderende prosess tross kort tid.
- Fra regelverk til forskrift
FFO ser positivt på at det endres fra regelverk til forskrift. Forskrift krever høringsrunde for endring, noe
som sikrer medvirkning. Formkravet til forskrift er gjenkjennelig, og en harmonisering mot andre statlige
tilskuddsregelverk som berører frivilligheten skaper også gjenkjennelighet og vil på sikt være forenklende.
Det samme gjelder for begrepsbruk. Gjennomgående bruk av «tellende» er et eksempel (tellende
medlem, tellende lokallag, tellende likepersonsaktivitet). Mange organisasjoner forholder seg til ulike
ordninger, og da er det viktig å ha en felles begrepsforståelse.
- Om forenkling
Endringsforslagene som har kommet etter innføring av nytt regelverk fra 2014 har pekt i rett retning, og
de siste forslagene er med på å gjøre regelverket tydeligere. Det er stor forskjell på store og små
organisasjoner når det gjelder ressurser til å håndtere søknad og rapportering. For mange oppleves det
fremdeles som mye administrasjon, men det er positivt at det lempes på krav til særattestasjon.
Innenfor frivilligheten er det en generell målsetting om forenkling av ulike tilskuddsordninger. Denne
tilskuddsordningen har større administrasjonskrav enn det som ideelt er ønskelig, og harmonerer i så
måte ikke med de målsettingene som er. Samtidig er det slik de områdene som skaper administrativt
arbeid har en sammenheng med tidligere endringer og prioriteringer. Når likepersonsarbeidet ble
innlemma i driftstilskuddsordningen ble en prosjektstøtteordning avvikla. Et ønske om at
likepersonsarbeidet fremdeles skal prioriteres har gitt denne situasjonen. Om endringen som ble gjort i
2014 var klok kan det være ulike meninger om. Det er likevel ingen som nå tar til orde for at den skal
reverseres.
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- Om evaluering og endringer
Som evalueringen viste opplevde et klart flertall av organisasjonene at tilskuddsordningen, med mer
objektive kriterier og mer transparens, er blitt bedre. Samtidig er det slik at grupper av organisasjoner,
som tidligere hadde god skjønnsuttelling, har opplevd en jevn nedgang fra 2014. Så er det andre
organisasjoner som med nytt regelverk framover vil motta mer enn det overgangsordningen har gitt
mulighet for. Begge utslagene har vært krevende for de det gjelder. Forutsigbarhet er viktig for alle. Det
oppleves som tilfredsstillende at det ikke nå foreslås endringer som vil kreve nye rutiner i
kommunikasjonen innad i organisasjonen for å skaffe fram informasjon. Et ønske om ro rundt
tilskuddsordningen framover er stort.
Selv med ytterligere tydeliggjøring i forslag til forskrift er det fremdeles uklarheter i forståelsen på noen
punkter. Likepersonskriteriene er fremdeles de mest krevende, og det er også her det er mest uklarheter
rundt kravet til dokumentasjon. Dette vil vi komme tilbake til.
- Helhet - forholdet mellom store og små
Blant FFOs organisasjoner har vi hele bredden, både hvem de representerer og i størrelse. Det er alltid
krevende å sikre at endringer ikke skaper ubalanse, og at alle opplever seg ivaretatt. FFO mener at de
endringene som nå er foreslått ikke ser ut til å ha slagside. Samtidig må vi ta det forbeholdet om at vi ikke
har sett tallene.
- Interessepolitikk
Et gjentakende spørsmål fra organisasjoner er hvorfor interessepolitikk ikke er et utmålingskriterium i
tilskuddsordningen sammenholdt med at likepersonsaktivitet skal registreres og rapporteres på detaljert
nivå. FFO vil framholde tidligere argumentasjon. Interessepolitikk er et kriterium for å være
tilskuddsberettiget. Rapportering på detaljert aktivitet hører vanligvis ikke hjemme i en
driftstilskuddsordning. Likepersonsarbeid er et unntak med bakgrunn i at det fra før var en
prosjekttilskuddsordning med egen tilskuddspost.
Kriterier for tellende interessepolitisk virksomhet vil det aldri være mulig å enes om, og et slikt kriterium
vil bryte med ønsket om forenkling.

2) Konkrete kommentarer
- Kommentarer til nye krav
Det foreslås noen nye krav i ny forskrift:
• Forslag om at sentralt medlemsregister skal inneholde informasjon om medlemmenes
lokallagstilknytning, § 7
• Tellende lokallag må ha minst én medlemsrettet aktivitet utover årsmøtet i løpet av grunnlagsåret,
§8
• Tellende likepersoner må ha gjennomført minst én likepersonsaktivitet i grunnlagsåret, og presisering
av at en tellende likeperson ikke kan motta lønn, § 11
FFO har ikke fanget opp at disse kravene vil gi organisasjonene utfordringer knyttet til rapportering og
dokumentasjon, og støtter derfor disse. De to førstnevnte kravene omhandler informasjon organisasjonene
allerede sitter med. Når det gjelder det tredje kravet, tellende likepersoner, er kravet om én aktivitet en hjelp
til å avklare om vedkommende likeperson er aktiv eller passiv.
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Det er i forslag til forskrift en formulering knyttet til tellende likeperson som kan skape uklarhet:
En tellende likeperson må være pekt ut av på bakgrunn av en vurdering gjort av organisasjonen og
organisasjonen må ha dokumenterte rutiner for kvalitetssikring av sine tellende likepersoner. Det er ikke
tilstrekkelig at en person kun blir valgt eller utpekt til et verv for å kunne anses som en tellende
likeperson.
Når pekt ut nevnes som både pluss og minus blir dette uklart, og vi foreslår at dette strykes andre gang. Forslag
til ny formulering:
En tellende likeperson må være pekt ut på bakgrunn av en vurdering gjort av organisasjonen.
Organisasjonen må ha dokumenterte rutiner for kvalitetssikring av sine tellende likepersoner. Det er
ikke tilstrekkelig at en person kun blir valgt til et verv for å kunne anses som en tellende likeperson.
I §10 – tellende likepersonsaktiviteter er det tydeliggjort varighetskrav innenfor oppsøkende likepersonsarbeid,
samtalegruppe og aktivitetsgruppe samt kurs. FFO opplever at dette først og fremst er en tydeliggjøring som er
til hjelp og ikke framstår som skjerpende krav. Under tellende aktivitet en til en (oppsøkende) kan det likevel
virke noe strengt med 20 minutter samtale, bl.a. for oppfølgingssamtaler. En samtale kan ha tilstrekkelig
kvalitet om tidsrammen er kortere.
Under oppsøkende likepersonsarbeid står det «En samtale mellom medlem og likeperson…»
Organisasjonene har en lang erfaring med å tilby sitt likepersonsarbeid bredt. Det betyr at det vanligvis ikke
stilles et medlemskrav til å benytte tjenesten. Derfor bør medlem i dette tilfellet erstattes med den som bruker
tjenesten.
- Andre former for erfaringsdeling, § 12
Innføring av Andre former for erfaringsdeling som poenggivende aktivitet får full tilslutning fra FFO. Dette er
aktiviteter som er en viktig del av likepersonsarbeidet i organisasjonene, og det er viktig for organisasjonene å
kjenne igjen sin aktivitet i det som gir uttelling i poeng. Dette er aktiviteter som organisasjonene enten har eller
ikke har. D.v.s. at det ikke er et kriterium som skaper arbeid i form av søknad eller rapportering.
Når det gjelder rapportering for likepersonsarbeid på digitale plattformer, er det viktig å understreke at evt.
skjermdump ikke skal inneholde opplysninger som vil stride mot krav innenfor GDPR.
- En likepersonsaktivitet sammenholdt med definisjonen på en tellende likeperson
Dette er et spørsmål som forslag til forskrift ikke gir et tydelig svar på, og som det på FFOs høringsmøte ble mye
meningsutveksling rundt.
FFO er av den oppfatning at de likepersonene som utøver aktivitetene som omtales i §12 - Andre former for
erfaringsdeling også må telles med i oversikten over tellende likepersoner så framt de oppfyller kravene til å
være likeperson. Telefontjeneste har en lang tradisjon i organisasjonene, og her vil det være likepersoner som
absolutt fyller de formelle kravene. De som har samme rolle knyttet til de digitale plattformene må også
godkjennes som likepersoner så framt de øvrige kravene er oppfylt.
- Vekting og poengberegning, § 19
FFO støtter forslaget om å endre skalaen for poengberegning for medlemmer under forutsetning av at dette
bidrar til en utjevning mellom store og små organisasjoner og gir en liten gevinst for de minste organisasjonene
uten at det rammer andre hardt.
Å endre uttelling pr fylke har en logisk forklaring og harmonerer godt med at det fra 2020 endres fra 18 til 11
fylker. FFO støtter dette.
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- Gruppeplassering, § 20 og § 21
FFO er fornøyd med at målet med gruppeplassering er tydeliggjort, og at det er gitt gode eksempler på hva
ekstrakostnader kan være. Som evalueringen viste har mange organisasjoner slitt med å forstå mekanismene i
gruppeplasseringen. Tydeliggjøringen som nå skjer er med på å sikre at organisasjonene har et mer likt
utgangspunkt for å begrunne søknad om gruppeplassering.
I evalueringen var det mange organisasjoner som tok til orde for at små organisasjoner som ikke har mulighet
til å gjennomføre lokale aktiviteter burde få godtgjort dette gjennom gruppeplassering. Dette er ikke foreslått
blant eksemplene. FFO vil peke på at det er viktig å se dette ønsket i sammenheng med vekting av medlemmer.
Her er de minste organisasjonene tilgodesett, og dette er med på å gi en balanse.
- Ekspertutvalget, § 39
FFO vil gi full støtte til endringsforslaget knyttet til ekspertutvalget. Å utvide med én organisasjonsrepresentant
samt sikre at utvalget har tilstrekkelig bredde innenfor organisasjonskompetanse, fagkompetanse og
erfaringskompetanse er bra sett vår side. Det står ikke spesifikt i høringsbrevet hvor den siste
organisasjonsrepresentanten skal rekrutteres. Mange ungdomsorganisasjoner er tilskuddsberettiget. I og med
at ungdomsperspektivet er det som fra før ikke har vært vektlagt, er det naturlig at Unge funksjonshemmede
får anledning til å foreslå denne representanten.
- Ikrafttredelse og dispensasjonsbestemmelser, § 45 og § 46
FFO mener forslaget om at forskriften trår i kraft umiddelbart, men med unntak på to områder, høres fornuftig
ut. Som forslaget legger opp til vil det på andre områder være mulig å søke dispensasjon for de neste to årene
dersom det skulle dukke opp forhold som vil kreve dette. Dette er en fleksibel og god ordning.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Eva Buschmann
styreleder
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Lilly Ann Elvestad
generalsekretær
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Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Innlevert
4/23/2019

Generelle kommentarer og merknader
Foreningen for hjertesyke barn slutter seg til høringssvaret sendt inn av Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO).
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
For at en likepersonsaktivitet skal være telende foreslås det en varighet over 20 minutter. Denne
tidsgrensen er for lang. Våre likepersoner erfarer ofte at verdifull støtte og samtale kan gis i kortere
samtaler, spesielt hvis det er en viktig oppfølgingssamtale.
Hvordan defineres en temabasert samling? Det sosiale elementet er også meget viktig i en
likepersonsaktivitet.
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
Det er viktig å finne frem til egnede dokumentasjonsmåter som tilfredsstiller krav til
personvern/GDPR-lovverket.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Den foreslåtte endring i poengberegningen må ikke så uheldig ut for de mindre/minste
organisasjonene, dvs de som ligger rundt 500 medlemmer.

__________________________________________________________________________________
23.04.2019
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Høring: Forskrift om tilskudd til Funksjonshemmedes organisasjoner

Generelle kommentarer
Foreningen for muskelsyke (FFM) setter pris på at det blir laget klarere regler, og at de vil bli
gitt i form av forskrift. Vi vil imidlertid påpeke at i løpet av overgangsperioden har endringene
medført et urovekkende kutt i driftsstøtten for små foreninger som FFM. Forutsigbarhet er
nødvendig for enhver organisasjon, men om det vi kan forutsi er en reduksjon på15 prosent
eller mer, får det alvorlige følger for driftsgrunnlaget for små og sårbare organisasjoner. Det
er mulig hensikten er at dette vil stabilisere seg med den nye forskriften, men dersom det
stabiliserer seg på dagens nivå gjør det vanskelig å drive organisasjonen og opprettholde
viktige medlemstilbud.
Vi vil også gjør oppmerksom på at vekting i forhold til medlemstall og poengfordeling for
likepersonsaktiviteter faller ugunstig ut for FFM. Det finnes flere hundre nevromuskulære
sykdommer (NMD) og FFM organiserer for tiden over femti svært sjeldne diagnoser innen
NMD-spekteret. Selv om vi har om lag 1500 betalende medlemmer, utgjør ingen av
diagnosene vi representerer mer enn 80 – 120 personer på landsbasis. Noen består kun av
en til 20 personer. Vi opplever derfor at forskriften ikke har gode nok insentiver å for å hindre
at enkelte diagnosegrupper kan velge å bryte ut fordi de vil få mer penger ved å stifte egen
organisasjon. Nylig har diagnosegruppen Spinal Muskelatrofi gjort nettopp dette, og selv om
de fleste med denne diagnose fortsatt er medlem hos oss, er vi bekymret over utviklingen. Vi
tror de muskelsyke vil ha et langt bedre tilbud som samlet gruppe. Vi tror heller ikke det vil
være en fordel for Bufdir eller støtteordningen å måtte forholde seg til et stadig økende antall
mindre organisasjoner med svært få medlemmer.

Nedenfor følger FFMs kommentarer knyttet opp mot konkrete paragrafer i forskriften
§10 Tellende likepersonsaktiviteter
Vi har sterke innvendinger mot at det for oppsøkende likepersonsarbeid i §10 stilles et krav
om at den som mottar en likeperson er medlem i organisasjonen. Det vil stille oss overfor et
Tilsluttet FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon), Frivillighet Norge, Muskel Norden,
Postadresse: Fekjan 7f, 1394 Nesbru Tlf.: 41190702 Org.nr.: 870 149 042
Bankgiro: 7874.06.26255 Forskningsfond: 1600.47.91197
www.ffm.no

Foreningen for muskelsyke

etisk dilemma, fordi det vil innebære at vi må avvise en del personer som befinner seg i en
vanskelig livssituasjon. I tillegg strider det mot definisjonen i § 4 k), der det ikke stilles noe
krav til medlemskap. Vår erfaring er at mange har stort behov for samtale med en likeperson
når de er nydiagnostiserte eller fortsatt er under utredning. De har ikke kommet så langt at
de har akseptert eller forsonet seg med diagnosen sin eller hvor de vil organisere seg.
Vi mener også at kravet om 20 minutters likepersonssamtale kan være mye for et første
møte. Det er ofte begrenset hvor mye man får med seg, og våre erfaringer er at flere korte
samtaler på ca. 15. minutter fungerer bedre.

§11 Tellende likepersoner
Et hovedpoeng i §11 er at det stilles krav om å ha gjennomført minst én likepersonsaktivitet
før 31. desember i grunnlagsåret. Paragrafen er ikke klar på om den henviser til definisjonen
i §4. k) eller til definisjonen av tellende likepersonsaktiviteter i §10.
Slik vi tolker det er §10 ment å definere hvilket likepersonarbeid som utløser poeng, og
dermed penger i seg selv. Vi ser også at §12 åpner for andre former for erfaringsdeling.
Disse gir ikke poeng for hver aktivitet, men poeng for at tilbudet finnes. Det bør likevel være
klart at selv om det å dele erfaringer gjennom et slikt tilbud som likepersonstelefon, chattjeneste eller sosiale plattformer, ikke gir poeng per aktivitet, er dette aktiviteter som bør telle
som kvalifiserende for å beholde status som likeperson etter §11.
Vi foreslår derfor at §11 første ledd presiseres på følgende vis:
«En tellende likeperson er en person den enkelte organisasjon selv har definert til å ha en
særskilt rolle i organisasjonens likepersonsarbeid og har gjennomført minst én
likepersonsaktivitet før 31.desember i grunnlagsåret jfr. §4. k) og §4. l). En tellende
likeperson kan ikke motta lønn for arbeidet.»
FFM setter pris på at kravet om minimum ett likepersonstiltak per likeperson per år ble
redusert fra fem til ett. Vi vil likevel vise til at enkelte diagnoser er så sjeldne at det er høyst
usannsynlig at det forekommer så mange som en person som trenger erfaringsutveksling
med en annen likeperson hvert år. Det er likevel et viktig mål for foreningen å kunne tilby
minst én likeperson per diagnose, selv om vi ikke har hatt forespørsel om en likeperson med
den diagnosen siste år. Vi foreslår derfor å få lagt til et nytt andre ledd i §11.
«For svært sjeldne diagnoser, der en ikke kan regne med forespørsler om likepersonskontakt
hvert år, kan det være mulig å se vekk fra aktivitetskravet for én likeperson per diagnose.»
(Se også våre kommentarer til §15 under.)
Våre medlemmer er spredd over hele Norge; likeperson og kontakttrengende bor som oftest
på helt ulike kanter av landet. Arrangering av kurs og samlinger og møter mellom likeperson
og medlem, er både svært dyrt og en betydelig fysisk og psykisk utfordring for mange av
medlemmene. Spesielt når det gjelder likepersonssamtaler, må noen av nødvendighet skje
per telefon. Enkelte av våre likepersoner kan i løpet av et år bruke flere timer på rådgivning
og samtaler til en eller flere personer med en spesifikk diagnose uten at dette gir uttelling
som aktivitet slik §11 står nå. I praksis er det en glidende overgang mellom ressurskrevende
aktiviteter som gir uttelling og de som ikke gir uttelling i vårt foreningsarbeid.
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Et krav om at likepersoner må ha minimum en aktivitet per år vil være vanskelig for FFM å
etterkomme. Hvis aktivitetskravet blir stående slik det er, vil det innebære en reduksjon i
antall likepersoner og et dårligere medlemstilbud. Det vil medfører reduserte utbetalinger og
færre likepersonsaktiviter som hittil har kommet medlemmer til gode.

§12 Andre former for erfaringsdeling
FFM er glad for at digitale kontaktformer nå er tatt inn som likepersontiltak. Digitale
kontaktformer er viktig for våre medlemmer. Vi representer medlemmer med betydelige
funksjonsnedsettelser. De er avhengige av elektrisk rullestol og andre tunge hjelpemidler
samt personlig assistanse, og noen trenger også tolketjenester. Fysiske møter er svært
kostbare affærer for vår forening. Møter over digitale møterom har blitt en sentral del i
foreningens drift, siden det sparer oss sårt tiltrengte midler og gjør kontaktarbeid mer
tilgjengelig uten for stor belastning for medlemmene.
Videre støtter vi at en chattjeneste sidestilles med en telefontjeneste, da dette blir en tjeneste
foreningen selv har via sine nettsider eller andre sosiale medieplattformer.
På grunn av graden av funksjonsbegrensning og diagnosenes sjeldenhet, mener FFM
likepersonstiltak og likepersonskurs over digitale møterom bør sidestilles med ordinære tiltak
og at de rapporteres og utløser poeng på samme måte. Det vil gjøre det mulig for oss å øke
vårt tilbud av kurs, samt tilby kurs og aktiviteter til medlemmer som ellers ikke ville kunne
være til stede.

§13 Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende likepersonsaktiviteter og andre
former for erfaringsutveksling.
FFM undrer seg over hvordan personvernet kan ivaretas ved krav om innlevering av
skjermdumper fra digitale aktiviteter. Likepersoner er bundet av taushetsplikt, organisasjonen
likeså, og innholdet i slike aktiviteter må regnes som av personlig art og kan dermed ikke
dokumenteres utenfor den ramme som er definert av aktiviteten. Skal tiltaket dokumenteres
med en skjermdump som ikke viser sensitiv informasjon, vil det ha store likhetstrekk med
sosiale arrangement som ikke utløser poeng.
Registrerings- og dokumentasjonsarbeidet knyttet til de 750 poeng for andre former for
erfaringsutveksling er uklart og kan tolkes som svært omfattende. Det er mulig å tolke
reglene slik at det holder med skjermdump som viser at tilbudene finnes og at det legges ved
skjermdump som viser eksempel på bruk av tilbudene. Om dette er korrekt, og om
skjermdump med eksempel på bruk kan sladdes der det trengs av hensyn til personvern, er
dette en tolkning FFM kan stille seg bak. Vi mener likevel at dette må klargjøres i ordlyden.

§15 Unntaksbestemmelse for sjeldne diagnoser
Som tidligere omtalt representerer FFM godt over 50 ulike og svært sjeldne nevromuskulære
sykdommer som hver for seg utgjør atskillig færre enn 250 personer på landsbasis. I dag
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tilstreber vi å rekruttere og skolere én likeperson per diagnose der dette er mulig. På grunn
av sjeldenheten vil det ikke alltid være mulig å oppfylle målet/kravet om en «tellende»
aktivitet per likeperson per år til tross for at alle våre likepersoner er involvert i andre
likepersonsaktiviteter – møter, kurs, chatt, telefon osv. Følgelig bør dispensasjonskravet for
antall tellende medlemmer også omfatte likepersonsaktiviteter (§11).

Med hilsen
Foreningen for muskelsyke

________________________
Tollef Ladehaug
Prosjekt- og organisasjonsrådgiver

________________________
Tone I. Torp
Styreleder
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Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Innlevert
4/23/2019

Generelle kommentarer og merknader
Vi viser til varsel om høring i forbindelse med overgang fra regelverk til forskrift for tilskudd til
funksjonshemmedes organisasjoner, med svarfrist 23. april 2019, og vil her svare kort på den
foreslåtte forskriften.
Vårt svar er i hovedsak knyttet til kapittel 12, §43, om særskilte bestemmelser for døvblindes
organisasjoner.
Først vil vi kort, på generelt grunnlag kommentere forskriften i sin helhet.
Tilskuddsordningen til funksjonshemmedes organisasjoner er grunnleggende viktig for å ivareta
funksjonshemmedes interesser og rettigheter i Norge, på funksjonshemmedes egne premisser.
Det er enighet i samfunnet om at ingen skal etterlates, og at arbeidet med og for personer med
nedsatt funksjonsevne skal drives av dem selv. Vi skal være førende i eget arbeid, og er i den
forbindelse avhengig av støtte gjennom tilskuddsordningen.
Det er derfor viktig at organisasjonene blir hensyntatt i utarbeidelsen av forskriften.
FNDB er glad for at de særskilte bestemmelsene i det gjeldende regelverket videreføres også i
forskriften. Ikke bare for døvblindes organisasjoner, men også for paraplyorganisasjonene og
stiftelsene.
De særskilte bestemmelsene er grunnleggende for at organisasjoner med særskilte utfordringer og
behov, i særdeleshet organisasjoner som representerer de mest marginaliserte og etterlatte
gruppene, som døvblindes organisasjoner representerer, skal kunne opprettholde sitt talsmanns-,
likepersons- og velferdsarbeid for sine medlemmer.
Når departementet nå vil gå fra et tilskuddsregelverk til en forskrift om tilskudd ser vi også positivt på
at det på generelt nivå i forskriften, i tillegg til å beholde de særskilte bestemmelsene i dagens
regelverk, også søkes å gjøre endringer med intensjon om å forenkle søknads- og
rapporteringsprosessen i tråd med øvrige organisasjoners ønsker og behov. I tråd med innspill og
kommentarer i høringsprosessen.
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser – § 43. Døvblindes organisasjoner
For FNDB har søknads- og rapporteringsprosessen i henhold til det eksisterende regelverket fungert
godt, og samarbeidet med BUFDIR har vært bra.
Som nevnt i vår generelle kommentar over ser vi derfor med glede på at de særskilte bestemmelsene
for driftstilskudd til døvblindes organisasjoner videreføres i forskriften, uten endringer i forhold til
dagens regelverk.
Slik utkastet til forskriftens §43 ser ut, føler vi at døvblindes organisasjoner er hørt og ivaretatt på en
god måte når forskriften trer i kraft.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Frivillighet Norge
Innlevert
4/16/2019

Generelle kommentarer og merknader
Høringssvar fra Frivillighet Norge - tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Vi viser til høringsbrev av 26. februar 2019 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet angående ny
forskrift for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Frivillighet Norge takker for muligheten
til å komme med innspill og sender med dette over vårt høringssvar.
Om Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige organisasjoner med mer enn
300 medlemmer som har om lag 50 000 lokale lag og foreninger over hele landet. Frivilligheten er en
hjørnestein i et levende demokrati og i velferdssamfunnet. Det er viktig at myndighetene gir frivillige
organisasjoner større handlingsrom og bedre rammebetingelser.
Frivillighet Norge uttaler seg i saker som berører frivillige organisasjoners rammebetingelser, og
ønsker derfor å løfte frem noen generelle kommentarer om den nye forskriften. Vi har ikke mandat
til å gå ned i enkeltparagrafer, men viser til høringssvar fra andre berørte organisasjoner på feltet, og
da særlig Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO.
Fra regelverk til forskrift
Frivillighet Norge ser positivt på at regelverket forskriftsfestes. Det innebærer en større likhet med
andre statlige tilskuddsregelverk som berører frivilligheten, og skaper dermed gjenkjennelighet.
Medvirkningsmulighetene styrkes også, da endringer i en forskrift krever høringsrunder. Det vil også
skape større forutsigbarhet over lengre tidsrom for de aktuelle organisasjonene, noe Frivillighet
Norge ser som svært viktig.
Forenkling og avbyråkratisering
Forenkling og avbyråkratisering er en viktig del av arbeidet for å bedre rammebetingelsen til frivillig
sektor. Frivillighet Norge er derfor positiv til at regjeringen har tatt initiativ til å forenkle egne
tilskuddsordninger ved å erstatte allerede innførte definisjoner for tellende medlem og tellende
lokallag med nye felles definisjoner og krav til dokumentasjon.
Det er viktig for Frivillighet Norge å understreke at vi støtter innføringen av felles definisjoner.
Gjennomgående bruk av samme begreper og definisjoner (som tellende medlem, tellende lokallag
osv.) i alle offentlige støtteordninger er med på å gjøre det enklere for organisasjoner som forholder
seg til flere ordninger.
Økt effekt med ferdigstilling av Frivillighetsregisteret
Felles definisjoner av tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger vil få økt
effekt dersom Frivillighetsregisteret ferdigstilles med tredjesifferkategorier. Det bør videre bli mulig
for organisasjoner å registrere godkjent antall tellende medlemmer og tellende lokallag i
Frivillighetsregisteret. Målet må være at frivillige organisasjoner rapporterer den samme

informasjonen kun en gang til det offentlige og at informasjonen gjenbrukes av det offentlige. Videre
kan utlysningen av tilskudd avgrenses ved hjelp av tredjesifferkategorier. Dette åpner for at
organisasjoner som står i Frivillighetsregisteret kan få opp en liste over hvilke tilskuddsordninger de
kan søke på. Dette vil være en reell forenkling både for store og små frivillige organisasjoner.
Avslutning
Frivillighet Norge vil understreke at vi støtter regjeringens forenklingsarbeid og stiller gjerne på møte
med departementet for å utdype våre innspill.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Innlevert
3/20/2019

Generelle kommentarer og merknader
Det er forståelse for at det må gjøres tiltak for å sikre et rettferdig system for alle organisasjoner.
Viktig å sikre aT dette ikke fører til vanskelig søknads- og rapporteringarbeid for organisasjonene. Fint
at det tilbys veiledning under søknadsprosessen.
Viktig at støtten i størst mulig grad kommer fylkeslag til gode. Finnes det et tak på hvor stor andel av
tilskuddet som kan gå til drift av sentral administrasjon?/ til "overhead"?
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
For helseforetakene er det viktig at organisasjonene kan stille med brukerrepresentanter når det skal
planlegges pasient- og pårørendeopplæring. Ser ikke at dette er nevnt spesifikt.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Støtter at poengberegningen anrettes slik at organisasjoner med få medlemmer/sjeldne diagnoser
får en viss grad av "poengstøtte". På sikt kunne det vært utviklet et system med mer støtte også til
de organisasjoner som drives av foreldre/pårørende kanskje ved hjelp av poengsystem. Det er kjent
at disse sliter med å få til drift av organisasjoner.
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Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Hjernesvulstforeningen
Innlevert
4/16/2019

Generelle kommentarer og merknader
Forskriften er et skritt i riktig retning for å gir forutsigbarhet for organisasjonene. Det fremstår som at
det er foreslått noe mer detaljerte beskrivelser av f.eks. likepersonsaktiviteter i enkelte paragrafer
enn det som er angitt i defiinsjonsdelen. Noe av dette tenderer til å gi forskriften preg av å være
sterkere i retning av aktivitetstilskudd enn et driftstilskudd, og bør endres slik at innretningen på
tilskuddsordningen er klart definert som et driftstilskudd.
Kapittel 2. Definisjoner - § 8. Tellende lokallag
Som tellende lokallag må også andre enheter som f.eks. er inndelt i tråd med de regionale
helseforetakene også kunne godkjennes. For mindre organisasjoner er det umulig å drifte fylkeslag
eller på enda mindre nivåer, og for å gi et best mulig tilbud til medlemmene må regionale lag med
aktiviteter og ev tilhørende lokale kontaktpersoner være akseptabelt som et likeverdig tilbud så
lenge det gjennomføres aktiviteter og laget har selvstendig økon9mi og styre demokratisk valgt etter
vedtekter og forskriftens krav.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
Denne paragraf går langt utover det som definisjonen skulle tilsi. Underpunktene a, b og c er ikke
nødvendige og hører ikke hjemme i forskriften.
Det er også en logisk brist i a som beskriver at kontakten må være mellom et medlem og en
likeperson. Det må ikke være slik at likepersonsassistanse kun er tilskuddsgivende hvis det skjer
overfor et medlem. Vi har en etisk forpliktelse til å yte assistanse til enhver som tar kontakt,
uavhengig av medlemsstatus og det er heller ikke hensiktsmessig eller akseptabelt at enhver
likeperson skal ha tilgang til medlemsregisteret til enhver tid.
Kapittel 2. Definisjoner - § 11. Tellende likeperson
Kravene til system for godkjenning og oppfølging av likepersoner fremstår som rimelige og er ikke et
problem for Hjernesvulstforeningen som allerede har et system som er godt innenfor kravene i
forskriften. Vi legger ril grunn at dette er noe som vil bli fulgt opp i fm forvaltningskontroll og
stikkprøver.
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 14. Organisasjoner som omfattes av forskriften
Bokstav b setter krav tillat organisasjonen skal være åpen for alle som tilhører gruppen. Dette kan
ikke forstås dit hen at de som som har mistet sine rettigheter og er ekskludert fra medlemskap pga
eget mislig grunnlag som tidligere tillitsvalgt eller annet skal være til hinder for at organisasjonen
mottar driftstilskudd. Den form for relegering som en organisasjon vedtektsfester og håndterer på
demokratisk vis må være innenfor forvaltning av forskriftens krav i bokstav B.
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 15. Unntaksbestemmelse for sjeldne diagnoser

Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 16. Tilskudd gis ikke til følgende
Kriteriene fremstår som gode og dekkende for å forhindre at organisasjoner som ikke er reelle
pasient- og brukerorganisasjoner kan komme inn under ordningen. Det oppleves imidlertid som
vanskelig å se hvor grensene går i bokstav a mellom forretningsdrift og foreningsdrift. Det er i dag
mulig å finne eksempel innenfor tilskuddsordningen som fremstår som konsern med enorme
inntekter, ledelsesstruktur- og lønninger som finner sin like innenfor bedriftsmarkedet og hvor
hjemmesidene viser til forretningsdrift i langt større grad enn det som tilligger en organisasjon for
funksjonshemmede mennesker og deres pårørende. Det er etter vår mening uheldig at slike konsern
ligger innenfor tilskuddsordningen og henter ut driftstilskudd på bekostning av små organisasjoner.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Forskriften fremstår som hensiktsmessig på dette området, med en styrking av mindre
organisasjoner.
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 23. Innplassering i grupper
Endringen i regelverket til at en organisasjon innplasseres fremstår som hensiktsmessig. Det er i dag
en viss grad av ulikhet mellom sammenlignbare organisasjoners gruppeplassering, basert på egen
søknad og tildels utilstrekkelig dokumentasjon. Dette bør i større grad sikres gjennom en
innplassering hvor en objektiv vurdering av organisasjonen tillegges større vekt.
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 32. Utbetaling
Det fremstår som en utfordring å fylle forskriftens regelverk for utbetaling med en foreløpig halvpart
i januar, gitt historikk og statens bevilgningsregime. For å kunne utbetale en foreløpig halvpart i
januar kreves det etter vårt syn at tilskuddsforvalter saksbehandler søknader raskt og ferdig i løpet av
desember, slik at det er klart for å avsjekke Stortingets bevilgning når tildelingsbrevet kommer fra
departementet tidlig i januar, før vedtaksbrev sendes ut til organisasjonene. Hvis dette er et for
stramt tidsløp, må søknadsfristen settes tidligere på høsten, eller forskriften gjenspeile dette med en
formulering som i praksis ikke viser seg å være det normale. Organisasjonenes økonomiske behov
tilsier at et vedtak og en ut betaling av driftstilskudd må skje så raskt som overhodet mulig etter årets
start, om ikke før, og forskriften må sikre at dette i praksis skjer.
Kapittel 10. Kontroll og sanksjoner ved brudd på forskriften - § 38. Sanksjoner ved brudd på
forskriften
Ved feil regning og for høy utbetaling av tilskudd kan ikke tilskuddsmottaker holdes ansvarlig for
dette. Tilskuddsregelverket er såpass komplekst og svært mange av organisasjonene har ikke
profesjonell ledelse som kan forventes å forstå at slik feilutbetaling har skjedd. Endringen mellom de
årlige utbetalingene kan være av en slik størrelse at det ikke er mulig for den enkelte organisasjon å
fastslå hva som er det rette. I den grad feilutbetalinger skjer som et resultat av tilskuddsforvalters
feil, må organisasjonen holdes skadefri og forbrukte midler kan ikke kreves tilbake, ei heller midler
som er forpliktet til fremtidige arrangement og hvor en tilbakebetaling skaper problemer for
organisasjonen.
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 39. Ekspertutvalget
Økningen i antallet fremstår som hensiktsmessig. Den nye plassen bør etter vårt syn tildeles Unge
funksjonshemmede for oppnevning av representant.
Rådet er kun et råd, og det fremstår som underlig at ved manglende deltakelse av et gitt antall, så vil
rådets avgjørelse underkjennes. Rådet gir alltid råd og avgjør ikke saker, det er det tilskuddsforvalter
som gjør. Skal rådet gis anledning til å fatte avgjørelser, så kan ikke teksten i paragrafen indikere at
Ekspertutvalgets oppgåve er å bidra med råd.
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser - § 42. Paraplyorganisasjoner

Forskriften gir i dag et objektivt sett av kriterier for tilskudd. For denne og de to etterfølgende
paragrafene er det fokus på skjønnsmessige tilskudd til paraplyorganisasjoner og særskilt nevnte
organisasjoner. Det synes som at det vil være bedre å løfte tilskuddene til disse organisasjonene ut av
denne ordningen og heller føres under egne kapittel i statsbudsjettet.
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser – § 43. Døvblindes organisasjoner
Se merknad til § 42.
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser - § 44. Stiftelser
Se merknad til § 42.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Innlevert
4/10/2019

Kapittel 2. Definisjoner - § 6. Tellende medlem
Medlem er en person som i grunnlagsåret har innbetalt sin kontingent, vi mener at også medlemmer
som har betalt i grunnlagsåret men som melder seg ut eller går bort skal kvalifisere for dekning, da vi
har dokumenterte kostnader knyttet til medlemskapet.
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 14. Organisasjoner som omfattes av forskriften
Til pkt k)
Minstekravet til antallet medlemmer bør økes betraktelig. Dette vil bidra til at organisasjoner med få
medlemmer søker å gå inn i en annen organisasjon med beslektede diagnosegrupper, alternativt slå
seg sammen med andre små organisasjoner i et interessefellesskap. Dette vil stimulere til fellesskap
som er mer kostnadseffektive, bærekraftige og ha mer gjennomslagskraft. Dette vil gi bedre
forvaltning av offentlige midler.
Dagens dispensasjonsordning for organisasjoner med sjeldne diagnoser og medlemstall under 250,
bør fjernes.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Til 19 a)
Degressiv modell forenkles fra fem til tre klasser, f eks klasse 1: 250- 2000 medlemmer, klasse 2: Over
2000 – 10000, klasse 3: over 10000. Poeng for respektive klasser blir henholdsvis 3, 2 og 1.
Foreninger med medlemmer > 30,000 får en for lav uttelling med den degressive modellen som
ordningen har i dag, vi mener at poengberegning må økes.
I dagens degressive modell vil foreninger med mange medlemmer få en for svak uttelling, da
kostnader med å drifte medlemmer ikke oppveies av stordriftsfordeler som man eventuelt kan
oppnå.
Det samme gjelder degressiv modelloppsett ved lokallag, hvor en etter vår oppfatning har
overvurdert stordriftsfordelene ved å være mange lokallag.
VI foreslår at på punkt D og E sees i sammenheng, og et felles punkt som gir uttelling på antall
likemenn, med mer enn fem aktiviteter per år, her er det ingen grunn for en degressiv modell da alle
likemenn må investere like mye i gjennomføring av aktiviteter.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Innlevert
4/23/2019

Kapittel 2. Definisjoner - § 4. Generelle definisjoner
Forslag til konkrete endringer:
Økt vekting av brukermedvirkning i regelverket
§ 4 Generelle definisjoner
Nye punkter:
o) Brukerrepresentant: En person med erfaring som pasient eller pårørende som den enkelte
organisasjon har godkjent som representant for organisasjonens målgruppe i strategiske organ eller
fora, for å ivareta brukerperspektivet.
p) Strategisk organ eller fora med brukermedvirkning f.eks. brukerutvalg i helseforetak,
samarbeidsorgan mellom helseforetak, universitet, høgskoler o.l., forskningsutvalg ved helseforetak
eller regionale utvalg, eller styrings- og arbeidsgrupper.
Endringen omfatter også § 12 Andre former for erfaringsdeling, lagt inn under § 12.
Endringen omfatter også § 13 Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling, lagt inn under § 13.
Endringen omfatter også § 19 Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier, lagt inn
under § 19.
Begrunnelse:
Brukermedvirkning burde også gi poenguttelling i regelverket, for å initiere at brukerorganisasjonene
skal legge til rette for å ha brukerrepresentanter i flest mulig brukerråd eller strategiske fora. Dette
vil også gjøre det lettere for brukerorganisasjonene å prioritere politisk påvirkning i sitt arbeid, og ha
fokus på å rekruttere, ivareta og skaffe oversikt over sine brukerrepresentanter.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
§ 10 Tellende likepersonsaktiviteter
a) Oppsøkende likepersonsarbeid: En likepersonssamtale mellom en person i organisasjonens
målgruppe og likeperson i organisasjonen som foregår ved personlig fremmøte.
Begrunnelse:
Vi ønsker å understreke forskjellen på en hvilken som helst samtale og en likepersonssamtale, selv
om det burde være intuitivt at man ikke kan registrere enhver samtale likepersoner har, uavhengig
av innhold. Ved å kalle samtalene likepersonssamtaler i stedet setter man et krav til innholdet i
samtalen uten at det skal være nødvendig å dokumentere innholdet.
LNTs likepersoner besøker dialyseavdelingene på sykehusene og tilbyr samtaler til de
dialysepasientene som ønsker det. Det er av stor verdi for dialysepasienten å få snakke med en
person som selv har gått i dialyse og blitt transplantert. Det blir helt feil hvis våre likepersoner skal

spørre om medlemskap og sjekke ut medlemskapet ved å måtte ringe til LNT sentralt før de evt. kan
tilby en samtale. Dette vil medføre at betydelig færre ønsker å snakke med likeperson som det koster
penger (medlemskap) å snakke med. Ved å kalle de man snakker med for personer i organisasjonens
målgruppe inkluderer man både pasienter og pårørende, enten de er medlem eller ikke. Man slipper
også å dokumentere personopplysninger om de man snakker med, for igjen å kunne dokumentere at
personen var medlem. Her må det også tas høyde for de nye personvernreglene.
Videre bør kravet til at en likepersonssamtale skal være mer enn 20 min. fjernes, da samtalens
lengde er uvesentlig for samtalens innhold og betydning. Så lenge det er en likepersonssamtale er
det et innholdsmessig krav til at det må ha blitt utvekslet noen form for kunnskap eller
erfaringsdeling, og da burde det ikke være nødvendig å registrere antall min. samtalen varer. Det vil
gjøre betydelige endringer i organisasjonens rapporteringsrutiner å måtte begynne å registrere
samtalens varighet, og det er uansett ikke et godt mål på hvilke samtaler som burde gi uttelling eller
ikke.
Endre kravet til samtalegrupper og aktivitetsgruppe til at en likeperson må være tilstede, ikke lede
aktiviteten
b) Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: En tidsavgrenset (minimum 45 min.) og temabasert samling
ledet av en likeperson, eller med en likeperson tilstede.
Begrunnelse:
Intensjonen må være at deltakerne har muligheten til å snakke med en likeperson, det har ingen
verdi i seg selv hvem som er ansvarlig for å lede aktiviteten. Derfor bær det være likegyldig om
likepersonen leder aktiviteten selv, eller om det bare en er likeperson tilstede. Vi har mange frivillige
som er godt rustet til å lede en aktivitet uten å være likepersoner, og våre likepersoner får frigitt mer
ressurser til å ha gode likepersonssamtaler under aktiviteter dersom de ikke også skal ha ansvaret for
å lede aktiviteten.
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
Forslag tillegg brukermedvirkning § 4 omfatter også § 12 Andre former for erfaringsdeling.
Andre former for erfaringsdeling som gir poenguttelling i regelverket er likepersonstelefontjenester,
chattjeneste, brukermedvirkning, samt utveksling av erfaring med diagnose/funksjonsnedsettelse via
digitale plattformer (nettsider, sosiale medier, podcast o.l.) Begrunnelse under § 4.
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
Forslag tillegg brukermedvirkning § 4 omfatter også § 13 Dokumentasjon av tellende likepersoner,
tellende likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling.
(….) Som dokumentasjon av brukermedvirkning kreves en oversikt over hvilke fora organisasjonen er
representert gjennom. Oversikten skal inneholde navn på fora med navn, adresse, tlf. nummer og epostadresse til brukerrepresentanten som er utnevnt til brukerrepresentant i det aktuelle fora.
Begrunnelse under § 4.
Endre kravet til samtalegrupper og aktivitetsgruppe til at en likeperson må være tilstede, ikke lede
aktiviteten
§ 13 Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende likepersonsaktiviteter og andre former for
erfaringsdeling

(….) Første avsnitt. Det må stå dato for aktiviteten, tidspunkt/varighet og oversikten må ha navn,
adresse og telefontjeneste til den likepersonen som var tilstede eller ledet aktiviteten.
Se begrunnelse § 10.
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 14. Organisasjoner som omfattes av forskriften
Forslag til strukturelle endringer:
De to punktene etter § 14 n) bør gjøres om fra punkt a og b til punkt 1 og 2 for å unngå forvirring til
punkter i forskriften. Hvis man skal referere til § 14 a eller b kan det slik dokumentet er nå vise til to
ulike steder.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Forslag tillegg brukermedvirkning omfatter også § 19 Vekting og poengberegning for variable
utmålingskriterier
Antall fora med en brukerrepresentant for organisasjonen vektes etter samme poengberegning som
aktive likepersoner. Begrunnelse under § 4.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
MS-forbundet i Norge
Innlevert
4/23/2019

Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 1. Mål
Endringene i § 1 Mål og § 3 Kriterier for måloppnåelse støttes, da de nye formuleringene er mer
konkrete og riktig i forhold til hvilke organisasjoner som omfattes av ordningen og deres oppgaver.
Kapittel 2. Definisjoner - § 5. Kontingent
Den foreslåtte endringen hvor man fastsetter minstesats til kr. 50 er praktisk og støttes.
En minstesats for familiemedlemskap på kr. 100 er veldig lav. Det er positivt at den er lav ut fra at de
med lav inntekt skal kunne delta. Men det er svært vanskelig å drifte en organisasjon om
kontingenten blir så lav for et familiemedlemskap. For en familie på 4 personer vil da kontingent per
person være kr. 25.
Kapittel 2. Definisjoner - § 7. Dokumentasjon av medlemstall
§7 Dokumentasjon av medlemstall:
Det synes praktisk at det for det enkelte medlem oppføres hvilken lokalforening man tilhører i
medlemsregisteret. Vi antar at det allerede er på plass i de aller fleste medlemsregistrene.
Kapittel 2. Definisjoner - § 8. Tellende lokallag
§ 8 Tellende lokallag
MS-forbudet finner det riktig at det stilles krav til aktivitet i lokallaget for at det skal regnes med i
antall lokallag. Vi mener det bør være minst 4 aktiviteter i året for å telles med som lokallag.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
§ 10 Tellende likepersonaktiviteter
Det er behov for klarere definisjon av aktivitet innen likepersonarbeidet. Nye formuleringer er mer
konkrete enn tidligere. Det kan gjerne forklares tydeligere hva en aktivitetsgruppe er. Dert er positivt
at det er satt opp en minimum tidsramme
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
§ 12 Andre former for erfaringsutveksling
Det er positivt at det innføres poeng for andre former for erfaringsutvekslinger
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
§ 13 Dokumentasjon for tellende likepersoner, tellende likepersonaktivitet og andre former for
erfaringsdeling
Prinsippet om at det er aktive likepersoner som skal telle er positivt.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
§ 19 Vekting og poeng beregning for variable utmålingskriterier

MS-forbundet ser det som positivt at det skjer en forskyvning i poengberegningen ut fra medlemstall
som er til det positive for de mindre organisasjonene. Det er videre positivt at antall poeng som
genereres fra medlemstall økes.
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 23. Innplassering i grupper
Gruppeplassering
Hvilken gruppe man plasseres i er meget avgjørende for hvilke poeng man får totalt og helt
avgjørende for tilskuddets størrelse. Det er for mange grupper som fører til for større mulighet for
tilfeldighet i hvilken gruppe man plasseres. MS-forbundet mener at det maksimalt bør være 3
grupper.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Munn- og halskreftforeningen
Innlevert
4/16/2019

Generelle kommentarer og merknader
Munn- og halskrfeftforeningen stiller seg bak innspillet fra Norilco, Ung Kreft og Brystkreftforeningen
når det gjelder forslag om å inkludere brukermedvirkning som tellende aktivitet. Dette innebærer
endringer i paragrafer 4, 12, 13 og 19. Begrunnelsen for disse endringene er som følger:
Brukermedvirkning burde også gi poenguttelling i regelverket for at brukerorganisasjonene skal legge
til rette for å ha brukerrepresentanter i flest mulig brukerråd eller strategiske fora. Dette vil også
gjøre det lettere for brukerorganisasjonene å prioritere politisk påvirkning i sitt arbeid, og ha fokus på
å rekruttere, ivareta og skaffe oversikt over sine brukerrepresentanter.
Det er en formålsparagraf knyttet til tilskuddsordningen og den poengterer at tilskuddene skal sette
organisasjonene bedre i stand til å jobbe for personer med nedsatt funksjonsevne og til å drive
interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og medlemsservice.
Landets helsemyndigheter har i den senere tid sterkt profilert brukermedvirkning som et redskap til å
sikre «pasientens helsevesen». Kreftforeningen stiller krav om slik medvirkning for alle prosjekter de
involverer seg i. Samtidig oppfordres vi som pasientforening til å engasjere oss i slik aktivitet. Det er
vår bestemte oppfatning at brukermedvirkning er helt sentralt i forhold til å jobbe mot de mål Bufdir
har satt for tilskuddsordningen.
Foreningen stiller seg også bak innspillet fra Norilco, Ung Kreft og Brystkreftforeningen når det
gjelder mer åpenhet rundt grupeplassering og endringsforslagene de har til paragraf 23.
Vi har i tillegg egne innspill til paragraf 10.
Kapittel 2. Definisjoner - § 4. Generelle definisjoner
§4 Generelle definisjoner – tilføyelser av følgende punkter:
o) Brukerrepresentant: En person med erfaring som pasient eller pårørende som den enkelte
organisasjon har godkjent som representant for organisasjonens målgruppe i strategiske organ eller
fora, for å ivareta brukerperspektivet
p) Strategiske organ eller fora med brukermedvirkning: for eksempel brukerutvalg i helseforetak,
samarbeidsorgan mellom helseforetak, universitet, høgskoler o.l., forskningsutvalg ved helseforetak
eller regionale utvalg, eller styrings og arbeidsgrupper
Disse tilføyelsene innebefatter endring på §12 Andre former for erfaringsdeling
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
§10 Tellende likepersonsaktiviteter – endring i anførselstegn

Som tellende likepersonsaktiviteter regnes oppsøkende likepersonsarbeid, samtale- og
aktivitetsgrupper med tre eller flere deltakere og likepersonskurs. Det gis poeng "per aktivitet som
gjennomføres."
Begrunnelse for foreslåtte endring: Dagens ordning, som tenkes videreført i forskriftene, reflekterer
ikke likepersonsinnsatsen på en rimelig måte. Det er stor forskjell på om man har én eller flere
samtaler på samme dag og regelverket må gjenspeile dette. Noe annet vil ikke oppleves som riktig,
spesielt ikke der det pga av blant annet lang reiseavstand er hensiktsmessig å koordinere flere
samtaler på én dag. Det må i tillegg tas hensyn til at det på samme dag kan gjennomføres
likepersonssamtaler på ulike steder, f.eks. på sykehusavdelinger, Vardesenter og ol. Når samtalene
gjennomføres på ulike arenaer, bør de oppfattes som nye aktiviteter og gis poeng ut ifra det.
Og videre:
§10 Tellende likepersonsaktiviteter pkt a – endring i anførselstegn
Oppsøkende likepersonsarbeid: En "likepersonssamtale" mellom en likeperson i organisasjonen og
"en person i organisasjonens målgruppe" med varighet over 20 min, og som foregår ved personlig
fremmøte.
Begrunnelse for foreslåtte endring: I mange situasjoner der viktige likepersonssamtaler foregår er det
urimelig å forutsette at den som har behov for bistand av en likeperson, må være medlem for å
kunne ha en samtale. Det gjelder f.eks. personer som nettopp har fått en kreftdiagnose eller som er
innlagt på en sengepost. Begrepet organisasjonens målgruppe må likevel ikke defineres slik at det
begrenses til den enkelte pasientgruppe. I mange sammenhenger er det aktuelt å gjennomføre
likepersonssamtaler på tvers av diagnosegrupper. F.eks blir pasientforeningene som assosierte
medlemmer av Kreftforeningen oppfordret til aktivt å gjøre dette som del av tilbudet på
Vardesentrene.
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
§12 Andre former for erfaringsdeling – endring er markert med anførselstegn
Andre former for erfaringsdeling som gir poenguttelling i regelverket er likepersonstelefontjenester,
chattjeneste, "brukermedvirkning", samt utveksling av erfaring med diagnose/funksjonsnedsettelse
via digitale plattformer (nettsider, sosiale medier, podcast og lignende) Jf. § 19 første ledd, bokstav
f).
Overnevnte innebefatter endring på §13 og 19:
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
§13 Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende likepersonsaktiviteter og andre former for
erfaringsdeling – tilføyelse:
(…) Som dokumentasjon av brukermedvirkning kreves en oversikt over hvilke fora organisasjonen er
representert gjennom. Oversikten skal inneholde navn på fora med navn, adresse, telefonnummer og
e-postadresse til brukerrepresentanten som er utnevnt til brukerrepresentant i det aktuelle fora.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
§19 Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier – tilføyelse:
Antall fora med en brukerrepresentant for organisasjonen vektes etter samme poengberegning som
aktive likepersoner.
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Ny forskrift for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) takker for muligheten til å uttale
oss om forslaget til ny forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner..
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) skal sikre nasjonal
kompetanseoppbygging og kompetansespredning innen sjeldenfeltet og bidra aktivt til
kompetanseoppbygging og veiledning innenfor dette fagområdet til helsetjenesten, andre
tjenesteytere, samt til brukere, pårørende og befolkningen for øvrig.
Tjenesten består av ni kompetansesentre og en fellesenhet.1
NKSD er godt fornøyd med at forskriften gir mulighet for å dispensere fra kravet til
medlemstall og fylkesrepresentativitet når det gjelder organisasjoner som organiserer sjeldne
diagnoser (forskriften § 15).
Som Bufdir er kjent med, er det flere sjeldne diagnoser der det er svært få berørte personer i
Norge. Disse har et like stort behov for den likepersonseffekten de kan oppnå, som de større
gruppene har. NKSD vil derfor anmode Bufdir om en raus praktisering av forskriftens § 15.

Stein Are Aksnes
Leder
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

I Norge defineres en sjelden tilstand som en tilstand som rammer færre enn 1 av 10 tusen personer. Personer
med en sjelden diagnose har ofte behov for sammensatte og koordinerte tjenester og møter helsepersonell og
andre tjenesteytere med lite kunnskap om deres diagnose.

1

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for
innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Nasjonal
kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser samordner alle kompetansesentrene for
sjeldne diagnoser i Norge: https://Helsenorge.no/Sjeldnediagnoser

Org.nr.: NO 993 467 049 MVA
www.oslo-universitetssykehus.no

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
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Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)
Innlevert
4/12/2019

Generelle kommentarer og merknader
NAAF er totalt sett positive til forslaget om ny forskrift - tilskudd til funksjonshemmedes
organisasjoner.
Flere definisjoner er mer tydelig og presise.
Kapittel 2. Definisjoner - § 6. Tellende medlem
Det er fint med en mer presis definisjon av tellende medlem.
Kapittel 2. Definisjoner - § 8. Tellende lokallag
Det er fint med en mer presis definisjon av tellende lokallag.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
NAAF er positive til at det stilles mer konkrete krav til likepersonsarbeid, altså at en tellende
likeperson skal utføre minst en likepersonsaktivitet i løpet av året. Det er også positivt at det er en
mer tydelig definisjon på likepersonsaktivitet og varighet. Det har vi tidligere fått flere henvendelser
om.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Innlevert
4/23/2019

Generelle kommentarer og merknader
Norges Blindeforbund er glad for at det er gjennomført en evaluering av tilskuddsordningen gjennom
Rambølls rapport og påfølgende involvering av organisasjonene.
Fra regelverk til forskrift:
Blindeforbundet er enig i at ordningen endres fra regelverk til forskrift. Forskrift krever høringsrunde
for endring, noe som sikrer medvirkning. Formkravet til forskrift er gjenkjennelig, og en
harmonisering mot andre statlige tilskuddsregelverk som berører frivilligheten skaper også
gjenkjennelighet og vil på sikt være forenklende. Det samme gjelder for begrepsbruk.
Gjennomgående bruk av «tellende» er et eksempel (tellende medlem, tellende lokallag, tellende
likepersonsaktivitet). Mange organisasjoner forholder seg til ulike ordninger og da er det viktig å ha
en felles begrepsforståelse.
Forenkling:
Innenfor frivilligheten er det en generell målsetting om forenkling av ulike tilskuddsordninger. Denne
tilskuddsordningen har større administrasjonskrav enn det som ideelt sett er ønskelig, og
harmonerer i så måte ikke med denne målsettingen.
Endringsforslagene som har kommet etter innføring av nytt regelverk fra 2014 har pekt i riktig
retning, og de siste forslagene er med på å gjøre regelverket tydeligere. Som ett eksempel kan det
vises til at det er positivt at det lempes på krav om særattestasjon.
Blindeforbundet skulle gjerne sett at kravet til dokumentasjon kunne forenkles ytterligere ved at
organisasjonene kunne fremlagt ulike type dokumentasjon, så som årsmøteprotokoller fra lokallag,
på forespørsel/stikkprøvekontroll fremfor at disse må vedlegges søknaden.
Forutsigbarhet:
Blindeforbundet har forståelse for at det var nødvendig med en omlegging av tilskuddsordningen i
2014 for å lage mer objektive kriterier for ordningen. Vi ønsker allikevel å påpeke at organisasjonene
som tidligere mottok en relativ stor del av skjønnstilskuddet, har opplevd en stor årlig nedgang i
tilskuddet i årene fra 2014 til 2018 for å tilpasse seg de nye kriteriene.
Blindeforbundet er fornøyd med at det ikke foreslås mange og store endringer i tilskuddsordningen i
denne prosessen, det er et sterkt ønske om forutsigbarhet og stabilitet rundt ordningen.
Interessepolitikk:
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 1. Mål
Målet med tilskuddsordningen er beskrevet i § 1: «Målet med tilskuddsordningen er å styrke
mulighetene for frivillige og demokratiske landsomfattende organisasjoner for funksjonshemmede til
å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i samfunnet.

Tilskuddsordningen skal legge til rette for medlemmenes deltakelse i organisasjonene, og for at
organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi et tilbud til egne
medlemmer»
Blindeforbundet er sterkt i mot at interessepolitikk ikke er et utmålingskriterium i tilskuddsordningen
ut i fra målet med ordningen. Det er fullt mulig å etablere objektive kriterier for å kunne vektlegge
interessepolitisk aktivitet.
Kapittel 2. Definisjoner - § 4. Generelle definisjoner
Det er i forslag til forskrift en formulering knyttet til tellende likeperson som kan skape uklarhet:
«En tellende likeperson må være pekt ut av på bakgrunn av en vurdering gjort av organisasjonen og
organisasjonen må ha dokumenterte rutiner for kvalitetssikring av sine tellende likepersoner. Det er
ikke tilstrekkelig at en person kun blir valgt eller utpekt til et verv for å kunne anses som en tellende
likeperson.»
Når pekt ut nevnes som både pluss og minus blir dette uklart, og vi foreslår at dette strykes andre
gang.
Forslag til ny formulering:
«En tellende likeperson må være pekt ut på bakgrunn av en vurdering gjort av organisasjonen.
Organisasjonen må ha dokumenterte rutiner for kvalitetssikring av sine tellende likepersoner. Det er
ikke tilstrekkelig at en person kun blir valgt til et verv for å kunne anses som en tellende likeperson.»
Kapittel 2. Definisjoner - § 5. Kontingent
§5 Kontingent
Blindeforbundet er helt enig i endringen som åpner for at kontingent for inneværende og påfølgende
år kan betales samtidig, og at medlemmet blir tellende i begge år så sant kontingenten er betalt etter
1. juli i innmeldingsåret.
Kapittel 2. Definisjoner - § 8. Tellende lokallag
§ 8 Tellende lokallag
Blindeforbundet mener at kravet om at tellende lokallag må ha minst èn medlemsrettet aktivitet
utover årsmøtet, bidrar til en tydeliggjøring for organisasjonene i vurderingen av om et lokallag skal
telles med eller ikke.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
§10 Tellende likepersonsaktiviteter
Det er tydeliggjort varighetskrav innenfor oppsøkende likepersonsarbeid, samtalegruppe og
aktivitetsgruppe samt kurs, og dette vil bidra positivt til en konkretisering og enhetlig telling av
likepersonsaktiviteter.
Kapittel 2. Definisjoner - § 11. Tellende likeperson
§ 11 Tellende likepersoner
At tellende likepersoner må ha gjennomført minst èn likepersonsaktivitet i grunnlagsåret, vil være en
god og enkel måte å vurdere om en likeperson er tellende.
Det er alltid en erfaren likeperson (rehabiliteringsassistent) til stede på hvert kurs som arrangeres
ved Blindeforbundets syn- og mestringssentre. Likepersonene er blitt valgt ut på grunn av personlig
egnethet, de får jevnlig skolering og må gjennom en godkjenningsordning. Denne personen kommer i
tillegg til lønnet undervisningspersonell og gjennomfører både gruppesamtaler og individuelle
samtaler i tillegg til å være en god rollemodell. For en marginal gruppe som vår er det begrenset
hvor mange likepersoner vi kan mobilisere, og det kan bli mange kurs på hver enkelt likeperson.

