
 

 

 

 

 

 
Fastsettelse av dagsorden 

Sak GF 01/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

Om dokumentet 

Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene 

skal behandles.  

  

Dokumenter 

- Styrets forslag til dagsorden 

 



 
 
 
 
 
 

 

Forslag til dagsorden for Unge funksjonshemmedes 

generalforsamling 2.-4. november 2018 

Quality Airport Hotel Gardermoen 

 

Tid Sak Behandling Tittel og orientering 

Fredag 2. november  
 

10:00   Gratis og frivillig innføringskurs om 
generalforsamlingen  

 

PROGRAM: 

 En kort introduksjon om hva en generalforsamling er. 

 Hva er de ulike sakene på sakslisten og hva betyr 

de? 

 Forretningsorden og gjennomgang av 

avstemmingsprosedyrer. 

 Tips til debatteknikk. 

 Tid til spørsmål. 

 Tid til å utarbeid endringsforslag til sakene med 

mulighet for å få veiledning. 

 
(NB. For å delta på kurset må man være påmeldt via 
påmeldingsskjemaet til generalforsamlingen). 

13:00   LUNSJ (for deltakerne av innføringskurset) 

16:00   Registrering av deltagerne til 
generalforsamlingen 

17:00   Åpning av møtet 

17:10 GF01/18 Til vedtak Godkjenning av innkalling, konstituering og 
fastsettelse av forretningsorden og dagsorden 
 
I følge vedtektene skal 1. innkallingen sendes 90 dager 
før generalforsamlingen. Andre innkallingen og 
sakspapirene skal sendes delegatene og 
observatørene senest 30 dager før 
generalforsamlingen.  
 

 Opprop av delegater og observatører 

 Godkjenning av innkalling 



 
 
 
 
 
 

 Konstituering, herunder: 

o Valg av ordstyrere 

o Valg av referenter 

o Valg av tellekorps 

o Valg av protokollunderskrivere 

o Valg av redaksjonskomité 

 Fastsettelse av forretningsorden 

 Godkjenning av dagsorden 

17:30 GF02/18 Til orientering Styrets beretning 
Styret fremlegger sin beretning for perioden og 
generalforsamlingen debatterer og behandler 
årsberetningen og kommer med eventuelle merknader. 
 

18:00   PAUSE 
 

18:15 GF11/18 Til 
presentasjon  

Valg 
Valgkomiteen presenterer sin innstilling. Styret 
presenterer sitt forslag til valgkomite og revisor.  
 

18:30 GF06/18 Til 
presentasjon 

Presentasjon av prinsipprogram 
Arbeids- og prinsipprogramkomiteen presenterer sitt 
forslag til endringer i prinsipprogrammet. 

 
18:45 GF07/18 Til 

presentasjon 
Presentasjon av arbeidsprogram 
Arbeids- og prinsipprogramkomiteen presenterer sitt 
forslag til arbeidsprogram for 2019. 

 
19:00   Møtet heves 

19:30   MIDDAG 

22:00   Frist for å levere benkeforslag til valg 

Lørdag 3. november 

09:30   Åpning av møtet med opprop 

09:45 
 

GF03/18 Til orientering Regnskap og revisors rapport 2017 
Regnskapet for 2017 legges frem sammen med 
revisors rapport for perioden. Generalforsamlingen 
debatterer og behandler regnskapet og kommer med 
eventuelle merknader. 

 



 
 
 
 
 
 

10:00 GF04/18 Til orientering Kontrollkomiteens beretning  
Kontrollkomiteen legger frem sin beretning for den 
inneværende styreperioden.  

 
10:15   Workshop 

Prinsipprogrammet og arbeidsprogrammet gås nøyere 
gjennom i workshops. Innspill og endringsforslag 
utarbeides. 

 
12:15   PAUSE, med LUNSJ fra 13:00 

 
13:45 
 

GF06/18 Til debatt Debatt om prinsipprogrammet 
Debatt om forslag til endringer i prinsipprogrammet. 
Deltagerne oppfordres til å presentere sine 
endringsforslag her.  

 
14:15 GF07/18 Til debatt Debatt om arbeidsprogrammet 

Debatt om forslag til nytt arbeidsprogram for 2019. 
Deltagerne oppfordres til å presentere sine 
endringsforslag her.  

 
14:45   PAUSE  

 
15:00 GF08/18  

GF09/18 
Til 
presentasjon 
og debatt 

Budsjett og kontingent 
Styrets forslag til budsjett og kontingent for kommende 
periode legges frem.  

 
15:20 
 

GF05/18 Til 
presentasjon 
og debatt 

Vedtekter 
Endringsforslag til vedtektene presenteres og 
debatteres. 

 
15:50   PAUSE med mellommåltid 

 
16:10 
 

GF10/18 Til 
presentasjon 
og debatt 

Uttalelser 
De innkomne forslagene til uttalelser presenteres og 
debatteres. 

 
16:25 GF11/18 Til 

presentasjon 
Valgtaler 
Det settes av tid til valgtaler fra alle kandidater.  

 
16:45   Møtet heves 

 
17:00   Frist for innlevering av 

 Endringsforslag til prinsipprogrammet  

 Endringsforslag til arbeidsprogrammet 

 Endringsforslag til budsjettet 

 Endringsforslag til uttalelser 



 
 
 
 
 
 

 Forslag til endringer av endringsforslag til 

vedtektene 

 
19:30   FESTMIDDAG 

 
 
 
Søndag 4. november  
08:00   FROKOST 

 
10:00   Åpning av møtet med opprop 

10:15 GF05/18 Til vedtak Behandling av vedtektene 
Generalforsamlingen behandler de innkomne 
forslagene og vedtar eventuelle endringer i vedtektene. 

 
10:55 GF06/18 Til vedtak Behandling av prinsipprogrammet 

Generalforsamlingen behandler de innkomne 
forslagene og vedtar eventuelle endringer i 
prinsipprogrammet. 
 

11:35   PAUSE 
 

11:50 GF07/18 Til vedtak Behandling av arbeidsprogrammet 
Generalforsamlingen behandler de innkomne 
forslagene og vedtar et nytt arbeidsprogram 
 

12:30 GF08/18  
GF09/18 

Til vedtak Behandling av budsjett og fastsettelse av 
kontingent 
Generalforsamlingen behandler de innkomne 
forslagene og vedtar nytt budsjett. 
 

12:50   PAUSE 

13:00   LUNSJ 

13:45 GF10/18 Til vedtak Uttalelser 
Generalforsamlingen behandler de innkomne 
forslagene og vedtar eventuelle uttalelser. 

 
14:05 GF11/18 Til vedtak Valg av 

 
 Styrets leder med ett års funksjonstid  

 Styrets nestleder med to års funksjonstid (i år som 
slutter på partall)  

 To medlemmer til styret med to års funksjonstid (i 
år som slutter på partall) /  

 Tre medlemmer til styret med to års funksjonstid (i 
år som slutter på oddetall)  



 
 
 
 
 
 

 

 To varamedlemmer i prioritert rekkefølge til styret 
med ett års funksjonstid  

 To medlemmer til kontrollkomiteen med ett års 
funksjonstid  

 Leder av valgkomiteen med ett års funksjonstid  

 To medlemmer til valgkomiteen og ett varamedlem 
med ett års funksjonstid.  

 Statsautorisert revisor  

16:00   Heving av møtet og avreise 
 

Nyvalgt leder hever møtet. 
   

 



 

 

 

 

 

 
Konstituering, forretningsorden 

og saksliste  
Sak GF 01/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Om dokumentet 

Konstituering gjennomføres for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av 

møtet. Konstitueringen velges med alminnelig flertall. 

Forretningsorden er møtets egne reguleringer av seg selv. Forretningsorden vedtas 

med alminnelig flertall og kan deretter bare endres med 2/3 flertall. 

Saksliste forteller hva vi behandler.  

 

Dokumenter 

- Styrets forslag til konstituering av generalforsamlingen 

- Styrets forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 

- Saksliste  

 



 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL KONSTITUERING  1 

 2 

Ordstyrer 3 

Styret innstiller på Stian Seland som ordstyrer.  4 

 5 

Referent / protokollfører  6 

Styret innstiller på at sekretariatet har ansvar for protokollføringen under møtet.   7 

 8 

Protokollunderskrivere 9 

Styret innstiller på at Martine Antonsen (styret) og Henrik Daniel Skaalvik (Landsforeningen mot 10 

fordøyelsessykdommer) signerer den ferdige protokollen.   11 

 12 

Tellekorps 13 

Styret innstiller på følgende tellekorps:  14 

Tellekorps 1: Eivind Digranes (sekretariatet), Nikolai Raabye Haugen (styret) og Elena Dahl 15 

(Mental Helse Ungdom) 16 

Tellekorps 2: Torstein Stigum (sekretariatet), Martine Antonsen (styret) og Angelica Bråten 17 

(Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Barn og Ungdom). 18 

 19 

Redaksjonskomitéer  20 

Styret innstiller på følgende redaksjonskomiteer: 21 

Redaksjonskomité for arbeids- og prinsipprogram  22 

- Cathrine Stølan Sundset (Ung Kreft) 23 

- Amund Johannessen Myrvold (Foreningen for hjertesyke barn) 24 

- Marion Alver (Styret) 25 

- Synne Lerhol (sekretariatet, sekretær) 26 

 27 

Redaksjonskomiteen for uttalelser og vedtektsendringer 28 

- Plassen står åpen (interesserte kandidater bes melde sin interesse snarest, og 29 

senest ved behandlingen av denne saken).  30 

- Ina Merkesdal (NORILCO) 31 

- Judee Isabel Ihasee Bjørgan (Styret) 32 

- Tora Hope (sekretariatet, sekretær) 33 



 
 
 
 
