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Høringssvar – Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner 

 
Unge funksjonshemmede takker for anledning til å avgi høringssvar på nytt utkast til regelverk. 
Dette er særdeles viktig sak for flere av våre medlemsorganisasjoner. Samtidig merker vi oss 
at vi ikke er nevnt i sammenheng med SAFO og FFO, til tross for at vi representerer flere 
medlemmer og over 10 ganger så mange organisasjoner som SAFO.  
 
Innledningsvis vil vi peke på noen av de utfordringene vi har opplevd med dagens ordning. 
Dernest ønsker vi å argumentere for hvorfor ungdomsorganisasjoner for funksjonshemmede 
og kronisk syke bør få innpass i ordningen. Vi vil også kommentere de enkelte delene av 
utkastet, men da med utgangspunkt i at ungdomsorganisasjonene får innpass i ordningen.  
 
Som utgangspunkt for ønsket om at ungdomsorganisasjonene skal inn i dagens ordning viser 
vi til Stortinget sin innstilling på statsbudsjettet for 2012:  
 

Komiteen viser til at likemannsarbeid og ferie- og fritidsaktiviteter er viktige for alle, men 
har en særlig funksjon for unge som skal lære seg å leve med en diagnose eller 
funksjonsnedsettelse. Det kan være et selvstendig poeng at ungdom får slik støtte og 
opplæring fra annen ungdom i tilsvarende situasjon og i samme livsfase. Komiteen er 
orientert om at selvstendige barne- og ungdomsorganisasjoner ikke mottar støtte til 
likemannsarbeid og ferie- og fritidstiltak på selvstendig grunnlag. Komiteen er kjent med 
at tilskuddsordningene nå er under evaluering, og forutsetter at denne omfatter 
hensynet til ungdom slik at en kan styrke selvhjelpsarbeid og velferds-, ferie- og 
fritidstiltak uavhengig av alderssammensetningen i medlemsmassen i organisasjonene 
som søker. 

 
Unge funksjonshemmede opplever ikke at evalueringen i tilstrekkelig grad omfattet hensynet til 
ungdom. Stortingets arbeids- og sosialkomité følger opp denne innstillingen med innstillingen 
til budsjett for 2013, der komiteen skriver:  
 

Komiteen viser til at likemannsarbeid og ferie- og fritidsaktiviteter er viktige for alle, men 
har en særlig funksjon for unge som skal lære seg å leve med en diagnose eller 
funksjonsnedsettelse. Det kan være et selvstendig poeng at ungdom får slik støtte og 
opplæring fra annen ungdom i tilsvarende situasjon og i samme livsfase. Komiteen er 
orientert om at selvstendige barne- og ungdomsorganisasjoner fremdeles ikke mottar 
støtte til likemannsarbeid og ferie- og fritidstiltak på selvstendig grunnlag, selv om dette 
har blitt påpekt i tidligere innstillinger, jf. Innst. 15 S (2011–2012). Komiteen er kjent 
med at Bufdir har fått i oppdrag å legge frem forslag til nytt regelverk for ordningen, og 
forutsetter i den forbindelse at denne omfatter hensynet til ungdom slik at en kan styrke 
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selvhjelpsarbeid og velferds-, og ferie- og fritidstiltak uavhengig av 
alderssammensetningen i medlemsmassen i organisasjonen som søker.  
 
 
Komiteen forutsetter at nytt regelverk vil gi alle demokratisk oppbygde organisasjoner 
som jobber for funksjonshemmede lik tilgang til tilskuddsordningen for 
funksjonshemmedes organisasjoner, uavhengig av alderssammensetning i 
medlemsmassen. 

 
Unge funksjonshemmede mener at formuleringen i forslagets § 6 under punktet: «tilskudd gis 
ikke til» er direkte motstridende med Stortinget sin intensjon og legger derfor til grunn at barne- 
og ungdomsorganisasjoner får tilgang til ordningen.  
 
 
1. Kort beskrivelse av utfordringene med dagens ordning, fra et 
ungdomsorganisasjonsperspektiv.   
 
Aktivitetsmidler mangler til de funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner  
I tidligere avslag til en av våre medlemsorganisasjoner vises det til at tilskuddsordningen er 
rettet inn mot funksjonshemmedes organisasjoner, og at ungdomsorganisasjoner dermed 
faller utenfor intensjonen med tilskuddsordningen. Ungdomsorganisasjonene bes i avslaget 
søke Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. 
 