Blindeforbundet har til nå valgt å gi en beskjeden godtgjørelse for dekning av kostnader og
belastningen ved å være borte fra hjemmet i lengre perioder.
Vi mener derfor at setningen «en tellende likeperson kan ikke motta lønn for arbeidet», er for
bastant og at den enten bør fjernes eller modifiseres.
Under oppsøkende likepersonsarbeid står det «En samtale mellom medlem og likeperson…»
Blindeforbundet har lang erfaring med å tilby sitt likepersonsarbeid til alle som sliter med synet. Det
innebærer at det ikke stilles et medlemskrav til å benytte tjenesten. Derfor bør «medlem» i dette
tilfellet erstattes med «den som bruker tjenesten».
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
§ 12 Andre former for erfaringsdeling
Innføring av denne likepersonsaktiviten som poenggivende aktivitet får full tilslutning fra
Blindeforbundet. Dette er aktiviteter som er en viktig del av likepersonsarbeidet i organisasjonen, og
det er viktig for oss å kjenne igjen sin aktivitet i det som gir uttelling i poeng. Dette er aktiviteter som
organisasjonene enten har eller ikke har, og det svares ja/nei. Det vil si at det ikke er et kriterium som
skaper arbeid i form av søknad eller rapportering.
Blindeforbundet mener at de likepersonene som utøver aktivitetene som omtales i §12, Andre
former for erfaringsdeling, også må telles med i oversikten over tellende likepersoner så framt de
oppfyller kravene til å være likeperson.
Telefontjeneste har en lang tradisjon i Blindeforbundet, og her vil det være likepersoner som absolutt
fyller de formelle kravene. De som har samme rolle knyttet til de digitale plattformene må også
godkjennes som likepersoner så framt de øvrige kravene er oppfylt.
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 22. Definisjon av ekstrakostnader
§ 22 Definisjon av ekstrakostnader
Blindeforbundet ser det som en fordel at det gis god eksempler på hva ekstrakostnader kan være slik
at dette er tydeliggjort i forskriften og ikke i presedensarkivet.
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 39. Ekspertutvalget
§ 39 Ekspertutvalget
Blindeforbundet støtter endringsforslaget knyttet til ekspertutvalget. Å utvide med én
organisasjonsrepresentant samt sikre at utvalget har tilstrekkelig bredde innenfor
organisasjonskompetanse, fagkompetanse og erfaringskompetanse er bra sett fra vår side. Det står
ikke spesifikt i høringsbrevet hvor den siste organisasjonsrepresentanten skal rekrutteres. Mange
ungdomsorganisasjoner er tilskuddsberettiget, og vi ser det som naturlig Unge funksjonshemmede
får anledning til å foreslå denne representanten.
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1. Mål
Målet med tilskuddsordningen er å styrke mulighetene for frivillige og demokratiske
landsomfattende organisasjoner for funksjonshemmede til å jobbe mot diskriminering og for
likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i samfunnet.
Tilskuddsordningen skal legge til rette for medlemmenes deltakelse i organisasjonene,
og for at organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi et tilbud til
egne medlemmer.
§ 2. Opplysningsplikt
Organisasjonene plikter uoppfordret og løpende å gi tilskuddsforvalter alle opplysninger
som har betydning for vedkommende organisasjons søknad og tilskudd, enten dette er utbetalt
eller ikke.
§ 3. Kriterier for måloppnåelse
Organisasjonene skal arbeide for medlemmenes interesser, samt legge til rette for
medlemmenes mulighet til å påvirke og delta i organisasjonen.
Kapittel 2. Definisjoner
§ 4. Generelle definisjoner
I denne forskriften menes med:
a) departementet: ansvarlig departement
b) direktoratet: Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet (Bufdir),
c) organisasjon: frivillig landsomfattende demokratisk organisasjon som går inn under
forskriften, når ikke annet fremgår av sammenhengen,
d) Frivillig landsomfattende demokratisk organisasjon: En demokratisk oppbygget
organisasjon der virksomheten i tråd med ordningens formål og i størst mulig grad skal
dekke hele landet. Min kommentar: Jeg føler at bokstav c og d er nesten det samme, så kanskje nok
med bokstav c.

e) grunnlagsår: det kalenderår som er grunnlag for beregning av tilskudd, som f.eks. antall
tellende medlemmer, antall tellende lokallag osv.,
f) søknadsår: det kalenderår søknadsfristen utløper, dvs. året etter grunnlagsåret,
g) tilskuddsår: det kalenderår søknaden gjelder og tilskudd utbetales for, dvs. året etter
søknadsåret,
h) beregningsgrunnlag: antall medlemmer, antall fylker med medlemmer, antall lokallag,
antall likepersoner og likepersonsarbeidet som ligger til grunn for både støtteberettigelse
og beregning av tilskudd,
i) nedsatt funksjonsevne: med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller skade på en
kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.
Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses‐, syns‐ eller hørselsfunksjons,
nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser pga. allergi, hjerte‐ og
lungesykdommer,
j) Interessepolitisk arbeid: Arbeid en organisasjon gjør opp mot samfunnet, bl.a. gjennom
påvirkningsarbeid ovenfor politikere, institusjoner, andre interessegrupper, offentlige og
private tjenesteytere, samt befolkningen generelt, med formål om å bedre situasjonen
for deres interessegruppe(r)
k) likepersonsarbeid: organisert overføring av personlige erfaringer mellom personer med
funksjonsnedsettelser og mellom pårørende. Normalt vil den som overfører erfaringer ha
lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige,
l) likepersonsaktivitet: tidsavgrenset aktivitet som har som formål å utføre
likepersonsarbeid.
m) sjelden diagnose: en medisinsk tilstand hvor det er mindre enn 100 kjente tilfeller per
million innbyggere i landet,
n) pårørende: ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskaps‐ eller
partnerskapslignende samboerskap med personen som har nedsatt funksjonsevne,
barn, foreldre eller den som har foreldreansvaret, steforeldre, søsken og stesøsken,
besteforeldre, tanter og onkler, verge eller hjelpeverge.
§ 5. Kontingent
Med kontingent menes et beløp som blir betalt for inntil ett kalenderårs medlemskap i en
organisasjon. Ved innbetaling må det komme klart frem hvilket år og hvem kontingenten gjelder
for. Kontingenten kan ikke betales senere enn 31. desember i grunnlagsåret.
Kontingent kan ikke være betalt tidligere enn seks – 6 – måneder før grunnlagsåret, og
skal betales for ett år av gangen. Kontingenten for innmeldingsåret og første hele påfølgende
grunnlagsår kan likevel betales samtidig.
Kontingenten skal være på minimum 50 kroner for hvert individuelt medlem og gjelde for
maksimalt ett kalenderår. Ved bruk av familiemedlemskap teller hvert medlem som individuelt
medlem. Kontingenten for alle familiemedlemmene skal til sammen ikke være mindre enn 100
kroner.
§ 6. Tellende medlem
Med tellende medlem regnes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret frivillig og
individuelt har meldt seg inn i organisasjonen, står i medlemsregisteret, har betalt kontingent for
grunnlagsåret, har adresse i Norge og har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter i
organisasjonen, jf. § 14. første ledd bokstav h).
Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av
organisasjoner, jf. Barnelova § 32, med unntak i de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe
egne beslutninger av helsemessige årsaker, jf. § 14. første ledd bokstav h). I slike
unntakstilfeller, og for barn under 15 år og andre personer med verge, kan innmelding foretas
av verge.
§ 7. Dokumentasjon av medlemstall
Som dokumentasjon av medlemstall, jf. §§ 5, 6 og 19 første ledd bokstav a) kreves

sentralt medlemsregister. Med sentralt medlemsregister menes en elektronisk eller manuell
oversikt over alle medlemmene i organisasjonen. Det sentrale medlemsregisteret skal
inneholde navn, adresse, fødselsår, eventuell tilknytning til lokallag og størrelsen på
kontingenten for hvert enkelt medlem.
Sentrale medlemsregistre kan ikke kreves utlevert, men tilskuddsforvalter, deres
representanter og Riksrevisjonen skal, når det kreves, få innsyn. Sentralleddet i organisasjonen
skal oppbevare dokumentasjon for alle medlemmers innmelding og innbetalte årskontingent.
Ved kontant betaling må personen signere på en blankett/liste og bekrefte at vedkommende har
betalt kontingent til organisasjonen.
Organisasjonene kan bruke elektronisk signatur, så lenge det er benyttet en
betryggende metode for å autentisere avsender av signaturen.
Uavhengig av betalingsmåte må opplysninger i tråd med §§ 5 og 6 fremgå av
dokumentasjonen.
§ 8. Tellende lokallag
Et tellende lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen
pr. 31. desember i grunnlagsåret. Lokallaget skal ha vedtekter, minst 5 tellende medlemmer,
eget styre valgt av og blant medlemmene, og ha hatt minst en medlemsrettet aktivitet, ut over
årsmøtet, i tråd med formålet for ordningen. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert
annet år. Lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og de må ha en årsrapport for
grunnlagsåret, jf. § 9. Fylkeslag som fungerer som lokallag regnes som tellende lokallag.
§ 9. Dokumentasjon av tellende lokallag
Som dokumentasjon av tellende lokallag, jf. §§ 8 og 19 første ledd bokstav c), kreves:
a) årsrapport for det enkelte grunnlagsår,
b) lokallagets vedtekter (dersom beskrivelse av formål, selvstendighet, organisasjonsform
og oppbygning av lokalleddet ikke er dekket i sentralleddets vedtekter).
Med årsrapport menes et enkelt standardisert skjema fra det enkelte lokallag innsendt til
sentralleddet. Rapporten skal være for det enkelte grunnlagsår, datert og signert av lederen for
lokallaget, eller av to av styrets medlemmer. Rapporten skal inneholde opplysninger om lagets
navn, kommune‐ og fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode, navn på
styrets medlemmer pr. 31. desember i grunnlagsåret og en bekreftelse på at det har vært
avholdt minst en medlemsrettet aktivitet.
Organisasjonene kan bruke elektronisk signatur, så lenge det er benyttet en
betryggende metode for å autentisere avsender av signaturen.
§ 10. Tellende likepersonsaktiviteter
Som tellende likepersonsaktiviteter regnes oppsøkende likepersonsarbeid, samtale‐ og
aktivitetsgrupper med tre eller flere deltakere og likepersonskurs. Det gis poeng per dag
aktiviteten gjennomføres. Likepersonsaktivitetene defineres som følgende:
a) Oppsøkende likepersonsarbeid: En samtale mellom medlem og likeperson i
organisasjonen med varighet over 20 min, og som foregår ved personlig fremmøte.
Andre former for erfaringsdeling, jf. §§ 12 og 19 første ledd bokstav f) anses ikke som
oppsøkende likepersonsarbeid,
b) Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset (minimum 45 min) og temabasert
samling ledet av en likeperson, Min kommentar; Tidsavgrenset.. kanskje bedre med et annet ord
istedenfor tidsavgrenset??
c) Likepersonskurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner. En kursdag
må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter.
§ 11. Tellende likepersoner
En tellende likeperson er en person den enkelte organisasjon selv har definert til å ha en
særskilt rolle i organisasjonens likepersonsarbeid og har gjennomført minst én
likepersonsaktivitet før 31.desember i grunnlagsåret. En tellende likeperson kan ikke motta lønn

for arbeidet. Min kommentar: Teller det med ansatte i lokale lag? Jeg er litt usikker på formulering,
en tellende likeperson kan ikke motta lønn for arbeidet. Daglig leder får jo ikke lønn fra
likepersonsmidler, men kan være en likeperson uansett???
En tellende likeperson må være pekt ut av på bakgrunn av en vurdering gjort av
organisasjonen og organisasjonen må ha dokumenterte rutiner for kvalitetssikring av sine
tellende likepersoner. Det er ikke tilstrekkelig at en person kun blir valgt eller utpekt til et verv for
å kunne anses som en tellende likeperson. Min kommentar; Jeg er ikke enig med i at likeperson må
være pekt ut av på bakgrunn…. En likeperson som er medlem i en lokal lag, er en likeperson mener
jeg.
§ 12. Andre former for erfaringsdeling
Andre former for erfaringsdeling som gir poenguttelling i regelverket er
likepersonstelefontjenester, chattjeneste, samt utveksling av erfaring med
diagnose/funksjonsnedsettelse via digitale plattformer (nettsider, sosiale medier, podcast og
lignende). Jf. §19 første ledd bokstav f). Min kommentar: Ubegrenset tid eller??
§ 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende likepersonsaktiviteter og andre
former for erfaringsdeling
Som dokumentasjon av tellende likepersonsaktiviteter, jf. §§ 10 og 19 første ledd
bokstav f), kreves at det oppgis hvilken type likepersonsaktivitet som er gjennomført. Det må stå
dato for aktiviteten, tidspunkt/varighet, og oversikten må ha navn, adresse og telefonnummer til
den likepersonen som har ledet den enkelte aktiviteten. Min kommentar; Pr aktivitet pr dato eller pr
aktivitet med fra og til dato? Eks lørdagskafe 1 gang pr måned, kan fylle ut 6 datoer på en og
samme rapport.
Som dokumentasjon av tellende likepersoner, jf. §§ 11 og 19 første ledd bokstav e),
kreves en oversikt med navn, adresse og telefonnummer og e‐postadresse på hver enkelt
likeperson pr. 31.desember i grunnlagsåret, samt en bekreftelse på at alle oppgitte likepersoner
har gjennomført minst en likepersonsaktivitet i grunnlagsåret. Oversikten må dateres og
signeres av styreleder eller daglig leder i organisasjonen, eller en annen person som styret har
gitt fullmakt til å signere.
Som dokumentasjon av tiltakene innenfor andre former for erfaringsdeling, jf. §§ 12 og §
19 første ledd bokstav f), må organisasjonen vise hvordan de i grunnlagsåret offentliggjorde
dette, f.eks. gjennom brosjyrer, nettsider, medlemsblader eller lignende. I tillegg kreves det som
dokumentasjon av erfaringsutveksling om det å leve med diagnose/funksjonsnedsettelse på
nett og chattjeneste en skjermdump, bilde eller lignende som viser eksempler på aktivitet fra
grunnlagsåret.
Kapittel 3. Kriterier for å kunne motta tilskudd
§ 14. Organisasjoner som omfattes av forskriften
For å kunne motta tilskudd i denne tilskuddsordningen må organisasjonen ved
søknadstidspunktet oppfylle følgende kriterier:
a) Organisasjonens medlemmer må i overveiende grad bestå av personer med
funksjonsnedsettelse og deres pårørende.
b) Organisasjonen må være representativ for den gruppe av personer med
funksjonsnedsettelse den representerer, og være åpen for alle som tilhører gruppen.
c) Organisasjonen må ha som formål å forbedre livsvilkår for personer med
funksjonsnedsettelser, og jobbe for deres interesser.
d) Organisasjonen må arbeide for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for gruppen
den organiserer.
e) Organisasjonen må drives på et ideelt og ikke‐kommersielt grunnlag, og eventuelt
overskudd må tilfalle organisasjonen eller andre samfunnsnyttige formål.
f) Organisasjonens virksomhet kan ikke være i strid med norsk lovgivning.
g) Organisasjonen må ha egne vedtekter som klargjør formål, selvstendighet,
organisasjonsform og oppbygging for sentralledd, eventuelt også for regionalledd og
lokalledd dersom organisasjonen har det.

h) Organisasjonen må gjennom sine vedtekter vise at organisasjonen har en demokratisk
oppbygging som sikrer at alle medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale‐ og
forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.
i) Organisasjonen må gjennom sine vedtekter sikre at personer med funksjonsnedsettelse
og deres pårørende har flertall i alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt.
j) Organisasjonen må ha et landsmøte/årsmøte minst hvert fjerde år. Landsmøtet/
årsmøtet må være suverent og ha fullmakt til å fatte endelig vedtak i alle saker. Min kommentar:
Organisasjonen må ha et landsmøte/årsmøte minst hvert fjerde år. I mine øyne oppfatter jeg at
organisasjonen må ha landsmøte hvert 4. år. Eller oppfatter jeg feil??? Kanskje er det dårlig
formulert??
k) Representanter med rett til å stemme på landsmøtet skal være valgt av og blant
medlemmene i organisasjonen. Det valgte, sittende sentralstyret og representanter valgt
av og blant de ansatte kan også møte med stemmerett på landsmøtet.
l) Organisasjonen må ha et sentralstyre valgt av landsmøtet/årsmøtet, som har den
daglige og/eller øverste ledelse av organisasjonen mellom landsmøtene/årsmøtene.
m) Organisasjonen må ha drevet ordinær virksomhet, og ha årsmelding og årsregnskap
med revisjonsberetning, for de siste to årene før søknadsåret. Dersom omsetningen for
et av eller begge årene faller under 200 000 kr er det tilstrekkelig med erklæring fra en
valgt internrevisor, fremfor revisjon av en registrert eller autorisert revisor.
Tilskuddsforvalter kan unntaksvis fravike kravet dersom det foreligger særskilte grunner
n) Organisasjonen må ved søknadstidspunktet være registrert i Enhetsregisteret og ha
organisasjonsnummer.
Organisasjonen må i tillegg oppfylle følgende kriterier per 31. desember i grunnlagsåret:
a) Organisasjonen må ha minst 250 tellende medlemmer,
b) Organisasjonen må ha tellende medlemmer med adresse i minst 4 fylker og gi et tilbud
til medlemmene i disse fylkene.
§ 15. Unntaksbestemmelse for sjeldne diagnoser
Noen organisasjoner kan få dispensasjon fra kravene om antall tellende medlemmer og
antall fylker med tellende medlemmer (jf. § 14 annet ledd). Dette gjelder de organisasjonene
som organiserer sjeldne diagnoser og som dermed sannsynligvis aldri vil oppfylle kravet om
250 medlemmer og medlemmer i minst 4 fylker.
§ 16. Tilskudd gis ikke til følgende
a) organisasjoner som har forretningsdrift som formål eller som tjener utenforstående
kommersielle interesser,
b) organisasjoner med ulovlig eller støtende formål, herunder rasistiske organisasjoner
og/eller organisasjoner som diskriminerer mennesker, samt spilleklubber med
pengeinnsats,
c) organisasjoner som skaper hindre for full deltakelse for personer fra alle
samfunnsgrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne eller
seksuell orientering,
d) idretts‐ og gymnastikkorganisasjoner,
Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er
uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke å være i
strid med kravet i bokstav c).
Kapittel 4. Driftstilskudd
§ 17. Innholdet i driftstilskuddet
Driftstilskudd består av basistilskudd, jf. § 18., samt et variabelt tilskudd basert på et
poengsystem, jf. §§ 19 ‐ 24.
§ 18. Basistilskuddets størrelse
Bufdir fastsetter størrelsen på basistilskuddet for hvert tilskuddsår. Basistilskuddet bør
ikke settes lavere enn 2 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G). Basistilskudd gis ikke til

organisasjoner som får driftstilskudd etter «Forskrift om tilskudd til frivillige barne‐ og
ungdomsorganisasjoner».
§ 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Det variable tilskuddet består av et kronebeløp som regnes ut etter organisasjonens
bruttopoeng og kategorifaktor. Bruttopoengene beregnes på bakgrunn av:
a) Antall tellende medlemmer, etter følgende poengberegning:
1 til og med 499: 5 poeng per medlem,
500 til og med 2 999: 4 poeng per medlem,
3 000 til og med 9 999: 3 poeng per medlem,
10 000 til 19 999: 2 poeng per medlem,
20 000 og over: 1 poeng per medlem
b) Antall fylker med tellende medlemmer, etter følgende poengberegning:
100 poeng per fylke
c) Antall tellende lokallag, etter følgende poengberegning:
1 til og med 49 lokallag: 50 poeng per lokallag,
50 til og med 199 lokallag: 30 poeng per lokallag,
200 lokallag og over: 10 poeng per lokallag
d) Antall tellende likepersonsaktiviteter, dvs. oppsøkende likepersonsaktivitet, samtale‐ og
aktivitetsgrupper og likepersonskurs, etter følgende poengberegning:
1 til og med 49 aktivitetsdager: 16 poeng per dag,
50 til og med 149 aktivitetsdager: 8 poeng per dag,
150 til og med 299 aktivitetsdager: 4 poeng per dag,
300 aktivitetsdager og over: 2 poeng per dag
e) Antall tellende likepersoner i organisasjonen, etter følgende poengberegning:
1 til og med 24 likepersoner: 60 poeng per likeperson,
50 il og med 49 likepersoner: 45 poeng per likeperson,
50 til og med 149 likepersoner: 30 poeng per likeperson,
150 likepersoner og over: 15 poeng per likeperson
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f) Andre former for erfaringsdeling, inntil 750 poeng fordelt på følgende tiltak:
‐ Likepersonstelefon: 250 poeng
‐ Chattjeneste e.l.: 250 poeng
‐ Utveksling av erfaring med diagnose/nedsatt funksjonsevne via digitale plattformer:
250 poeng.
§ 20. Beregning av nettopoeng
Den enkelte organisasjons bruttopoeng (BP) multipliseres med en faktor (F) etter hvilken
gruppe de plasseres i, hvoretter fremkommer nettopoeng (NP): BP x F = NP.
a) For organisasjoner i gruppe 1 er F = 1,0
b) For organisasjoner i gruppe 2 er F = 1,1
c) For organisasjoner i gruppe 3 er F = 1,3
d) For organisasjoner i gruppe 4 er F = 1,6
e) For organisasjoner i gruppe 5 er F = 2,0
Ved utmåling av tilskudd tas det utgangspunkt i summen for driftstilskudd, jf. § 40 første ledd
bokstav a). Av totalsummen reserveres midler til dekning av basisbeløpet. Restsummen
divideres med summen av nettopoengene, hvoretter fremkommer kroneverdien for ett
nettopoeng.
Kapittel 5. Gruppeplassering
§ 21. Mål med gruppeplassering
Siktemålet med gruppeplassering er å bidra til å redusere forskjellene som ulike
organisasjoner og grupper av funksjonsnedsettelser har i det å drive organisasjonsaktivitet i
samsvar med tilskuddsordningens formål, samt bidra til likere mulighet til å gjennomføre

effektivt organisasjonsarbeid.
§ 22. Definisjon av ekstrakostnader
Med ekstrakostnader menes her betalt og ubetalt ressursbruk for organisasjonsaktivitet
knyttet til funksjonsnedsettelser, som påløper ut over de kostnader som normalt vil være å anse
som ordinær organisasjonsdrift innenfor denne ordningens formål.
Ekstrakostnader kan eksempelvis være tilrettelegging for fysiske utfordringer slik som
behov for transport, tilpassede lokaler, hyppige pauser og ekstra tidsbruk, synsnedsettelser og
tolketjenester mv. Tilrettelegging for mentale og kognitive utfordringer slik som redusert
konsentrasjonsevne, tilpasset kurs‐ og studiemateriale og bistand for å delta på like vilkår på
årsmøter, kurs mv. Assistanse‐ og ledsagerbehov, f.eks. for personer med fysiske eller psykiske
trygghetsbehov, barn/ungdom og personer som benytter brukerstyrt personlig assistanse
(BPA). Samt kostnader for dem med sammensatte utfordringer som gjør det ressurskrevende å
treffes eller delta på aktiviteter. Min kommentar: I kroner eller ut fra medlemsmassen ang
ekstrakostnader??
§ 23. Innplassering i grupper
Organisasjonene i ordningen blir ved innvilgelse av tilskuddsberettigelse, jf. kap. 3,
innplassert i følgende grupper i tråd med foregående bestemmelser:
Gruppe 1: organisasjoner med ingen til svært lave ekstrakostnader
Gruppe 2: organisasjoner med lave ekstrakostnader
Gruppe 3: organisasjoner med moderate ekstrakostnader
Gruppe 4: organisasjoner med høye ekstrakostnader
Gruppe 5: organisasjoner med svært høye ekstrakostnader
§ 24. Søknad om endring i gruppeplassering
En organisasjon kan søke om endret gruppeplassering tidligst tre år etter første gangs
vedtak om innplassering.
Normalt skal søknader om endring kun innvilges dersom organisasjonen kan
dokumentere vesentlige økninger i ekstrakostnadene sammenlignet med grunnlaget for forrige
vedtak. Unntak kan gjøres dersom det foreligger særskilte grunner.
Kapittel 6. Uttrappings‐ og sammenslåingstilskudd
§ 25. Uttrappingstilskudd
Dersom en organisasjon som har mottatt driftstilskudd, jf. kap. 4, ikke lenger oppfyller
kravene til antall tellende medlemmer eller antall fylker med tellende medlemmer, er det mulig å
søke om uttrappingstilskudd. Dette kan gis til organisasjoner som har mottatt tilskudd de tre
foregående tilskuddsårene. Tilskuddet kan gis for inntil tre år, og innenfor en periode på inntil
syv år, og beregnes som normalt jf. Kapittel 4.
§ 26. Sammenslåingstilskudd
Organisasjoner som er i ferd med å slå seg sammen kan etter søknad få støtte til å
dekke hele eller deler av kostnadene i forbindelse med ekstraordinær møtevirksomhet og andre
merutgifter i denne sammenheng. En forutsetning for dette er at organisasjonene har mottatt
tilskudd etter denne tilskuddsordningen de to foregående tilskuddsårene før sammenslåingen.
Organisasjoner som har slått seg sammen vil de tre første tilskuddsårene etter
sammenslåingen motta et samlet tilskudd tilsvarende summen begge organisasjonene fikk det
tilskuddsåret de slo seg sammen.
Organisasjoner som har slått seg sammen har unntak fra kravene i § 14 første ledd
bokstav m).
Kapittel 7. Dokumentasjonsbestemmelser
§ 27. Generelt om dokumentasjon
Organisasjonenes sentralledd har ansvaret for å kunne dokumentere de opplysninger
som er oppgitt i søknader om tilskudd. Organisasjonen skal oppbevare dokumentasjonen i
sentralleddet i fem år regnet f.o.m. 1. januar i grunnlagsåret. Min kommentar; dokumentasjon pr
digitalt eller pr fysisk eller begge? Tilskuddsforvalter kan for det

enkelte tilskudd stille strengere krav til organisasjonen og be om særskilt revisorsattest, jf. § 28
annet ledd.
Dokumentasjonsbestemmelsene medfører ikke noen begrensninger i de bestemmelser
om dokumentasjon og oppbevaringsplikt mv. som følger av regnskapslovgivningen.
Kapittel 8. Søknad og revisjon
§ 28. Krav til søknader
Søknader om tilskudd sendes til direktoratet på fastsatte skjemaer. For hvert år som en
organisasjon søker driftstilskudd skal den vedlegge:
a) Organisasjonens sist vedtatte årsmelding og årsregnskap for grunnlagsåret med
revisjonsberetning fra statsautorisert eller registrert revisor, jf. § 31. I tillegg må det
vedlegges regnskap spesifisert på kontonivå. Tilskudd som er gitt etter forskriften og
utbetalt i grunnlagsåret skal være spesifisert i årsregnskapet eller note til dette.
b) I tilfelle vedtektsendringer skal nye vedtekter oversendes, og endringene markeres
tydelig.
c) En beskrivelse av organisasjonens interessepolitiske arbeid i grunnlagsåret. Denne kan
eventuelt inkluderes i årsmeldingen, med overskriften «interessepolitisk arbeid».
Bufdir kan, når det er eller har vært tvil om søknadsgrunnlaget, kreve at søknad
driftstilskudd, sammenslåingstilskudd‐ eller uttrappingstilskudd skal vedlegges særattestasjon
fra revisor. Direktoratet kan fastsette nærmere regler om særattestasjon for revisor fra
organisasjonene for de enkelte tilskuddsårene.
Søknad skal være datert og signert av minst en av følgende to personer:
1) den valgte leder for organisasjonen og
2) den daglige leder i sentralleddet på søknadstidspunktet, eventuelt andre som styret har
gitt fullmakt til å signere på vegne av organisasjonen.
Organisasjonene kan bruke elektronisk signatur, så lenge det er benyttet en
betryggende metode for å autentisere avsender av signaturen.
§ 29. Søknadsfrist
Søknadsfrist fastsettes årlig av direktoratet. Fullstendig søknad må være innlevert
senest fristdagen. Søknader som innleveres etter fristen kan avvises.
§ 30. Ufullstendige søknader
Dersom søknader eller vedlegg ikke er fullstendige, kan direktoratet sette en rimelig frist
for retting. Pålegget gis skriftlig sammen med en orientering om at dersom tilfredsstillende
retting ikke skjer innen fristen, kan vedkommende søknad helt eller delvis avvises, eller
avgjøres på det foreliggende ufullstendige grunnlag. Det skriftlige pålegget kan gis ved bruk av
elektronisk kommunikasjon til den oppdaterte elektroniske adressen søkerorganisasjonen har
oppgitt for slikt formål.
§ 31. Revisjon
Organisasjoner som mottar driftstilskudd, herunder sammenslåingstilskudd, eller
uttrappingstilskudd skal ha statsautorisert eller registrert revisor. Til revisor kan ikke velges
noen som er ugild, jf. Revisorloven § 4‐1. Revisor skal utføre alt sitt arbeid for organisasjonen i
samsvar med god revisjonsskikk.
Revisor skal revidere organisasjonens årsregnskap for grunnlagsåret og avgi
revisjonsberetning. Revisor skal påse at tilskudd som er gitt etter forskriften og utbetalt i
grunnlagsåret, er spesifisert i årsregnskapet eller note til dette.
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage
§ 32. Utbetaling
Driftstilskudd utbetales normalt med en foreløpig halvpart i januar i tilskuddsåret og
resten i juni i tilskuddsåret.
§ 33. Tilskuddsmottaker
Tilskudd utbetales til sentralleddet i organisasjonen.
§ 34. Hva tilskuddet ikke kan benyttes til
Driftstilskuddet kan ikke brukes til ekstraordinære avskrivninger, avsetninger til fond,

nedskrivning av tidligere underskudd, utgifter i forretningsvirksomhet, herunder
forlagsvirksomhet og lignende. Driftstilskuddet kan heller ikke brukes til investeringer i fast
eiendom uten at direktoratet på forhånd har samtykket til dette.
§ 35. Opplysning om vedtak
Direktoratet skal opplyse søker om vedtak gjennom tilskudds‐ eller avslagsbrev, i tråd
med forvaltningslovens § 27 og Statens økonomireglement. Vedtaket kan gjøres tilgjengelig ved
bruk av elektronisk kommunikasjon til den oppdaterte elektroniske adressen
søkerorganisasjonen har oppgitt for slikt formål.
Ved fordeling av tilskudd skal mottakeren snarest mulig få tilgang til en oversikt over alle
som mottar tilskudd.
§ 36. Klageadgang
Enkeltvedtak truffet av Bufdir kan påklages til departementet.
Kapittel 10. Kontroll og sanksjoner ved brudd på forskriften
§ 37. Kontroll
Tilskuddsforvalter skal sørge for nødvendig kontroll med organisasjoner som mottar
tilskudd. Ved kontroll skal tilskuddsmottaker gjøre tilgjengelig all dokumentasjon nevnt i §§ 7, 9
og 13 for tilskuddsforvalter.
Dersom kontroll er igangsatt og særlige grunner tilsier det, kan organisasjonens plikt til å
oppbevare dokumentasjon forlenges ut over fristen på fem år jf. § 27, ved skriftlig pålegg fra
direktoratet. Tilskuddsforvalter utøver kontrollen selv eller ved representant, f.eks. revisor.
Ved kontroll plikter organisasjonene å samarbeide med tilskuddsforvalter og deres
representanter, herunder innhente og systematisere alt materiale som er relevant for
vedkommende sak eller saker om tilskudd. Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette
kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd
og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.
Dersom en organisasjon som har mottatt tilskudd et år ikke søker om tilskudd
påfølgende år, skal organisasjonen sende inn spesifisert årsregnskap med revisjonsberetning
for alle tilskuddsårene det ikke er rapportert for, jf. §§ 28 første ledd bokstav a) og 31.
§ 38. Sanksjoner ved brudd på forskriften
Dersom en organisasjon eller noen på dens vegne, gir ufullstendige eller ukorrekte
opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd, og dette medfører at tilskudd utbetales
uberettiget eller med for stort beløp, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake. Også den del
som i utgangspunktet var berettiget tilskudd kan kreves tilbake. Hvis tilskuddet ennå ikke er
utbetalt, kan det holdes helt eller delvis tilbake og bortfalle.
Dersom tilskuddet ikke brukes etter forutsetningene, kan tilskuddet helt eller delvis
kreves tilbake, eller bli redusert påfølgende år. Rente kan fastsettes etter forsinkelsesrenteloven
(lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100).
Dersom det utbetales for høyt tilskudd pga. feil beregninger fra tilskuddsforvalter side,
kan den uberettigede del kreves tilbakebetalt.
Tilbakebetalingskrav mot organisasjonen etter de foregående ledd kan ikke reises for
utbetalinger foretatt lengre tilbake enn tre år regnet fra 1. januar i det kalenderår kravet
fremsettes skriftlig.
Erstatningskrav mot enkeltpersoner i organisasjonen kan reises i tillegg til eller i stedet
for krav mot organisasjonen når vedkommende enkeltpersoner har opptrådt
erstatningsbetingende. For slike krav gjelder de alminnelige bestemmelser om foreldelse av
erstatningskrav.
En organisasjon som gjentatte ganger har brutt forskriften, kan helt eller delvis utelukkes
fra tilskuddsordningen for inntil fem år etter en nærmere vurdering. Ved denne vurderingen skal
det legges vekt på om organisasjonen gjentatte ganger har tilegnet seg eller forsøkt å tilegne
seg uberettiget tilskudd, størrelsen på de uberettigede beløp og skyldgraden for øvrig.
Direktoratet må vurdere om årsaken til at organisasjonen har gitt ufullstendige eller

ukorrekte opplysninger gir grunn til å politianmelde forholdet.
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene
§ 39. Ekspertutvalget
Direktoratet oppnevner et utvalg som skal bidra med råd ved behandlingen av søknader
om tilskuddsberettigelse og for å plassere organisasjonene i grupper etter kap. 5. Utvalget skal
også gi departementet og direktoratet råd i spørsmål om tilskuddsordningen dersom
departementet eller direktoratet ber om det.
Utvalget har åtte medlemmer og fire varamedlemmer. Lederen, nestlederen, to
medlemmer og en vararepresentant for disse oppnevnes på fritt grunnlag. Fire av de faste
medlemmene i utvalget bør ha forankring blant organisasjonene som mottar driftsstøtte i denne
ordningen. Gjennom sammensetningen skal man sikre at utvalget har nødvendig kompetanse,
da særskilt organisasjonskompetanse, fagkompetanse og erfaringskompetanse, til å gi råd i
saker innenfor utvalgets mandat.
Utvalgets råd er gyldige dersom minst fem av medlemmene deltar i avgjørelsen av en
sak, hvorav en må være leder eller nestleder. Ved stemmelikhet er lederens, eventuelt
nestlederens, stemme utslagsgivende.
§ 40. Departementet
Departementet har det overordnede ansvar for tilskuddsordningen og skal bl.a.:
a) fastsette de årlige beløpene som direktoratet har til fordeling til organisasjonenes
driftstilskudd,
b) innhente rapporter fra direktoratet og sørge for nødvendig oppfølging og evaluering av
tilskuddsordningen, og
c) endre forskriften når det er påkrevet.
§ 41. Direktoratet
Direktoratet skal bl.a.:
a) være ansvarlig tilskuddsforvalter for denne tilskuddsordningen
b) utføre nødvendig kontroll
c) fastsette basistilskuddet for hvert tilskuddsår,
d) oppnevne medlemmer til og fastsette generelle instrukser for Ekspertutvalget,
e) gi forslag til departementet før dette fastsetter summen for tilskuddsordningen,
f) sørge for kunngjøring av tilskuddsordningen,
g) fastsette nærmere retningslinjer for tilskuddsordningen i tråd med forskriften
h) gi veiledning og informasjon til organisasjonene om tilskuddsordningen,
i) foreta tildeling av tilskudd etter denne forskriften,
j) forberede klagesaker, treffe endringsvedtak eller oversende sakene til klageinstansen
(departementet),
k) bistå departementet med evaluering av tilskuddsordningen, og
l) gi departementet råd i øvrige spørsmål om tilskuddsordningen.
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser
§ 42. Paraplyorganisasjoner
Direktoratet skal tildele et særskilt nasjonalt driftstilskudd til Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner
(SAFO). Tilskudd tildeles etter søknad og fastsettes skjønnsmessig ut fra den økonomiske
rammen og hensynet til at organisasjonene i størst mulig grad skal kunne opprettholde
eksisterende aktivitetsnivå.
Frister for søknad og rapportering fastsettes av direktoratet. Den enkelte søknad må
inneholde en rapport om organisasjonens økonomi og aktivitetsnivå i søknadsåret, og et
budsjett og en plan for arbeidet i tilskuddsåret. Rapportering skal foregå gjennom innsendelse
av årsregnskap og årsberetning for foregående tilskuddsår. Regnskapet skal vedlegges
revisjonsberetning fra statsautorisert eller registrert revisor. Tilskudd som er gitt etter forskriften

