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BAKGRUNN



• Målet med tilskuddsordningen er å styrke mulighetene for 
frivillige og demokratiske landsomfattende organisasjoner 
for personer med funksjonsnedsettelse til å jobbe mot 
diskriminering og for likestilling av personer med 
funksjonsnedsettelser i samfunnet.

• Tilskuddsordningen skal legge til rette for medlemmenes 
deltakelse i organisasjonene, og for at organisasjonene kan 
drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi et 
tilbud til egne medlemmer.

Formålet



Statsbudsjettet, kap. 352, post 70

Kultur- og likestillingsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir)

Forskrift om tilskudd til 
funksjonshemmedes organisasjoner 
(21.8.2019) 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-08-21-1141


Brukes til:

Driftstilskuddet skal gå til 
oppgaver som normalt er en del 
av den interne og eksterne 
kjernevirksomheten i 
organisasjonen i samsvar med 
vedtekter, formål og 
aktivitetsplan.

Ikke brukes til:

- Ekstraordinære avskrivninger

- Nedskriving av tidligere 
underskudd

- Utgifter i 
forretningsvirksomhet, herunder 
forlagsvirksomhet og lignende

- Investeringer i fast eiendom 
uten at direktoratet på forhånd 
har samtykket til dette.

Hva skal tilskuddet brukes til?



Grunnlagsår

2021

Søknadsår

2022

Tilskuddsår

2023



INNGANGSKRAV



˃ Frivillige og demokratiske landsomfattande organisasjoner av og for 
personer med funksjonsnedsettelse kan søke om tilskudd.

˃ Alle søkere må tilfredsstille inngangskravene i §14 i forskriften. Det finst
unntak for organisasjoner som organiserer personer med sjelden diagnose i 
forskriften § 15.

˃ Søkere som ikke lenger tilfredsstiller inngangskravene i ordningen (minst
250 medlemmer og/eller medlemmer i minst fire fylke), og som heller ikke
kan søke om unntak på grunnlag av at man organiserer en sjelden diagnose, 
kan i stedet søke om uttrappingstilskudd. Se forskriften § 25.

˃ Søkere som tidligere har mottatt tilskudd gjennom ordingen og som vil slå
seg sammen kan søke om sammenslåingstilskudd. Se forskriften §26

˃ Organisasjoner nevnt under kap. 12. Særskilte bestemmelser i forskriften, 
har en annen søknadsfrist.

Hvem kan søke om tilskudd?



˃ Minst 250 medlemmer i grunnlagsåret

˃ Tellende medlemmer med adresse i minst 4 fylker og gi et tilbud til
medlemmene i disse fylkene i grunnlagsåret

˃ I overveiende grad bestå av personer med funksjonsnedsettelseog deres
pårørende

˃ Være representative for den gruppe personer med funksjonsnedsettelse
den representerer

˃ Ha som formål å forbedre livsvilkår for personer med funksjonsnedsettelse
og jobbe for deres interesser

˃ Arbeide for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for gruppen de 
organiserer

˃ Drive på ideelt og ikke-kommersielt grunnlag og eventuelt overskudd må
tilfalle organisasjonen eller andre samfunnsnyttigeformål

§14 – Kriterier for å kunne motta tilskudd



˃ Virksomheten kan ikke være i strid med norsk lovgivning.

˃ Egne vedtekter som klargjør formål, selvstendighet, 
organisasjonsform og oppbygging for sentralledd, 
eventuelt også regionledd dersom organisasjonen har det.

˃ Gjennom sine vedtekter vise at organisasjonen har en 
demokratisk oppbygging, alle medlemmer som har fylt 15 
år skal ha lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og 
rett til å la seg velge som representant.

§14 - forts.



˃ Personer med funksjonsnedsettelse og pårørende skal ha 
flertall i alle styrende organer

˃ Landsmøte hvert 4. år. Landsmøtet må være suverent og 
ha fullmakt til å fatte endelig vedtak i alle saker.

˃ Dersom landsmøtet ikke er åpent for alle medlemmer, skal
representanter med rett til å stemme på landsmøtet være
valgt av og blant medlemmene i organisasjonen.

˃ Et sentralstyre valgt av landsmøtet/årsmøtet, som har den 
daglige og/eller øverste ledelse av organisasjonen mellom
landsmøtene.

§14 - forts.



˃ Organisasjonen må ha drevet ordinær virksomhet, og ha 
årsmelding og årsregnskap med revisjonsberetning, for de 
siste to årene før søknadsåret. 
• Dersom omsetningen for et av eller begge årene faller 

under 200 000 kr er det tilstrekkelig med erklæring fra 
en valgt internrevisor, fremfor revisjon av en 
statsautorisert revisor. Tilskuddsmottaker kan unntaksvis 
fravike kravet dersom det foreligger særskilte grunner.

˃ Organisasjonen må ved søknadstidspunktet være registrert 
i Enhetsregisteret og ha organisasjonsnummer.

§14 – forts.



˃ Gir Bufdir råd ved behandlingen av søknader om 
tilskuddsberettigelse og for å plassere 
organisasjonene i grupper etter kap. 5.

˃ Består av åtte medlemmer og fire varamedlemmer.
• Fire medlemmer + en vara oppnevnes av Bufdir
• Fire medlemmer + 3 varamedlemmer skal ha 

forankring blant organisasjonene.

˃ Liste over personer i utvalget og protokoller fra 
utvalgsmøtene finner dere på Bufdir.no

Ekspertutvalget



Hvordan fordeles tilskuddet?



Basistilskudd

• 2 * grunnbeløpet i folketrygden (2022: kr. 212 798)

• Gis ikke til organisasjoner som mottar basistilskudd fra 
tilskuddsordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner

Variabelt tilskudd

• (Medlemmer, lokallag, likepersoner, likepersonsaktiviteter, 
andre former for erfaringsutveksling) * Gruppeplassering

Driftstilskuddet består av



˃ Antall tellende medlemmer – fra 5 poeng per medlem

˃ Antall tellende lokallag – fra 50 poeng per lokallag

˃ Antall tellende likepersoner – fra 60 poeng per likeperson

˃ Antall tellende likepersonsaktiviteter – fra 16 poeng per 
dag.

˃ Andre former for erfaringsutveksling – 350 poeng for 
likepersonstelefon, 350 poeng for utveksling av erfaring 
med diagnose/funksjonsnedsettelse via digitale 
kommunikasjonsløsninger.

Variabelt tilskudd §19 – tellingstidspunkt 31. 
desember i grunnlagsåret



Gruppeplassering

˃ Organisasjonene plasseres i ulike grupper basert på betalt og ubetalt ressursbruk for 
organisasjonsaktivitet knyttet til funksjonsnedsettelse, som påløper ut over de 
kostnader som normalt vil være å anse som ordinær organisasjonsdrift innenfor denne 
ordningens formål.

˃ Det er mulig å søke om endring i gruppeplassering dersom det har gått 3 år siden første 
vedtak ble fattet.

˃ Gruppe 1: organisasjoner med ingen til svært lave ekstrakostnader (1.0)

˃ Gruppe 2: organisasjoner med lave ekstrakostnader (1.1)

˃ Gruppe 3: organisasjoner med moderate ekstrakostnader (1.3)

˃ Gruppe 4: organisasjoner med høye ekstrakostnader (1.6)

˃ Gruppe 5: organisasjoner med svært høye ekstrakostnader (2,0)



˃ 426 medlemmer

˃ 10 lokallag

˃ 5 likepersoner

˃ 23 likepersonsaktiviteter

˃ Likepersonstelefon

˃ Erfaringsutveksling via 
digitale kommunikasjonsløsninger

˃ Gruppe 2 (1,1)

Organisasjon som eksempel



˃ 426 medlemmer (426 * 5 = 2130)

˃ 10 lokallag (500 poeng)

˃ 5 likepersoner (5*60 =300)

˃ 23 likepersonsaktiviteter (23*16 = 368)

˃ Likepersonstelefon (350 poeng)

˃ Erfaringsutveksling via digitale 
kommunikasjonsløsninger (350 poeng)

˃ Gruppe 2 (3 998 *1,1 = 4 397,8)

Organisasjon som eksempel



Modell for å finne årets tilskudd

212 798

294 653 507 451





SØKNADSPROSESS
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˃ Søknadsfristen er 15. september 2022.

˃ Saksbehandlingen vil foregå i perioden september-januar. 
Vedtaksbrev i januar.

˃ Utbetaling av tilskuddet skjer med 50% i januar og 50% i juni/juli.
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Viktig informasjon om søknaden for 2023 



˃ Organisasjonen velger selv om de vil bruke 2019 eller 2021 som grunnlagsår 
• (dvs. medlemstall, lokallag etc. for perioden 1.1.2019-31.12.2019 eller for perioden 1.1.2021-31.12.2021)

˃ Ved uvanlig lave grunnlagstall i 2019 eller 2021 kan organisasjonen søke om å benytte et 
gjennomsnitt av poengene for grunnlagsårene 2017-2019

˃ Organisasjoner som ikke har mottatt tilskudd i tilskuddsårene 2017-2021 kan velge om 
de vil bruke 2019 eller 2021 som grunnlagsår
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Midlertidige bestemmelser for tilskuddsåret 2023 (§47)



˃ Søknad sendes elektronisk via Bufdirs søknadsportal. 
http://soknadsportal.bufdir.no

˃ Det blir gitt en enkel presentasjon av søknadsportalen senere i presentasjonen

˃ Søknadsskjemaet ble publisert 15.08.2022, og e-post ble sendt til alle som søkte 
om tilskudd i fjor. 

˃ Utlysningen er lagt ut på vår nettside: 
https://ny.bufdir.no/tilskudd/funksjonshemmedes-organisasjoner/

˃ I søknadsskjemaet velger dere grunnlagsåret dere ønsker (2019 eller 2021)

26

Hvordan søke

http://soknadsportal.bufdir.no/
https://ny.bufdir.no/tilskudd/funksjonshemmedes-organisasjoner/


˃ Her er tallene som skal oppgis i søknaden:
• Tellende medlemmer
• Tellende lokallag
• Tellende likepersoner
• Tellende likepersonsaktiviteter

˃ Kryss av dersom organisasjonen har:
• Likepersonstelefontjeneste
• Erfaringsutveksling gjennom digitale kommunikasjonsløsninger

Søknadsgrunnlag i søknaden



˃Organisasjonens sentralledd har ansvaret for å dokumentere de 
opplysningene som er oppgitt i søknaden.

˃ Dokumentasjonen skal ikke sendes inn, med mindre vi etterspør dette. 

˃ Sentralleddet skal oppbevare dokumentasjonen for opplysningene som er 
beskrevet i søknad i fem år regnet f.o.m. 1. januar i grunnlagsåret (se § 27).
• For grunnlagsåret 2021, skal dokumentasjonen oppbevares ut 2025

Opplysningene dere gir skal kunne dokumenteres



˃ Nye søkere (de som ikke mottok tilskudd i 2021) må innvilges 
tilskuddsberettigelse ifb. søknaden for 2023. 