Andre ungdomsorganisasjoner får tilskudd til aktiviteter fra andre steder enn ordningen for 
driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. De henter kun driftsmidler fra denne 
ordningen. Eksempler på organisasjoner som henter aktivitetsmidler og driftsmidler fra andre 
plasser er Natur og Ungdom, som får støtte fra Miljøverndepartementet, 4Hs støtte fra 
Landbruksdepartementet og Skeiv Ungdoms støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det 
er uheldig dersom funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner ikke har anledning til å søke 
om aktivitetsmidler fra andre ordninger.  
 
Funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner dras mellom to ordninger 
Nemda skriver i sitt avslagsbrev til en av våre medlemsorganisasjoner at å godkjenne 
ungdomsorganisasjonene som tilskuddsberettigede vil stimulere til en oppdeling av 
funksjonshemmedes organisasjoner. Nemda hever dette vil være i strid med intensjonen med 
tilskuddsordningen. Unge funksjonshemmede noterer seg at intensjonen med 
tilskuddsordningen strider klart mot intensjonen i driftstøtte til ungdomsorganisasjoner, hvor 
hensikten er å premiere selvstendig og demokratisk ungdomsarbeid.  
 
Avslag på vilkårlig grunnlag 
Våre medlemsorganisasjoner får avslag på det vi opplever som et urimelig grunnlag. En av 
våre medlemsorganisasjoner har for eksempel fått avslag med begrunnelse i at de i sitt 
medlemskap ikke er eksklusive for personer med diagnose. Vi synes denne begrunnelsen 
virker vilkårlig, siden ca. 80 prosent av organisasjonene som mottar støtte i dagens ordning 
heller ikke har et slikt eksklusivt medlemskap.  
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2. Hvorfor funksjonshemmedes og kronisk sykes ungdomsorganisasjoner bør få 
innpass i ordningen.  
Stort sett alle Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner har et vesentlig fellestrekk - 
likemannsarbeidet. Dette er et arbeid som ofte er ressurskrevende og ikke støttes andre 
steder, derfor er tilgang til støttemidler til likemannsarbeid essensielt for Unge 
funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner.  
 
Det er i formålsparagrafen for støtteordningen beskrevet at formålet med ordningen er å:  
 

Styrke mulighetene for frivillige organisasjoner til å jobbe mot diskriminering og for 
likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet. Tilskuddsordningen 
skal legge til rette for medlemmenes deltakelse i organisasjonen, og for at 
organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid og gi service og likemannstilbud til 
egne medlemmer. 

 
I motsetning til forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner der formålet 
beskrives som: 

 
Formålet med tilskuddsordningene er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i 
barne- og ungdomsorganisasjonene. Tilskuddsordningene skal stimulere 
organisasjonene til engasjement og medansvar nasjonalt og/eller internasjonalt, og 
sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati.  

 
Slik Unge funksjonshemmede opplever det er det ikke noen motsetning mellom formålet med 
de to ordningene, og ser ikke noe prinsipielt grunnlag for at funksjonshemmedes og kronisk 
sykes ungdomsorganisasjoner ikke skal kunne få støtte fra begge ordningene.  
 
Videre er det ikke ualminnelig at barne- og ungdomsorganisasjoner får støtte fra 
Fordelingsutvalget og samtidig mottar støtte fra sitt sektordepartement. Unge 
funksjonshemmede ser derfor ikke noen grunn til at dette prinsippet ikke skal være gjeldende 
for våre medlemsorganisasjoner fordi sektordepartementet for begge ordninger er BLD.    
 
Videre ønsker vi å problematisere at, dersom formuleringen i forslaget opprettholdes, vil 8 
voksenorganisasjoner som i dag får tilskudd til et viktig barne- og ungdomsarbeid miste dette 
tilskuddet.    
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3. Generelt om forslaget  
Unge funksjonshemmede syns det er særlig positivt at forslaget til ny ordning sikrer en 
gjennomsiktighet og objektivitet i tildelingen som vi lenge har etterlyst. For de av Unge 
funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner som i dag får støtte fra Fordelingsutvalget mener 
vi at det vil være forholdsvis enkelt å forholde seg til det forslåtte regelverket, siden 
regelverkene har visse likhetstrekk. 
 