 
 

 34 

Forretningsorden for Unge funksjonshemmedes generalforsamling 35 

 36 

§ 1 Generalforsamlingen  37 

Generalforsamlingen behandler de saker som er beskrevet i vedtektene. 38 

§ 2 Representasjon 39 

Medlemsorganisasjoner stiller med delegater og observatører, jamfør vedtektenes 40 

kapittel 2.   41 

§ 2.1. Delegater og observatører 42 

Medlemsorganisasjoner i kategori 1 kan ha opp til tre delegater og en observatør.  43 

Medlemsorganisasjoner i kategori 2 kan ha opp til to delegater og en observatør.  44 

Medlemsorganisasjoner i kategori 3 har en delegat og en observatør. 45 

Delegater har tale-, forslags- og stemmerett.  46 

Observatører har tale- og forslagsrett.  47 

Generalsekretær har tale- og forslagsrett. Organisasjons- og økonomisjef har talerett 48 

i saker som gjelder Unge funksjonshemmedes økonomi. Andre ansatte kan innvilges 49 

talerett av generalforsamlingen.   50 

Ordstyrere gis tale- og forslagsrett i saker angående møtets ledelse. Herunder 51 

forslagsrett til voteringsorden, forretningsorden og dagsorden. 52 

Medlemmer av forberedende komiteer har møterett på forsamlingen og talerett i 53 

saker de har forberedt. Valgkomiteen har også forslagsrett.  54 

§ 3 Konstituering 55 

Styrets leder åpner møtet.  56 

Generalsekretær foretar opprop og telling av delegerte. Eventuelle innsigelser til 57 

kategoriinnplassering av de enkelte organisasjoner må begrunnes i vedtektene, og 58 

legges fram umiddelbart etter opprop. 59 

Styrets leder presenterer forslag til godkjenning av innkalling, forretningsorden samt 60 

forslag til møteledere, redaksjonskomiteer, tellekorps, protokollførere og 61 

protokollunderskrivere. 62 

Møteledelsen overlates så til valgte ordstyrere.  63 



 
 
 
 
 
 

Telling av delegater foretas deretter av tellekorpsene ved endringer i antall 64 

tilstedeværende. 65 

§ 3.1 Mandat for redaksjonskomiteene   66 

Redaksjonskomiteen for prinsipp- og arbeidsprogram og redaksjonskomiteen for 67 

uttalelser består begge av tre medlemmer, som representerer tre ulike 68 

organisasjoner. Det kan ikke være mer enn ett sittende styremedlem i hver 69 

redaksjonskomite.  70 

Representanter for sekretariatet fungerer som uavhengige sekretærer for komiteene, 71 

uten stemmerett.  72 

Komiteene skal samordne innkomne forslag ved å  73 

- lage hefter der alle forslagene er med, nummerert, kategorisert og med 74 

henvisninger til side- og linjenummer  75 

- eventuelt foreslå egne forslag som forener innkomne forslag med samme 76 

intensjon, er gode kompromisser eller er bedre formulert  77 

- eventuelt føre dialog med forslagsstillere, styret eller forberedende komiteer 78 

der det vurderes som hensiktsmessig  79 

Komiteene skal innstille på hvorvidt forslag skal vedtas, avvises eller ansees som 80 

redaksjonelle og ikke realitetsbehandles (det vil si mindre, språklige endringer som 81 

ikke endrer det saklige innholdet).  82 

Komiteene skal legge fram og eventuelt begrunne sine forslag før avstemning.  83 

Komiteene kan foreslå voteringsorden i samråd med ordstyrer.  84 

§ 4 Forhandlinger  85 

Møtet er i utgangspunktet åpent for tilhørere, men kan lukkes av møtets flertall.  86 

§ 4.1. Debatt 87 

Debattene skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse.  88 

 89 

§ 4.1.1. Hovedinnlegg  90 

Hovedinnlegg tegnes ved visning av delegat- eller observatørskilt. Til hovedinnlegg 91 

gis ordet for inntil 3 minutter. Talere som ikke har hatt ordet til hovedinnlegg i 92 

gjeldende debatt prioriteres foran talere som har hatt hovedinnlegg. Delegater 93 

prioriteres foran observatører eller andre med møterett. Prioritering gjelder kun ved 94 

førstegangs tegning. 95 

Møteleder kan utvide taletiden for enkelte delegater dersom møteleder finner dette 96 

nødvendig.  97 



 
 
 
 
 
 

§ 4.1.2. Replikk 98 

Replikk tegnes ved fremvisning av delegat- eller observatørskilt med et farget ark 99 

bak. Der gis inntil to replikker per hovedinnlegg, samt en svarreplikk. Til replikk og 100 

svarreplikk gis ordet for inntil 1 minutt. Det kan gis tredjereplikk dersom et innlegg har 101 

vært rettet direkte mot en person. 102 

§ 4.1.3. Til dagsorden, voteringsorden og saksopplysning 103 

Til dagsorden gis ordet for å foreslå endringer i den fastsatte dagsorden. 104 

Til voteringsorden gis ordet for å foreslå endringer i den foreslåtte voteringsorden. 105 

Til forretningsorden gis ordet for å foreslå endringer i denne forretningsorden. 106 

Til saksopplysning gis ordet for å opplyse eller avklare rene faktiske forhold. 107 

Til forretningsorden, voteringsorden og dagsorden gis ordet umiddelbart etter at 108 

pågående hovedinnlegg med replikkveksling er avsluttet. 109 

Til saksopplysning gis ordet umiddelbart etter at innlegget eller replikken tegningen 110 

kom under er avsluttet. 111 

§ 4.1.4. Skriftlig innlegg 112 

Det er anledning til å få sine innlegg lest opp av ordstyrer. Innleggene tegnes som 113 

beskrevet i paragrafene 4.1.1 til 4.1.3 og leveres skriftlig til ordstyrer eller sendes per 114 

e-post. 115 

§ 4.2. Votering 116 

Voteringer avgjøres normalt med simpelt flertall (flere stemmer for enn mot, blanke 117 

stemmer telles ikke) og håndsopprekning. 118 

Noen voteringer krever absolutt flertall, det vil si at over halvparten av delegatene 119 

stemmer aktivt for. Da teller blanke stemmer i praksis mot.   120 

Skriftlig votering gjennomføres dersom mer enn 1/10 av delegatene krever det. 121 

Forretningsorden vedtas med alminnelig flertall og kan endres ved 2/3 flertall. 122 

Vedtektene endres ved 2/3-flertall, kun forslag levert innen fristen 2 måneder før 123 

møtets begynnelse kan tas opp til behandling. 124 

Prinsipprogrammet vedtas med 2/3-flertall. Dette flertallet må representere minst 50 125 

prosent av de tilstedeværende medlemsorganisasjonene med delegatrett. Det er 126 

mulig å kreve konsensuskontroll av deler av prinsipprogrammet. Ved slik kontroll må 127 

delen som tas opp til votering oppnå fortsatt 2/3-flertall for å bli stående.  128 

Arbeidsprogrammet vedtas med absolutt flertall. Flertallet må bestå av minimum 1/3 129 

av de fremmøtte organisasjonene med delegatrett. 130 



 
 
 
 
 
 

Forslag om prøvevotering tas opp til votering umiddelbart etter at det er foreslått. 131 

Prøvevotering kan ikke omgjøres til gyldig votering. Debatten fortsetter etter 132 

talelisten. 133 

Voteringer ved valg følger reglene under forretningsordenens § 5. 134 

§ 4.3. Andre reguleringer av forhandlingene 135 

§ 4.3.1. Protokoll 136 

Det føres protokoll over forhandlingene. Denne inneholder oversikt over de 137 

tilstedeværende, samtlige organisasjoner som tar ordet, vedtak og stemmetall 138 

dersom stemmer telles. 139 

Protokolltilførsler kan leveres av alle med forslagsrett. Disse må fremlegges muntlig i 140 

debatten og skal være levert skriftlig innen møtets slutt. Andre delegater og 141 

observatører skal gis mulighet til å tilslutte seg protokolltilførselen. 142 

§ 4.3.2. Sette strek 143 

Møtet vedtar å sette strek for debattene med simpelt flertall. Når strek er vedtatt satt 144 

gis det anledning til å tegne seg under påfølgende hovedinnlegg med tilhørende 145 

replikkveksling. 146 

§ 4.3.3. Stryke talelisten 147 

Møtet kan vedta å stryke resten av talelisten uten at de som er oppført får ordet til 148 

debatten. Slikt vedtak gjøres med 3/4-flertall og har umiddelbar virkning. 149 

§ 4.4. Forslag 150 

Alle forslag som ikke er til dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden skal 151 

leveres skriftlig. 152 

Forslag som trekkes av forslagsstiller kan opprettholdes av andre med forslagsrett 153 

selv om strek er satt. 154 

§ 5 Valg 155 

Absolutt flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater åpnes det 156 

for debatt. Deretter foretas ny avstemning. Dersom ingen av kandidatene oppnår tillit 157 

ved absolutt flertall holdes vervet ubesatt. 158 

Alle valg til styre, kontrollkomite, valgkomite og arbeidsutvalg i Unge 159 

funksjonshemmede skal foretas ved skriftlig personvalg dersom det er mer enn én 160 

kandidat eller minst én delegat krever det. Hvis ikke dette er tilfellet kan valget 161 

avgjøres ved akklamasjon eller håndsopprekning. 162 

Om en kandidat under valget taper en kampvotering, kan denne benkes på andre 163 

ledige posisjoner. 164 



 
 
 
 
 
 

