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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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