3.1 Inngangskriteriene  
Unge funksjonshemmede mener det er positivt at det gis unntak for minimums 
medlemsgrense for små og sjeldne diagnoser. Vi ønsker imidlertid å peke på at 
ungomdsorganisasjoner som kun organiserer en gitt aldersgruppe (for eksempel 15-30 år) har 
et ytterligere begrenset medlemspotensiale, og anbefaler at det tas høyde for dette i det 
endelige regelverket.  
 
Unge funksjonshemmede ber om at 

 Det tilføyes en setning i kapittel 3 paragraf 6 om at organisasjoner som grunnet 
kombinasjonen av alders- og diagnosebegrensning på medlemsmassen aldri vil kunne 
oppfylle kravet om antall tellende medlemmer har dispensasjon fra kravet om 250 
medlemmer.      

 
3.2 Overgangsordning 
Unge funksjonshemmede ser viktigheten av en overgangsordning som sikrer organisasjonene 
som allerede er i ordningen tid og mulighet til å innstille seg på det nye regimet. Vi er imidlertid 
også opptatt av at det blir mulig for nye organisasjoner å komme inn i ordningen dersom de 
oppfyller kravene i regelverket. Informasjon om støtteordningen til potensielle organisasjoner 
er spesielt viktig i etableringsfasen.  
 
3.3. Utfordringer med grunnlagsår, søknadsår og tilskuddsår 
Unge funksjonshemmede er positive til modellen med grunnlagsår, søknadsår og tilskuddsår 
slik den er fremlagt i forslaget. Men vi ønsker samtidig å peke på, at det for små 
organisasjoner med varierende aktivitet, kan bli vanskelig å fungere optimalt under et slikt 
regime. Unge funksjonshemmede er derfor opptatt av at denne modellen suppleres med en 
initiativstøtte der likemannsinitiativer som er utenfor organisasjonens vanlig aktivitet kan danne 
grunnlag for økt støtte i tildelingsåret. Såfremt aktiviteten avholdes i tildelingsåret. 
 
Unge funksjonshemmede anbefaler at: 

 Det opprettes en initiativstøtteordning innen regelverket som gjør det mulig å planlegge 
likemannsaktiviteter av innovativ karakter i søknadsrådet og motta støtte til aktiviteten i 
tildelingsåret.  
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3.4 Ekspertutvalg 
Unge funksjonshemmede er positive til opprettelsen av et ekspertutvalg, spesielt da vi 
opplever at det kan sikre gjennomsiktighet i tildelingsprosessene. Vi ønsker imidlertid å gjøre 
oppmerksom på viktigheten av at utvalget innehar en representant med erfaring fra 
ungdomsorganisasjonene da disse ofte opplever spesielle utfordringer. 
Ungdomsorganisasjonene har ofte hyppigere utskifting av tillitsvalgte og ingen eller bare 
deltidsansatte. Noe som sett i forhold til flere voksenorganisasjonene gjør dem spesielt 
sårbare. Unge funksjonshemmede er derfor opptatt av at noen som er kjent med de 
funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner har en plass i ekspertutvalget. Vi mener at det 
blir kunstig å låse utvalget sammensetning til FFO med 72 medlemsorganisasjoner og SAFO 
med tre medlemsorganisasjoner uten å inkludere Unge funksjonshemmede med 32 
medlemsorganisasjoner. Det viktigste premisset må være at utvalget består av tre 
representanter som samlet har en bredde i organisasjonsbakgrunn og kompetanse. 
 
Unge funksjonshemmede ber om at: 

 § 28 endres slik at det er bredden i organisasjonskompetanse som vektlegges, 
herunder erfaring fra ungdomsorganisasjonene.  
 

 
3.5 Likemannsordningen 
For Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner er tilgangen på likemannsmidler det 
absolutt viktigste, men det er ikke alltid en sammenheng mellom det å være medlem i en 
diagnoseorganisasjon og det å delta på likemannsaktiviteter. Mange av våre 
medlemsorganisasjoner har likemannstilbudd som er rettet mot nydiagnostiserte og deres 
pårørende. Et krav om medlemskap, for å kunne motta dette tilbudet, vil svekke et svært viktig 
tilbud for mange unge.  
 