og utbetalt i grunnlagsåret skal være spesifisert i årsregnskapet eller note til dette. Det er en
forutsetning for tildeling av støtte til den enkelte organisasjon at denne har tre eller flere
medlemsorganisasjoner og er demokratisk oppbygget.
§ 43. Døvblindes organisasjoner
Direktoratet skal tildele et særskilt nasjonalt driftstilskudd til organisasjonene Foreningen
Norges døvblinde (FNDB) og Landsforbundet for kombinert Syns‐ og
Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB). Tilskudd tildeles etter søknad og fastsettes
skjønnsmessig ut fra den økonomiske rammen og hensynet til at organisasjonene i størst mulig
grad skal kunne opprettholde eksisterende aktivitetsnivå.
Frister for søknad og rapportering fastsettes av direktoratet. Den enkelte søknad må
inneholde en rapport om organisasjonens økonomi og aktivitetsnivå i søknadsåret, og et
budsjett og en plan for arbeidet i tilskuddsåret. Rapportering skal foregå gjennom innsendelse
av årsregnskap og årsberetning for foregående tilskuddsår. Regnskapet skal vedlegges
revisjonsberetning fra statsautorisert eller registrert revisor. Tilskudd som er gitt etter forskriften
og utbetalt i grunnlagsåret skal være spesifisert i årsregnskapet eller note til dette. Det er en
forutsetning for tildeling av støtte til den enkelte organisasjon at denne tilfredsstiller kravene
etter dette forskriftens § 14 første ledd bokstav a) til n).
§ 44. Stiftelser
Direktoratet skal tildele et særskilt driftstilskudd til stiftelsene SOR og Klar Tale.
Stiftelsene driver arbeid blant annet knyttet til informasjon, tilrettelegging, rettigheter og
holdningsarbeid for tilskuddsordningens målgruppe og/eller mot samfunnet for øvrig. Tilskudd
tildeles etter søknad og fastsettes skjønnsmessig ut fra den økonomiske rammen og hensynet
til at stiftelsene i størst mulig grad skal kunne opprettholde eksisterende aktivitetsnivå.
Frister for søknad og rapportering fastsettes av direktoratet. Den enkelte søknad må
inneholde en rapport om organisasjonens økonomi og aktivitetsnivå i søknadsåret, og et
budsjett og en plan for arbeidet i tilskuddsåret. Rapportering skal foregå gjennom innsendelse
av årsregnskap og årsberetning for foregående tilskuddsår. Regnskapet skal vedlegges
revisjonsberetning fra statsautorisert eller registrert revisor. Tilskudd som er gitt etter forskriften
og utbetalt i grunnlagsåret skal være spesifisert i årsregnskapet eller note til dette.
Kapittel 13. Ikrafttredelse og dispensasjonsbestemmelser
§ 45. Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks og erstatter tidligere regelverk for ordningen.
Følgende kriterier vil ikke komme til anvendelse før grunnlagsåret 2020:
a) Krav om at medlemsregisteret til organisasjonen må inneholde opplysninger om
medlemmers eventuelle lokallagstilknytning, jf. § 7 første ledd.
b) Krav om at et lokallag må ha minst en medlemsrettet aktivitet i året utover årsmøtet, jf. §
8.
§ 46. Dispensasjonsbestemmelser
Direktoratet kan for tilskuddsårene 2020 og 2021 i særskilte tilfeller dispensere fra krav
om vedtektsendringer og krav der organisasjonene må gjennomføre store organisatoriske eller
administrative endringer for å oppfylle kravene i forskriften.
Innspill fra Norges Døveforbund om personvern;
§ 11 siste ledd:
…En tellende likeperson må være pekt ut av på bakgrunn av en vurdering gjort av organisasjonen
og organisasjonen må ha dokumenterte rutiner for kvalitetssikring av sine tellende likepersoner.
Det er ikke tilstrekkelig at en person kun blir valgt eller utpekt til et verv for å kunne anses som en
tellende likeperson

§ 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende likepersonsaktiviteter og andre former for
erfaringsdeling Som dokumentasjon av tellende likepersonsaktiviteter, jf. §§ 10 og 19 første ledd
bokstav f), kreves at det oppgis hvilken type likepersonsaktivitet som er gjennomført. Det må stå
dato for aktiviteten, tidspunkt/varighet, og oversikten må ha navn, adresse og telefonnummer til
den likepersonen som har ledet den enkelte aktiviteten.

Som dokumentasjon av tellende likepersoner, jf. §§ 11 og 19 første ledd bokstav e), kreves en
oversikt med navn, adresse og telefonnummer og e‐postadresse på hver enkelt likeperson pr.
31.desember i grunnlagsåret, samt en bekreftelse på at alle oppgitte likepersoner har gjennomført
minst en likepersonsaktivitet i grunnlagsåret. Oversikten må dateres og signeres av styreleder eller
daglig leder i organisasjonen, eller en annen person som styret har gitt fullmakt til å signere.

Som dokumentasjon av tiltakene innenfor andre former for erfaringsdeling, jf. §§ 12 og § 19 første
ledd bokstav f), må organisasjonen vise hvordan de i grunnlagsåret offentliggjorde dette, f.eks.
gjennom brosjyrer, nettsider, medlemsblader eller lignende. I tillegg kreves det som
dokumentasjon av erfaringsutveksling om det å leve med diagnose/funksjonsnedsettelse på nett
og chattjeneste en skjermdump, bilde eller lignende som viser eksempler på aktivitet fra
grunnlagsåret.

§ 38 femte ledd:
…Erstatningskrav mot enkeltpersoner i organisasjonen kan reises i tillegg til eller i stedet for krav
mot organisasjonen når vedkommende enkeltpersoner har opptrådt erstatningsbetingende. For
slike krav gjelder de alminnelige bestemmelser om foreldelse av erstatningskrav.
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Norges Handikapforbunds høringsuttalelse til

«Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner».
NHF viser til direktoratets høringsbrev med referanse 201/51713, og avgir herved vårt høringssvar om ovennevnte forslag til forskrift.
Oppsummering av Norges Handikapforbund (NHF) sine synspunkter:
•

NHF støtter direktoratets forslag om å endre regelverkets status fra «regler» til forskrift i samsvar med forvaltningslovens definisjon.

•

NHF støtter direktoratets ambisjon om å forenkle og tydeliggjøre premisser og forutsetninger i forskriften, noe vi mener vil bidra til redusert fare for forskjellsbehandling
og gi større forutsigbarhet om reglenes vilkår og praksis.

•

NHF støtter i all hovedsak forskriftens forslag til definisjoner, men vi savner en definisjon av begrepet funksjonshemming som presiserer at funksjonshemming er et samfunnsskapt problem.

•

NHF mener forskriften legger opp til en uønsket, byråkratisk og lite formålstjenlig regulering av likepersonarbeidet.

•

NHF mener forskriften ikke gir tilstrekkelig motivasjon og stimulans til større grad av
samorganisering, og til å motvirke organisatorisk oppsplitting.

•

NHF mener at statlig finansiering av paraplyorganisasjoner er prinsipielt uheldig og
svekker organisasjonenes styringsansvar for paraplyens virksomhet.

•

NHF mener særordninger for navngitte organisasjoner og stiftelser er en unødvendig
og uønsket forskjellsbehandling.

Norges Handikapforbund
Postboks 9217 Grønland
0134 Oslo

Besøksadresse:
Schweigaardsgt. 12
0185 Oslo

Telefon: 24 10 24 00
E-post: nhf@nhf.no
www.nhf.no

Orgnr: 938 661 316 mva
Bankgiro: 8200 02 03277

Utdyping av våre synspunkter og forslag
I det følgende gir NHF sine synspunkter på enkelte paragrafer som vi ønsker å kommentere
og gi konkrete endringsforslag til. Utheving i teksten er gjort for å understreke og fokusere
på vesentlige punkter.
§1 MÅL
NHF støtter forslaget til formålet med ordningen, men foreslår at begrepet «organisasjoner
for funksjonshemmede» endres til «organisasjoner av funksjonshemmede.»
NHF mener det er viktig at forskriftene signaliserer at ordningen er ment å være for organisasjoner som representerer og er styrt av funksjonshemmede selv. Dette er også konsistent
med forskriftens krav om styring og representativitet, jfr. bl.a. §14 a og b m.fl. I denne anledning viser vi også til våre innspill og forslag til § 16 «Tilskudd gis ikke til følgende»
Vi vil også fremheve betydningen av at Norge har ratifisert FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD). Konvensjonen oppstiller, på overordnet nivå, og for alle relevante samfunnsområder og sektorer, prinsipper og krav i forhold til funksjonshemmedes likeverd og likestilling.
NHF vil derfor foreslå at henvisning til konvensjonen inntas i formålsparagrafens første ledd,
slik:
«… til å jobbe i samsvar med FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD),
mot diskriminering og for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i samfunnet.»
§ 3 KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE
NHF mener at andre ledd i § 1 «Mål» dekker forutsetningene for måloppnåelse slik dette er
beskrevet i § 3. Vi foreslår derfor at § 3 strykes, og at § 1 endrer navn til «Formål og kriterier
for måloppnåelse».
§ 4 GENERELLE DEFINISJONER
NHF registrerer at forskriften, jfr. § 4 bokstav i), kun definerer begrepet redusert funksjonsevne. En slik biomedisinsk definisjon evner ikke å reflektere den reelle årsaken til hva som er
funksjonshemmende forhold i samfunnet. Vi er derfor opptatt av at begrepet funksjonshemming også blir løftet frem i forskriften, særlig fordi begrepet står sentralt i organisasjonenes interessepolitiske arbeid mot diskriminering og for likestilling av funksjonshemmede.
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I NOU 2001:22 «Fra Bruker til Borger» ble behovet for et paradigmeskifte i synet på, og i politikken overfor funksjonshemmede understreket. Et skifte bort fra en endimensjonal og tradisjonell biomedisinsk forståelse og tilnærming, over til en tolkning og tilnærming hvor antidiskriminering og menneskerettigheter settes i fokus.
NOU 2001:22 «Fra Bruker til Borger» uttrykte dette slik:
«Tradisjonelt har funksjonshemning vært sett som en egenskap ved individet - den
funksjonshemmede personen. Det har vært nært knyttet til en medisinsk forståelse,
der funksjonshemning ses som en konsekvens av sykdom, lyte eller andre biologiske
avvik.
I løpet av de siste 20 årene har denne biologisk-medisinske forståelsen blitt sterkt utfordret. Kritikken handler i første rekke om at samfunnet som omgir den funksjonshemmede tas som en selvfølge og dermed går fri. En ser i praksis bort fra at omgivelsene har avgjørende betydning for i hvilken grad f.eks. det å ikke kunne gå, er funksjonshemmende. Det er opplagt at om trapper byttes ut med ramper og heiser så er
ikke en rullestolbruker like funksjonshemmet. Likeledes er døvhet lite funksjonshemmende i et miljø der alle kan tegnspråk, og lett utviklingshemning er mindre hemmende i et enklere samfunn der bare få kan lese og skrive. Et annet og lignende poeng
er at funksjonshemmede slett ikke alltid er funksjonshemmet. Det kommer an på situasjonen.»
I St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer, defineres funksjonshemming som et relasjonelt forhold mellom individets forutsettinger og omgivelsenes
krav, slik:
”Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger
og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon.”
Den relasjonelle forståelsen av funksjonshemming blir utfordret fordi den nærmest fordeler
«skyld» mellom individuelle egenskaper og den manglende politiske viljen til å utforme samfunnet slik at det ikke oppstår funksjonshemmende barrierer.
NHF fremmer derfor et mer samfunnspolitisk syn på funksjonshemming:
Funksjonshemming oppstår når det skapes et samfunn som ikke tar hensyn til det faktum at alle mennesker er forskjellige. Politiske beslutninger om hvordan samfunnet
skal utformes og organiseres, avgjør om noen blir påført funksjonshemminger eller
ikke. Fysiske barrierer og stigmatiserende holdninger stenger mange borgere ute fra
likeverdig deltakelse i fellesskapet. Funksjonshemming er diskriminering av personer
med funksjonsnedsettelser.
NHF foreslår at det inntas et nytt punkt under § 4 «Generelle definisjoner» hvor funksjonshemming blir beskrevet i samsvar med dette.
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Til § 4 punkt j) vil vi etterlyse et tydeligere mål med det interessepolitiske arbeidet, og foreslår avslutningen endret fra «…med formål om å bedre situasjonen for deres interessegruppe(r).» til «…med formål om å styrke rettighets- og likestillingsarbeidet overfor funksjonshemmede, jfr. § 1.»
Til § 4 punkt k) vil vi bemerke at formuleringen med fordel kunne vært forenklet uten å
endre definisjonen slik den er inntatt i forskriften, ved å si:
Likepersonarbeid: organisert, ikke-profesjonalisert overføring av personlige erfaringer
fra personer med funksjonsnedsettelser/pårørende og til personer med funksjonsnedsettelser/pårørende uten tilsvarende egenerfaringer.
§ 5 KONTINGENT
NHF registrerer at det ikke er foreslått en forhøyelse av minimumsbeløpet for individuelt
medlemskap i organisasjonene. Beløpet har stått ujustert i mange år, og siden det er fastsatt
for å medvirke til at medlemskap er basert på egen vilje, interesse og forpliktelse, mener vi
at beløpet bør justeres opp til (minst) det dobbelte, kr. 100,- pr. år.
§ 10 TELLENDE LIKEPERSONSAKTIVITETER
NHF viser til den betydning likepersonarbeidet har både blant erfarne og uerfarne funksjonshemmede, og hvor viktig likepersonarbeidet er som servicetilbud fra funksjonshemmedes
egne organisasjoner.
Likepersonvirksomheten er etterspurt fra rehabiliteringstjenestene, og har stor betydning
for samfunnet i det målgruppen for virksomheten får økte kunnskaper og evner til å gjøre
egne valg og å leve selvstendig. Derfor står også forventinger og krav til effektivitet, kvalitet
og innovasjon på denne virksomheten helt sentralt i organisasjonene.
Det er viktig at likepersonarbeidet tilpasses lokale forhold, den aktuelle målgruppens særlige
behov, og ikke minst til organisasjonenes ulike ressursgrunnlag.
Videre er det helt grunnleggende at tilbudet om likepersonvirksomhet også når ut til funksjonshemmede som ikke er organiserte. Derfor er det særdeles uheldig at forskriften setter
krav om at ordningen kun skal forbeholdes de som allerede er medlemmer av organisasjonene, jfr. forskriftens § 10 punkt a), hvor det heter at samtalen skal være mellom et medlem
og en likeperson i organisasjonen.
Det også viktig at registreringskravene ikke utfordrer kravene til personvern og konfidensialitet, særlig gjelder dette for små diagnosegrupper hvor opplysning om f.eks. bostedskommune kan være tilstrekkelig som identifikasjon av enkeltpersoner.
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Vi stiller oss både undrende og avvisende til at staten ønsker en sterkt detaljregulerende forskrift om enkelt-aktiviteter i likepersonarbeidet, og på den enkelte likepersons eget aktivitetsnivå. Dette mener vi harmonerer dårlig både med likepersonarbeidets opprinnelse, natur
og formål.
En statlig overstyring vil bidra til å hemme en videreutvikling av likepersonaktiviteter, og
frata organisasjoner og likepersoner mulighetene til å utøve aktivitetene ut fra særlige behov
blant målgruppen, det varierende ressursgrunnlaget, og de ulike forutsettingene organisasjonene som bedriver organisert likepersonvirksomhet har.
NHF mener forskriften kun skal begrenses til å definere hva likepersonarbeidet og likepersoner er, og å slå fast at organisasjonene skal rapportere om sitt likepersonarbeid i årsmeldingene som vedlegges søknaden om tilskudd.
Med bakgrunn i ovennevnte vil NHF foreslå at § 10 «Tellende likepersonaktiviteter» tas ut av
forskriften, og at poengberegningen pr. aktivitet overføres til antall registrerte likepersoner,
jfr. § 19 pkt. e). Alternativ at poengene fordeles til organisasjoner som har registrerte likepersoner, basert på disse organisasjoners medlemstall, evt. i kombinasjon med gruppeplassering. På den måten vil poengberegningen for likepersonarbeidet bedre kunne reflektere
både målgruppens størrelse og funksjonsnivå.
§ 11 TELLENDE LIKEPERSONER
Vårt forslag om å fjerne § 10 fra forskriften, medfører at § 11 endrer navn til «Likepersoner»,
og at begrepet «tellende likepersoner» endres til «likepersoner» i teksten.
NHF deler intensjonen i første ledd, om at en likeperson kan ikke motta lønn for arbeidet.
Vi mener at begrepet lønn kan misforståes i denne sammenhengen. Det som er viktig er at
likepersonarbeidet utføres på et frivillig og ikke-profesjonalisert grunnlag, det vil si uten krav
om profesjonelle, yrkesfaglige kvalifikasjoner, og uten ansettelsesforhold. Dette bør likevel
ikke være til hinder for at likepersoner kan motta et symbolsk honorar.
NHF foreslår at andre setning i første ledd blir lydende: Det kan ikke oppstilles profesjonseller yrkesfaglige krav for å bli godkjent som likeperson, og man kan ikke være i et ansettelsesforhold som likeperson.
§ 14 ORGANISASJONER SOM OMFATTES AV FORSKRIFTEN
I tilleggspunkt a) settes det krav om minst 250 tellende medlemmer for å bli godkjent som
potensielt stønadsberettiget organisasjon.
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NHF støtter at det settes et minstekrav til organisasjonens størrelse, særlig siden det i forskriftens § 15 er fastsatt unntaksbestemmelser for sjeldne diagnoser. Hvor grensen skal settes har vært gjenstand for diskusjon ved en rekke tidligere utredninger og regelrevisjoner.
Nivået på dette minimumskravet har stått uforandret i lang tid.
Det enkle faktum at funksjonshemmede, i et land med knappe 5 millioner innbyggere, har
organisert seg i mer enn 130 selvstendige organisasjoner, underbygger erkjennelsen av at
funksjonshemmede svekker sin påvirkningskraft i forhold til forskriftens formål om «å jobbe
mot diskriminering og for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i samfunnet».
Erfaringene viser også at oppsplitting av organisasjoner har medført at det er mange enkeltorganisasjoner innenfor samme diagnose eller diagnosegruppe.
NHF mener det er i samsvar med forskriftens formål å motvirke oppsplitting, og å stimulere
til større og sterkere organisasjoner av funksjonshemmede. Vi foreslår derfor at kravet til
minste medlemsantall settes til 1000.
I tilleggspunkt b) settes det krav om at potensielt stønadsberettigede organisasjoner må ha
medlemmer og tilbud registrert i minst 4 fylker.
NHF støtter at det settes et minstekrav til organisasjonenes geografiske virke og utbredelse.
Vi ser at antallet fylker er under endring fra tidligere 19, nå 18, til 11 i 2020 og en fortsatt aktiv politisk debatt om behovet for ytterligere kommunesammenslåing og enda større regioner/fylker. Det understreker behovet for ikke å bli tallspesifikk om dette antallet i forskriften.
NHF mener det må settes strengere krav om utbredelse i en driftstilskuddsordning for nasjonale organisasjoner, og foreslår derfor at kravet til utbredelse av medlemmer og aktivitet må
omfatte minst halvparten av landets fylker/regioner for organisasjoner som ikke omfattes av
unntaksbestemmelsene i § 15.
§ 15 UNNTAKSBESTEMMELSER FOR SJELDNE DIAGNOSER
NHF støtter direktoratets forslag til unntaksbestemmelser i § 15, men foreslår at fastsetting
av nivået på unntaksvilkårene justeres i samsvar med NHFs forslag til endringer i § 14.
§ 16 TILSKUDD GIS IKKE TIL FØLGENDE
NHF støtter direktoratets forslag til avgrensing av søknadsberettigede organisasjoner, men
vil foreslå et nytt punkt under § 16, hvor det slås fast at organisasjoner som kun har til formål å ivareta pårørendes interesser ikke skal være stønadsberettigede.
I dette legger vi at kun organisasjoner av pårørende der funksjonshemmede, som følge av
manglende evne til selv å ivareta sine interesser uavhengig av pårørende, skal være tilskuddsberettiget etter forskriftens bestemmelser. En naturlig konsekvens av dette vil være
at organisasjoner som kun har til formål å ivareta pårørendes egeninteresser ikke skal være
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tilskuddsberettigede etter denne forskriften. Et slikt prinsipp mener vi er konsistent med det
faktum at driftstilskuddsordningen er en støtteordning til funksjonshemmedes organisasjoner.
§ 18 BASISTILSKUDDETS STØRRELSE
NHF viser til sine merknader og innspill om behovet for å styrke samorganisering, bl.a. våre
forslag til § 26 «Sammenslåingstilskudd».
Det er et beklagelig faktum at basistilskuddet i seg selv kan gi stimulans til oppsplitting av organisasjoner. Utbrytergrupper som oppnår minstekravene i forskriften vil motta basistilskuddet, og dermed får de økonomisk grunnlag til selvstendig organisasjonsdrift.
NHF vil derfor foreslå at det innføres en «karenstid» som innebærer at en ny tilskuddsberettiget organisasjon ikke mottar basistilskudd de 2 første tilskuddsårene.
NHF foreslår at dette inntas i forskriftens § 18 ved følgende justering i tredje setning: «Basistilskudd utbetales fra og med 3dje tilskuddsår, og gis ikke til organisasjoner som får driftstilskudd etter ...»
§ 19 VEKTING OG POENGBEREGNING FOR VARIABLE UTMÅLINGSKRITERIER
NHF registrerer at den foreslåtte endringen av dagens poengberegning pr. medlem, jfr. § 19
punkt a) favoriserer de mindre og mellomstore organisasjoner foran de større i forhold til eksisterende regelverk.
Til tross for at den foreslåtte endring i poengberegningen vil slå positivt ut for NHF, vil vi understreke behovet for å stimulere til større organisasjoner for å styrke funksjonshemmedes
kamp mot diskriminering og for likestilling.
NHF foreslår derfor at dagens poengberegning pr. medlem videreføres.
Vi vil også henvise til den endring som skjer både i forhold til generell organisasjonsutvikling,
og i folks ønske om å engasjere seg i mer kampanjerettet og prosjektorganisert virksomhet.
En slik utvikling utfordrer den tradisjonelle organisasjonsstrukturen med lokallag og fylkeslag, og fordrer at organisasjonene finner nye og mer fleksible organisatoriske former.
NHF ønsker derfor å advare mot et system som i sin poengberegning for tilskudd, bidrar til å
konservere en organisasjonsstruktur som i økende grad oppleves som utdatert.
Vi vil ikke foreslå konkrete endringer i denne omgang, men ser gjerne at denne erkjennelsen
av aktuelle utviklingstrender blir gjort til et vesentlig moment ved neste forskriftsrevisjon.
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§ 21 MÅL MED GRUPPEPLASSERING
NHF viser til at siktemålet med gruppeplasseringen er å innrette merkostnadsdekningen i
forhold til de ulike behov man finner blant funksjonshemmedes organisasjoner.
Vi mener derfor det er mer dekkende å si at «Siktemålet med gruppeplasseringen er å redusere merkostnadsbelastningen som ulike organisasjoner og grupper av funksjonshemmede
har…»
§ 22 DEFINISJON AV EKSTRAKOSTNADER
NHF mener det kan være hensiktsmessig å presisere at gruppeplasseringens hensikt er å bidra til delvis dekning av de merkostnader organisasjonene har for sine møter, aktiviteter og
virksomhet, og ikke til dekning av eventuelle diagnoserelaterte merkostnader som er direkte
knyttet til det enkelte medlems daglige liv og virke.
§ 25 UTTRAPPINGSTILSKUDD
NHF støtter prinsippet om mulighetene for et uttrappingstilskudd for organisasjoner som i
en kortere periode har negativt utslag i antall medlemmer og/eller utbredelse, og som derfor medfører at de ikke fullt ut tilfredsstiller forskriftens krav.
Vi mener imidlertid at forslaget bør bli mer presist på at de midlertidige endringene som begrunner en søknad om uttrappingstilskudd ikke må utgjøre vesentlige endringer. F.eks. vil en
vesentlig nedgang i medlemstallet og/eller aktivitetsutbredelsen, stort sett alltid være et viktig signal fra medlemmene/målgruppen, og bør derfor ikke gi grunnlag for uttrappingstilskudd.
Siden dette er ment å være en midlertidig ordning for å gi organisasjoner i «faresonen» mulighet til igjen å nå forskriftskravene, mener vi at et slikt uttrappingstilskudd maksimalt kan
mottas for en periode på 1 år, og maksimalt 2 ganger.
§ 26 SAMMENSLÅINGSTILSKUDD
NHF mener at forskriften i større grad burde vektlegge betydningen av det formålstjenlige i å
stimulere til sammenslåing gjennom samorganisering. Vi viser her til tidligere momenter om
dette i vår høringsuttalelse, jfr. særlig våre forslag i § 18 om basistilskuddet.
NHF mener det er uheldig at det settes et krav om at ordningen med sammenslåingstilskudd
forbeholdes organisasjoner som har mottatt tilskudd de siste 2 årene, og foreslår derfor at
andre setning i første ledd av § 26 strykes.
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Som et tillegg vil vi foreslå at organisasjoner som slår seg sammen får beholde basistilskuddene de har mottatt som tilskuddsberettigede enkeltorganisasjoner. Dette vil stimulere til
sammenslåing av eksisterende organisasjoner.
§ 34 HVA TILSKUDDET IKKE KAN BRUKES TIL
NHF deler direktoratets forslag til opplisting av unntak, men mener det er en fare at begrepet «forretningsvirksomhet» kan tolkes for vidt, all den stund de fleste frivillige organisasjoner bedriver inntektsgenererende virksomhet i forbindelse med salg av effekter, dugnadsprodukter, lodd etc. som ikke kan anses som kommersiell.
Vi vil derfor foreslå at begrepet «forretningsvirksomhet» blir erstattet med «kommersiell
forretningsvirksomhet»
§ 42 PARAPLYORGANISASJONER
Også ved denne regelrevisjonen ønsker NHF å gjenta sitt syn om det prinsipielt uheldige og
uønskede ved at staten finansierer organisasjonenes paraplyer gjennom direkte driftstilskudd. Vi mener at paraplyene skal finansieres av sine medlemsorganisasjoner.
Paraplyene skal fungere som en «spydspiss» og formidle medlemsorganisasjonenes omforente felles standpunkter i sitt utrednings- og påvirkningsarbeid. Derfor ligger det i paraplyens fundament at den må styres og forvaltes av sine medlemsorganisasjoner. I et slikt prinsipp hegner man også om paraplyens ansvar overfor sine medlemsorganisasjoner, og man
sørger for at paraplyen for sin daglige drift står fri og uavhengig av alle andre enn sine medlemsorganisasjoner.
NHF finner at teksten i § 42, første ledd, «i størst mulig grad skal kunne opprettholde eksisterende aktivitetsnivå» bidrar til å understreke våre synspunkter om behovet for å tydeliggjøre
paraplyenes uavhengighet til staten. Å nærmest «frede» driftstilskuddet til paraplyene selv
om den endres i tilslutning eller drift, utgjør ikke bare en uønsket forskjellsbehandling av de
tilskuddsberettigede organisasjonene, - det kan også gi næring til oppfatningen om at staten
gjør paraplyen til en slags «forlenget og særlig beskyttet arm».
NHF vil derfor på nytt fremme forslaget om at det innføres et øremerket paraplytilskudd,
som går til de tilskuddsberettigede organisasjonene som er tilsluttet en paraply. Paraplytilskuddet kan fastsettes av BUF-dir, enten likt pr. organisasjon, eller det kan reflektere organisasjonens størrelse basert på antall medlemmer.
At tilskuddet gjøres øremerket betyr at det kun kan overføres til den paraplyen organisasjonen er medlem av. Organisasjoner uten paraplytilknytning skal ikke motta slikt tilskudd.
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§ 43 DØVBLINDES ORGANISASJONER
NHF forstår godt de helt særegne kommunikasjonsmessige utfordringer for gruppen døvblinde, men finner det betenkelig at forskriften navngir bestemte organisasjoner. Etter vår
mening vil dette kunne medvirke til en statlig styring av døvblindes egne ønsker og behov for
organisering.
NHF vil derfor anbefale at teksten i § 43 blir konsistent med paragrafens navn, og at man
ikke nevner spesifikke organisasjoner, men bruker benevnelsen «døvblindes organisasjoner»
§ 44 STIFTELSER
For stiftelser bør det under ingen omstendigheter gis tilskudd etter en forskrift om «driftstilskudd for funksjonshemmedes organisasjoner». Slike tilskudd, uansett hvor godt formålet
eller målgruppen for tiltaket er, bør tas fra andre ordninger eller bevilgninger.
På bakgrunn av ovennevnte vil NHF foreslå at § 44 tas ut av forskriften.
AVSLUTTENDE KOMMENTAR
NHF står til disposisjon for direktoratet dersom det skulle være behov for ytterligere presiseringer eller utdyping av vårt høringsinnspill.
Med vennlig hilsen
NORGES HANDIKAPFORBUND

Arne Lein
forbundsleder

Sunniva Ørstavik
generalsekretær
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Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Norges ME-forening
Innlevert
4/23/2019
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
Til BUFdir!
Viser til høringsnotat om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Vi er glad for at regelverket skal bli mer tydelig og forståelig, og er stort sett enig i forslag på ny
forskrift. Dog må vi se oss enig i FFO syns på at telefontjenestens operatører også telles som
likepersoner og det samme gjelder moderatorer i likepersongrupper på nett. Disse likepersonene har
som regel mange flere timer i tjenesten pr. år enn de mer tradisjonelle likepersonene som arranger
treff.
Se FFO’s svar:
En likepersonsaktivitet sammenholdt med definisjonen på en tellende likeperson
Dette er et spørsmål som forslag til forskrift ikke gir et tydelig svar på, og som det på FFOs
høringsmøte ble mye meningsutveksling rundt.
FFO er av den oppfatning at de likepersonene som utøver aktivitetene som omtales i §12 - Andre
former for erfaringsdeling også må telles med i oversikten over tellende likepersoner så framt de
oppfyller kravene til å være likeperson. Telefontjeneste har en lang tradisjon i organisasjonene, og
her vil det være likepersoner som absolutt fyller de formelle kravene. De som har samme rolle
knyttet til de digitale plattformene må også godkjennes som likepersoner så framt de øvrige kravene
er oppfylt.
Mvh,
Norges ME-forening

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Innlevert
4/12/2019 2:19:00 PM

Generelle kommentarer og merknader
Tilskuddsordningen bidrar til en del administrativt arbeid, men også til mer arbeid for våre frivillige
enn det vi som organisasjon ser som nødvendig. En likeperson som bruker sin fritid på å bidra til
nyttig erfaringsutveksling for andre som lever med sykdom eller som pårørende må nå også bruke
ulønnet fritid på å sende en rapport etter hver aktivitet. Tillitsvalgte i lokal- og fylkesforeningene,
som også gjør alt arbeid på frivillig basis, må i tillegg til de vanlige dokumentene organisasjonen
krever etter avholdt årsmøte også sendte inn en rapport ved utgangen av året over situasjonen per
31.12.
Vi håper at det ved senere endringer kan sees på forenkling for tillitsvalgte, for eksempel ved
samarbeid med Funkis eller annen rapportering som er felles for funksjonshemmedes organisasjoner.
Norges Parkinsonforbund er positive til at regelverket nå kommer i forskrift. Vi håper at alle
gjeldende regler for tilskuddsordningen vil være i forskriften, og at det ikke skal være nødvendig å
lete gjennom dokumenter som "Ofte stilte spørsmål" og "Presedensarkiv" i tillegg for å finne
ytterligere presiseringer av reglene.
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 1. Mål
Norges Parkinsonforbund er enige med målet for tilskuddsordningen. Vi mener det er viktig med
tilrettelegging for å drive «interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi et tilbud til egne
medlemmer», men vil påpeke at mengden interessepolitisk arbeid og medlemstilbud som ikke er
likepersonstilbud ikke gir uttelling for organisasjonene.
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 3. Kriterier for måloppnåelse
Norges Parkinsonforbund mener at tilskuddsordningen ikke tilrettelegger for rapportering på
kriteriet for måloppnåelse, slik det defineres her; «Organisasjonene skal arbeide for medlemmenes
interesser, samt legge til rette for medlemmenes mulighet til å påvirke og delta i organisasjonen.»
Kapittel 2. Definisjoner - § 9. Dokumentasjon av tellende lokallag
Norges Parkinsonforbund mener at ved avholdt årsmøte i en forening i grunnlagsåret, bør dette være
tilstrekkelig dokumentasjon av at lokallaget er tellende det året. Vi regner det ikke som sannsynlig at
et lokallag vil gjennomføre årsmøte for deretter å ikke ha medlemsrettet aktivitet.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
a) Vi mener «en samtale mellom medlem og likeperson» er uheldig. Våre likepersoner har ikke
tilgang på medlemslister, og vi ønsker ikke å stille krav til at en må være medlem for å benytte seg av
våre likepersonstjenester. Likepersonsarbeidet er allerede definert under §4. Forslag til ny
formulering: «Oppsøkende likepersonsarbeid: En likepersonssamtale med varighet over 20 min, og
som foregår ved personlig fremmøte.»
Kapittel 2. Definisjoner - § 11. Tellende likeperson

I kravet om aktivitet fra likepersoner er det noe uklart om hvilke likepersonsaktiviteter det henvises
til; om det gjelder definisjonen av tellende likepersonsaktiviteter som kan rapporteres inn eller om
det vises til den generelle definisjonen av likepersonsaktivitet. Vi mener at også likepersoner som
først og fremst betjener en likepersonstelefontjeneste må kunne telle som tellende likepersoner.
Forslag til ny formulering: «…særskilt rolle i organisasjonens likepersonsarbeid og har gjennomført
minst én likepersonsaktivitet i henhold til §4 l) før 31. desember i grunnlagsåret.»
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
Dokumentasjonskravet som gjelder andre former for erfaringsdeling er noe uklart og vi ønsker at
dette kan gjøres tydeligere. Holder det for eksempel å vise til ett eksempel på hvordan en
telefontjeneste er annonsert? Vi ønsker også at det tas hensyn til personvern i kravet til skjermdump
fra chattjeneste, og ser ikke hvordan det ikke ved chattjeneste også kan være nok å vise til
annonsering av tjenesten.
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 30. Ufullstendige søknader
Vi mener det er litt sårbart å kun sende beskjed om frist for eventuell retting til e-postadressen til
kontaktpersonen for søknaden.
Kapittel 13. Ikrafttredelse og dispensasjonsbestemmelser - § 45. Ikrafttredelse
Norges Parkinsonforbund må endre enkelte interne rutiner for å tilpasse dokumentasjonen av
tellende likepersoner og tellende likepersonsaktiviteter til de nye reglene. Vi skulle helst sett at disse
endringene også først gjaldt fra grunnlagsåret 2020.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Følgende tilslutter seg uttalelsen:
CarciNor, Blodkreftforeningen, Brystkreftforeningen, Gynkreftforeningen, Lungekreftforeningen,
Melanomforeningen, Prostatakreftforeningen, Sarkomer og Ung Kreft
Innlevert
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Generelle kommentarer og merknader
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet burde påse at poengvektingen utformes på en måte som
sikrer at en overvekt av poengene blir beregnet på bakgrunn av aktivitet fremfor
organisasjonsstrukturer. Vi synes det er hårreisende at det i dag kun utgjør 20 % av det totale
tilskuddet. En løsning kan for eksempel være å dele tilskuddspotten i 1/3 og 2/3, der 1/3 av det totale
tilskuddet fordeles ut i fra poengene beregnet på medlemstall, fylkesfordeling, antall likepersoner og
lokallag, mens resterende 2/3 av tilskuddet fordeles ut i fra poengene beregnet på aktiviteter. Vår
intensjon er at aktiviteter burde belønnes i sterkere grad fremover, om det bare blir litt mer
betydningsfullt enn 20 % er det uansett en forbedring.
Vi savner en tydeligere definisjon på krav til likepersonstelefonstjeneste og chat, og hva direktoratet
mener burde være tellende under dette. Må det være en nasjonal tjeneste, eller kan den være lokal?
Er det noen krav til åpningstider, tilgjengelighet og bemanning av tjenesten?
Kapittel 2. Definisjoner - § 4. Generelle definisjoner
§ 4 Generelle definisjoner
o) Brukerrepresentant: En person med erfaring som pasient eller pårørende som den enkelte
organisasjon har godkjent som representant for organisasjonens målgruppe i strategiske organ eller
fora, for å ivareta brukerperspektivet
p) Strategiske organ eller fora med brukermedvirkning: for eksempel brukerutvalg i helseforetak,
samarbeidsorgan mellom helseforetak, universitet, høgskoler o.l., forskningsutvalg ved helseforetak
eller regionale utvalg, eller styrings og arbeidsgrupper.
Begrunnelse:
Brukermedvirkning burde også gi poenguttelling i regelverket, for å initiere at brukerorganisasjonene
skal legge til rette for å ha brukerrepresentanter i flest mulig brukerråd eller strategiske fora.
Dette vil også gjøre det lettere for brukerorganisasjonene å prioritere politisk påvirkning i sitt arbeid,
og ha fokus på å rekruttere, ivareta og skaffe oversikt over sine brukerrepresentanter.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
§ 10 Tellende likepersonsaktiviteter
a) Oppsøkende likepersonsarbeid: En likepersonssamtale mellom en person i organisasjonens
målgruppe og likeperson i organisasjonen som foregår ved personlig fremmøte.

b) Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset
(minimum 45 min) og temabasert samling ledet av en
likeperson, eller med en likeperson tilstede.
Begrunnelse for punkt a):
- Vi ønsker å understreke forskjellen på en hvilken som helst samtale og en likepersonssamtale, selv
om det burde være intuitivt at man ikke kan registrere enhver samtale likepersoner har, uavhengig
av innhold. Ved å kalle samtalene likepersonsamtaler i stedet setter man et krav til innholdet i
samtalen uten at det skal være nødvendig å dokumentere innholdet.
- Likepersoner snakker ofte med personer i målgruppen som ikke er medlem, og det skal ikke være
nødvendig å være medlem for å kunne motta tilbudet om en likepersonssamtale. Dette har også
vært tatt opp og endret ved tidligere endringer av regelverk. Ved å i stedet kalle de man snakker med
for personer i organisasjonens målgruppe inkluderer man både pasienter og pårørende, enten de er
medlem eller ikke. Man slipper også å dokumentere personopplysninger om den man snakker med,
for igjen å kunne dokumentere at personen var medlem, for å vite om de er medlemmer eller ikke.
-Vi ønsker å fjerne kravet til at en likepersonssamtale må vare mer enn 20 minutter, da samtalens
lengde er uvesentlig for samtalens innhold og betydning, og likepersonen må uansett bruke like
mange ressurser på å dra ut, ha samtalen, og dra hjem igjen. Så lenge det er en likepersonssamtale er
det et innholdsmessig krav til at det må ha blitt utvekslet noen form for kunnskap eller
erfaringsdeling, og da burde det ikke være nødvendig å registrere antall minutter samtalen varte. Det
vil gjøre betydelige endringer i organisasjonenes rapporteringsrutiner å måtte begynne å registrere
samtalenes varighet, og det er uansett ikke et godt mål på
hvilke samtaler som burde gi uttelling og ikke.
Begrunnelse for punkt b)
Intensjonen må være at deltakerne har muligheten til å snakke med en likeperson, det har ingen
verdi i seg selv hvem som er ansvarlig for å lede aktiviteten. Derfor bør det være likegyldig om
likepersonen ledet aktiviteten selv, eller om det bare var en likeperson tilstede. Vi har mange frivillige
som er godt rustet til å lede en aktivitet uten å
være likepersoner, og våre likepersoner får frigitt mer ressurser til å ha gode likepersonssamtaler
under aktiviteter dersom de ikke også skal ha ansvaret for å lede aktiviteten.
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
§ 12 Andre former for erfaringsdeling
Andre former for erfaringsdeling som gir poenguttelling i regelverket er likepersonstelefontjenester,
chattjeneste, brukermedvirkning, samt utveksling av erfaring med diagnose/funksjonsnedsettelse via
digitale plattformer (nettsider, sosiale medier, podcast og lignende) Jf. § 19 første ledd, bokstav f).
Begrunnelse:
Brukermedvirkning burde også gi poenguttelling i regelverket, for å initiere at brukerorganisasjonene
skal legge til rette for å ha brukerrepresentanter i flest mulig brukerråd eller strategiske fora.
Dette vil også gjøre det lettere for brukerorganisasjonene å prioritere politisk påvirkning i sitt arbeid,
og ha fokus på å rekruttere, ivareta og skaffe oversikt over sine brukerrepresentanter.
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
§ 13 Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende likepersonsaktiviteter og andre former for
erfaringsdeling
(…) Det må stå dato for aktiviteten, tidspunkt/varighet og oversikten må ha navn, adresse og
telefontjeneste til den likepersonen som var tilstede eller ledet aktiviteten.

§ 13 Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende likepersonsaktiviteter og andre former for
erfaringsdeling.
(…) Som dokumentasjon av brukermedvirkning kreves en oversikt over hvilke fora organisasjonen er
representert gjennom. Oversikten skal inneholde navn på fora med navn, adresse, telefonnummer og
e-postadresse til brukerrepresentanten som er utnevnt til brukerrepresentant i det aktuelle fora.
Begrunnelse for tellende likepersonsaktiviteter:
Intensjonen må være at deltakerne har muligheten til å snakke med en likeperson, det har ingen
verdi i seg selv hvem som er ansvarlig for å lede aktiviteten. Derfor bør det være likegyldig om
likepersonen ledet aktiviteten selv, eller om det bare var en likeperson tilstede. Vi har mange frivillige
som er godt rustet til å lede en aktivitet uten å være likepersoner, og våre likepersoner får frigitt mer
ressurser til å ha gode likepersonssamtaler under aktiviteter dersom de ikke også skal ha ansvaret for
å lede aktiviteten.
Begrunnelse for nytt avsnitt om brukermedvirkning:
Brukermedvirkning burde også gi poenguttelling i regelverket, for å initiere at brukerorganisasjonene
skal legge til rette for å ha brukerrepresentanter i flest mulig brukerråd eller strategiske fora.
Dette vil også gjøre det lettere for brukerorganisasjonene å prioritere politisk påvirkning i sitt arbeid,
og ha fokus på å rekruttere, ivareta og skaffe oversikt over sine brukerrepresentanter.
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 14. Organisasjoner som omfattes av forskriften
De to punktene etter §14 n, bør gjøres om fra punkt a og b til punkt 1 og 2 for å unngå forvirring til
punkter i forskriften. Hvis man skal referere til § 14 a eller b kan det slik dokumentet er nå vise til to
ulike steder.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
§ 19 Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Antall fora med en brukerrepresentant for organisasjonen vektes etter samme poengberegning som
aktive likepersoner.
Begrunnelse:
Brukermedvirkning burde også gi poenguttelling i regelverket, for å initiere at brukerorganisasjonene
skal legge til rette for å ha brukerrepresentanter i flest mulig brukerråd eller strategiske fora.
Dette vil også gjøre det lettere for brukerorganisasjonene å prioritere politisk påvirkning i sitt arbeid,
og ha fokus på å rekruttere, ivareta og skaffe oversikt over sine brukerrepresentanter.
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 23. Innplassering i grupper
§ 23 Innplassering i grupper
(…) All dokumentasjon knyttet til vedtak om egen gruppeplassering, herunder søknad, eventuell
saksbehandling og vedtak skal ligge tilgjengelig for den enkelte organisasjon i søknadsportalen.
(…) Tilskuddsbrevet skal inneholde informasjon om alle
organisasjoner i ordningen sin gruppeplassering og størrelse på
tilskudd.
Begrunnelse:
-Det kan være utskiftninger blant ansatte eller ansvarsområder og varierende rutiner for lagring av
dokumentasjon i de enkelte organisasjonene, som gjør det vanskelig å vite både når det sist ble søkt
om gruppeplassering, og hvilken argumentasjon som ligger til grunn for det gjeldene vedtaket. Det
kan også være vanskelig å finne ut hvilken gruppe man er plassert i. I tillegg til å initiere en god

åpenhetskultur vil det være til hjelp for den enkelte forening å få innsyn til sist innsendt søknad,
eventuell dialog i saksbehandling, og endelig vedtak, og dette burde derfor ligge tilgjengelig for den
enkelte organisasjon sin søknadsportal.
- Det burde ikke være noen grunn til å skjule hvilke organisasjoner som er plassert i hvilke grupper,
og hvor stort
tilskudd de ulike organisasjonene i ordningen mottar. Det kan dessuten være en fin kilde til
informasjon for å kontakte organisasjoner som ligner en selv for å spørre om råd og få tips til
samarbeid.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Norsk Craniofacial Forening
Innlevert
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Generelle kommentarer og merknader
Norsk Craniofacial Forening (NCF) viser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) e-post
frå 26. februar 2019, der direktoratet sender forslag til ny forskrift om tilskot til funksjonshemmas
organisasjonar på høyring.
NCF meiner at utkastet til ny forskrift er godt grunna og har ikkje forslag til endringar.
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
NCF er særleg positive til forslaget om nytt poengkriterium "Andre former for erfaringsdeling", sidan
denne form for erfaringsdeling kan vere særleg gunstig for små organisasjonar med medlem spreidd
over heile landet. Ein del av medlemma våre har ikkje moglegheit til å delta på ordinære
likepersonsaktivitetar grunna store geografiske avstandar. Difor vil erfaringsutveksling i regi av
likepersonar på digitale plattformer e.l. kunne vere eit godt alternativ.

Høringssvar
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Generelle kommentarer og merknader
Momentum og Norsk Dysmeliforening har valgt å komme med en felles høringsuttalelse siden begge
er relativt små foreninger og flere av de foreslåtte endringene vil gjelde begge. Det kan i fremtiden
også være aktuelt å slå disse foreningene sammen.
Kapittel 2. Definisjoner - § 8. Tellende lokallag
Til § 8. Tellende lokallag.
Vi stiller oss i utgangspunktet positive til at det er et krav om minst én medlemsrettet aktivitet.
Likevel kan dette være utfordrende i områder som Nordland, Troms og Finnmark, hvor lang og dyr
reisevei gjør det utfordrende å få medlemmer i lokallaget til å stille opp.
Det er også uklart hva som menes med at lokallaget skal ha selvstendig økonomi. I mindre foreninger
(med færre enn 1000 medlemmer) vil dette kunne virke unødvendig og byråkratisk. I mindre
foreninger er man gjerne avhengig av et godt samarbeid over hele landet, hvor ulike aktiviteter og
arbeid for de tillitsvalgte må koordineres slik at dette ikke kolliderer. Man er også sårbar for at
aktiviteter og tiltak må avlyses, for eksempel grunnet manglende deltagelse. Det kan ramme
økonomien hardt dersom dette skjer i flere lokallag hvor hovedstyret ikke har makt eller mulighet til
å legge føringer for hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, og hvorvidt det er økonomi til å
gjennomføre aktivitetene eller tiltakene.
Uten koordinering av aktiviteter landet over vil det kunne føre til mindre oppslutning på aktivitetene
lokallagene gjennomfører, og kravet til selvstendig økonomi kan føre til en høyere terskel for at
potensielle tillitsvalgte skal påta seg et verv.
Kapittel 2. Definisjoner - § 9. Dokumentasjon av tellende lokallag
Til § 9. Dokumentasjon av tellende lokallag, første ledd bokstav b).
Det kreves at lokallagets selvstendighet beskrives i egne, eller sentralleddets vedtekter. Det er uklart
for oss hvorvidt dette er et krav om at lokallaget skal være selvstendig, eller at det kun er graden av
selvstendighet som skal beskrives. Dersom lokallaget skal være helt selvstendig, kan dette føre til
mindre ensartethet i foreningen og mindre kontroll. Det vil kunne føre til at foreningen jobber på
ulike måter og ikke klarer å benytte midlene på en effektiv og god måte.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
Til § 10. Tellende likepersonsaktiviteter.
Her har Norsk Dysmeliforening noen utfordringer knyttet til forslaget. Dysmeli er ikke én diagnose,
det er en gruppe diagnoser. Det kan ha mange forskjellige årsaker og kan opptre isolert eller sammen

med andre assosierte tilstander. Derfor har likepersonarbeidet i Norsk Dysmeliforening frem til nå i
hovedsak foregått etter prinsippet «dysmelist hjelper dysmelist» eller «lik møter lik».
De som tar kontakt med Norsk Dysmeliforening er svært ofte foreldre som nettopp har fått et barn
med en eller annen form for dysmeli og som ønsker og trenger å komme i kontakt med andre
foreldre eller voksne med tilsvarende dysmeli først og fremst for å få vite at dette kommer til å gå
bra, men også etter hvert for å dele mulige fremtidige utfordringer, erfaringer osv.
Andre ganger er det voksne med dysmeli som tar kontakt. De har kanskje vokst opp på et lite sted og
lurer på om det finnes andre som ser ut som dem. De har kanskje aldri møtt andre med dysmeli
tidligere, langt mindre med tilsvarende dysmeli som dem selv. Kanskje har de helseproblemer eller
slitasjeskader også og lurer på tips og råd for hvordan mestre hverdagsutfordringer.
Dette er bare eksempler. Poenget er at siden det er så mange ulike typer dysmeli, er vi avhengige av
å ha et stort og godt nettverk av likepersoner for å kunne forsøke å møte behovene til de som tar
kontakt med oss.
Siden Norge er et langstrakt land vil de nye forslagene til tellende likepersonsaktiviteter gjøre det
vanskelig for vår forening å drive likepersonsarbeid etter det prinsippet vi gjør i dag. Mange av
familiene og dysmelistene som i dag har jevnlig kontakt bor langt fra hverandre. Dermed foregår mye
av kontakten over telefon og facetime/skype. Forslagets § 10 bokstav a vil dermed ikke være særlig
praktisk.
Som tidligere nevnt består kontakten også mye av erfaringsutveksling og at barn i særdeleshet skal få
oppleve kontakt med noen som ligner dem selv. Samtalegrupper og aktivitetsgrupper som i § 10
bokstav b vil ikke dermed alltid være like hensiktmessige for likepersonsarbeidet i vår organisasjon.
Det vil medføre mye logistikk og kostnader å gjennomføre dette etter prinsippet vi allerede har
innarbeidet. Kanskje er det heller ikke mange nok med samme type dysmeli til at det er praktisk
gjennomførbart.
Kapittel 2. Definisjoner - § 11. Tellende likeperson
Til § 11. Tellende likepersoner.
Både Momentum og Norsk Dysmeliforening stiller seg positive til at telefon-/skypesamtaler blir
belønnet. Dette letter arbeidet for mindre organisasjoner, hvor enkelte medlemmer bor langt unna
likesinnede. Dette vil også gjøre det enklere å komme i kontakt med de som vegrer seg for å møte
noen ansikt til ansikt.
Men vi ønsker likevel å understreke en del av poengene som nevnt over under § 10; siden
typetilfellene er ulike og spredt geografisk vil det være langt enklere for oss som små organisasjoner
om telefon-/skypesamtaler ville telle på linje med fysiske møter i likepersonarbeidet.
I Momentum er det først og fremst lokal fylkesleder og lokal Likepersonskoordinator som skal
anbefale, og dermed kvalitetssikre, de som skal på likepersonkurs. Vi ser derimot at denne
kvalitetssikringen og «profesjonaliseringen» likevel ikke fungerer optimalt. Enkelte som kommer på
kurs er likevel kanskje ikke egnet i denne type arbeid.
Kravet i forslaget som er på høring er minst to sekvenser på 45 minutters kurs. Ettersom Momentum
har et kurs over en hel helg er vi veldig betenkt på kvaliteten på likepersonene etter et så kort kurs.
På den annen side vil det være enklere å få kvalifisert flere likepersoner eksempelvis for Norsk
Dysmeliforening som jo trenger flere.
Med tanke på at likepersonene må ha minst et besøk i året for fortsatt å være tellende likeperson
hos Bufdir. kan dette bli veldig vanskelig da vi, som små foreninger med et vell av typetilfeller, har

enkelte likepersoner som sjeldent blir brukt, men som vi absolutt bør ha når dette er hensiktsmessig.
Dette har jo Momentum tatt til etterretning ved at vi må ha nytt kurs hvert femte år. Det mener vi
skulle være tilstrekkelig kvalitetssikring.
Leder for likeperson- og pårørendeutvalget i Momentum er instruktør i ordningen varmearbeider for
Norsk brannvernforening og sertifiserer da utøvere i denne ordningen for næringslivet. Der er det
resertifisering hvert femte år, og sertifikatet gjelder deretter i fem år om du utfører varmearbeider
eller ikke. Det er da betenkelig at det stilles høyere krav for sertifisering innen frivillig arbeid. Vi
mener derfor at kravet om resertifisering hvert femte år uavhengig av øvrig likepersonaktivitet bør
videreføres.
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
Til § 12. Andre former for erfaringsdeling.
Denne bestemmelsen stiller vi oss svært positive til. Digitale løsninger gjør det effektivt å drive
frivillig arbeid, samtidig som flere vil kunne få nytte av dette. Dette er viktig for mange som bor langt
unna andre likesinnede, eller som vegrer seg for å møte andre fysisk.
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 14. Organisasjoner som omfattes av forskriften
Til § 14. Organsisasjoner som omfattes av forskriften.
Vi stiller oss noe kritiske til forslagets § 14 bokstav k.
For organisasjoner som allerede er organisert på denne måten eller større organisasjoner vil dette
trolig ikke by på større utfordringer. Men for mindre organisasjoner vil dette bli langt mer
problematisk og byråkratisk. Mindre organisasjoner som eksempelvis avholder årsmøtet sitt i
sammenheng med en større, nasjonal sammenkomst og ikke har mulighet til å i forkant å avholde
demokratiske prosesser landet rundt slik det legges opp til i forslaget, synes å bli rammet av et i
overkant byråkratisk tankesett. I Norsk Dysmeliforening er det for eksempel slik nå at medlemmer
over en viss alder har stemmerett på årsmøtet. Slik ønsker vi å fremdeles ha det. På den måten vil de
unge funksjonshemmede, som er i overtall i vår organisasjon, fremdeles ha medbestemmelsesrett
når de når denne alderen uten at de i praksis må virke som politikere for å oppnå denne retten i en
byråkratisk, dog demokratisk, prosess i forkant.
Det er også en risiko for tap av ressurser bare for å strukturere seg på denne måten. Vi mener det er
unødvendig når frivilligheten allerede er presset på flere andre områder.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Til § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier.
Det er vanskelig å sette seg inn i, og forstå hvor mange poeng organisasjonene vil få. Dette gjør det
svært uforutsigbart for kommende år, og i tilfeller hvor flere organisasjoner vurderer å slå seg
sammen. Dersom man slår seg sammen med andre organisasjoner, noe vi forstår er ønskelig, er det
viktig å opprettholde en forutsigbar driftsinntekt. Dette er utfordrende med vekting og
poengberegning. Vi vil anbefale at direktoratet utarbeider et skjema hvor foreningene kan legge inn
variablene vi har tilgjengelig, for deretter å kunne få et innblikk i hvor mange poeng eller hvor høy
utdeling foreningen vil få kommende år.
Vi ønsker også å stille spørsmålstegn ved § 19 bokstav d. Denne foreslås uendret fra tidligere, men
poengberegningen og selve gjennomføringen av likepersonsaktiviteter/-kursing det legges opp til i
forslaget sett i sammenheng, synes nærmest å oppfordre til en profesjonalisering av
likepersonsarbeidet.
Det vil vanskelig la seg gjennomføre for Norsk Dysmeliforening. Mange av dysmelistene er altså barn
som har behov for å bli kjent med andre barn. Selv om det er foreldrene som fungerer som
likepersoner, så fungerer det ikke nødvendigvis i praksis å reise landet rundt for å treffes når det

samme kan oppnås gjennom en telefonsamtale eller facetime/skype. For en relativ liten organisasjon
som vår, med medlemsmasse og dem som kontakter oss som beskrevet ovenfor, er det naturlig for
oss å ville ha så mange likepersoner som mulig. Dette nettopp for å kunne møte de som trenger det
med så like erfaringer som mulig.
Vi vil imidlertid også påpeke at dagens regler vedrørende kvalitetssikring av likepersoner er relativt
diffuse, jf. Rundskriv 04/2019 punkt 1.3.5 bokstav b så det er fint at disse foreslås mer spesifisert i
forslagets § 10 bokstav c.
Vedrørende bokstav d finner vi noen uregelmessigheter i poengberegningen som gjør at mindre
organisasjoner tilsynelatende oppmuntres til å ha færre aktivitetsdager.
Når det gjelder bokstav e går vi ut fra at det er en skrivefeil i poengberegningen og at det skal være
25-49 og ikke 50-49.
Vi er for øvrig positive til bokstav f) som gir poeng for andre former for erfaringsutveksling.
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 23. Innplassering i grupper
Til § 23. Innplassering i grupper sammenholdt med § 26. Sammenslåingstilskudd.
For organisasjoner som retter seg mot grupper med en noe sammenlignbar funksjonsnedsettelse, vil
det være en stor fordel om organisasjonene, ved en sammenslåing, får gruppeplassering etter den
organisasjonen som har høyest gruppeplassering. Dette er naturlig da gruppen som i utgangspunktet
var omfattet av den høye gruppeplasseringen ikke bør stilles dårligere enn tidligere. Det er også
grunn til å tro at det i større grad vil motivere til sammenslåing av organisasjonene ettersom dette
kan gi noen flere midler.
Kapittel 6. Uttrappings- og sammenslåingstilskudd - § 26. Sammenslåingstilskudd
Til § 26. Sammenslåingstilskudd.
Slik første ledd, første punktum er utformet, indikerer ordlyden «som er i ferd med å slå seg
sammen» at organisasjonene vil komme til å slå seg sammen. Dersom dette er den riktige tolkningen,
vil ikke foreninger som vurderer å slå seg sammen, men likevel ikke gjør det, få dekket utgiftene sine
til forutgående arbeid med slike forberedelser. Dette er uheldig da dette kan bidra til å hindre at
organisasjoner gjennomfører tiltak som undersøkelser, møter mv. som potensielt kan føre til at
organisasjonene slår seg sammen. Dette kunne vært formulert som «organisasjoner som vurderer å
slå seg sammen» eller «organisasjoner som har kostnader forbundet med tiltak med sikte på å slå seg
sammen».
Vi stiller oss for øvrig positive til forslaget ellers. Dette vil langt på vei motivere til sammenslåing av
flere organisasjoner og sikre dem mer forutsigbarhet i en overgangsperiode.
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 1. Mål
Norsk Epilepsiforbund støtter den foreslåtte endringer i presiseringen av at målet med
tilskuddsordninger er å styrke mulighetene for frivillige og demokratiske landsomfattende
organisasjoner for funksjonshemmede.
Kapittel 2. Definisjoner - § 4. Generelle definisjoner
j) Norsk Epilepsiforbund er glade for at man i definisjonene synliggjør interessepolitisk aktivitet som
en viktig del av organisasjonenes arbeid. Vi støtter at dette tas med og synliggjøres i forskriften.
Kapittel 2. Definisjoner - § 8. Tellende lokallag
Norsk Epilepsiforbund ser det som positivt at reglene med tellende lokallag samordnes med
fordelingsutvalget. En slik samordning av kriteriene for å telle lokallag gir en enklere rapportering for
organisasjonene.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
Likepersonsarbeidet er en av hovedfunksjonene til pasientorganisasjoner, og er en svært viktig del av
Norsk Epilepsiforbunds arbeid. Likepersoner, som har erfaring med å leve med diagnosen, bidrar
med støtte og veiledning når det oppstår spørsmål om livet med diagnosen. Likepersonsarbeidet
organiseres likevel på mange ulike måter. Avhengig av diagnose, hvem man vil nå og når man skal nå
noen, organiserer organisasjonene sitt likepersonsarbeid slik de ser det mest hensiktsmessig. Norsk
Epilepsiforbund viser til, og støtter, Ekspertutvalgets høringssvar, som påpeker at de finner det
uforenlig med likepersonarbeidets natur, at staten skal styre aktivitetene og innholdet i
likemannsarbeidet gjennom regler og forskrifter. En opplisting av likepersonsaktiviteter, hvor noen
telles etter antall aktiviteter, mens andre bare gis en fast poengsum for at organisasjonen tilbyr en
tjeneste, uten noe krav til innhold, mener Norsk Epilepsiforbund setter uheldige statlige føringer for
hvordan organisasjonene skal gjennomføre sitt likepersonsarbeid.
Vi opplever det som svært problematisk at det foreslås å gi poeng for hver likepersonssamtale eller
samtalegruppe, men ikke for den faktiske bemanningen av likepersonstelefon eller likepersonschat. I
disse tjenestene legger likepersonene ned masse tid og ressurser til likepersonsaktivitet, gjerne i mye
større grad enn i enkeltstående likepersonssamtaler. Likevel foreslås det at likepersonschat eller
telefon kun gis poeng basert på at man har tjenesten, ikke på aktiviteten. Man kan i teorien ha en
minimalt bemannet tjeneste, men premieres likt som en daglig tjeneste. Ut fra forslaget til forskrift,
gir disse tjenestene også poengmessig svært lav uttelling i forhold til likepersonssamtaler. Man vil
kunne få en høyere poenguttelling ved å gjennomføre kun 16 likepersonssamtaler, enn å ha en daglig
bemannet likepersonstelefon. Vi finner det derfor helt urimelig at man skal telle den ene og ikke den
andre.

- Norsk Epilepsiforbund ber om at forskriften ikke lister opp likepersonsaktiviteter eller fordeler
poeng ut fra enkeltaktiviteter. Det bør tilrettelegges for at organisasjonene kan organisere sitt
likepersonsarbeid på en mest mulig hensiktsmessig måte for sin målgruppe.
§10 a)
Vi vil også påpeke at det står at oppsøkende likepersonsarbeid er en samtale mellom medlem og
likeperson. Norsk Epilepsiforbund gir av våre likepersonstjenester til personer som har behov,
uavhengig av medlemskap. Det gir ingen mening for oss å måtte spørre om medlemskap før man kan
yte likepersonstjenester. Samfunnsnytten, og den personlige nytten likepersonstjenesten gir, bør
ikke være forbeholdt medlemmer. Vi mener derfor at det er viktig i en eventuell omtale av
likepersonssamtale, å omtale dette som en samtale mellom likeperson og en person i
organisasjonens målgruppe.
- Norsk Epilepsiforbund ber om at likepersonssamtaler omtales som samtale mellom likeperson og en
person i organisasjonens målgruppe, og at likepersonsarbeidet sådan ikke knyttes til mottakers
medlemskap.
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
Overordnet støtter Norsk Epilepsiforbund Ekspertutvalget i at det ikke er hensiktsmessig å liste opp
likepersonsaktiviteter i en forskrift. Dersom man likevel i forskriften skal omtale de ulike
likepersonsaktivitetene, ser Norsk Epilepsiforbund at det er positivt at man også synliggjør andre
former for erfaringsutveksling, siden likepersonsarbeid er så mye mer enn likepersonssamtaler og
samtalegrupper. Blant annet er likepersonstelefoner og chatte-tjenester et viktig likepersonstilbud.
Vi er også glade for at man i høringsnotatet anerkjenner at det finnes andre typer likepersonsarbeid
via digitale plattformer. Vi finner det likevel merkelig hvordan dette omtales i forslaget til forskrift.
Hva ligger i «utveksling av erfaring via digitale plattformer»? Det nevnes podcast, men er det krav
om dette som fast aktivitet? Eller er det nok med en enkelt podcast? Vil en bloggside være
«utveksling av erfaring via digitale plattformer»? Forslaget til forskrift gir rom for mange spørsmål, og
det er vanskelig å forstå bakgrunnen for vektingen i poeng.
Vi opplever det som svært problematisk at det foreslås å gi poeng for hver likepersonssamtale eller
samtalegruppe, men ikke for den faktiske bemanningen av likepersonstelefon eller likepersonschat. I
disse tjenestene legger likepersonene ned masse tid og ressurser til likepersonsaktivitet, gjerne i mye
større grad enn i enkeltstående likepersonssamtaler. Likevel foreslås det at likepersonschat eller
telefon kun gis poeng basert på at man har tjenesten, ikke på aktiviteten. Man kan i teorien ha en
minimalt bemannet tjeneste, men premieres likt som en daglig tjeneste. Ut fra forslaget til forskrift,
gir disse tjenestene også poengmessig svært lav uttelling i forhold til likepersonssamtaler. Man vil
kunne få en høyere poenguttelling ved å gjennomføre kun 16 likepersonssamtaler, enn å ha en daglig
bemannet likepersonstelefon. Vi finner det derfor helt urimelig at man skal telle den ene og ikke den
andre.
Norsk Epilepsiforbund er kritiske til å vekte en likepersonstjeneste i forhold til en annen, i
forskriftsform. Hvordan en organisasjon organiserer og utøver sitt likepersonsarbeid er svært
varierende. Her spiller blant annet diagnosen inn, og hvordan medlemmene ønsker å motta
likepersonstjenester. Vi opplever det derfor at en forskrift som lister opp noen
likepersonsaktiviteter, men ikke andre, og som fordeler poeng som ikke gjenspeiler de
likepersonsressursene som faktisk nedlegges i de ulike tjenestene gir uheldige statlige føringer for
hvordan organisasjonene skal gjennomføre sitt likepersonsarbeid.
- Norsk Epilepsiforbund ber derfor om at forskriften sikrer at organisasjonene kan organisere sitt
likepersonsarbeid på en mest mulig hensiktsmessig måte for sin målgruppe.

Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Se Norsk Epilepsiforbunds innspill til §10 og §12
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Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) viser til høringsbrev med ref 2019/51713,
vedrørende forskrift om Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. NFU ønsker å
kommentere forslagene som legges frem i forskriften.

I høringsnotatet under kapittel 4.3 første avsnitt står følgende «krav til at personer med
funksjonsnedsettelse skal ha flertall i styrende organer» NFU synes det er beklagelig at det
i utkastet til forskrift ikke kommer til uttrykk betydningen av å gi medlemmer med blant
annet utviklingshemning anledning til å involvere seg i interessepolitikken, slik som
beskrevet i CRPD, artiklene 4, 29 og 30 og slik CRPD-komiteen definerer representative
organisasjoner i General Comments nr. 7. Det er uheldig med målsetninger som ikke tas
høyde for i noen tiltaksform. Det finnes heller ingen andre tilskudds former som bidrar til å
involvere mennesker med utviklingshemming i interessepolitikk. Det legges til rette for bred
deltagelse av brukermedvirkere på systemnivå, men ordninger for å tilrettelegge og bistå for
reell involvering av mennesker med utviklingshemning, finnes ikke.

§ 1 Målsetning
Tilskuddsordningen har tre målsetninger. En av målsetningene er å fremme
interessepolitisk arbeid. Denne målsetningen er i samsvar med CRPD, artikkel 4. Imidlertid
er det ingen tiltak, poengberegninger eller annet i utkastet til forskrift som vektlegger
interessepolitisk arbeid.
Forskriften er til forveksling lik et målstyringssystem selv om målsetningene med ordningen
er vesens forskjellig fra målsetningene i målstyringssystemene. Et hovedproblem i
målstyringssystemene, er målforskyvning ved at fokuset vris mot de indikatorene som
måles. Verken arbeid mot diskriminering og for likestilling eller politisk arbeid inngår i
poengivende tiltak. Tilbudet organisasjonen gir egne medlemmer, fanges også i liten grad
opp.
Forskriftens målsetninger følges ikke opp i de etterfølgende bestemmelsene. Det er
vanskelig å se at forslaget til forskrift vil bidra til å oppfylle egen målsetning.
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§ 3. Kriterier for måloppnåelse
Denne paragrafen kan sløyfes da innholdet ikke gir sterkere presisereinger enn det som
allerede ligger i § 1.
§ 5. Kontingent, 3. ledd
Blant organisasjonene vi er kjent med, ligger medlemskontingenten for voksne medlemmer
på 250 til 500 kroner per år. Flere organisasjoner gir rabatt for husstandsmedlemmer. Når
en åpner for medlemskontingent på 50 kroner og familiemedlemsskap på 100 kroner per år,
så legger en tilrette for organisasjoner som først og fremst etableres eller opprettholdes på
grunn av driftstilskuddet. Spesielt vil dette gjelde små organisasjoner hvor det i tillegg er
høy uttelling per medlem og basistilskudd.
NFU foreslår at kravet til medlemskontingent settes til 200 kroner per medlem over 15 år.
For familiemedlemmskap, foreslår vi at grensen settes til 400 kroner per familiemedlem. For
barn under 15 år, er 50 kroner per år en grei grense.
§ 8 Antall lokallag
Kravet om minst fem medlemmer og lovlig avholdt årsmøte, dokumentert med årsmelding
bør være tilstrekkelig for å definere et lokallag. NFU bruker allerede nå mye ressurser på å
purre for å få inn årsmeldingene. Dette gjelder også en rekke andre dokumentasjonskrav
som ligger i tilskuddssystemet. For at man skal ha mulighet til å dokumentere aktivitet
utenom årsmøtet er vi nødt til å endre vårt medlemssystem slik at dette kan rapporteres.
Dette medfører merarbeid og merkostnad. En rekke dokumentasjonskrav så som
fødselsdato, likepersonsaktiviteter, signatur på årsmeldinger, kommune tilhørighet osv
medfører en vedvarende purring på dokumentasjon. Jo flere dokumentasjonskrav, jo mer
må vi purre og jo flere erfarer det negative med å bli purret på. NFU foreslår at antallet
lokallag fortsatt dokumenteres gjennom årsmeldingen fra lovlig avholdt årsmøte.
Antallet aktiviteter i regi av lokallaget, vil en vanligvis kunne finne i årsmeldingen. Men hvis
dette er glemt så vil man heller ikke være tellende. Det vil si at organisasjonen må finlese
alle årsmeldinger og kontakte hvert enkelt lokallag for å sjekke om de har glemt å føre på
aktiviteter. Hvis aktive lokallag av ulike grunner ikke klarer å arrangere en aktivitet et år så
skal de ikke være tellende. Dette vil medføre en uforutsigbarhet for organisasjonene så
lenge tellende lag har innvirkning på tilskuddet.
Det omtalte forholdet inngår også i § 9.

§ 10. Tellende likepersonsaktiviteter
Kravene er i liten grad i samsvar med slik det meste av likepersonsaktiviteten pågår i NFU.
I tillegg har det vært svært krevende både å få registrert personene som driver
likepersonstiltak og aktivitetene arbeidet medfører. Det er stor fare for at kravene som
etableres i § 10, i praksis ikke vil fange opp likepersonsaktiviteten som faktisk utøves. Når
det er problemer med å få registrert dagens registreringskrav, bør en stille spørsmål ved
om flere og mer spesifikke registreringskrav er veien å gå.
En typisk likepersonsaktivitet i NFU er at et uerfarent medlem har et barn som skal begynne
på skolen. Vedkommende kontakter NFU sentralt, fylkesleder eller lokallagsleder som ber
om råd og erfaringer. Vedkommende formidles så videre til en person med de aktuelle
erfaringene, ofte en lokal tillitsvalgt. Kontakt etableres per telefon. Hvordan forholdet utarter
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seg, varierer mye, men ingen av kritieriene i § 10 er spesielt beskrivende. Kontakten er en
prosess med gjentatte samtaler, e-postutvekslinger av dokumenter og i de mest krevende
tilfellene frem til klage på enkeltvedtak om spesialundervisning.
Likepersonsaktivitetene dekker nær sagt alle deler av livet, fra graviditet og manglende
informasjon, til det å sikre gode helsetjenester i terminalfasen hos mennesker som ikke
evner å uttrykke seg. Likepersonsaktivitetene gjelder så godt som alle samfunnsområder
som helsetjenester, skole, arbeid, praktisk bistand, avlastning, BPA osv.
Likepersonsaktiviteten er først og fremst en prosess med gjentatt kommunikasjon og
erfaringsutveksling. Ut i fra forskriften, karakteriseres likepersonsaktiviteten som en rekke
statiske enkelthendelser. Paragrafen bør omformuleres slik at den fanger opp den totale
aktiviteten som legges ned i den enkelte likepersonsaktiviteten.
§ 11. Tellende likepersoner
Det oppstår samme problematikken her som over. Kravet til dokumentasjon medfører at det
må foretas endring i medlemsregisteret, men ikke minst medfører det mye oppfølgning og
purring. Vi vet av erfaring av mye likepersonsaktivitet aldri blir rapportert. Dette vil innebære
purring ovenfor hver enkelt likeperson som ikke har rapportert. All dokumentasjon og
rapportering går utover annet arbeid.
§ 12. Andre former for erfaringsdeling
Det er viktig å skille mellom gjensidige relasjoner og ensidige relasjoner. En samtale
mellom to personer er en gjensidig relasjon hvor begge er lyttere og talere. Det samme kan
en interaktiv Chatt-tjeneste være. En nettside er først og fremst statisk, omtrent som et
medlemsblad. Podcast er på tilsvarende måte en statisk erfaringsdeling. Om
erfaringsdelingen foregår på papir, via e-post eller via lydfiler på internett, så er det
underordnet. Ingen formidlingsplattformer er slik at de alltid er best til alle typer formidling.
Valget av formidlingsplattformer bør være opp til organisasjonens
hensiktsmessighetsvurderinger. Imidlertid er plattformer som tillater gjensidig
kommunikasjon mer å regne som likepersonsaktivitet enn f.eks. en nettside eller podcast.
§ 12 bør deles opp i to kategorier og ikke sette krav til formidlingsplattform.
Formidlingsformer hvor personer fra organisasjonen responderer på spørsmål, setter større
krav til oppfølging enn formidlingsplattformer som kun gir enveis informasjon.
Det å skille mellom informasjonsplattformer er uheldig. En skal huske på at mange fortsatt
ikke evner å benytte digitale medier. NFU har medlemsblad, nettside og facebookside,
samtidig som medlemsbladet legges ut på nettsiden. Noen foretrekker det ene fremfor det
andre, noen medlemmer evner ikke å benytte internett, men makter å bla i et blad av papir.
§ 14 Organisasjoner som omfattes av forskriften
Om det nest siste punktet som er tilordnet bokstaven a, men som trolig skulle vært tilordnet
bokstaven o:
Små organisasjoner jobber oftest langt smaler enn større organisasjoner. Mange begrenser
aktiviteten til noen møtepunkter hvor personer i samme situasjon kan møtes. Få av de små
organisasjonene er spesielt aktive på det interessepolitiske feltet. De få små
organisasjonene som jobber interessepolitisk, har et svært smalt spekter av saker som de
jobber med.
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Tilskuddet per medlem er i utgangspunktet svært høyt for små organisasjoner pga.
grunntilskuddet og vektleggingen av medlemmer gjennom poengberegningen av antall
medlemmer. NFU er av den oppfatningen at nedre grense for driftstilskuddet bør være 500
medlemmer.

§ 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Det er vanskelig å gjennomskue effekten av poengberegningene. Imidlertid er det en svært
kraftig degressiv effekt av poengene for medlemmer. Både med hensyn til politisk arbeid og
evnen til å holde en viss aktivitet er svært avhengig av antallet medlemmer. Det er
vanskelig å se det ønskelige med mange og lite bærekraftige organisasjoner. NFU vil
anbefale å redusere den degressive effekten i poengberegningene per medlem, spesielt
gjelder dette overfor de minste organisasjonene.
§ 21. Mål med gruppeplassering
Teksten er svært uklar og kanskje i strid med selve utmålingssystemet. Hvilke forskjeller
som skal utjevnes, nevnes ikke i paragrafens ordlyd. Vi foreslår følgende ordlyd:
Gruppeplasseringen har som siktemål å redusere kostnadene organisasjonene står overfor
med hensyn på å involvere medlemmene i organisasjonsarbeidet etter tilskuddsordningens
formål. Merkostnadene skal knyttes til medlemmenes funksjonsnedsettelse og
konvensjonsforpliktelsene Norge har for å involvere mennesker med nedsatt funksjonsevne
i organisasjonene som representerer dem (se § 22).
§ 22. Definisjon av ekstrakostnader
Norge har forpliktet seg til å etterleve konvensjonen om rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen gir føringer på statens plikt til å involvere
organisasjonene (artikkel 4, pkt. 3) og funksjonshemmedes rett til å delta i organisasjonene
(artikkel 29). I General Comments nr. 7 legger CRPD-komiteen føringer for
organisasjonenes arbeid for å involvere medlemmer med nedsatt funksjonsevne, et forhold
som også ble tatt opp under komiteens høring av Norge i mars 2019.
Det er uheldig med målsetninger som det ikke tas høyde for i noen tiltaksform. Det finnes
heller ingen andre tilskuddsformer som bidrar til å involvere blant annet mennesker med
utviklingshemming i interessepolitikk. Offentlige myndigheter har en utbredt praksis med
brukermedvirkning på systemnivå, ordninger for å tilrettelegge og bistå for reell involvering
av mennesker med utviklingshemming, finnes ikke.
Definisjonen av ekstrakostnader må knyttes opp mot Norges forpliktelser i forhold til CRPD.
§ 39. Ekspertutvalget
De fire medlemmene fra funksjonshemmedes organisasjoner må representere en bredde i
type av funksjonsnedsettelses utfordringer og behov kan variere mye mellom kategoriene
psykososiale, kognitive, bevegelse- og sensoriske funksjonsnedsettelser.
§ 42. Paraplyorganisasjoner
Staten har både en plikt og en praksis med å involvere organisasjonene i
politikkutformingen. Imidlertid er det praktisk umulig å involvere samtlige drøyt 140
organisasjonene i et slikt arbeid. Mye av statens involvering av organisasjonene består
derfor av å involvere paraplyorganisasjonene. NFU betrakter paraplytilskuddet som et
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middel fra myndighetenes side for å sikre en hensiktsmessig involvering av
organisasjonene. Så lenge organisasjonene velger å ikke organisere seg annerledes og det
ikke er for store protester mot paraplyene fra organisasjonenes side, så er bestemmelsene i
§ 42 gode og forsvarlige.
Paraplytilskuddet må være skjønnsmessig og utmåles slik at tilskuddet dekker den
aktiviteten som myndighetene finner nødvendig for å sikre den nødvendige involveringen.
§ 43. Døvblindes organisasjoner
NFU har i lang tid jobbet tett med Foreningen Norges Døvblinde. Døvblinde står overfor
utfordringer som er vesentlig større enn andre organisasjoner som vi kjenner til. Forholdene
er såpass spesielle at de vanskelig kan dekkes av et ordinært regelverk. NFU støtter derfor
en særbehandling av organisasjoner på døvblindfeltet.
§ 44. Stiftelser
Stiftelser bryter fundamentalt med demokratiske medlemsorganisasjoner. Tiltak i regi av
stiftelser, forskningsmiljø og andre organisasjoner utenom demokratiske organisasjoner på
funksjonshemmede feltet, er kjærkomne og fortjener offentlig støtte. Imidlertid er det stikk i
strid med forskriftens formål å innlemme dem i driftstilskuddet til funksjonshemmedes
organisasjoner.

Med vennlig hilsen

Jens Petter Gitlesen
Forbundsleder

Hedvig Ekberg
Generalsekretær
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Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
Innlevert
4/22/2019

Generelle kommentarer og merknader
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) viser til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
(FFO) sitt høringssvar datert 9. april 2019.
NFOI slutter seg til FFOs høringssvar, men ønsker samtidig å trekke fram et par punkter som har
betydning for oss som en liten organisasjon som representerer en sjelden diagnosegruppe.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
Underpunkt a) Oppsøkende likepersonsarbeid. I dette punktet blir oppsøkende likepersonsarbeid
definert som følgende: En samtale mellom likeperson i organisasjonen med varighet over 20 min, og
som foregår ved personlig fremmøte. Andre former for erfaringsdeling, jf. §§ 12 og 19 første ledd
bokstav f) anses ikke som oppsøkende likepersonsarbeid.
Det er kravet om personlig frammøte som vi vil kommentere. Oppsøkende likepersonsarbeid er
krevende for en sjeldenorganisasjon der medlemmene har store utfordringer med å komme seg fra A
til B. I tillegg vil det at diagnosen er sjelden gjøre at det er ganske langt til nærmeste likeperson.
Kravet om personlig oppmøte kan derfor oppfattes som diskriminerende for små/sjeldne
organisasjoner. Her burde det legges til en mulighet for at en live videosamtale (for eksempel
Facetime, Messenger, Skype eller liknende) kunne godtas og vektes som oppsøkende
likepersonsarbeid.
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
I siste avsnitt står det om dokumentasjon av erfaringsutveksling på nett og chattjeneste: I tillegg
kreves det som dokumentasjon av erfaringsutveksling om det å leve med en
diagnose/funksjonsnedsettelse på nett og chattjeneste en skjermdump, bilde eller liknende som viser
eksempler på aktivitet fra grunnlagsåret.
I en erfaringsutveksling om det å leve med en diagnose/funksjonsnedsettelse deler medlemmene
våre helseopplysninger i tillegg til mer generelle opplysninger som for eksempel alder, kjønn og
bosted. For personer med en sjelden diagnose kan selv anonymiserte opplysninger være
gjenkjennbare. Det kan være problematisk å dele en skjermdump som inneholder såpass med
informasjon at det tilfredsstiller kravet om å vise eksempler fra aktivitet og samtidig ivareta våre
medlemmers personvern. Vi forutsetter da at Bufdirs portal er sikret tilstrekkelig for å kunne ta
imot/lagre helseopplysninger. Kanskje kan en skjermdump som bekrefter nett- eller chattjenestens
eksistens samt dato for siste innlegg være tilstrekkelig.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Norsk forening for slagrammede
Innlevert
2/27/2019

Generelle kommentarer og merknader
Bra. Godt skritt i riktig retning.
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 1. Mål
Forslaget støttes.
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 2. Opplysningsplikt
OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 4. Generelle definisjoner
Alle OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 5. Kontingent
OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 6. Tellende medlem
OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 7. Dokumentasjon av medlemstall
OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 8. Tellende lokallag
Det burde ha vært en formulering om at hovedstyrets vedtekter også kan være lokallagets
vedtekter.OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 9. Dokumentasjon av tellende lokallag
OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 11. Tellende likeperson
Ok
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
Bra
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
Rapporteringsskjemaet her må være enkelt å fylle ut.

Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 14. Organisasjoner som omfattes av forskriften
OK
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 15. Unntaksbestemmelse for sjeldne diagnoser
OK
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 16. Tilskudd gis ikke til følgende
OK
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 17. Innholdet i driftstilskuddet
OK
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 18. Basistilskuddets størrelse
OK
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Støtter endringene
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 20. Beregning av nettopoeng
OK
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 21. Mål med gruppeplassering
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 22. Definisjon av ekstrakostnader
OK
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 23. Innplassering i grupper
OK
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 24. Søknad om endring av gruppeplassering
OK
Kapittel 6. Uttrappings- og sammenslåingstilskudd - § 25. Uttrappingstilskudd
OK
Kapittel 6. Uttrappings- og sammenslåingstilskudd - § 26. Sammenslåingstilskudd
OK
Kapittel 7. Dokumentasjonsbestemmelser - § 27. Generelt om dokumentasjon
OK
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 28. Krav til søker
OK
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 29. Søknadsfrist
OK
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 30. Ufullstendige søknader
OK
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 31. Revisjon

OK
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 32. Utbetaling
OK
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 33. Tilskuddsmottaker
OK
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 34. Hva tilskuddet ikke kan benyttes til
OK
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 35. Opplysning om vedtak
OK
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 36. Klageadgang
Klagen skal vel sendes gjennom BUFDIR
Kapittel 10. Kontroll og sanksjoner ved brudd på forskriften - § 37. Kontroll
OK
Kapittel 10. Kontroll og sanksjoner ved brudd på forskriften - § 38. Sanksjoner ved brudd på
forskriften
OK
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 39. Ekspertutvalget
OK
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 40. Departementet
OK
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 41. Direktoratet
OK
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser - § 42. Paraplyorganisasjoner
OK
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser – § 43. Døvblindes organisasjoner
OK
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser - § 44. Stiftelser
OK
Kapittel 13. Ikrafttredelse og dispensasjonsbestemmelser - § 45. Ikrafttredelse
Ok
Kapittel 13. Ikrafttredelse og dispensasjonsbestemmelser - § 46. Dispensasjonsbestemmelser
Ok

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Norsk Glaukomforening
Innlevert
4/22/2019

Generelle kommentarer og merknader
Forskriften er i høy grad detaljstyrende for frivillig virksomhet og bør derfor skrives helt om i tråd
med styringssignaler fra den politiske plattformen fra regjeringen, per 14. jan 2018:
«Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra, friere fra politisk styring og med en
utvikling på egne premisser, gjennom blant annet brede og ubyråkratiske støtteordninger.»
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 1. Mål
Avsnitt 2, Omformulering: «… og for at organisasjonene kan gi et egnet tilbud til egne medlemmer,
for eksempel gjennom likepersonarbeid, samt drive påvirkning av relevante ramme-betingelser».
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 2. Opplysningsplikt
Tillegg: «Tilskuddsforvalter plikter i den sammenheng å ta spesiell hensyn til personvern.»
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 3. Kriterier for måloppnåelse
OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 4. Generelle definisjoner
K: Omformulering: «likepersonarbeid: organisert overføring av personlige erfaringer fra personer
med funksjonsnedsettelser eller deres pårørende til hverandre eller til andre interesserte.»
Slik teksten står nå gjelder definisjonen kun pasient-til-pasient og pårørende-til-pårørende.
Kapittel 2. Definisjoner - § 5. Kontingent
OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 6. Tellende medlem
OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 7. Dokumentasjon av medlemstall
OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 8. Tellende lokallag
Lokallag/fylkeslag bør ikke gi noen poeng, da en slik organisering ikke alltid er hensiktsmessig for alle,
og spesielt ikke for mindre organisasjoner. En flat organisasjon med kun et nasjonalt styre, og et
nasjonalt nettverk med utdannede likepersoner, gir en form for direkte demokrati som kan fungere
vel så godt som flere hundre lokallag. Da vil flere ressurser bli brukt til kontakt med medlemmer og
deres beste fremfor til f.eks. rapportering og regnskap. Norsk Glaukomforening mener at det bør
være opp til hver organisasjon å ha den struktur man ønsker og finner formålstjenlig så lenge de
demokratiske kravene er oppfylt.

Kapittel 2. Definisjoner - § 9. Dokumentasjon av tellende lokallag
Se punkt 13
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
Det er helt urimelig at stille krav til hvor mange minutter en likepersonaktivitet skal være for å gi
poeng. Det vil også kreve en helt unødig byråkratisering av virksomheten og gi et helt feil fokus på
aktiviteten. Generelt betyr denne detaljerte formen for poengberegning en øking av byråkratiet i
hver organisasjon, som kunne brukt tid og personlige ressurser på en mye bedre måte. Isteden bør
disse poeng-pengene fordeles på antall utdannede og godkjente likepersoner.
Forslaget innebærer videre en forandring fra poeng per aktivitet til poeng per dag. Dette vil være
negativt for de mindre organisasjonene, som kanskje ikke har ressurser til å spre aktiviteter over
mange dager.
NGF foreslår at poeng for likepersonaktiviteter fjernes helt, for å stille hver organisasjon friere.
Sekundært må alle krav om minutter fjernes (se nedenfor).
Omformulering:
«Som tellende likepersonaktivitet regnes oppsøkende likepersonarbeid, samtale- og
aktivitetsgrupper med tre eller flere deltaker, og likepersonkurs.
a)
Oppsøkende likepersonarbeid: En samtale mellom likeperson i organisasjonen og en annen
person, ved personlig fremmøte. (Poeng per samtale)
b)
Samtale- eller aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset og temabasert samling ledet av en
likeperson. (Poeng per gruppesamling)
c)
Likepersonkurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner/potensielle
likepersoner. (Poeng per dag)»
Kapittel 2. Definisjoner - § 11. Tellende likeperson
OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
OK
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
Tredje avsnitt: Å kreve skjermdump for hver dialog på SoMe er enda et eksempel på byråkratisering.
Dette kravet bør tas bort.
Forslag: Siste setningen «I tillegg kreves det…grunnlagsåret» tas bort.
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 14. Organisasjoner som omfattes av forskriften
OK
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 15. Unntaksbestemmelse for sjeldne diagnoser
OK
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 16. Tilskudd gis ikke til følgende
OK
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 17. Innholdet i driftstilskuddet
OK
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 18. Basistilskuddets størrelse
OK

Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
B og C bør utgå, se tidligere kommentarer.
D: Bør justeres til å være per aktivitet. Se tidligere kommentarer.

Kapittel 4. Driftstilskudd - § 20. Beregning av nettopoeng
Erfaring viser at faktor beregninger gir svært urettferdige utslag. Norsk Glaukomforening foreslår at
det kun er to grupper; en for de aller mest kostbare og udiskutable pasientgruppene. Dette vil
innebære både en ønsket forenkling, og en mer transparent og rettferdig ordning.
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 21. Mål med gruppeplassering
Se kommentar punkt 25
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 22. Definisjon av ekstrakostnader
Se kommentar punkt 25
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 23. Innplassering i grupper
Se kommentar punkt 25
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 24. Søknad om endring av gruppeplassering
En organisasjon som ønsker en annen plassering bør ikke vente mer enn 1 år.
Kapittel 6. Uttrappings- og sammenslåingstilskudd - § 25. Uttrappingstilskudd
OK
Kapittel 6. Uttrappings- og sammenslåingstilskudd - § 26. Sammenslåingstilskudd
Staten bør ikke gi sammenslåingstilskudd. Norsk Glaukomforening mener at det bør være opp til hver
organisasjon å ha den struktur man ønsker eller finner formålstjenlig så lenge de demokratiske
kravene er oppfylt. Jf. Jeløya erklæringen.
Kapittel 7. Dokumentasjonsbestemmelser - § 27. Generelt om dokumentasjon
Her bør det kommenteres hvordan organisasjonen skal oppfylle kravet på 5 års oppbevaring, i
forhold til GDPR-krav om at et medlem kan kreve å bli helt «glemt».
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 28. Krav til søker
OK
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 29. Søknadsfrist
OK
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 30. Ufullstendige søknader
OK
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 31. Revisjon
OK
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 32. Utbetaling
OK
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 33. Tilskuddsmottaker
OK

Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 34. Hva tilskuddet ikke kan benyttes til
OK
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 35. Opplysning om vedtak
OK
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 36. Klageadgang
OK
Kapittel 10. Kontroll og sanksjoner ved brudd på forskriften - § 37. Kontroll
OK
Kapittel 10. Kontroll og sanksjoner ved brudd på forskriften - § 38. Sanksjoner ved brudd på
forskriften
OK
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 39. Ekspertutvalget
Tillegg avsnitt 2: «… i denne ordningen. Det skal sikres at også organisasjoner med et lavere
medlemsantall er representerte. Gjennom…»
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 40. Departementet
OK
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 41. Direktoratet
OK
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser - § 42. Paraplyorganisasjoner
OK
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser – § 43. Døvblindes organisasjoner
OK
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser - § 44. Stiftelser
OK
Kapittel 13. Ikrafttredelse og dispensasjonsbestemmelser - § 45. Ikrafttredelse
Ikrafttredelse bør skje fra og med grunnlagsåret 2020, slik at organisasjonene rekker å tilpasse seg.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Norsk Hemokromatoseforbund
Innlevert
3/23/2019

Kapittel 2. Definisjoner - § 11. Tellende likeperson
Siden vi er en svært liten organsiasjon er vi uenig i at en tellende likeperson må ha utført en
likepersonaktivitet det aktuelle året for å telles med. Det er slik at vi ønsker å beholde spredningen
av likepersonaktiviteter på flere likepersoner og at det nødvendigvis i en liten organisasjon som oss
går ut over et kalenderår. Slik regelen står nå vil dette bare gagne de store organisasjonene slik at
midler fra de små organisasjonene skyves over til de store.
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
Det er bra at dette nå tas med.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Vi har to/tre plattformer på det sosiale netterverket Facebook. Den ene lukkede siden har litt over
200 deltakere og den andre lukkede siden litt over 700 deltakere. I tillegg har vi en litt mer åpen side
der vi også har tilknyttet Facebook sin Messenger plattform. Vil Messenger sin plattform regnes som
en chattjeneste når vi benytter denne slik? Hvis ikke mener vi dette punktet igjen bare ganger de
store organisasjonene som har ansatte og som kan betjene flere kontaktpunker på en gang
(likepersontlf, chat, etc.). Vi mener fortsatt at likepersontlf bare er for de aller største og da kan tas
ut av regelverket igjen.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 20. Beregning av nettopoeng
Tilpasningene her er til det bedre. Det gir litt mer til de små som er spredt over hele landet men ikke
med mange medlemmer totalt.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Norsk MO-forening
Innlevert
3/27/2019

Generelle kommentarer og merknader
Vi synes det er veldig fint at det foreslås poeng for likepersonstelefoner, mail, chat, info om
likepersonsarbeidet til organisasjonene. Dette har vi savnet i forrige forskrift. Veldig positivt at det
ble holdt et høringsmøte i FFO der Buf.dir var til stede og kunne svare på spørsmål samt forklare ting
som var noe uklart. Vi ønsker at det sies litt mer om hva interessepolitisk arbeid kan innebære og
hvordan dette skal dokumenteres.
Vi ønsker generelt at det ikke skal måtte brukes altfor mye tid på dokumentasjon av alt i detalj, og
det bør være på en enklest og mest mulig lett forståelig måte. Dette fordi vi er en forening uten
ansatte, og arbeidet gjøres på frivillig basis og det er en ekstra utfordring for oss dersom det skal
måtte gå veldig mye tid til dette dokumentasjonsarbeidet. Det er ønskelig at forskriftene er mest
mulig lett forståelige og at de ikke til stadighet forandres så mye.
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 2. Opplysningsplikt
Det kunne vært ønskelig med mer detaljert informasjon om hvordan det forventes at man
dokumenterer likepersonsarbeidet vi gjør. Det er fint at forslaget innebærer at det holder å svare
ja/nei på om man har de ulike typene likepersonsaktiviteter, og at man da slipper å dokumentere for
eks antall likepersonssamtaler per likeperson i detalj.
Kapittel 2. Definisjoner - § 8. Tellende lokallag
Det er viktig at vi som er små organisasjoner grunnet sjeldne diagnoser, og dermed ikke har mulighet
til å ha så mange medlemmer eller å ha lokallag, likevel blir tilstrekkelig begunstiget jobben vi gjør
med å tilby et godt likepersonstilbud.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
Det bør klargjøres om tellende likepersonsaktiviteter kun gjelder medlemmer eller også andre. Vi
mener at vi som forening bør være tilgjengelige med våre likepersoner også for andre enn de som er
medlemmer i foreningen, og at disse samtalene også skal telle når det gjelder utregningspoeng ift
tilskudd. Vi kontaktes innimellom av representanter for helsevesenet, kompetansesentre, andre
interesserte for eks mennesker som er berørt av diagnosene som ligger under vår forening eller
lærer/barnehagepersonale/arbeidsgivere/idrettsledere. Å besvare og veilede/informere alle disse er
også en viktig jobb vi gjør.
a) Vi mener at det ikke bør være et krav på samtalens lengde. Man kan rekke å gi gode svar på under
20 minutter også, for eksempel dersom man har snakket med denne personen tidligere og dette er
en oppfølgingssamtale.
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
Veldig viktig å få med disse formene for likepersonsarbeid. Det er i hovedsak gjennom telefon, mail
og chat vi har mulighet til å drive likepersonsaktivitet.

Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
Det går en del tid for organisasjonens likepersonsansvarlige til å organisere likepersonstjenesten. Det
kan for eks være å videreformidle kontakt, informere om tjenesten, rekruttere utdanne og følge opp
dyktige likepersoner, dokumentasjonsarbeid og søknadsarbeid, holde møter internt i organisasjonen
når det gjelder likepersonstilbudet, arrangering av kurs/treff/andre likepersonsaktiviteter og annet.
Det er viktig at dette organiseringsarbeidet godtgjøres skikkelig med midler.
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 15. Unntaksbestemmelse for sjeldne diagnoser
Vi gjentar her hvor viktig det er at vi som er organisasjon for sjeldne diagnoser slipper unna visse
hovedregler/kriterier da vi ikke har mulighet til å stille med så mange tellende medlemmer eller et
visst antall fylker eller lokallag, og får innvilget tilskudd nok så vi kan yte et best mulig
likepersonstilbud til våre medlemmer og andre. Et godt likepersonstilbud er like viktig uavhengig av
størrelse på organisasjonen. Vi ser kanskje noen ganger at det i enda større grad er viktig for
mennesker berørt av så sjeldne diagnoser som de vi har i vår forening å komme i kontakt med
likepersoner og andre mennesker som vet litt om hva det er snakk om å leve med en slik sjelden
diagnose. Mange opplever det som en ekstra utfordring at man sjelden treffer andre i samme
situasjon som forstår hvordan man har det. Det er dessuten mange som opplever mangel på
kunnskap/kompetanse om diagnosene i møte med helsevesenet, i skolesystemet og arbeidslivet.
Norsk MO-forening har vi ikke har så mange medlemmer, vi har ikke mulighet til å ha lokallag, vi bor
spredt utover landet og vi har ikke økonomi til å dekke reiseutgifter for alle deltakere til treff som
hadde vært ønskelig. Dessuten har mange av oss som er i styret og/eller er likepersoner egne
utfordringer med helsa og har ikke mulighet til å fritt reise rundt i hele landet for å møte mennesker
som trenger det slik vi gjerne ville gjort. Ofte legges slike ting til Osloområdet, og vi skulle ønske vi
kunne ha midler nok til å dekke reiseutgifter for medlemmer/deltakere, samt arrangører, slik at flere
mennesker hadde hatt anledning til å delta, og at vi kunne ha treff oftere, og gjerne hatt treff andre
steder i landet også. Dette kan for eks være møter/kurs/foredrag/sosiale treff/likepersonssamtaler.
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 22. Definisjon av ekstrakostnader
Viktig å få med dette. Mennesker med nedsatt funksjonsevne og kroniske smerter, slik mange av
våre medlemmer har, trenger ofte spesiell tilrettelegging som for eks ekstra høye reiseutgifter.
Møtene krever ekstra hyppige pauser, noe som gjør at varigheten blir lenger og kostnadene for eks til
leie av konferanserom økes. Lang reisevei for mange av deltakerne til for eks et sommertreff eller et
årsmøte medfører ekstrakostnader i form av reiseutgifter samt behov for overnatting på hotell og
måltider. Hele, eller i hvert fall deler av, disse kostnadene ønsker organisasjonen vår å dekke for at
flest mulig medlemmer kan ha muligheter til å delta og for å kunne gi tilby et best mulig
arrangement. Dette krever økte midler for å få til.
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 32. Utbetaling
Det ønskes beskjed i god tid før utbetaling om organisasjonen får innvilget tilskudd. Vi ønsker å
informere medlemmene våre i god tid før et arrangement skal finne sted, og det er nødvendig å
meget tidlig bestille lokaler til for eksempel en sommerleir.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Norsk Osteoporoseforbund
Innlevert
4/11/2019

Generelle kommentarer og merknader
Norsk Osteoporoseforbund er fornøyd ,ed utformingene av tilskuddsordningen og synes den ganger
optimalt for vårt forbund. Tilskuddsordningen synes dekkende for det behovet NOF har med hensyn
til å etterleve sin formålsparagraf, sine mål og ønsker om å skape et godt forbund som dekker et stort
behov for informasjon til 300 000 mennesker i Norge som lider av Osteoporose, en sykdom med
store smerter og funksjonsnedsettinger og redusert livskvaltiet.
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 1. Mål
Dekkende for vårt formål.
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 2. Opplysningsplikt
Fullt etter levelig.
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 3. Kriterier for måloppnåelse
NOF dekker dette punkt fullt tilfredsstillende og har demokratiske prosesser som sikrer dette.
Det vi kan "slite" med er rapporteringsplikten lokalt som innhenting av dokumentasjon. Årsaken er
en forholdsvis høy gjennomsnittsalder for våre tillitvalgte, manglende data blant endre og folk i
denne aldersgruppen er svært tilbakeholdne med å påta seg oppgaver som medfører arbeid.
Kapittel 2. Definisjoner - § 4. Generelle definisjoner
d til h: Fullt ut dekkende. Ingen kommentarer.
Kapittel 2. Definisjoner - § 5. Kontingent
Tilfredsstillende.
Kapittel 2. Definisjoner - § 6. Tellende medlem
Tilfredsstillende.
Kapittel 2. Definisjoner - § 7. Dokumentasjon av medlemstall
Uproblematisk for oss. NOF har medlemsregister/kunderegister og økonomisystem i samme system
(Cirrus).
Kapittel 2. Definisjoner - § 8. Tellende lokallag
Gjennom gammel ordning hvor Sanitetskvinnene som stiftet osteoporoseforeningen første gangen i
1994, ble det opprettet støttegrupper innen kvinne helse. Mange i dette segmentet vil ikke registrere
seg som lokalforening i tstedet for støttegruppe, men de utfører aktiviteter på lik linje med
lokalforeningenh. De har kontaktpersoner og ikke et lokalstyre på minst 5 medlemmer. Mye av
årsaken tilskrives en vanskelighetsgrad grunnet høy lader som vi ikke kompenseres for. Det er
urettferdig.

Kapittel 2. Definisjoner - § 9. Dokumentasjon av tellende lokallag
Samme som over. Gjennom gammel ordning hvor Sanitetskvinnene som stiftet
osteoporoseforeningen første gangen i 1994, ble det opprettet støttegrupper innen kvinne helse.
Mange i dette segmentet vil ikke registrere seg som lokalforening i tstedet for støttegruppe, men de
utfører aktiviteter på lik linje med lokalforeningenh. De har kontaktpersoner og ikke et lokalstyre på
minst 5 medlemmer. Mye av årsaken tilskrives en vanskelighetsgrad grunnet høy lader som vi ikke
kompenseres for. Det er urettferdig.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
a) Vanskelig å dokumentere på grunn av merarbeidet med ordningen for eldre likepersoner lokalt og
regionalt.
b) Ok
c) Ok.
Kapittel 2. Definisjoner - § 11. Tellende likeperson
Tilfredsstillende.
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
Likepersonene som teller 33 personer deltar i ulike aktiviteter hvor de brukes etter sin hensikt. Igjen
blir dokumentasjonen for komplisert. Likepersoner lokalt er kjente personer. Folk snakker samme
men løper ikke hjem å setter på "taxameteret". Flere forum for tellende tjeneste for likepersoner.
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
Tilfredsstillende. Flere tellende fora for erfaringsdeling som tellende.
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 14. Organisasjoner som omfattes av forskriften
a) til n). Tilfredsstillende og dekkende.
Pr. 31. des. grunnlagsåret: a) og b) Dekkende og tilfredsstillende.
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 15. Unntaksbestemmelse for sjeldne diagnoser
Gjelder ikke oss.
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 16. Tilskudd gis ikke til følgende
a) til og med d) ingen kommentar.
f). Eldre mennesker uten data deltar ikke i tellende chattetjeneste eller via digitale plattformer.
Urettferdig med en tungt høy medlemsgruppe. Må oppmykes for rettferdighetenes navn. Vi kan ikke
pålegge noen å investere i data utstyr og opplæring. Men jo det er noen som har.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 17. Innholdet i driftstilskuddet
ok.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 18. Basistilskuddets størrelse
ok.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
a) til og med e) ingen kommentar.
f). Eldre mennesker uten data deltar ikke i tellende chattetjeneste eller via digitale plattformer.
Urettferdig med en tungt høy medlemsgruppe. Må oppmykes for rettferdighetenes navn. Vi kan ikke
pålegge noen å investere i data utstyr og opplæring.

Kapittel 4. Driftstilskudd - § 20. Beregning av nettopoeng
ok.
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 21. Mål med gruppeplassering
ok.
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 22. Definisjon av ekstrakostnader
Bør oppmykes og tillegges et vanskelighetskriterie- alderdomskriterie. Det er tyngre og mer
tidkrevende å serve eldre mennesker uten data i en verden basert på det. Det krever med utsendelse
av papir, porto, trykkekostnader, muntlig rådgiving,- altså mer tidkrevende og med høyere
driftsutgifter.
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 23. Innplassering i grupper
Aldersdomskriterie bør oppjusteres/innføres som egen gruppe.
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 24. Søknad om endring av gruppeplassering
Bør oppmykes.
Kapittel 6. Uttrappings- og sammenslåingstilskudd - § 25. Uttrappingstilskudd
ok
Kapittel 6. Uttrappings- og sammenslåingstilskudd - § 26. Sammenslåingstilskudd
Ok.
Kapittel 7. Dokumentasjonsbestemmelser - § 27. Generelt om dokumentasjon
Tilfredsstiillende.
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 28. Krav til søker
ok. Bruk av revisorer er en kostnad. Styret er ansvarlig.
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 29. Søknadsfrist
ok.
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 30. Ufullstendige søknader
ok.
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 31. Revisjon
Bruk av revisorer er en stor kostnad formmange. Synd at driftstilskudd skal gå til revisjonshonorar.
Styrene er ansvarlige .
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 32. Utbetaling
Ok.
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 33. Tilskuddsmottaker
Ok.
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 34. Hva tilskuddet ikke kan benyttes til
Ok.
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 35. Opplysning om vedtak
Ok.

Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 36. Klageadgang
Ok.
Kapittel 10. Kontroll og sanksjoner ved brudd på forskriften - § 37. Kontroll
Ok.
Kapittel 10. Kontroll og sanksjoner ved brudd på forskriften - § 38. Sanksjoner ved brudd på
forskriften
Ok.
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 39. Ekspertutvalget
Ok. Men, med gode aksepterte retningslinjer for begge parter i denne verden, ser jeg ikke helt
hensikten med et sådant utvalg. "Er du i tvil - er det ingen tvil".
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 40. Departementet
Ok.
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 41. Direktoratet
Ok.
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser - § 42. Paraplyorganisasjoner
Ok.
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser – § 43. Døvblindes organisasjoner
Ingen kommentar.
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser - § 44. Stiftelser
Ingen kommentar.
Kapittel 13. Ikrafttredelse og dispensasjonsbestemmelser - § 45. Ikrafttredelse
Ok.
Kapittel 13. Ikrafttredelse og dispensasjonsbestemmelser - § 46. Dispensasjonsbestemmelser
Ok.

Til:

BUFDIR
12.04.2019

Høringssvar om forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en av Norges største pasientorganisasjoner. Vi arbeider for at personer med
muskel- og skjelettplager skal ha best mulig livskvalitet og like muligheter til å delta i samfunnet. NRF teller i dag
nær 34.000 medlemmer, med 220 lokallag i Norge.

Norsk Revmatikerforbund viser til høring om nytt forslag til forskrift om tilskudd til
funksjonshemmedes og takknemlige for å få muligheten til å kommentere forslaget. Vi anser
at NRF som organisasjon er ivaretatt med tanke på de konsekvenser forslaget vil medføre for
oss, men vi er imidlertid ikke fornøyd med den helhetlige ubalansen som oppstår mellom
store og små organisasjoner i tilskuddsregimet.

Kommentarer til konkrete paragrafer
§10 Tellende likepersonsaktiviteter
Vi er fornøyd med den foreslåtte tredelte tredelingen av aktivitet, men vil påpeke at for noen
likepersoner er det vanskelig å drive oppsøkende virksomhet, slik det kan forstås her. For en
del likepersoner vil sykdom tilsi at de ikke kan reise fordi de er langt ned i sykeforløpet, mens
de mer friske som har sykdom/diagnose og trenger å oppsøke kunnskapen faktisk kan reise.
Derfor bør den mer friskes oppsøkende virksomhet for å innhente likepersonserfaringen også
være kvalifiserende.
I underpunkt A henvises det til at likepersonsaktivitet skjer mellom medlem og likeperson.
Dette er en for snever avgrensning. Likepersonsveiledningen må være åpen for alle, ikke bare
medlemmer. NRF bedriver etter sitt syn en samfunnstjeneste og dette må ses i et
folkehelseperspektiv, både for de syke og deres pårørende.
Videre ønsker man i underpunkt A å normere veiledning til minst 20 minutter. Det er
utfordrende med normativ angivelse av tid da dette medfører både reglementering av
gjennomført samtale a la fastlegens konsultering, samt at hver samtale er veldig ulik avhengig
av situasjonen. Noen samtaler er veldig korte. Da bør man ha tillit til at likeperson selv
vurderer hvorvidt dette står seg som selvstendig likepersonsaktivitet eller ikke. Andre
samtaler kan ta lang tid (eksempelvis en time) og det er neppe intensjon med forslaget at
likeperson begynner å stykke opp sin aktivitet (eksempelvis 2x30 min eller 3x20 min).
I underpunkt B foreslås det at gruppeaktivitet ledet av en likeperson er tidsavgrenset til et
normert minimum av 45 minutter – også bedre kjent som en skoletime. Dette fremstår som
unødvendig detaljstyring og minimumskravet foreslås strøket.
§11 Tellende likepersoner
NRF støtter kravet om en aktivitet i året per likeperson, men per tid vil dette medfører en noe
mer gjennomgripende og tidkrevende endring av administrative systemer og kultur i
organisasjonen. Vi ønsker derfor at dette kravet gjøres gjeldende for aktivitetene fra og med
2020.
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§12 Andre former for erfaringsdeling
NRF er fornøyde med at digitale plattformer, chattjenester og telefontjenester også gir utslag i
poengopptjening, men er kritiske til at tildelingen begrenses av hvorvidt man har tjenestene
eller ikke, istedenfor å måle aktivitetens omfang. Dette er lite fremtidsrettet.
Videre er dette også et forslag som tilgodeser de små organisasjonene fremfor de store. En
stor organisasjon som NRF vil ha langt mer av den aktiviteten som tilfaller §12. Vi foreslår
derfor at poengberegningen skaleres enten med henblikk på antall medlemmer, antall
registrerte likepersoner (i henhold til §11) eller speiles av organisasjonenes relative
likepersonsaktivitet (i henhold til §10) sammenlignet med hverandre.
§ 13 Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende likepersonsaktiviteter….
Vi viser igjen til våre kommentarer for §10 om inndekning for likepersonssamtaler som også
ikke er oppsøkende. Med tanke på våre kommentarer ad §12 bør her også henvises til §12 i
denne paragrafen og kreves noe form for dokumentasjon av slik §12-aktivitet.
NRF mener det er unødvendig å stille krav om både telefon og epost fra tellende likeperson.
Vi foreslår derfor at «0g» byttes ut med «eller».
§ 14 Organisasjoner som omfattes av forskriften
NRF viser til underpunkt K som lyder: «Representanter med rett til å stemme på landsmøtet
skal være valgt av og blant medlemmene i organisasjonen. Det valgte, sittende sentralstyret og
representanter valgt av og blant de ansatte kan også møte med stemmerett på landsmøtet.»
Flere organisasjoner, som NRF, har tilknyttede barne- og ungdomsorganisasjoner, som i seg
selv er selvstendige. I likhet med slik det fungerer for politiske partier, som har innslag av
egne delegasjoner fra sine ungdomspartier, ønsker vi en særbestemmelse som sikrer deres
demokratiske deltagelse i «moderorganisasjonen».
§ 19 Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
I underpunkt F omtales igjen aktiviteter i henhold til §12. Vi viser igjen til våre kommentarer
for §12 og ønsker en skalering av poengtildelingen som ikke forfordeler små organisasjoner.
§ 20 Beregning av nettopoeng og § 23 Innplassering i grupper
NRF støtter den foreslåtte 5-delte beregningsmodellen, men vil påpeke at gruppeplassering er
i seg selv et incentiv til utbrytergrupper fra store pasientorganisasjoner. En kan lett se for seg
at dette enten kan føre til hovedorganisasjonsmodeller etter modell av ulike konserner eller en
myriade av mindre og lite slagkraftige organisasjoner. Hva fremtiden vil bringe for NRF er
enda usikkert, men organisasjonen preges allerede i dag av ulike fraksjoneringer som ser hen
tilskuddsregimet.
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§ 45 Ikrafttredelse
NRF legger til grunn at når forskriften omtaler 2020 som grunnlagsåret gjelder dette for
beregninger søkt utbetalt i 2021. vi har allerede kommet så langt i 2019 at det neppe vil være
mulig å rapportere i henhold til denne forskriften. Videre vil, krav om rapportering av
likepersonsaktiviteter slik nevnt i kommentar om §11, medføre et behov for behov for
reorganisering av opplæring, CRM og rapporteringssystemer. Alternativt må NRF søke om et
års utsettelse ref § 46.
Store vs små organisasjoner
Avsluttende vil vi bemerke at når vi legger til grunn beregningsmodellene for poenggivende
aktivitet m.m. i §12, §19, §20 og §23, så mener NRF at små organisasjoner i for stor grad
forfordeles store. Helheten oppleves å gi incentiver til å bryte opp store organisasjoner.
Videre informasjon
Ta kontakt på cpf@revmatiker.no eller mobil 90092309 for ytterligere informasjon. NRF
ønsker å være en medspiller med det offentlige for å gjøre hverdagen bedre for personer med
muskel- og skjelettplager.

Med vennlig hilsen

Christian Pollock Fjellstad
Fagansvarlig interessepolitikk

Bente Slaatten
Generalsekretær
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Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
NORSK SARKOIDOSE FORENING
Innlevert
4/4/2019

Generelle kommentarer og merknader
Vi synes det er bra dere endrer regelverket slik at det blir lettere å forstå. Og legger til rette for at
flere typer aktiviteter kan gå inn under likepersonsaktiviteter. Bekymringen for de fleste er vel at
tilskuddet kan bli mindre, spesielt for de små og mindre foreningene. Håper bare at det blir rettferdig
fordelt og at det blir en god ordning for foreningene som får tilskudd fra dere. Takk.
Kapittel 2. Definisjoner - § 4. Generelle definisjoner
d) og j) Det er bra dere er tydliger på hva som er hva for da er det lettere for foreningene å utarbeide
sine retningslinjer i henhold til regelverket.
Kapittel 2. Definisjoner - § 6. Tellende medlem
Vi synes også at støttemedlemmer bør telle, men forstår hvis det er vanskelig å få til.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
Her håper vi dere setter klare retningslinjer, godt forklart. Ikke lett å forstå alt i regelveket.
Likepersonstelefon blir poengsatt igjen, det er bra. Men bra dere har tatt til følge og endrer tellende
aktiviteter. Det er mye som er likepersonsarbeid, og som er like viktig som en telefon eller et treff.
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
Men dette med at man må dokumentere nettbaserte møter (skjermdump o.l.), kan by på problemer,
ikke alle er drevne i dette. Bilder er ok, og program for dagen osv. Men elektronisk dokumentasjon,
kan bli litt vanskelig for noen skulle jeg tro??
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 14. Organisasjoner som omfattes av forskriften
b) Her undres vi litt. Det står at vi må ha tellende medlemmer i minst 4 fylker, det er ok, men så står
det: og gi et tilbud til medlemmene i disse fylkene. Dette var litt rart. Vil det si at vi som har
medlemmer i alle fylkene, MÅ ha aktiviteter i hvert fylke?? Det går jo ikke for en liten forening. Hva
mener dere her??

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Innlevert
4/12/2019

Generelle kommentarer og merknader
Dersom tilskuddet skal måles etter aktivitetskriterier, må disse være i tråd med målsettingen for
tilskuddsordningen, slik at interessepolitisk arbeid og service til medlemmer sidestilles med
likepersonsarbeid.
I følge dokumentet ofte stilte spørsmål, datert 21.5.2015, overlater regelverket ”i stor grad til
organisasjonene selv å være voktere av likepersonsbegrepet og innholdet i det”. Etter vår mening har
regelverket heller motsatt effekt, og snevrer inn likepersonsbegrepet. Likepersonsarbeidet og
rapporteringsarbeidet knyttet til dette er oppleves omfattende sett i lys av vektingen av dette i
forhold til det totale tilskuddet.
Det oppleves at fokuset interessepolitikk, påvirkning og service til medlemmene blir underordnet.
Svært mye av arbeidet som gjøres i vår organisasjon faller utenfor regelverkets definisjon. Dersom
det skal rapporteres på aktivitet må samtlige mål i ordningen være definert og tellende, herunder
interessepolitikk og service til medlemmene.
Da tilskuddsordningene for driftstilskudd og likepersonsarbeid ble slått sammen, forventet vi en
forenkling av ordningen. Foreslåtte regelverk oppleves heller å ha større dokumentasjonskrav enn
før. Når rapportering av likepersonsarbeid allerede er utfordrende, ser vi at det vil være svært
uheldig å innføre flere rapporteringskrav. NTF tror ikke det er mulig er å få til et system på
aktivitetsrapportering som ikke blir skjevt og tolket ulikt. I tillegg er det krevende å få frivillige til å
rapportere og høye rapporteringskrav gjør at organisasjonene ikke får registrert all aktivitet. NTF
mener derfor at rapporteringskravet til likepersonsaktivitet bør fjernes helt.
Likepersonsarbeid bør ses på som en del av organisasjonens arbeid for å sikre gode møter med våre
medlemmer, og legge til rette for møteplasser for medlemmene.
Det vil etter vår mening derfor være mer hensiktsmessig å måle organisasjonene på bakgrunn av
deres organisering av likepersonsarbeidet og rutiner for oppnevning sikring av likepersonenes
kompetanse, heller enn å rapportere på hvor mange aktiviteter den enkelte utfører.
Regelverket har medført langt større arbeid for tillitsvalgte, likepersoner og ansatte enn før.
Mye av dokumentasjonsarbeidet er i tillegg flyttet fra det sentrale leddet til de lokale leddene og den
enkelte likeperson. Dette betyr at i tillegg til å legge mer arbeid på de frivillige lokale kreftene, må det
fra sentralt hold brukes mye tid på opplæring, oppfølging og innhenting av rapporteringer. Der det
administrative arbeidet før var knyttet til søknaden og rapporteringen, er det nå krav på langt flere
områder.
Det er utfordrende å få alle frivillige til å rapportere alle aktiviteter og høye rapporteringskrav gjør at
organisasjonene ikke får registrert all aktivitet.
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 1. Mål
Ingen kommentar

Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 2. Opplysningsplikt
Ingen kommentar
Kapittel 1. Innledende bestemmelser - § 3. Kriterier for måloppnåelse
Dersom tilskuddet skal måles etter aktivitetskriterier, må disse være i tråd med målsettingen for
tilskuddsordningen, slik at også interessepolitisk arbeid og tilbud til egne medlemmer sidestilles med
likepersonsarbeid. Dersom en ikke klarer å finne hensiktsmessige måter å måle alle de tre
målsettingene på, bør aktivitetskravet fjernes.
Kapittel 2. Definisjoner - § 4. Generelle definisjoner
i) NTF er positive til at nedsatt kognitiv funksjon er tatt med i definisjonen av nedsatt funksjonsevne.
j) Når interessepolitisk arbeid er definert, bør det også defineres hva en brukerrepresentant er.
Forslag:
Brukerrepresentant: En person med erfaring som pasient eller pårørende som den enkelte
organisasjon har godkjent som representant for organisasjonen i strategiske utvalg, fora og
prosjekter, for å ivareta brukerperspektivet.
Kapittel 2. Definisjoner - § 5. Kontingent
Ingen kommentar
Kapittel 2. Definisjoner - § 6. Tellende medlem
Ingen kommentar
Kapittel 2. Definisjoner - § 7. Dokumentasjon av medlemstall
Ingen kommentar
Kapittel 2. Definisjoner - § 8. Tellende lokallag
Kapittel 2. Definisjoner - § 9. Dokumentasjon av tellende lokallag
Ingen kommentar
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
a) Oppsøkende likepersonsarbeid
Vedrørende teksten "en samtale mellom medlem og likeperson":
Likepersoner snakker ofte med personer som ikke er medlem i organisasjonen, og det bør ikke være
nødvendig å være medlem for å kunne motta tilbudet om en likepersonssamtale. Ved heller å kalle
de man snakker med for personer i organisasjonens målgruppe inkluderer man både pasienter og
pårørende, enten de er medlem eller ikke. Det kan ikke forventes at en likeperson skal sjekke om
vedkommende de snakker med er oppført i et medlemsregister. Ingen av våre tillitsvalgte eller
likepersoner har fri tilgang til vårt medlemsregister. Det vil heller ikke være i tråd med
personvernhensynet å gi slik tilgang til våre likepersoner. Vi ønsker å bistå alle som trenger det,
uavhengig av medlemsskap.
Vedrørende krav om minstetid for samtaler:
Kravet til at en likepersonssamtale må vare mer enn 20 minutter må fjernes.
Samtalens lengde er uvesentlig for samtalens innhold og betydning, og det kan ikke kreves å
registrere antall minutter samtalen varte. Mange av våre medlemmer har utfordringer med å finne
fram i offentlige regler og forstå hvilke etater / myndigheter som har ansvar for hva. Samtaler av kort
varighet, som hjelper mottaker i å finne fram i regelverk og mellom etater, vil derfor ofte være av
helt avgjørende betydning for at den som trenger hjelp.

Krav som ikke kan kontrolleres og etterprøves må unngås. Å skulle registrere samtalenes varighet, i
tillegg til allerede økte krav om rapportering for våre likepersoner er lite hensiktsmessig.
B og C) Samtalegruppe, aktivitetsgruppe og likepersonskurs
Det oppleves utfordrende at det gis poeng per dag en aktivitet gjennomføres. Med få medlemmer og
lange reiseavstander er det for mange ikke mulig gjennomføre arrangementer en ettermiddag. Dette
medfører at det blir for kostbart å arrangere aktiviteter av lengre varighet, som er helt nødvendig for
små organisasjoner. Problemstillingen gjelder også svært mange av våre fylkeslag. Ofte må det
brukes helger for å få dette til. Regelverket er derfor ikke tilpasset små organisasjoner med lavt
rekrutteringsgrunnlag.
Det foreslås derfor at det gis uttelling per aktivitetstime (45 min), heller enn per dag. På den måten
vil arrangementer over en hel dag eller flere dager få bedre uttelling.
b) Samtalegruppe, aktivitetsgruppe
Kravet til at samtalegrupper og aktivitetsgrupper skal ledes av en likeperson er utfordrende. Det bør
være tilstrekkelig at en likeperson er til stede ved slike aktiviteter.
Det gir videre liten mening at en aktivitet får poeng dersom en likeperson er til stede, mens den ikke
har verdi om et ”ordinært” styremedlem er til stede.
Slik regelverket foreslås må i praksis alle styremedlemmer i vår organisasjon oppnevnes som
likepersoner. Dette fordi alle i styret må bidra på ulike aktiviteter for å fordele arbeidsmengden.
Dette medfører store krav til opplæring av likepersoner. I praksis betyr dette at vi bruker store
ressurser, både økonomisk og menneskelig, for at våre aktiviteter skal være tellende økonomisk.
Å legge til rette for nettverksbygging og erfaringsdeling mellom medlemmer bør verdsettes i seg selv.
På denne måten vil medlemmer komme i kontakt med andre med lengre og mer bearbeidet erfaring,
selv om vedkommende ikke er offisielt oppnevnt som likeperson. Å legge til rette for samtale- og
aktivitetsgrupper bør dekke definisjonen om likepersonsarbeid som en organisert overføring av
personlige erfaringer mellom personer med funksjonsnedsettelser og mellom pårørende i §4.
Når det gjelder kravet til at aktiviteten skal være temabasert, bør det være deltagernes behov for
erfaringsutveksling som bør være styrende, ikke hva likepersonen mener at deltagernes har behov
for. Temakravet bør derfor fjernes.
Kapittel 2. Definisjoner - § 11. Tellende likeperson
NTF er sterkt uenig i at det stilles et minstekrav til aktivitet for likepersoner for å kunne være
tellende.
Det er stor variasjon i hvor mye likepersonene kan bidra. Noen kan bidra mye- andre mindre. I tillegg
er det ulikt fra likeperson til likeperson hvor de utøver mesteparten av sitt arbeid. Vi har flere
likepersoner som av ulike årsaker strever med å delta ved personlig fremmøte på aktiviteter som er
tilgjengelig på telefon via vår web- side og Facebook. Disse gjør et svært viktig arbeid for
organisasjonen og er en viktig del av vår likepersons- tjeneste. De er verdifulle bidragsytere til andre
former for erfaringsdeling, og det blir feil om ikke disse skal være tellende likepersoner.
Det bør være tilstrekkelig at likepersoner er en person den enkelte organisasjon selv har definert til å
ha en særskilt rolle i organisasjonens likepersonsarbeid.
Det er etter vår mening viktigere å sikre at organisasjonene har gode rutiner for organisering av
likepersonsarbeidet og rutiner for oppnevning og kvalitetssikring av sine likepersoner.
Definisjonen av tellende likepersoner anbefales å beskrives før definisjonen av tellende
likepersonsaktiviteter, slik at § 10 og §11 bør bytte plass.
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
Det må defineres hva likepersonstelefontjenester er.

Dette ser ut som en gjeninnføring av likepersonskontakttjeneste som forelå i tidligere regelverk, og
som ble fjernet igjen i 2017. NTF er positive til gjeninnføring av telefontjeneste, såfremt det blir mulig
for organisasjonene å organisere dette slik det er mest hensiktsmessig for dem. Eksempelvis var det
ikke tilstrekkelig at en organisasjon hadde en liste med telefonnummer til likepersoner på sin
nettside, og det forelå krav om et felles telefonnummer å ringe til med en bestemt åpningstid.
For flere av våre medlemmer vil det være vanskelig å ringe et slikt fellesnummer, der de ikke vet
hvem som svarer, og det kan være vanskelig å forholde seg til åpningstider. Vi har organisert våre
likepersoner etter alder, og om de er pårørende eller selv har TS, og alle er presentert med bilde. På
denne måten er det lett å finne frem til «riktig» likeperson, i tillegg til at de kan nåes store deler av
dagen/ kvelden.
Regelverket kan ikke inneholde beskrivelser med "og lignende". Det skaper rom for skjønn og ulike
tolkninger. Det må videre foreligge konkret liste over hva regnes som andre former for
erfaringsdeling. Brosjyrer, medlemsblader og nyhetsbrev bør også defineres som andre former for
erfaringsdeling.
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
Dokumentasjonskrav av tiltakene innenfor andre former for erfaringsdeling, må samsvare med de
definerte formene for dette i § 12 og poengberegning i § 19. Brosjyrer, medlemsblader og nyhetsbrev
bør defineres som andre former for erfaringsdeling.
Å kreve dokumentasjon av erfaringsutveksling om det å leve med diagnose/funksjonsnedsettelse på
nett og chattjeneste via en skjermdump, bilde eller lignende strider mot hensynet til personvern, og
blir enda et dokumentasjonskrav i tillegg til alt annet.
Å bruke "eller lignende" påpekes igjen som lite hensiktsmessig i et regelverk. Det skaper rom for
skjønn og ulike tolkninger. Det må foreligge konkret liste over hva regnes som andre former for
erfaringsdeling og hvordan dette skal dokumenteres.
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 14. Organisasjoner som omfattes av forskriften
Ingen kommentar
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 15. Unntaksbestemmelse for sjeldne diagnoser
Ingen kommentar
Kapittel 3. Kriterier for å motta tilskudd - § 16. Tilskudd gis ikke til følgende
Ingen kommentar
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 17. Innholdet i driftstilskuddet
Ingen kommentar
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 18. Basistilskuddets størrelse
Ingen kommentar
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
f) Poengberegning av andre former for erfaringsdeling må samsvare med definisjonene i §12 og §13.
Den foreslåtte poengberegningen gir lite mening når former for erfaringsdeling snevres inn til
telefon, chatt og digitale plattformer, mens former som for eksempel medlemsblad og brosjyrer er
definert i § 13, men ikke i §12 og § 19.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 20. Beregning av nettopoeng

Ingen kommentar
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 21. Mål med gruppeplassering
Ingen kommentar
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 22. Definisjon av ekstrakostnader
Ingen kommentar
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 23. Innplassering i grupper
At organisasjonens medlemsmasse har stor geografisk spredning og at samlinger på landsbasis er
kostbart, er tilfelle for svært mange mindre organisasjoner. Organisasjonenes størrelse bør har
betydning for gruppeplassering i tillegg til ekstrakostnader knyttet til medlemmene, om målet med
likere mulighet til å gjennomføre effektivt organisasjonsarbeid skal ivaretas. Den variable
poengberegningen av antall medlemmer er ikke tilstrekkelig alene til å dekke dette.
Kapittel 5. Gruppeplassering - § 24. Søknad om endring av gruppeplassering
Ingen kommentar
Kapittel 6. Uttrappings- og sammenslåingstilskudd - § 25. Uttrappingstilskudd
Ingen kommentar
Kapittel 6. Uttrappings- og sammenslåingstilskudd - § 26. Sammenslåingstilskudd
Ingen kommentar
Kapittel 7. Dokumentasjonsbestemmelser - § 27. Generelt om dokumentasjon
Ingen kommentar
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 28. Krav til søker
Ingen kommentar
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 29. Søknadsfrist
Ingen kommentar
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 30. Ufullstendige søknader
Ingen kommentar
Kapittel 8. Søknad og revisjon - § 31. Revisjon
Ingen kommentar
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 32. Utbetaling
Ingen kommentar
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 33. Tilskuddsmottaker
Ingen kommentar
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 34. Hva tilskuddet ikke kan benyttes til
Ingen kommentar
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 35. Opplysning om vedtak
Ingen kommentar
Kapittel 9. Kunngjøring, utbetaling og klage - § 36. Klageadgang

Ingen kommentar
Kapittel 10. Kontroll og sanksjoner ved brudd på forskriften - § 37. Kontroll
Ingen kommentar
Kapittel 10. Kontroll og sanksjoner ved brudd på forskriften - § 38. Sanksjoner ved brudd på
forskriften
Ingen kommentar
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 39. Ekspertutvalget
I følge regelverket "bør" fire av de faste medlemmene i utvalget ha forankring blant organisasjonene
som mottar driftsstøtte i denne ordningen. Ordlyden ønskes endret til "skal".
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 40. Departementet
Ingen kommentar
Kapittel 11. Tilskuddsmyndighetene - § 41. Direktoratet
Ingen kommentar
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser - § 42. Paraplyorganisasjoner
Ingen kommentar
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser – § 43. Døvblindes organisasjoner
Bakgrunnen for direktoratets tildeling av særskilt nasjonalt driftstilskudd til organisasjonene
Foreningen Norges døvblinde (FNDB) og Landsforbundet for kombinert Syns- og
Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) bør komme frem i regelverket.
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser - § 44. Stiftelser
Bakgrunnen for direktoratets tildeling av særskilt nasjonalt driftstilskudd til il stiftelsene SOR og Klar
Tale bør komme frem i regelverket. Stiftelser omfattes heller ikke av kriteriene i kapittel 3.
Kapittel 13. Ikrafttredelse og dispensasjonsbestemmelser - § 45. Ikrafttredelse
Ingen kommentar
Kapittel 13. Ikrafttredelse og dispensasjonsbestemmelser - § 46. Dispensasjonsbestemmelser
Ingen kommentar

Høringssvar: Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes
organisasjoner
Generelle kommentarer
Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-ung) ønsker
å takke for muligheten til å la seg høre. Vi stiller seg bak ordningens intensjon om å stimulere
til likestilling, mestring, aktivitet og deltakelse i samfunnet. PEF og PEF-ung mener
forutsigbare, trygge og gode ordninger for en stabil økonomi i organisasjonene er et meget
viktig virkemiddel for å oppnå nettopp dette. Vi ser derfor positivt på at ordningen omgjøres
fra regelverk til forskrift, og således gjøres mer stabil og mindre variabel.
Om forenkling
Administrasjonen til PEF og PEF-ung jobber sammen. Vi forholder oss til flere ulike
regelverk, og synes det er positivt at ordningen samkjører begrepsdefinisjoner med eks.
driftsstøtte gitt av Fordelingsutvalget og følger Kulturdepartementets veileder for
tilskuddsordninger. Det er bra at det ryddes i begrepsbruk og at forskriften tydeliggjøres.
Skjevfordeling og aktivitetskrav
At ordningen følger en degressiv modell og slik utjevner forskjellen mellom store og små
organisasjoner synes vi er positivt. I denne sammenheng er det positivt at det nå stilles
aktivitetskrav til både tellende lokallag og - likepersoner. Det er viktig å sikre at «sovende
lokallag og – likepersoner» ikke genererer poeng som fører til en skjevfordeling av midler.
Det er likevel viktig å være seg bevist at organisasjoners mandat og virke er mye mer enn
likepersonsarbeid, og at driftsstøtte, og dens forutsigbarhet, er viktig for å sikre at
organisasjonene kan nå medlemmenes behov. Midlene skaper rom til å arrangere
kompetansehevende treff, bedrive interessepolitisk arbeid, svare på høringer, bedrive
folkeopplysning mm. For PEF og PEF-ung er det særs viktig at noen form for aktivitet ikke
vektes urettmessig tungt opp mot andre. Denne friheten opplever vi at ivaretas gjennom ett
tilskudd basert på struktur med et grunntilskudd av en viss størrelse. At BUFDIR i dette
forslaget får myndighet til å fastsette grunntilskuddet, anser vi som positivt. Det er BUFDIR
som har kontakt med og kjenner organisasjonene. Vi opplever at BUFDIR strekker seg langt

ovenfor oss, og at direktoratets intensjoner er å tilse at organisasjonene har reelle muligheter
til trygg og god drift.
Interessepolitikk og brukermedvirkning
PEF og PEF-ung deltok på FFOs innspillsmøte hvor også representanter fra BUFDIR stilte.
Ett av temaene som ble adressert var interessepolitikk. Noen organisasjoner, særskilt de
organisasjonene med større sekretariat, etterspurte måter å få uttelling for interessepolitisk
arbeid. Det ble etterspurt måter for å måle interessepolitisk aktivitet og påvirkning. Dette
stiller vi oss kritiske til. Vi mener det vil gagne større organisasjoner med kapasitet til å svare
på mange høringer og stille personer til disposisjon for råd og utvalg. Brukermedvirkning er
en form for interessepolitikk, og vil således være del av denne debatten. Det er store
variasjoner i hvor mange høringer og brukerråd med relevans som finnes for de ulike
funksjonsnedsettelsene. Store politiske muskler kreves for å sette sine utfordringer på
politisk dagsorden, og sålede påvirke hvilke høringer som kommer. Dersom antall høringer
vil være utslagsgivende kan det gå inflasjon i antall høringssvar, noen med mer substans enn
andre, for å genere poeng. Det vil gi merarbeid for dem som utlyser høringer, og slik trenere
prosessen. Dessuten vil det kreve mer administrasjon å skulle rapportere på
interessepolitikkens mange nyanser, samt definere hvilken aktivitet som er tellende. Vi synes
kravet om interessepolitisk aktivitet er positivt, men ønsker ikke at flere moment skal
rapporteres på detaljnivå. En slik rapportering vil også være et økonomisk insentiv for
organisasjonene til dreie måten vi arbeider for å oppnå størst mulig økonomisk uttelling.

Konkrete kommentarer

Tellende likepersonsaktivitet
I §10, a– tellende likepersonsaktiviteter er det tydeliggjort varighetskrav innenfor
oppsøkende likepersonsarbeid, samtalegruppe og aktivitetsgruppe samt kurs. Det stiller
også krav om at den som benytter likepersonstjenesten er medlem. Dette er to krav PEF og
PEF-ungfinner problematisk. Kravet om medlemskap er problematisk på flere nivå.
Likepersonsstjenesten er en tjeneste man benytter når man har behov for råd og veiledning.
Mange opplever å være i en sårbar situasjon. Likepersoner har taushetsplikt. Tjenesten vår er
delt inn geografisk, men man kan velge å benytte seg av likepersoner som ikke hører til der
du bor. Det kan være flere grunner til å velge en person som bor ett annet sted, blant annet at
du kjenner likepersonene der du bor og ikke ønsker å vise din sårbarhet for hen. Kravet om

medlemskap kan gi en vridning i tjenesten slik at man får et dårligere tilbud ut i fra
medlemsstatus. Det er ikke alle som har råd til å være medlem, eller som har oppnådd en så
høy grad av aksept at de meldes seg inn. Likepersonstjenesten er et steg i retning av aksept
og mestring. Å stille spørsmål om medlemskap under samtalen kan gi samtalen en uønsket
brodd, og mindre vilje til å bruke tid på brukeren. Vi stiller også spørsmål til om det er i tråd
med personvernforordningen å gi alle likepersoner tilgang til medlemssystemet for å kunne
sjekke brukers medlemsstatus. Og mener det er brudd på taushetsavtalen mellom bruker og
likeperson dersom likeperson må kontakte administrasjonen for å vite om personen er
medlem eller ikke.
Det er ikke samtalens varighet, men samtalens substans som bestemmer dens nytte. Målet
med likepersonstjenesten er å stimulere til økt mestring, samt være en arena hvor man trygt
kan lette på trykket og oppleve ekte forståelse. Også samtaler av kortere varighet kan gi
svært god nytte for personene som benytter seg av tjenesten. Vi mener kravet om 20
minutters varighet i denne sammenheng ikke oppnår kravets intensjon. Vi mener kravet kan
føre til underrapportering, spesielt av personer som er pliktoppfyllende. Noen ganger er
man ikke sikker på når samtalen startet, og likepersonen kan derfor ikke med sikkerhet vite
at samtalen varte mer enn 20 minutter.
Andre former for erfaringsdeling, § 12
Vi opplever det som positivt at formuleringene er løse nok til å romme mange måter å
organisere, men tydelig nokk til å legge føringer på hva som ansees som poenggivende
aktivitet og ikke. Spesielt positivt er det at telefontjenesten igjen ansees som poenggivende
likepersonsaktivitet.
Når det gjelder rapportering for likepersonsarbeid på digitale plattformer, er det viktig å
understreke at evt. skjermdump ikke skal inneholde opplysninger som vil stride mot krav
innenfor GDPR.
Aktivitetskrav til likeperson
I foreslått forskrift stilles det krav til aktivitet og kompetanse for tellende likepersoner. Dette
er bra. § 11 første ledd definerer en tellende likeperson som en som har gjennomført
likepersonsaktivitet innen 31.12 i grunnlagsåret. Det står ikke definert at likepersonens

aktivitet skal være aktivitet etter §10 tellende aktiviteter. PEF og PEF-ung forstår av § 11
første avsnitt at også andre former for erfaringsdeling, jfr. § 12, medberegnes i
likepersonsaktivitet som kan gjøre en likeperson tellende.
§ 11 andre ledd stiller krav til kvalitet på likepersoner. At likepersoner skal inneha kunnskap
og at det skal være mekanismer for kvalitetessikring er bra. Vi forstår av avsnittet at ett
tillitsverv som likeperson ikke er nok i seg selv, men at organisasjonene står ansvarlige for å
ha egne rutiner for å tilse at likepersonene innehar den kompetanse og personlig egnethet
som rollen krever.
Generelt opplevde vi stor usikkerhet rund § 11 i sin helhet under FFOs samling hvor også
BUFDIR deltok. Vi mener derfor det er fornuftig å synliggjøre paragrafens intensjon på en
måte som ikke krever juridiske forkunnskaper, god kjennskap til lovverket eller regelverkets
intensjon. Dette for å hindre under eller overrapportering.

Oslo 23.04.19

Tord Johansen
Leder PEF

Gudbjørg Dahl
Leder PEF-ung

Terje Nordengen
Generalsekretær

Maren Awici-Rasmussen
Organisasjonsrådgiver

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen
Innlevert
3/29/2019 9:36:21 AM

Generelle kommentarer og merknader
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen har gått gjennom høringsnotatet om ny forskrift for
tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Vi vil med dette avgi vårt høringssvar.
Vi er en interesseorganisasjon for flere diagnoser med komplekse og sammensatte behov, en av
diagnosene hører til i sjeldengruppen. Tilskuddsordningen er svært viktig for oss for eksistensielt
grunnlag. Vår organisasjon er liten med under 800 medlemmer. Disse bor spredt rundt i alle landets
fylker.
Vi støtter de endringene som er gjort for å gjøre en forenkling av tilskuddsordningen, videre har vi
ingen innsigelser på at dette reguleres som egen forskrift.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
Her mener vi at samtale mellom medlem og likeperson bør innbefatte en telefonsamtale og ikke kun
som personlig oppmøte.
Vi har ikke mulighet til å oppsøke medlemmer med personlig fremmøte når behovet for
erfaringsdeling er til stede. Dette på grunn av store geografiske avstander og liten medlemsmasse, i
tillegg til nedsatt mobilitet blant mange av medlemmene. Mye av erfaringsdelingen foregår i dag per
telefon eller skype.
Videre er vi da uenig i at likepersons-telefon, skype og liknende skal dekkes av andre former for
erfaringsdeling.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Kommentar til §19 e: Vi vil gjøre oppmerksom på at her tror vi det må sneket seg inn en feil på antall
tellende likepersoner som skal motta 45 poeng
Kommentar til §19 f: Vi finner det fortsatt uklart hva som menes med chat-tjeneste eller liknende, og
hva som er forskjell på utveksling på chatt og digitale plattformer?
Vi mener at en lukket gruppe på Facebook og personlig melding/messenger bør telle med som
henholdsvis digital plattform og chattetjeneste. Og viser også her til liten medlemsmasse, geografiske
avstander og nedsatt mobilitet.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Rådgivning Om Spiseforstyrrelser
Innlevert
4/16/2019
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
c) Vi meiner det er uheldig at ein får poeng for lokallag, men ikkje for lokale senter/kontor, sjølv om
aktiviteten hos desse kan vere vel så stor. Vi meiner at forskrifta burde endrast for å tilgodesjå
medlemsretta aktivitet også ved lokale avdelingar som ikkje er organisert som lokallag. Å gjere lokale
avdelingar om til lokallag er eit arbeid som vil krevje store administrative ressursar, og vi meiner at
organisasjonar som heller vel å bruke desse ressursane på å skape lokal aktivitet, burde kunne få
poeng for dette.
f) Vi meiner det i både tidlegare regelverk og ny forskrift blir lagt for stor vekt på medlemstal i forhold
til aktivitetsnivå i organisasjonane. Vi er positive til at det i ny forskrift er foreslått å gi poeng for
andre former for erfaringsdeling, herunder likepersonstelefon og chat-teneste, men meiner at ein
burde tilgodesjå aktivitetsnivået i slike tenester, då det her kan vere stor variasjon. Rådgivning Om
Spiseforstyrrelser har til dømes hatt ein stor auke i antall henvendelsar til vår landsdekkande chatteneste dei siste åra, men ville etter foreslåtte forskrift ikkje fått poengmessig uttelling for denne
auken. Vi meiner tilgjengelegheit i tenestene (opningstider), antall henvendelsar og/eller antall
likepersonsdagar også her bør ligge til grunn for poengfordeling.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge)
Innlevert
4/23/2019

Generelle kommentarer og merknader
Vi er positivt at retningslinjene for tilskuddet kommer i forskriftsform.
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
Spafo Norge har også noen kommentarer til §10 a) Oppsøkende likepersonarbeid: En samtale
mellom medlem og likeperson.
Spafo Norge og sikkert de aller fleste organisasjoner driver utstrakt likepersonsaktivitet ovenfor
mennesker med våre diagnoser uten å begrense det til personer som er medlem. Veldig mye av
likepersonsarbeidet vi gjør er ovenfor mennesker som nettopp har fått en diagnose eller er i
prosessen med å få en diagnose, eller pårørende som er bekymret for sine som nettopp har fått en
diagnose eller jobber for å få en diagnose. Vi spør aldri om folk er medlem, vi hjelper der det trengs.
Ordlyden bør derfor endres slik at medlemskap ikke er en forutsetning for at vi kan hjelpe.
Spafo Norge stusser også litt over ordlyden på oppsøkende arbeid i forhold til at den skal være en
samtale på over 20 minutter. Hovedtyngden av oppsøkende arbeid for oss er på sykehus,
rehabiliteringsteder og mestring- og læringssenter. Hvor vi har stand betjent av likepersoner for å
være en støtte og noen å snakke med. Når man har fått en diagnose trenger en kunnskap og lærdom
om diagnosen man har fått. Dette er også viktig når man er på rehabilitering og trenger å treffe noen
som har levd med diagnose en stund og fått et avklart forhold til den. I disse settingene treffer
likepersonen normalt flere, noen snakker lenge og noen kort. Til nå har vi regnet en slik aktivitet som
en aktivitet uavhengig av hvor mange man har snakket med eller hvor lenge. Vi syns teksten her må
bli mer utfyllende slik at det ikke blir tvil om hva som regnes som aktivitet. Betyr forslaget at vi nå
kan regne flere aktiviteter om man i en slik setting snakker med flere over 20 min eller er det den
totale lengden på aktiviteten som må overstige 20 min? Om aktiviteten ikke teller med mindre vi har
hatt minst en samtale på minimum 20 min betyr jo det at vi må vurdere om vi kan sende folk ut på
slikt oppsøkende arbeid da det koster en del i reise og i tid for likepersonene våre. Vi annonserer
alltid i sosiale medier slikt oppsøkende virksomhet. Slik at selv de som ikke er på sykehuset,
mestring- og læringssenter eller rehabiliteringssted kan komme innom om de ønsker. Samtidig vet vi
at vi treffer mange som sliter med sykdommen sin i disse settingene. Det er her vi virkelig kan gjøre
en forskjell ved at folk kan få snakke med noen som har levd med sykdommen en stund og funnet en
måte å takle dette på. Det å bare kunne gå bort å prate litt med noen som står på en stand et sted
man alt er, er en litt mindre bøyg enn må ta opp telefonene for å ringe oss.
Kanskje burde oppsøkende aktivitet deles i to; for den som er via stand og når mange og den som er
til en mot en, som nok er mer vanlig for eksempel for kreftpasienter. De har lengre tid hvor de er
innlagt på sykehus enn for eksempel våre pasienter. For denne en til en, oppsøkende aktiviteten er
nok 20 minutter et greit tids krav.
Spafo Norge foreslår å endre teksten I § 10 a) til:

§ 10 a) Oppsøkende likepersonarbeid: En samtale mellom en likeperson og den som oppsøker
likeperson på stand, eller ber om å bli oppsøkt av en likeperson en til en.
Samtaler en til en må ha en varighet på minimum 20 minutter. Er aktiviteten en stand hvor
likepersoner gjør seg tilgjengelig for samtale, må standen ha en varighet på minimum 45 minutter og
annonsert i hensiktsmessige kanaler i forkant.
Kapittel 2. Definisjoner - § 11. Tellende likeperson
Spafo Norge finner det positivt at det settes krav til aktivitet for likepersoner i § 11.
Kapittel 2. Definisjoner - § 12. Andre former for erfaringsdeling
Veldig positivt at forskriften i § 12 vil inkluderer erfaringsdeling via chattjeneste, digitale plattformer
som nettsider, sosiale medier, podcast og lignende som likepersonarbeid. Det er her Spafo Norge når
flest og vi legger ned mye resurser på å nå ut til flest mulig.
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
Når det gjeler § 13 om dokumentasjon av aktivitet av tiltakene innenfor andre former for
erfaringsdeling, jf.§ 12 og § 19 første ledd bokstav f) vil Spafo Norge si at skjermdump av en del
aktiviteter er uproblematisk, men skjermdump av chatt/mail vil jo utlevere den vi snakker med og
ikke være ok. Der må det at vi annonserer at vi har tjeneste være tilstrekkelig av hensyn til
personvern og GDPR.

Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Stiftelsen SOR
Innlevert
2/26/2019
Kapittel 12. Særskilte bestemmelser - § 44. Stiftelser
Dette ser helt fint ut i nåværende situasjon,
Det er mange som jobber for at Stiftelsen TV BRA også skal komme inn under denne bestemmelsen,
og gis særskilte midler gjennom statsbudsjettet fra og med 2020. Dersom det er en omfattende
prosess å endre forskriften, kan det jo allerede nå åpnes opp for at også andre stiftelser kan komme
inn under denne særskilte bestemmelsen. Dersom det ikke er en omfattende prosess, kan det stå
som det gjør i dag.
For ordens skyld nevner vi at også ønsker at SORs inkluderingstiltak HELT MED skal komme inn under
denne bestemmelsen så fort som mulig, men at de midlene fortsatt kanaliseres gjennom Stiftelsen
SOR.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Postboks 2233
3103 Tønsberg
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Høringsuttalelse – Tilskudd til
funksjonshemmedes organisasjoner
Innledning
Unge funksjonshemmede takker for invitasjonen til å svare på høringen «Ny forskrift for
tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner». Vi ser det som svært positivt at regelverket
nå foreslås endret til forskrift. Forskrift krever høringsrunde for endring, noe som sikrer
medvirkning fra organisasjonene. Unge funksjonshemmede er også positive til svært mange
av de konkrete endringsforslagene som nå foreligger, men har samtidig noen bemerkninger
som vi håper direktoratet tar med videre i arbeidet med utarbeidelse av forskriften.
Om rapportering og dokumentasjon om likepersonsaktivitet
På oppdrag fra BUFdir lanserte Rambøll i mai 2018 sin rapport «Evaluering av
regelverksendringer – Tilskuddsordningen tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner». I
Rambølls rapport påpekes det at dagens poengsystem er utformet på en måte som gjør at
organisasjonene legger sterk vekt på antall likepersoner og antall likepersonsaktiviteter. Et
sterkt fokus på likepersoner og likepersonsaktiviteter mener Unge funksjonshemmede i seg
selv er positivt, men dersom poengsystemet stimulerer organisasjonene til å fokusere på
kvantitet fremfor kvalitet i dette arbeidet, frykter vi at poengsystemet motvirker intensjonen med
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ordningen. Et slikt fokus vil nettopp kunne føre til et dårligere tilbud til kronisk syke og
funksjonshemmede som er medlem av organisasjonene.

I utgangspunktet ser ikke Unge funksjonshemmede nødvendigvis behovet for å måle antall
likepersonsaktiviteter og likepersoner og å gi poeng for dette. Unge funksjonshemmede er av
den oppfatning at organisasjonene selv vet hva som er det beste for sine medlemmer. Det
sittende styret til hver enkelt organisasjon er valgt av og blant sine medlemmer på en
demokratisk

måte

og

er

bundet

av

prioriteringer

vedtatt

av

sine

landsmøter/generalforsamlinger og vedtekter. Aktivitetene, tiltakene og prioriteringene som de
ulike styrene selv ønsker å gjennomføre mener vi derfor med stor sikkerhet vil være i tråd med
medlemmenes egne interesser. Settes det kriterier for hvilke aktiviteter man skal få poeng for
og ikke, vil regelverket potensielt kunne føre til at medlemmenes egne interesser ikke blir
ivaretatt. Dette mener vi ikke er hensiktsmessig, og faktisk i strid med det som nå foreslås som
kriterier for måloppnåelse i tilskuddsordningen. For å oppnå målet med ordningen foreslår
BUFdir nå at «Organisasjonene skal arbeide for medlemmenes interesser…», altså et forslag
som potensielt strider med poengsystemet. Slik poengsystemet er i dag vil organisasjonene
etterstrebe å arbeide for BUFdir sine interesser og krav, men ikke nødvendigvis medlemmenes
interesser og ønsker.

For eksempel vil likepersonsaktiviteter for mange organisasjoner være det foretrukne
satsningsområdet, mens for andre vil det være andre tiltak som er til det beste for deres
medlemmer.

Dette

kan

eksempelvis

dreie

seg

om

politisk

påvirkningsarbeid,

informasjonskampanjer, utarbeidelse av brosjyrer, plakater, e-læringsvektøy og filmer for å
nevne noe. Dette tas det ikke hensyn til i dagens regelverk. Til tross for at vi ser problemer ved
at det i dag ikke gis poeng for enkelte tiltak og aktiviteter, ønsker vi å presisere at Unge
funksjonshemmede ikke er forkjemper for flere kriterier inn i ordningen, snarer tvert imot. Unge
funksjonshemmede mener det fortsatt vil oppstå urettferdigheter og skjevheter dersom man
gir poeng for andre typer tiltak og aktiviteter. Det mest rettferdige mener vi i stedet er å fjerne
eksisterende poeng for aktivitet og i større grad basere seg på basistilskudd og antall
medlemmer, lokallag og fylker med tellende medlemmer som variabler.

Nå som regelverket først er slik det er i dag, ser vi at det kan være vanskelig å gjøre omfattende
endringer på kort sikt. Et forslag i første omgang kan derfor være å minske betydning av antall
likepersoner og likepersonsaktiviteter sett i sammenheng med total tildeling. Med andre ord
mener vi at basistilskuddet og tilskuddet som gis for antall medlemmer, fylker med medlemmer
og lokallag bør økes, og at øvrig variabelt tilskudd tilsvarende senkes.
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Om ekspertutvalget
Unge funksjonshemmede gir i likhet med FFO sin fulle støtte til endringsforslaget knyttet til
ekspertutvalget. Å utvide med én organisasjonsrepresentant samt sikre at utvalget har
tilstrekkelig

bredde

innenfor

organisasjonskompetanse,

fagkompetanse

og

erfaringskompetanse er bra sett vår side. Det står ikke spesifikt i høringsbrevet hvor den siste
organisasjonsrepresentanten

skal

rekrutteres.

Mange

ungdomsorganisasjoner

er

tilskuddsberettiget. I og med at ungdomsperspektivet er det som fra før ikke har vært vektlagt,
er det naturlig at Unge funksjonshemmede får anledning til å foreslå denne representanten.
Om likepersonens rolle i likepersonsaktivitet
Slik regelverket er i dag må alle likepersonsaktiviteter i form av samtalegruppe og
aktivitetsgruppe ledes av en likeperson for at aktiviteten skal være poengberettiget. Dette
mener Unge funksjonshemmede ikke er hensiktsmessig eller nødvendig. Vi mener faktisk
dette er i strid med ordningens formål. I henhold til BUFdir forslag til forskrift må
organisasjonene kunne «legge til rette for medlemmenes mulighet til å påvirke og delta i
organisasjonen» dersom de skal oppfylle kriteriene for måloppnåelse i ordningen. Unge
funksjonshemmede mener likepersonsaktiviteter er ypperlige anledninger for organisasjonene
til nettopp å legge til rette for medlemmenes mulighet til å påvirke og å delta, gjennom å la
medlemmene lede og utføre aktiviteten. Unge funksjonshemmede ser dermed ingen grunn til
at likepersonsaktiviteter ikke kan ledes av øvrige medlemmer og/eller frivillige, så lenge en
likeperson er til stede under aktiviteten.
Mer åpenhet rundt gruppeplassering
Unge funksjonshemmede støtter seg på høringssvar sendt inn av Ung Kreft, NORILCO og
Brystkreftforeningen og mener det under § 23 i forskriften bør legges til følgende punkter:
«All dokumentasjon knyttet til vedtak om egen gruppeplassering, herunder søknad, eventuell
saksbehandling

og

vedtak

skal

ligge

tilgjengelig

for

den

enkelte

organisasjon

i

søknadsportalen.»
«Tilskuddsbrevet skal inneholde informasjon om alle organisasjoner i ordningen sin
gruppeplassering og størrelse på tilskudd.»

Om tellende likepersonsaktiviteter
Unge funksjonshemmede støtter seg også her på høringssvar sendt inn av Ung Kreft,
NORILCO og Brystkreftforeningen og mener at § 10 a) i forskriften bør endres til:
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«Oppsøkende likepersonsarbeid: En likepersonssamtale mellom en person i organisasjonens
målgruppe og likeperson i organisasjonen som foregår ved personlig fremmøte.»
Vi mener en slik endring, hvor det fokuseres på organisasjonens målgruppe i stedet for
organisasjonens medlemmer, vil samsvare mer med hvordan oppsøkende likepersonsarbeid
utføres i praksis. Ikke alle som mottar dette er medlem i organisasjonene, men arbeidet er ikke
mindre betydningsfullt av den grunn.
Øvrige kommentarer
Unge funksjonshemmede er positive til flere av forslagene til forenkling som foreligger i
forslaget fra BUFdir, slik som at kravet om særattestasjon fra revisor bortfaller og at det ikke
lenger vil være krav om beskrivelse av likepersonsaktivitetene. Videre støtter vi den foreslåtte
oppdaterte skalaen for poengberegning per medlem. Denne endringen vil komme de mindre
organisasjonene til gode uten at det vil få betydelige konsekvenser for de andre
organisasjonene. Vi er også svært positive til forslaget om at antall poeng gitt for medlemmer
skal øke noe i prosentandel av totale poeng. Dette vil medføre at betydningen av antall
likepersonsaktiviteter til gjengjeld må reduseres, noe vi mener skaper større rettferdighet og
innflytelse over egne midler for organisasjonene. Dette er en utvikling vi gjerne ser fortsetter.

Vennlig hilsen,
Leif-Ove Hansen
Generalsekretær
Unge funksjonshemmede
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Høringssvar
Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Organisasjon
Voksne med medfødt hjertefeil
Innlevert
4/23/2019
Kapittel 2. Definisjoner - § 10. Tellende likepersonsaktivitet
a) Vi har ikke et krav om at man må være betalende/tellende medlem for å benytte tilbudet om
likeperson. Det er ikke aktuelt å sjekke om personen som ber om å få snakke med noen har betalt
kontingenten først.
b) Hva er en temabasert samling? For en samtalegruppe gir det mening, men for en aktivitetsgruppe
blir det mer uklart hva som ligger i temabasert. Hva med sosiale arrangementer for at medlemmene
skal bli kjent og bygge relasjoner, for eksempel en middag/et kinotreff? Bowlingtreff? Fint med
utdypning her.
Kapittel 2. Definisjoner - § 13. Dokumentasjon av tellende likepersoner, tellende
likepersonsaktiviteter og andre former for erfaringsdeling
En skjermdump eller et bilde av en chat; dette faller neppe inn under krav om anonymitet,
taushetsplikt og GDPR-lovverket generelt. Det må være andre muligheter for å synliggjøre
aktiviteten.
Kapittel 4. Driftstilskudd - § 19. Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
a) Poengberegning etter antall medlemmer:
For oss som ligger omtrent akkurat på 500 medlemmer, vil hoppet opp til neste gruppe oppleves
stort. Vi må ha 623 medlemmer for å nå samme poengsum som 499 medlemmer gir.

