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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.