§ 6 Tidsfrister 165 

Fristen for å levere benkeforslag til valg settes til klokken 22:00 fredag.  166 

Fristen for å levere endringsforslag til arbeidsprogram, endringsforslag til 167 

prinsipprogram, endringsforslag til uttalelser, endringsforslag til budsjett og forslag til 168 

endringer av endringsforslag til vedtektene settes til klokken 17:00 lørdag 169 

ettermiddag. 170 

Alle forslag skal sendes via digitalt skjema. Link til skjema sendes ut ved åpningen av 171 

møtet.  172 

§ 7 Andre bestemmelser 173 

Spørsmål som ikke er regulert i denne forretningsorden avgjøres av møtet med 174 

alminnelig flertall.  175 
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d. 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge til styret med ett års funksjonstid 198 

e. 2 medlemmer til kontrollkomiteen med ett års funksjonstid 199 

f. Leder av valgkomiteen med ett års funksjonstid 200 

g. To medlemmer til valgkomiteen med ett års funksjonstid, og ett varamedlem 201 
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Vedlegg 1 kategori innplassering  204 

Organisasjon Kategori 

Foreningen for Muskelsykes Ungdom 1 

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom 1 

Mental Helse Ungdom 1 

NORILCOs Ungdom 1 

Norsk Blindeforbunds Ungdom 1 

Norsk Cøliakiforenings Ungdom (NCFU) 1 

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU) 1 

Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-ung) 1 

Ungdiabetes 1 

Ung Kreft 1 

Dysleksi Ungdom 1 

ADHD Norge Ungdom 2 

Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe (BURG) 2 

Voksne med medfødt hjertefeil 2 

Personskadeforbundet LTN Ungdomsutvalg 2 

Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommers ungdom (LMF Ung) 2 

Norges Astma- og Allergiforbunds Ungdomsorganisasjon (NAAFU) 2 

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) 2 

Norsk Forening for Nevrofibromatoses Ungdom 2 

CP-foreningens Ungdomsnettverk 3 

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen 3 

Norsk Dysmeli Forenings Ungdom 3 

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) 3 

Foreningen for Bardet-Biedl syndrom 3 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Ungdom (LHL Ung) 3 

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplantertes Barn og Ungdom 3 

MS-forbundet 3 

Norsk forening for cystisk fibroses Ungdomsråd (NCF) 3 

Norsk forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDSU) 3 

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) 3 

Norsk interesseforening for kortvokste Ungdom (UNiK) 3 

Norsk Stoffskifteforbunds Ungdomsutvalg (NTF) 3 

Norsk Tourette Forenings Barne- og Ungdomsutvalg 3 

Nofus Ung 3 

Norges Fibromyalgi Forbund 3 

Spiseforstyrrelsesforeningen 3 
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Styrets beretning 2018 2 

Unge funksjonshemmede 3 
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Om Unge funksjonshemmede  5 

 6 

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 36 frivillige 7 

ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Siden 1980 8 

har vi jobbet for deltagelse og likestilling for funksjonshemmede ungdommer. I dag er 9 

vi en sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle som jobber med 10 

arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for unge med funksjonsnedsettelser og 11 

kroniske sykdommer.  12 

 13 

Unge funksjonshemmede er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen er demokratisk 14 

og selvstendig, har eget regnskap, eget styre og egne vedtekter. 15 

 16 

Om styrets beretning 2018 17 

 18 

Unge funksjonshemmedes vedtekter slår fast at styrets beretning for siste år skal 19 

sendes medlemsorganisasjonene sammen med andre innkalling til 20 

generalforsamlingen, senest 30 dager før generalforsamlingen starter.  21 

 22 

Denne årsrapporten tar for seg arbeidet i Unge funksjonshemmede fra 23 

generalforsamlingen 2017 til generalforsamlingen 2018. Beretningen tar 24 

utgangspunkt i prioriteringene i arbeidsprogrammet, som ble vedtatt på 25 

generalforsamlingen i 2018. Beretningen gjennomgår først det politiske og deretter 26 

det organisatoriske arbeidet.  27 

 28 

Beretningen ble ferdigstilt 14.09.18.  29 

 30 

 31 

 32 

  33 
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Politiske prioriteringer og utredninger  57 

 58 

Generalforsamlingen i november 2017 valgte å prioritere fire temaer i det 59 

interessepolitiske arbeidet; utdanning, arbeidsliv og levekår, ungdomshelse, og 60 

organisasjonenes rammevilkår. Disse prioriteringene har vært førende for styrets og 61 

sekretariatets arbeid. Se arbeidsprogrammet for hvilke enkeltpunkter som gjelder 62 

innenfor hovedtemaene.  63 

 64 

Ny statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) medførte at arbeidet med 65 

helhetlig strategiplan for likestilling for personer med funksjonsnedsettelser ble utsatt. 66 

Arbeidet kom i gang før sommeren, og Unge funksjonshemmede følger dette tett. 67 

 68 

Utdanning 69 

I 2018 har Unge funksjonshemmede prioritert utdanning høyt. Utdanning for våre 70 

grupper har vært svært omdiskutert i den offentlige debatten, både innen grunnskole, 71 

videregående opplæring og høyere utdanning. Unge funksjonshemmede har særlig 72 

vektlagt oppfølgingen av Nordahl-utvalgets rapport som foreslo radikale endringer i 73 

retten til spesialundervisning og i elevers støtteapparat. Unge funksjonshemmede 74 

har hatt tett dialog med Barneombudet, medlemsorganisasjoner og organisasjoner 75 

som Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet i tilknytning til denne saken. 76 

Styreleder og generalsekretær har hatt møter med politikere i Utdannings- og 77 

forskningskomiteen på Stortinget om oppfølging av rapporten. Videre deltok faglig 78 

politisk rådgiver i sekretariatet på Kunnskapsdepartementets (KD) høringskonferanse 79 

på Gardermoen i mai.  80 

 81 

Unge funksjonshemmede har hatt god dialog med utvalget som skal utforme forslag 82 

til ny opplæringslov. I mai var vi invitert til dialogmøte hvor vi ga våre innspill på 83 

hvordan elevenes rettigheter og medvirkning best kan ivaretas i lovverket. I juni 84 

møtte utvalget til diskusjon i vårt utdanningspolitiske nettverk. Vi følger arbeidet 85 

videre i 2019. 86 

 87 

Vi har fulgt opp eksisterende kontaktpunkter på utdanningsfeltet. Dette er først og 88 

fremst Utdanningsdirektoratet (Udir) og enkelte underliggende etater og 89 

arbeidsgrupper, som Statped.  90 

 91 

I møter med Udir har Unge funksjonshemmede blant annet tatt opp retten til 92 

spesialundervisning, inkluderende undervisning og utfordringer med fravær for elever 93 

knyttet til behandling og rehabilitering. Vi har også gitt innspill på de nye 94 

læreplanene. Dette er et arbeid som vil fortsette i 2019. I tillegg har vi i mange ulike 95 

sammenhenger løftet fram utdanning som avgjørende faktor for å komme i jobb. 96 

Arbeidet mot grensehinder som møter ungdom med funksjonsnedsettelser som 97 

søker utdanning eller arbeid i andre nordiske land ble fra generalforsamlingens side 98 
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prioritert som femte punkt under arbeidsliv og levekår. Det har i liten grad vært mulig 99 

å prioritere sekretariats ressurser til å jobbe med dette.  100 

 101 

Høsten 2017 deltok Unge funksjonshemmede i budsjetthøringene om statsbudsjettet 102 

for 2018 i Utdannings- og forskningskomiteen, og i februar 2018 sendte vi innspill til 103 

KDs kapitler i statsbudsjettet for 2019.  104 

 105 

Unge funksjonshemmede har også levert høringssvar om Nordahl-utvalgets rapport 106 

og høring om regionreformen hvor Statped ble foreslått nedlagt.  107 

 108 

Stortingenet vedtok i statsbudsjettet for 2018 å bevilge 1,25 mill. kroner til 109 

hovedorganisasjonene for funksjonshemmede, det vil si Unge funksjonshemmede, 110 

FFO og SAFO, på kap. 225 post 75 «Grunntilskudd til interesseorganisasjoner for 111 

funksjonshemmede». Tilskuddet skal brukes til aktiviteter/tiltak eller 112 

utdanningsnettverk som bidrar til å utvikle og synliggjøre kunnskap på det 113 

spesialpedagogiske området og/eller som bidrar til inkludering av barn, unge og 114 

voksne med særskilte opplæringsbehov i undervisningen. Utdanningsdirektoratet 115 

tildeler midlene. For perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 har Unge 116 

funksjonshemmede mottatt kroner 500 000,- som skal brukes til møter i vårt 117 

nyopprettede utdanningspolitisk nettverk, utarbeidelse av utdanningspolitiske notater, 118 

en rettighetskampanje og deltakelse og arrangement under Arendalsuka.  119 

 120 

Det aller meste av dette vil gjennomføres i 2019 med unntak av sistnevnter. Under 121 

Arendalsuka i år arrangerte Unge funksjonshemmede nemlig en debatt om retten til 122 

spesialundervisning i samarbeid med Elevorganisasjonen. Der deltok blant andre 123 

Barneombudet, representanter for våre medlemsorganisasjoner og 124 

stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og 125 

Fremskrittspartiet. Arrangementet ble godt besøkt og ble streamet på Facebook. 126 

 127 

Arbeidsliv og levekår 128 

Styret og sekretariatet har prioritert arbeidsliv spesielt framfor levekår generelt, fordi 129 

likestilling på arbeidsmarkedet er et sentralt virkemiddel for at funksjonshemmede 130 

skal få levekår på linje med andre grupper.  131 

 132 

I den nasjonale arbeidslivsdebatten har unge uføre og 133 

arbeidsavklaringspengeordningen (AAP) fortsatt å være svært omdiskutert. Ungt 134 

utenforskap, frafall i skolen og økende ungdomsledighet har vært gjennomgående 135 

tema i den politiske debatten også i år, noe som gjenspeiles i at Regjeringen lanserte 136 

en inkluderingsdugnad før sommeren. Hovedfokus i vårt politiske påvirkningsarbeid 137 

har i 2018 vært å sikre at ungdom generelt, og ungdom med funksjonsnedsettelser 138 

og kroniske sykdommer spesielt, ikke overses i regjeringens arbeidslivstiltak. Vi har 139 
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her gitt kraftige tilbakemeldinger til at funksjonshemmede ikke er representert i 140 

dialogen rundt ny IA-avtale og i sysselsettingsutvalget.  141 

 142 

Gjennom Sentralt brukerutvalg i NAV har vi deltatt på workshops og bidratt til 143 

utformingen av ny strategi for brukermedvirkning i NAV. I september leverte vi 144 

høringssvar på dette. 145 

 146 

Unge funksjonshemmede har vært i dialog med politisk ledelse i Arbeids- og 147 

sosialdepartementet (ASD) og andre sentrale arbeids- og sosialpolitikere gjennom 148 

hele arbeidsåret, enkelte ganger i samarbeid med FFO. Vi har også fått omtale av 149 

vår arbeidslivspolitikk i media, blant annet i TV2, Klassekampen og Magasinet 150 

Velferd.  151 

 152 

Unge funksjonshemmede har vært høringsinstans på høringer om arbeidsliv fra ASD 153 

og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i 2018. Enkelte svar er levert 154 

i samarbeid eller dialog med FFO.  155 

 156 

Høsten 2017 deltok Unge funksjonshemmede på budsjetthøringene om 157 

statsbudsjettet for 2018 i Arbeids- og sosialkomiteen, Utdannings- og 158 

forskningskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen. I februar 2018 sendte vi innspill 159 

til Arbeids- og sosialdepartementets, Kunnskapsdepartementets, 160 

Kulturdepartementets, Helse- og omsorgsdepartementets og Barne- og 161 

likestillingsdepartementets kapitler i statsbudsjettet for 2019. Både i 2018-høringene 162 

og 2019-innspillene ble det lagt vekt på økte ressurser til ungdoms- og 163 

arbeidsmarkedskompetanse i NAV, til tilrettelagte lærlingeplasser og generelt til ulike 164 

tiltak for økt inkludering av unge funksjonshemmede i arbeidslivet. Sekretariatet 165 

følger debattene om NAV, IA-avtalen, Inkluderingsdugnaden, sysselsettingsutvalget, 166 

uførereformen og arbeidsavklaringspenger kontinuerlig. 167 

 168 

Vi er også representert ved styreleder Camilla Lyngen i Sentralt brukerutvalg i NAV. 169 

Vi har videre tatt opp arbeidslivs- og levekårsspørsmål i formell dialog med Barne-, 170 

likestillings- og inkluderingsdepartementet, og det underliggende Barne-, ungdoms- 171 

og familiedirektoratet (Bufdir). Bufdir forvalter det statlige ansvaret for å samle 172 

dokumentasjon av og kunnskap om funksjonshemmedes levekår.   173 

 174 

Sekretariatet og AU-medlemmer har deltatt og holdt innlegg på en rekke 175 

arrangement om arbeidsliv og levekår for funksjonshemmede i 2018. Som en del av 176 

prosjektarbeidet har vi også god kontakt med arbeidslivsparter som LO, YS, NHO, 177 

Virke og Spekter, og har fortsatt samarbeidet med den sosiale entreprenøren JobbX 178 

Karrieresenter. Unge funksjonshemmede har vært representert ved generalsekretær 179 

i Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) brukerutvalg i 2018. 180 

 181 
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I arbeidet med levekår og rettigheter har sekretariatet særlig vektlagt å følge opp 182 

sivilsamfunnets oppdatering av skyggerapporten til Norges oppfølging av FN-183 

konvensjonen for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD). 184 

Grunnet manglende prosjektmidler på levekårsfeltet har dette arbeidet blitt prioritert 185 

noe ned, men sekretariatet har samarbeidet aktivt med LDOs brukerutvalg om 186 

rettigheter og antidiskrimineringsarbeid. Vi har også levert høringssvar angående 187 

grunnstønad og bilstønad. Under budsjetthøringene var vi offensive både skriftlig og 188 

muntlig mot Regjeringens forslag om å flytte ansvaret for hjelpemidler til 189 

kommunene. Sekretariatet følger Norges oppfyllelse av Barnekonvensjonen og FN-190 

konvensjonen om rettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne tett.  191 

 192 

Unge funksjonshemmede har bidratt inn i Bufdirs arbeid for å opprette et veikart for 193 

universell utforming av skoler. Dette ligger nå i departementet. 194 

 195 

I vår ga Unge funksjonshemmede tilslutning til Fritidserklæringen som skal sikre at 196 

alle barn og unge har et fritidstilbud. Vi sitter nå i arbeidsgruppa, og bidrar med 197 

kompetanse om våre grupper. Vi ble i den sammenheng også med på den nasjonale 198 

dugnaden «ALLEMED» som streber etter å fjerne økonomiske barrierer for 199 

deltakelse i fritidstilbud.  200 

 201 

Unge funksjonshemmede har også satt fokus på manglende medvirkning for ungdom 202 

med nedsatt funksjonsevne. Temaet er diskutert i kontaktmøter med BLD og Bufdir. 203 

 204 

Styret og sekretariatet deltok på en rekke seminarer om arbeidsliv og levekår under 205 

Arendalsuka, fikk ny kunnskap og utvidet Unge funksjonshemmedes nettverk på 206 

feltet. Unge funksjonshemmede arrangerte videre et eget arrangement om unge 207 

løsninger på et inkluderende arbeidsliv. 208 

 209 

Vi har søkt ExtraStiftelsen om en rekke nye prosjekter på arbeidslivs- og 210 

levekårsfeltet i 2018. 211 

Ungdomshelse 212 

Etter lanseringen av en nasjonal strategi for ungdomshelse i juni 2016, har 213 

sekretariatet fulgt opp arbeidet med strategien. Hovedvekten av det politiske 214 

påvirkningsarbeidet i 2017/2018 har ligget på å få fortgang i og å konkretisere  215 

innholdet i den nasjonale strategien for ungdomshelse. I dette ligger arbeid med å 216 

innføre retningslinjer for gode overganger i sykehus og mellom sykehus og 217 

kommunene. Unge funksjonshemmede har også vektlagt betydningen av reell 218 

brukermedvirkning for ungdomsråd ved alle norske sykehus, etter at det ble pålagt i 219 

den Nasjonal helse- og sykehusplan. Her har vi særlig spilt inn ungdomsrådenes 220 

støtteapparat, ressurser og plass i beslutningsstrukturene.  221 

 222 

I 2017 jobbet vi sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring 223 
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innen helse (NK LMH) for at overgangsrutiner skulle inn i Oppdragsdokumentene til 224 

sykehusene. I 2018 har vi fortsatt samarbeidet opp mot Helsedirektoratet (Hdir) for å 225 

sikre at arbeidet blir gjort. Vi har i den forbindelse tatt kontakt med samtlige 226 

ungdomsråd i landet, og hørt hvordan arbeidet i rådene går ved helseforetakene. 227 

 228 

Unge funksjonshemmede har vært i dialog med politisk ledelse i Helse- og 229 

omsorgsdepartementet (HOD) og andre sentrale helsepolitikere gjennom hele 230 

arbeidsåret. Regjeringen og støttepartiene har varslet en opptrappingsplan på 231 

psykisk helse for barn og unge, folkehelsemelding og strategi for sjeldne diagnoser 232 

som sekretariatet følger tett. Vi har i 2018 samarbeidet med en rekke sentrale aktører 233 

innen ungdomshelse, som NSF Barnesykepleierforbundet, NK LMH, 234 

Allmennlegeforeningen og Helsesøsterforbundet. Unge funksjonshemmede får 235 

jevnlig tilbakemeldinger om at vi er en synlig og viktig aktør i den 236 

ungdomshelsepolitiske debatten.  237 

Unge funksjonshemmede vil fortsette å arbeide for at ungdomshelsestrategien blir et 238 

konkret verktøy for å sikre likeverdige helsetjenester for ungdom, både i primær- og 239 

spesialisthelsetjenesten.  240 

 241 

Unge funksjonshemmede har vært høringsinstans på enkelte høringer på helse- og 242 

omsorgsfeltet i 2018, blant annet om ny folkehelsemelding. Vi har også gitt muntlige 243 

innspill til HOD angående ny helse- og sykehusplan. Grunnet manglende 244 

prosjektmidler på helsefeltet har dette arbeidet blitt prioritert noe ned. Enkelte svar er 245 

levert i samarbeid med FFO. Unge funksjonshemmede har i tillegg tatt opp 246 

ungdomshelsespørsmål i den formelle dialogen med HOD, BLD og de underliggende 247 

direktoratene Hdir og Bufdir. 248 

 249 

Sekretariatet og AU har deltatt og holdt innlegg på en rekke konferanser om helse i 250 

2018. Vi har god kontakt med fagmiljøene og andre aktører på helsefeltet. Som 251 

oppfølging av tidligere prosjektarbeid på feltet har ansatte også hatt møter med flere 252 

helseforetak og sykehus. Styreleder Camilla Lyngen representerer Unge 253 

funksjonshemmede i Hdirs brukerråd, sektorråd og i HODs kontaktforum.  254 

 255 

Styret og sekretariatet deltok på en rekke seminarer om helse under Arendalsuka, 256 

fikk ny kunnskap og utvidet Unge funksjonshemmedes nettverk på feltet. Unge 257 

funksjonshemmede arrangerte videre et eget arrangement under seksuell helse-258 

dagen arrangert av Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse (SRHR), hvor 259 

vi delte smakebiter av e-læringsverktøyet i prosjektet «Sex som funker». 260 

 261 

Gjennom SRHR-nettverket har vi også tatt del i å arrangere et stortingsseminar om 262 

seksuell helse, og sendt inn felles politisk innspill til kjerneelementer i fagfornyelsen 263 

av læreplanene, og innspill til representantforslag om handlingsplan mot rasisme og 264 

diskriminering. 265 
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Arbeidet med prosjektene «Ung, skeiv og funksjonshemma», «Sex, samliv og 266 

funksjonshemming» ble avsluttet med lanseringer våren 2018, og det treårige 267 

prosjektet «Sex som funker» skal ferdigstilles innen utgangen av 2018. Unge 268 

funksjonshemmede opplever stor interesse for temaet, blant annet fra 269 

samarbeidspartnere og flere riksdekkende medier. I 2018 fikk vi mye oppmerksomhet 270 

rundt lanseringen av rapporten «Sex som funker – unges erfaringer med seksualitet 271 

og funksjonsevne», som vi lanserte i samarbeide med NRK Dagsrevyen i februar. I 272 

juni 2018 deltok Unge funksjonshemmede med den første funkisflåten i PRIDE-273 

paraden i samarbeid med Norges Handikapforbunds Ungdom, Uloba og flere andre 274 

organisasjoner. Unge funksjonshemmede har også laget et notat om skeive 275 

funksjonshemmede og en flyer med politiske anbefalinger. Prosjektleder har også 276 

deltatt på konferansen «Sex i rörelse – om sexuell hälsa, normer och funktion» i 277 

Stockholm for å lære av skandinaviske søsterorganisasjoner.  278 

Arbeidet med «Sex som funker» skal avsluttes ved utgangen av 2018 med lansering 279 

av et e-læringsopplegg for ansatte i helsevesenet, undervisere i skolen og andre. I 280 

2018 har vi arrangert kurs om seksuell helse for medlemsorganisasjonene og 281 

ferdigstilt 12 filmer, layout og innhold til e-læringsverktøyet. Vi har bygget et stort 282 

nettverk med andre aktører på feltet og opplever stor intresse for videre samarbeid i 283 

2019. Dette året har vi blant annet bidratt til at helsestasjonen Sex og samfunn har 284 

utbedret tilretteleggingen av sin ungdomsklinikk. Ung.no har publisert to artikler 285 

skrevet av Unge funksjonshemmede. Vi har skrevet et kapittel til en bok 286 

organisasjonen Sex og politikk lanserer neste år, og laget egne øvelser om 287 

funksjonsnedsettelser til seksualundervisningsmateriellet «Uke 6», som brukes av 288 

svært mange skoler i Norge.  289 

Vi har også hatt møter med Bufdir, Udir, Hdir og Oslo kommune om seksuell helse. 290 

Vi har gitt innspill til oppfølging av strategien på seksuell helse «Snakk om det!» og 291 

handlingsplanen for LHBTI «Trygghet, mangfold, åpenhet», til nye lærerplanmål for 292 

seksualitetsundervisning, til undervisningsmateriell om vold og overgrep, og til 293 

handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo kommune. Prosjektleder for 294 

seksuell helse Anette Remme har holdt foredrag for blant andre Sex og samfunn, 295 

Skamløsdagen 2018, OsloMet, Nettverk: funksjonsnedsettelser, seksualitet og samliv 296 

(NFSS), Ahus, Telemark sykehus, Gaustad sykehus, NAFO-seminaret (Norsk 297 

Atferdanalytisk Forening), Skeiv verden, Skeivt studentforum, SNU, Medisinerenes 298 

Seksualopplysning (MSO), FRI og Skeiv Ungdom og NK LMH. Interessen for funn fra 299 

«Sex som funker» er stor, og mange ønsker å lære av vår kunnskap for å utfordre 300 

normer for seksualitet og funksjonsevne.  301 

Unge funksjonshemmede sluttet seg i februar 2016 til Fagforbundet Ungs kampanje 302 

om gratis tannhelse, og sekretariatet opprettholder kontakten med Fagforbundet Ung 303 

kontinuerlig.  304 

 305 
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Styremedlemmer og ansatte i Unge funksjonshemmede har holdt faglige innlegg på 306 

en rekke eksterne arrangementer om teamet ungdomshelse, herunder overganger 307 

for unge med sjeldne diagnoser. Blant annet deltok generalsekretær i debatt om 308 

prioritering under Sjeldendagen i februar 2018. Hun deltok også i debatt om etikk og 309 

teknologisk utvikling under Fagkonferansen til Nevromuskulært kompetansesenter i 310 

september 2018.  311 

 312 

Det er sendt inn en rekke nye søknader til ExtraStiftelsen for 2019 om prosjekter på 313 

helsefeltet, inkludert på seksualitet. 314 

 315 

 316 

Rammevilkår 317 

Generalforsamlingen vedtok i 2017 at Unge funksjonshemmede skulle jobbe for at 318 

organisasjonene blir mindre avhengige av prosjektstøtte og får økt sin grunnstøtte, 319 

samt for bedre rammevilkår for internasjonalt arbeid. 320 

 321 

Høsten 2017 deltok Unge funksjonshemmede på budsjetthøringene om 322 

statsbudsjettet for 2017 i Familie- og kulturkomiteen, og i februar 2018 sendte vi 323 

innspill til BLDs og Kulturdepartementets kapitler i statsbudsjettet for 2019. Både i 324 

2017- høringene og 2018-innspillene ble det lagt vekt på økt grunnstøtte til barne- og 325 

ungdomsorganisasjonene generelt og organisasjonene for unge med nedsatt 326 

funksjonsevne og kroniske sykdommer spesielt. I statsbudsjettene for 2017 og 2018 327 

fikk vi noe gjennomslag for vårt påvirkningsarbeid, hvor det ble bevilget ti millioner 328 

ekstra i nasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene.  329 

 330 

Videre er Unge funksjonshemmede representert som både medlem og varamedlem  331 

i fordelingsutvalget i Bufdir for perioden 2018-2021. Fordelingsutvalget forvalter 332 

nasjonal og internasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene. Unge 333 

funksjonshemmede er invitert inn i en referansegruppe i Bufdir som skal jobbe med 334 

endringer i Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Dette 335 

arbeidet starter høsten 2018. 336 

 337 

I tillegg har Unge funksjonshemmede god dialog med de andre ungdomsparaplyene 338 

(LNU og Ungdom og Fritid) om samarbeid for å bedre rammevilkårene for våre 339 

medlemmer.  340 

 341 

Unge funksjonshemmede er også representert i Nasjonalt utvalg for Erasmus+ Aktiv 342 

Ungdom, som støtter prosjekter til frivillig arbeid, ungdomsutveksling, 343 

ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom 344 

organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. Unge funksjonshemmede har 345 

ellers støttet seg på rammevilkårspolitisk arbeid i Frivillighet Norge, og deltatt i ulike 346 

arbeidsgrupper her. Unge funksjonshemmede har fulgt arbeidet med ny 347 
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frivillighetsmelding tett, og deltatt på innspillsmøter knyttet til dette. Rammevilkår er 348 

og tema for kontaktmøter i BLD og Kulturdepartementet. 349 

Kommunikasjon  350 

Unge funksjonshemmede har i 2018 kommunisert i en rekke ulike kanaler, som 351 

nettsiden, sosiale medier, pressemeldinger, debattinnlegg, direkte mediekontakt, 352 

nyhetsbrev, publikasjoner, egne arrangementer, foredrag og debatter, foto og video. 353 

Organisasjonen kommuniserer med medlemsorganisasjonene, og for å få 354 

gjennomslag for kjernesakene og styrke posisjonen som kunnskapsleverandør og 355 

meningsbærer innen kjerneområdene. I 2018 har målene for 356 

kommunikasjonsarbeidet særlig vært å knytte kommunikasjon og politisk 357 

påvirkningsarbeid tettere sammen, synliggjøre aktiviteten og frivilligheten i 358 

organisasjonen, og øke synligheten og kjennskapen til Unge funksjonshemmede. 359 

 360 

For å knytte kommunikasjon og politisk påvirkningsarbeid tettere sammen laget vi 361 

januar 2018 en kommunikasjonsstrategi for å prioritere utvalgte aktuelle kjernesaker 362 

innen kjerneområdene utdanning, arbeidsliv og ungdomshelse. 363 

 364 

Innen utdanning har vi særlig fokusert på spesialundervisning og forslag om å legge 365 

ned Statped og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), i forbindelse med Nordahl-366 

utvalgets rapport og påfølgende høring. Dette har vi gjort gjennom pressemeldinger, 367 

debattinnlegg og arrangementer. Under Arendalsuka arrangerte vi en godt besøkt 368 

debatt om spesialundervisning i samarbeid med Elevorganisasjonen, der både 369 

medlemsorganisasjoner, Barneombudet og politikere fra Utdannings- og 370 

forskningskomiteen på Stortinget deltok. Debatten ble tegnspråktolket og streamet til 371 

vår Facebook-side. Vi laget også en flyer om spesialundervisning i samarbeid med 372 

FFO under Arendalsuka. I februar arrangerte vi en panelsamtale under Statpeds 373 

brukerkonferanse om temaet, og vi har i løpet av året hatt debattinnlegg på trykk i 374 

Dagens Næringsliv, og uttalt oss i blant annet Framtida.no, Handikapnytt og 375 

Utdanningsnytt om saken. Vi har også uttalt oss om barrierer for høyere utdanning, 376 

blant annet i NRK P2 og Bergens Tidende. 377 

 378 

Innen arbeidsliv har vi i år hatt et særlig fokus på regjeringens inkluderingsdugnad, 379 

samt at ungdom sine perspektiver må bli hørt når sysselsettingsutvalget skal 380 

undersøke tiltak for å flere inn i arbeidslivet. Vi har publisert flere blogginnlegg om 381 

arbeidsliv i Magasinet Velferd, og arrangert en debatt om ungt utenforskap under 382 

Arendalsuka med en representant for sysselsettingsutvalget, statsråd i arbeids- og 383 

sosialedepartementet, politiker fra arbeids- og soialkomiteen og 384 

medlemsorganisasjoner. Debatten var godt besøkt, og den ble tegnspråktolket og 385 

streamet til vår Facebook-side. I tillegg har vi uttalt oss om diskriminerende 386 

holdninger og andre barrierer for deltakelse i media, blant annet til NRK. 387 

 388 
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Innen ungdomshelse har overganger i helsevesenet vært et viktig tema i 2018, og i 389 

forbindelse med at helseforetakene fikk i oppdrag å lage overgangsrutiner for 390 

ungdom, har Unge funksjonshemmede uttalt seg i Framtida.no, Handikapnytt og 391 

Dagens Medisin. Her har vi løftet frem behovet for nasjonale kriterier for 392 

ungdomsvennlige helsetjenester. Vi hadde i tillegg høyere aktivitet rundt 393 

Sjeldendagen 2018 enn tidligere år, og ble da også ble omtalt i flere medier.  394 

 395 

Også i 2018 har kunnskapsinnhenting og -opplysning om seksualitet og 396 

funksjonsevne vært en sentral del av kommunikasjonsarbeidet i Unge 397 

funksjonshemmede. Unge funksjonshemmede har uttalt seg i en rekke medier og 398 

hatt flere arrangementer om seksualitet. Vi arrangerte et seminar om seksualitet på 399 

Arendalsuka og var medarrangør på «funkis-flåten» under PRIDE-paraden i Oslo i 400 

juni, som fikk oppmerksomhet både i NRK og Handikapnytt. I forkant av paraden 401 

lanserte vi prosjektet «Ung, skeiv og funksjonshemma», og notatet fra prosjektet ble 402 

formidlet i en pressemelding som fikk dekning i flere medier, i tillegg til at det ble delt i 403 

egne kanaler. I februar lanserte vi rapporten «Sex som funker - unges erfaringer med 404 

funksjonsevne». I tillegg til innslag på NRK Dagsrevyen publiserte NRK en nettsak 405 

og Unge funksjonshemmede fikk en kronikk publisert på NRK Ytring. Også TV2 God 406 

Morgen Norge lagde et innslag om rapporten. Noen av sakene har skapt 407 

engasjement i sosiale medier og tonegivende aktører som «Helsesista» og Skamløs-408 

prisvinneren «Fet, men fattet» har delt informasjon om vårt arbeid med seksualitet og 409 

funksjonsevne. I 2018 har Unge funksjonshemmede fått flere forespørsler om å låne 410 

ut utstillingen «Jeg elsker» fra 2016, og den er lånt ut til blant annet 411 

storbyuniversitetet OsloMet og NHFU.  412 

 413 

Styret og sekretariatet har også hatt som mål å synliggjøre aktiviteten og frivilligheten 414 

i organisasjonen. Dette har vi blant annet gjort gjennom intervju med 415 

styremedlemmene på nettsiden, som er delt i sosiale medier, samtidig som 416 

styremedlemmene tok over Instagram-kontoen til Unge funksjonshemmede i noen 417 

dager hver våren 2018. 418 

 419 

Vi har i tillegg hatt som mål å øke synligheten til Unge funksjonshemmede i sosiale 420 

og tradisjonelle medier. Unge funksjonshemmede har det siste året holdt høy aktivitet 421 

i sosiale medier. På Facebook, Twitter og Instagram synliggjør vi daglig virksomhet, 422 

deler medieoppslag og kommenterer prioriterte områder. Blant sakene vi har delt er 423 

egne medieutspill, egne prosjekter, informasjon fra medlemsorganisasjoner, og 424 

relevante mediesaker. Antallet som følger Unge funksjonshemmede på Facebook, 425 

Twitter og Instagram har økt, og per august 2018 har Facebook-siden 5415 følgere, 426 

Twitter-siden har 2053 følgere og Instagram-profilen har 977 følgere. I august 2017 427 

var tallene henholdsvis 4400, 1902 og 596 følgere. Langt flere har sett enkeltposter 428 

fra organisasjonen.  429 

 430 
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Per august 2018 ligger Unge funksjonshemmede også an til en økning i antall 431 

oppslag og omtaler i tradisjonelle medier (avis, radio og TV). Per august 2018 har 432 

sekretariatet registrert at Unge funksjonshemmede er omtalt, intervjuet eller har fått 433 

på trykk debattinnlegg rundt 60 ganger. Til sammenligning hadde organisasjonen i 434 

hele 2017 rundt 50 registrerte oppslag. Dette er en økning også fra tidligere år. Unge 435 

funksjonshemmede har kommet til orde i mange ulike typer medier. Blant riks- eller 436 

regionsdekkende medier, er NRK, TV2, Blikk, Handikapnytt, Dagens Næringsliv, 437 

Bergens Tidende og Vårt land eksempler. Blant fagblader er Journalisten, 438 

Utdanningsnytt, Ergoterapeuten, Allmennlegenes medlemsblad og Dagens Medisin 439 

eksempler. Og blant lokalmedier er Trønderbladet, Bymagasinet, Smaalenes Avis, 440 

Nye Troms og Andøyposten eksempler. Vi har også formidlet synspunkter og 441 

informasjon i kanaler rettet særlig mot ungdom, som Ung.no og Flyt frem.  442 

 443 

Unge funksjonshemmede har i tillegg formidlet aktivitet i organisasjonen og 444 

synspunkt på kjernesakene i e-post, nyhetsbrev og på nettsiden. Siden forrige 445 

generalforsamling har vi sendt ut 5 nyhetsbrev til de rundt 600 som abonnerer på 446 

nyhetsbrevet per august 2018, og vil sende ut 2-3 til før året er omme. Vi har 447 

publisert nærmere 40 nyhetssaker på nettsiden, i tillegg til ulike publikasjoner, 448 

ressurser og arrangementer. Siden Unge funksjonshemmede fikk ny nettside i 449 

desember 2017, har sidene hatt nærmere 13.000 brukere og 29.000 unike 450 

sidevisninger. De fleste brukerne finner siden selv eller gjennom google-søk, men en 451 

stor del kommer også via sosiale medier eller linker i andre kanaler, som NRK.no. 452 

Blant de mest leste sidene er artikler om seksualitet, om organisasjonen og våre 453 

medlemsorganisasjoner, arbeidslivs- og utdanningspolitikk, og aktiviteter og 454 

undersøkelser leserne kan delta i. 455 

 456 

Selv om antall medieoppslag og følgere i sosiale medier øker, har Unge 457 

funksjonshemmede enda stort potensiale for økt kjennskap til organisasjonen. Økt 458 

synlighet vil være et kontinuerlig arbeid for å fremme våre kjernesaker og få politiske 459 

gjennomslag. Høsten 2018 vil sekretariatet og styret særlig fremme organisasjonens 460 

synspunkter i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. I tillegg vil vi i forbindelse 461 

med lansering av prosjektene «Dobbeltdiskriminert i arbeidslivet?», «Unge tanker om 462 

utdanning» og e-læringsverktøyet «Sex som funker» fortsette å løfte sentrale 463 

problemstillinger knyttet til arbeidsliv, utdanning og ungdomshelse. 464 

 465 

I desember 2017 tok Unge funksjonshemmede de nye nettsidene i bruk. De nye 466 

nettsidene er mer tilgjengelige, mer fleksible og brukervennlige og har et mer 467 

moderne uttrykk enn de gamle nettsidene. Sidene er kvalitetssikret av 468 

konsulentselskapet Funka og følger de viktigste kravene til universell utforming. Det 469 

gjenstår fortsatt noen forbedringer, og sekretariatet jobber kontinuerlig for å gjøre 470 

nettsidene universelt utformet. På nettsiden oppfordres brukere til å kontakte 471 

sekretariatet dersom de støter på utfordringer eller har forslag til forbedringer. 472 
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Sekretariatet jobber også med kompetanseheving innen universell utforming, for at 473 

alle kommunikasjonsmidlene organisasjonen bruker skal være universelt utformet. 474 

 475 

I 2018 satte styret i gang arbeidet med å modernisere Unge funksjonshemmedes 476 

grafiske profil. Unge funksjonshemmede vil beholde logo, men oppdatere uttrykket 477 

for å gi et mer moderne inntrykk og for å sikre universell utforming av den visuelle 478 

profilen til organisasjonen. Arbeidet ledes av sekretariatet og gjennomføres i 479 

samarbeid med en referansegruppe med representanter fra styret. Avtale er inngått 480 

med designer og utvikler i selskapet Blåis AS, og oppdraget skal etter planen 481 

ferdigstilles innen utgangen av 2018.  482 

 483 

Representasjon 484 

Nedenfor følger et utvalg av de ulike rådene og organene Unge funksjonshemmede 485 

har vært og er representert i siden generalforsamlingen 2017.  486 

 Beitostølen helsesportsenters styre 487 

 Cato-senterets brukerutvalg 488 

 Nasjonalt utvalg for Erasmus+ Aktiv Ungdom 489 

 Helse- og omsorgsdepartementets kontaktforum 490 

 Helsedirektoratets brukerråd 491 

 Statens helsetilsyns brukerråd 492 

 Helsedirektoratets sektorråd 493 

 Produktstyret til helsenorge.no 494 

 Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg 495 

 Referansegruppen til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med 496 
funksjonsnedsettelse - Aktiv ung 497 

