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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.