˃ Det er krav om at organisasjonen må ha vært i drift i minst to år før søknadsåret. 
Dvs. at man må ha hatt aktivitet/drift i både 2020 og 2021 for å kvalifisere for 
tilskudd i søknadsåret 2022 (tilskuddsåret 2023), §14 bokstav o.
• Dette dokumenteres gjennom vedlegg i søknaden
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Tilskuddsberettigelse (nye søkere)



˃ Søkere som mottok tilskudd i 2022:
• Årsmelding og årsregnskap med revisjonsberetning for 2021
• Beskrivelse av det interessepolitiske arbeidet for 2021 (ikke nødvendig dersom det er dekket i 

årsmeldingen under overskriften «interessepolitisk arbeid»)
• Organisasjonens vedtekter med endringer (endringer markeres tydelig)
• Ev. begrunnelse for søknad om endret gruppeplassering

˃ Nye søkere (de som ikke mottok tilskudd i 2022):
• Årsmelding og årsregnskap med revisjonsberetning for både 2020 og 2021 
• Beskrivelse av det interessepolitiske arbeidet for 2021 (ikke nødvendig dersom det er dekket i 

årsmeldingen under overskriften «interessepolitisk arbeid»)
• Gjeldende vedtekter
• Begrunnelse for ønsket gruppeplassering
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Vedlegg til søknaden



˃ Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-08-21-1141

˃ Informasjon på Bufdir sine nettsider: 
https://ny.bufdir.no/tilskudd/funksjonshemmedes-organisasjoner/

˃ Denne presentasjonen og opptak fra dagens møte blir publisert på Bufdir sin 
nettside i etterkant.

˃ Vi gir også veiledning per telefon og e-post.
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Veiledning

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-08-21-1141
https://ny.bufdir.no/tilskudd/funksjonshemmedes-organisasjoner/


BUFDIRS SØKNADSPORTAL
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˃ Innlogging: http://soknadsportal.bufdir.no

˃ Hjelpeside: https://bufdir.no/Tilskudd/Hjelpeside_soknadsportal/

˃ Søknadsportalen benyttes til innsending av søknader, rapporter, tilleggsdokumenter, 
klager og mer, samt vil benyttes til all kommunikasjon knyttet til den enkelte søknad.

˃ Første gang man tar i bruk søknadsportalen må det opprettes en bruker. 

˃ Portalen benytter pålogging via ID-porten og gjør oppslag mot enhetsregisteret for å 
hente kontaktopplysninger. 

˃ Organisasjonene må ha en «hovedbruker» (virksomhetsadministrator). Gi beskjed til 
Bufdir om hvem som skal inneha denne rollen.

˃ Husk å holde informasjon om deres organisasjon (spesielt kontonummer) oppdatert!
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Om portalen

http://soknadsportal.bufdir.no/
https://bufdir.no/Tilskudd/Hjelpeside_soknadsportal/
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Menyvalg i portalen: Utlysninger
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Menyvalg i portalen: Opprett søknad
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Menyvalg i portalen: Opprett søknad
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Menyvalg i portalen: Mine søknader
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Menyvalg i portalen: Oppgaver
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Menyvalg i portalen: Virksomhet



Mer informasjon

Kontaktinformasjon
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Rådgiver Karoline Paulen: karoline.paulen@bufdir.no, tlf. 466 18 784
Rådgiver Ida Sophie Kaasa: idasophie.kaasa@bufdir.no, tlf. 466 15 825

Nettside: https://ny.bufdir.no/tilskudd/funksjonshemmedes-organisasjoner/
Søknadsportal: https://soknadsportal.bufdir.no

mailto:karoline.paulen@bufdir.no
mailto:idasophie.kaasa@bufdir.no
https://ny.bufdir.no/tilskudd/funksjonshemmedes-organisasjoner/
https://soknadsportal.bufdir.no/


˃ Likepersonsaktivitetene under forskriftens § 11 
bokstav b og c kan gjennomføres som digitale møter 
(videomøter på teams, skype, zoom og lignende).

˃ Det er krav om at alle deltakerne i møtet må være til 
stede samtidig, og at andre krav i § 11 bokstav b og c 
samt dokumentasjonskravene i § 13 er er oppfylt.

Presisering av tellende likepersonsaktiviteter