 Statpeds nasjonale brukerråd 498 

 Statpeds ungdomspanel 499 

 Programkomiteen for «Sjeldendagen» 500 

 Programkomiteen for FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne 501 

 Standard Norges sektorstyre for helse og omsorg 502 

 NAVs sentrale brukerutvalg 503 

 Tako-senterets senterråd 504 

 Valnesfjord helsesportsenters brukerutvalg 505 

 SRHR-nettverket  506 

 Prosjektgruppen til «Prioritering i klinikk», Helsedirektoratet 507 

 Referansegruppen til hjernehelsestrategien, Helsedirektoratet 508 

 Referansegruppen til ekspertutvalget som skal gjennomgå spesialundervisningen i Norge 509 

 Studieforbundet Funkis’ referansegruppe for likepersonsprosjekt. 510 

 511 

Politiske gjennomslag i 2018 512 

 513 

Helhetlig strategiplan for funksjonshemmede 514 

Unge funksjonshemmede har i en årrekke kjempet for bedre koordinering av 515 

politikken knyttet til funksjonshemmede. I juni 2017 varslet regjeringen at de vil starte 516 
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arbeidet med en helhetlig strategiplan på feltet. Dette arbeidet er nå påbegynt, og 517 

Unge funksjonshemmede, FFO og SAFO fikk gjennomslag for en svært delaktig 518 

medvirkningsrolle. Unge funksjonshemmede vil utover høsten og det kommende året 519 

følge dette arbeidet tett og sørge for at ungdomsperspektivet løftes inn i planen.   520 

 521 

Strategi for sjeldne diagnoser 522 

I januar 2017 vedtok Stortinget at det skal utformes en nasjonal strategiplan for 523 

sjeldne diagnoser som skal ta for seg nordisk og internasjonalt samarbeid på 524 

sjeldenfeltet, brukernes medvirkning, behovet for forskning og økt kompetanse, og 525 

tverrfaglig og tverretatlig satsing – også i kommunene. Unge funksjonshemmede har 526 

tett dialog med Helse- og omsorgsdepartementet. HOD har løftet prosjektrapporten til 527 

vårt prosjekt Sjelden kunnskap – sjelden organisering som et viktig 528 

kunnskapsgrunnlag i arbeidet med strategien.  529 

 530 

Økt nasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene 531 

Regjeringen og støttepartiene gikk også i desember 2017 inn for å øke den nasjonale 532 

grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene med ti millioner kroner etter 533 

påtrykk fra blant annet Unge funksjonshemmede og LNU.  534 

 535 

Stoppet flytting av ansvaret for hjelpemiddelformidling til kommunene 536 

I statsbudsjettproposisjonen for 2018 foreslo Regjeringen å flytte ansvaret for deler 537 

av hjelpemiddelordningen til kommunene. Sammen med FFO og SAFO jobbet vi for 538 

å stoppe denne prosessen, og fikk støtte fra opposisjonen på Stortinget. 539 

 540 

Økte midler for videreutdanning for lærere innen spesialpedagogikk 541 

Regjeringen økte bevilgningen i statsbudsjettet for videreutdanning for lærere, og 542 

trakk spesielt fram spesialpedagogikk som et satsningsområde. Dette er et steg i 543 

riktig retning for å gi alle lærere verktøy og kompetanse for å skape et inkluderende 544 

læringsmiljø. 545 

 546 

Internasjonalt arbeid 547 

Unge funksjonshemmede jobber internasjonalt med å utveksle erfaringer og 548 

kompetanse med andre organisasjoner for unge funksjonshemmede, og for å påvirke 549 

politikkutviklingen på feltet internasjonalt, særlig i Norden og Europa.  550 

 551 

På grunn av ressursbegrensninger fokuserte sekretariatet mest på politikk, nettverk 552 

og kompetanse knyttet til det internasjonale i slutten av 2017 og i 2018. Å lære av 553 

andre og finne ut hvor vi skal rette oss, har vært et mål. I arbeidet framover vil 554 

sekretariatet fokusere mer på det europeiske og nordiske nivået. Vi følger i tillegg 555 

myndighetenes og andre organisasjoners arbeid med FNs barnekonvensjon og FN-556 

konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, og en stor del 557 

av ressursene som brukes på internasjonalt arbeid går med til å delta på og følge 558 

opp FN-komiteens høringer av Norge. 559 
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 560 

Nordisk nettverk 561 

Unge funksjonshemmede er fortsatt den sentrale drivkraften i det nordiske nettverket 562 

av organisasjoner for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Siden 563 

forrige generalforsamling har vi hatt vanskeligheter med å drive det nordiske 564 

samarbeidet etter at våre nordiske venner nedprioriterte dette arbeidet. I oktober 565 

2017 skulle vi i utgangspunktet delta på nordisk nettverksmøte i København, 566 

sammen med organisasjoner fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland. 567 

Nettverksmøtet ble imidlertid avlyst av vår danske søskenorganisasjon på grunn av 568 

manglende kapasitet og ressurser hos dem. I etterkant av dette har Unge 569 

funksjonshemmede opplevd liten respons på å videreutvikle det nordiske nettverket. I 570 

juli 2018 vedtok derfor styret at Unge funksjonshemmede skal melde seg inn i 571 

European Disability Forum som assosiert medlem, og at vi fremover skal jobbe mer 572 

på europeisk nivå i stedet for kun nordisk.   573 

EØS-prosjekter 574 

Unge funksjonshemmede har fått en rekke henvendelser om å bli 575 

samarbeidspartnere i EØS-prosjekt. Sekreriatet har vurdert at det ikke var vært 576 

formålstjenelig å delta i noen av disse prosjektene, men er fortsatt på utkikk etter 577 

europeiske prosjektsamarbeidspartnere.  578 

 579 

Atlas-alliansen og utviklingsprosjekt med FFO 580 

 581 

Høsten 2015 vedtok AU å støtte en søknad fra FFO til NORAD (via Atlas-alliansen) 582 

om et utviklingsprosjekt i samarbeid med paraplyorganisasjonen Southern Africa 583 

Federation of the Disabled (SAFOD) som dekker ti land i det sørlige Afrika. 584 

Søknaden ble innvilget og Unge funksjonshemmede er involvert i 585 

paraplyorganisasjonens arbeid med å reetablere et ungdomsarbeid.  586 

 587 

FFO har vurdert det slik at det vil være mer hensiktsmessig å fokusere på to land 588 

heller enn alle de ti landene. Det har vært lite relevant aktivitet i 2018, men det 589 

planlegges i 2019, og da vil Unge funksjonshemmede igjen bli invitert til å delta. 590 

Prosjektet er fireårig og startet opp i 2016. 591 

 592 

I tillegg sendte Unge funksjonshemmede høsten 2017 en søknad til NORAD i 593 

samarbeid med Atlas-alliansen, Norges Blindeforbunds Ungdom og Norges 594 

Handikapforbunds Ungdom. Ordningens overordnede mål er å bidra til et sterkere 595 

engasjement i Norge for globale miljø- og utviklingsspørsmål. Temaet for vår søknad 596 

var å påvirke regjeringen og departementene slik at de innfører krav til alle som 597 

forvalter norske bistandsmidler om at funksjonshemmede blir inkludert. Vi ønsket 598 

rapporterbar satsing på funksjonshemmede i norsk bistand. Denne søknaden ble 599 

avslått, men vi ser på muligheter for videre samarbeid rundt temaet fremover. 600 

 601 
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Internasjonal representasjon 602 

Nestleder Line Skåtøy er medlem i Nasjonalt utvalg for Erasmus og Aktiv ungdom. 603 

Tora Hope fra sekretariatet sitter i programkomiteen for FN-dagen for mennesker 604 

med funksjonsnedsettelser.  605 

 606 

Sekretariatet og styreleder har ved en rekke anledninger holdt innlegg og deltatt på 607 

konferanser i utlandet, blant annet i regi av Nordens Velferdssenter (NVC). I 608 

november 2017 deltok generalsekretær Synne Lerhol på NVC-arrangement for å 609 

snakke om «best practice» i Norge, og påvirke Nordisk ministerråds nye 610 

handlingsplan på funksjonshindersamarbeidet. Der var Unge funksjonshemmede 611 

eneste ungdomsrepresentant. I august deltok generalsekretær på debatt om skeive 612 

funksjonshemmede i NVCs debatt under EuroPride i Stockholm.  613 

 614 

I mai 2018 skulle generalsekretær delta på den europeiske konferansen for sjeldne 615 

diagnoser (ECRD) i Wien, men ble forhindret da flyselskapet nektet å ta med 616 

rullestolen. Presentasjonen om framtidens helsevesen og tjenestetilbud for sjeldne 617 

ungdommer ble spilt inn på video. I mai var styreleder Camilla Lyngen observatør i 618 

den norske delegasjonen under FN-komiteens høring av Norges arbeid med 619 

Barnekonvensjonen i Geneve.  620 

 621 

I juni deltok styreleder også som observatør i delegasjonen til statspartsmøte i FN 622 

om CRPD i New York. Det er mye internasjonal aktivitet knyttet til CRPD i 2018-2019 623 

i og med at Norge skal opp til høring i februar 2019. Fagpolitisk rådgiver Cecilie Haga 624 

og prosjektleder Eivind Digranes deltok bl.a. på komiteens møte med det sivile 625 

samfunn i slutten av september sammen med resten av arbeidsgruppa som har 626 

oppdatert skyggerapporten. Der presenterte de arbeidsgruppas bekymringer knyttet 627 

til utdanning. 628 

 629 

Studietur  630 

I desember 2017 dro sekretariatet i Unge funksjonshemmede på en studietur til 631 

Brussel. Her deltok vi blant annet på European Disability Forums 4th Parliament of 632 

