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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.