Unge funksjonshemmede mener at: 

 Likemannsarbeid rettet mot ikke-medlemmer også bør gi uttelling på lik linje med 
likemannsarbeid rettet mot medlemmer.  
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3.6 Dokumentasjon av likemannsaktiviteter  
I utkastet til regelverk er det lagt opp til at likemannsarbeidet skal dokumenteres med 
deltakerliste med navn og adresse. Unge funksjonshemmede opplever det som svært 
problematisk at personer med funksjonshemninger og kroniske sykdommer må registreres på 
en slik måte. Det er vår forståelse at sammenhengen av diagnoseopplysningen som ofte vil 
fremgå av organisasjonsnavnet eller aktivitetsnavnet og koblingen til navn og adresse er å 
regne som sensitive personopplysninger jf. Lov om behandling av personopplysninger. Vi ser 
imidlertid at det er lov for foreninger der personen har medlemskap å oppbevare slike 
opplysninger, men er skeptisk til å utsette disse opplysningene til kontroll av tredjepart (revisor 
eller bufdir) og opplever dette i strid med gjeldende personvernlovgivning.   
 
En annen utfordring med forslaget til regelverk er at det ikke gir uttelling for 
likemannsaktiviteter der ikke-medlemmer er målgruppen. For mange organisasjoner er en stor 
del av likemannsaktivitetene åpne, lavterskel aktiviteter der medlemskap ikke er et krav. Ofte 
er det slike aktiviteter som fungerer rekrutterende, i og med at mange brukere først melder seg 
inn etter å ha deltatt på aktiviteter.  
 
Unge funksjonshemmede ber om at:  

 Kravene til dokumentasjon av deltakelse på likemannsaktiviteter tilpasses slik det er i 
tråd med personvernlovgivningen. 

 Dokumentasjon av likemannsaktiviteter gjøres gjennom vurdering av regnskap for de 
enkelte aktivitetene. Eventuelt supplert med en signert beskrivelse av aktiviteten. 

 Likemannsaktiviteter for ikke-medlemmer gir uttelling på lik linje med aktiviteter rettet 
mot medlemmer. 

 
3.7 Medlemsbegrepet  
Forholdet mellom tellende medlemmer og medlemmer kan bli vanskelig å forholde seg til for 
noen organisasjoner. Spesielt organisasjoner for personer med diffuse lidelser eller personer 
med psykiske lidelser som ikke er konstante. Vi opplever det derfor som problematisk at et 
tellende medlem skal ha nedsatt funksjonsevne. Dessuten er det godt mulig å ha en alvorlig 
kronisk sykdom uten på ha nedsatt funksjonsevne.  
Videre dekker begreper, slik det er fremlagt, ikke personer som har vært gjennom behandling 
og er medisinsk friske, men enda trenger likemannskurs for å komme tilbake til hverdagen. 
Dette finner vi også svært problematisk.  
 
Unge funksjonshemmede anbefaler at 

 Begrepet tellende medlemmer utvides til å omfatte personer som grunnet en diagnose 
eller funksjonsnedsettelse (nåværende eller tidligere) innehar et medlemskap i 
organisasjonen. 

 Det innføres et krav om at personer som innehar verv i styrende organer i 
organisasjonen overveiende består av personer som er omfattet medlemsdefinisjonen.   
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3.8 Driftstilskudd fra flere ordninger 
Unge funksjonshemmede er opptatt av at ungdomsorganisasjonene får tilgang til ordningen. 
Samtidig ser vi utfordringene med å motta driftsstøtte fra flere ordninger. Vi mener i midlertid at 
dette kan løses ved å gi et redusert basistilskudd for organisasjoner som får støtte til drift fra 
andre ordninger. Dette må selvfølgelig ses i forhold til formålet med støtteordningen, og er 
primært relevant der ordningene i noe omfang støtter sammen formål. En organisasjon kan 
godt være samfunnsengasjerende for barn og unge og samtidig være en 
interesseorganisasjons for funksjonshemmede og motta støtte til begge formål.  
 
Unge funksjonshemmede anbefaler at: 

 Det gis mulighet for å tildele en redusert basisbevilling for organisasjoner som mottar 
driftsstøtte fra andre ordninger i tilfeller der driftsstøtten i begge ordninger gis på 
grunnlag av de samme medlemmene.  

 
 
Avslutning 
Avslutningsvis ønsker Unge funksjonshemmede et nytt, og mer gjennomsiktig regelverk 
velkommen. Unge funksjonshemmede ber om å bli involvert i prosessen med utformingen av 
dette, på lik linje med andre paraplyorganisasjoner for funksjonshemmedes organisasjoner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
 
Martin Kaasgaard Nielsen 
Generalsekretær  - Unge funksjonshemmede  
+47 48 60 25 11 // martin@ungefunksjonshemmede.no  
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