People with Disabilities. Dette møtet har blitt avholdt totalt fire ganger: 1993, 2003, 633 

2012 og nå i 2017. Møtet er å anse som et av de viktigste europeiske møtene på 634 

funksjonshemmede-feltet. Det overordnede målet med møtet er å skape dialog 635 

mellom delegater fra funksjonshemmedes organisasjoner fra alle EU-land og ulike 636 

grupper. Over 600 personer deltok på møtet i 2017 for å diskutere følgende temaer: 637 

 We want to vote! Towards accessible European elections 2019 and a full participation 638 

in political and public life for persons with disabilities 639 

 Human Rights for All: towards a European Disability Strategy 2020-2030 and 640 

inclusive EU budget 641 

 The EU in the world: leading by example on Sustainable Development and the Rights 642 

of Persons with Disabilities 643 

 644 
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I tillegg til å diskutere ovennevnte temaer ble det under møtet også vedtatt ett 645 

manifest og to resolusjoner knyttet til disse temaene. Møtet i 2017 markerte også 646 

European Disability Forums 20 års jubileum og den internasjonale dagen for 647 

funksjonshemmede som er 3. desember. Dagen etter parlamentsmøtet møtte vi 648 

generalsekretæren i European Disability Forum for å utveksle erfaringer og diskutere 649 

mulig samarbeid. Unge funksjonshemmede ønsker i 2018 å se på muligheten for å 650 

bli medlem av European Disability Forums Youth Committee eller Youth Network. 651 

 652 

Organisatorisk arbeid 653 

Kompetansebygging og nettverksarbeid i medlemsorganisasjonene 654 

Det har i den siste styreperioden blitt holdt tett og jevnlig dialog med Unge 655 

funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene har også 656 

blitt oppfordret både via e-post og nyhetsbrev til å ta kontakt ved behov for 657 

innledninger, kurs eller foredrag fra Unge funksjonshemmede. Flere av 658 

medlemsorganisasjonene har benyttet seg av dette. 659 

  660 

I tillegg har vi i 2018 gjennom prosjektet «Styrkepakka» besøkt mange av våre 661 

medlemsorganisasjoner og holdt skreddersydde kurs om et bredt spekter av temaer. 662 

«Styrkepakka» har vært et helt gratis tilbud til våre medlemsorganisasjoner og har 663 

blitt gjennomført i nært samarbeid med Stiftelsen Fundatum. Noen av kurstemaene 664 

som våre medlemsorganisasjoner har kunnet velge har vært «Teambuilding – 665 

gjennomføring og opplæring», «Motivasjon – egen og andres», «Kongstanker – 666 

lederskap og visjoner», «Roller og relasjoner i styret», «Strategi- og målutvikling», 667 

«Mellommenneskelig kommunikasjon», «Presentasjonsteknikk», «Personlige styrker 668 

og positiv psykologi», «Seksualitet og funksjonsnormer», «Organisasjonsdrift og 669 

styrearbeid», «Ungdomshelse» og «Funksjonshemming og arbeidsliv».  670 

 671 

Videre hadde kursprosjektet «Ildsjelprogrammet» sine to siste samlinger henholdsvis 672 

november 2017 og januar 2018. Kursrekken i «Ildsjelprogrammet» var et 673 

medlemstilbud for tillittsvalgte i våre medlemsorganisasjoner. Kursene koblet 674 

moderne vitenskap og perspektiver fra ulike tidsepoker sammen med deltakernes 675 

hverdag og framtid. Kurset trakk også på fagfelter som sosialpsykologi, 676 

kommunikasjon, ledelse og statsvitenskap, og hadde stor variasjon underveis i 677 

opplegget.  678 

 679 

Den 16. januar 2018 arrangerte vi kurs i politisk påvirkning for alle våre 680 

medlemsorganisasjoner. På programmet sto «Tips og triks fra innsiden; en ringrev 681 

fra Stortinget forteller» ved Eirin Sund (AP) (tidligere stortingspolitiker), «Hva 682 

kjennetegner en vellykket politisk kampanje?» ved Arnt Holte (generalsekretær i 683 

Norges Blindeforbund), «EØS-midlene – internasjonale muligheter for din 684 

organisasjon» ved Csilla Czimbalmos (senorrådgiver i Den Norske 685 
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Helsingforskomiteen) og «Presentasjonsteknikk: Hva gjør de beste?» ved Gard 686 

Hongslo (Stiftelsen Fundatum).  687 

 688 

Den 18. januar 2018 arrangerte vi kurs om seksuell helse. Kurset var for alle unge 689 

med en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse som er medlem av en våre 690 

medlemsorganisasjoner, samt deres kjærester, venner eller andre pårørende. Vi 691 

inviterte også ansatte og tillittsvalgte i våre medlemsorganisasjoner til å delta.  692 

Kurset tok for seg tips om hvor man kan få mer informasjon om alle temaene 693 

seksuell helse handler om; identitet, kjønn, følelser, relasjoner, sex, nytelse og 694 

grenser. 695 

 696 

I forbindelse med generalforsamlingen høsten 2018 blir det også gjennomført et 697 

innføringskurs i hvordan generalforsamlingen foregår. Her vil vi gi en innføring i Unge 698 

funksjonshemmedes forretningsorden, hver enkelt sak på sakslisten, 699 

avstemmingsprosesdyre, hvordan debattere, hvordan sende inn endringsforslag etc. 700 

Både eksterne og interne foredragsholdere vil delta. Dette kurset kan være nyttig for 701 

alle som deltar, men særlig for dem som er på sin første generalforsamling.   702 

 703 

For 2018 har Unge funksjonshemmede også fått innvilget midler til prosjektet «Rustet 704 

for politisk påvirkning». Prosjektet går ut på å arrangere en kurssamling over en helg 705 

med fokus på politisk påvirkningsarbeid. Dato for kurset er 24.-25. november 2018 og 706 

på kurset vil deltakerne få informasjon, verktøy og praktisk øvelse i ferdighetene som 707 

trengs for å få gjennomslag. Kurset holdes av dyktige foredragsholdere fra blant 708 

andre Agenda Rådgivning.  709 

 710 

Ansattnettverket har blitt videreført i perioden, med enda flere deltakere fra 711 

medlemsorganisasjonene. Både interessepolitiske, økonomiske og organisatoriske 712 

temaer har blitt tatt opp. Blant annet hadde ansattnettverket i februar 2018 besøk av 713 

UngOrg Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo, til å presentere seg og sine 714 

muligheter. UngOrg tilbyr blant annet organisasjonshjelp til organisasjoner som har 715 

lokallag i Oslo. I april 2018 hadde ansattnettverket besøk av Atle Larsen fra FFOs 716 

rettighetssenter for å gi tips om hvordan våre medlemsorganisasjoner kan forberede 717 

seg til den nye personvernforordningen (GDPR) som trådte i kraft i mai. I tillegg 718 

hadde ansattnettverket i mai 2018 besøk av Techsoup, som er et samarbeid mellom 719 

blant andre Frivillighet Norge og Microsoft, hvor frivillige organisasjoner kan få donert 720 

en rekke lisenser gratis eller til en svært lav pris. Det planlegges også et 721 

ansattnettverksmøte i september 2018. Styret vurderer den økende interessen for 722 

ansattnettverket som svært positivt, og vil jobbe for at nettverket skal fortsette å 723 

fungere som den gode plattformen for erfaringsutveksling det har vært de siste 724 

årene.  725 

 726 

På generalforsamlingen 2017 ble det ytret ønske om tettere involvering av 727 

medlemsorganisasjonene i Unge funksjonshemmedes politiske arbeid. I 2018 ble det 728 
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derfor startet opp politiske nettverksmøter for ansatte og tillitsvalgte i våre 729 

organisasjoner. Det er avholdt to slike møter, ett om Nordahl-utvalgets rapport og et 730 

dialogmøte med Opplæringslovsutvalget. Det er planlagt ytterligere to møter høsten 731 

2018. 732 

 733 

Dialog med medlemsorganisasjonene skjer også via sosiale medier, der Unge 734 

funksjonshemmede jevnlig deler stoff fra, og promoterer arrangement i regi av 735 

medlemsorganisasjonene. 736 

 737 

Nordisk og europeisk nettverksbygging 738 

Unge funksjonshemmede har vært representert i det nordiske nettverket for 739 

organisasjoner for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom de siste 740 

årene. Nettverksmøtene er en videreføring av den tidligere nordiske 741 

paraplyorganisasjonen the Nordic Assication of Youth with Disabilities (NAYD).  742 

Som nevnt tidligere i beretningen har Unge funksjonshemmede opplevd liten respons 743 

på å videreutvikle det nordiske nettverket fra de andre aktørene. I juli 2018 vedtok 744 

derfor styret at Unge funksjonshemmede skal melde seg inn i European Disability 745 

Forum som assosiert medlem, og at vi fremover skal jobbe mer på europeisk nivå i 746 

stedet for kun nordisk.   747 

Sekretariatet har ellers fulgt med i det nordiske arbeidet mot grensehinder gjennom 748 

kontakt og dialog med Nordens Velferdssenter.  749 

 750 

Arbeid for nye medlemsorganisasjoner 751 

Styret og sekretariatet har gjennom perioden hatt jevnlig kontakt med flere 752 

organisasjoner som har vurdert medlemskap. I 2017 gjennomførte sekretariatet et 753 

systematisk arbeid med rekruttering blant ungdomsnettverk og –grupper i FFOs over 754 

70 medlemsorganisasjoner. Vi har siden den gang fulgt opp disse organisasjonene 755 

tett både over e-post og telefon. Dette arbeidet har resultert i at en ny organisasjon,  756 

Spiseforstyrrelsesforeningen, har meldt seg inn i Unge funksjonshemmede. