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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.

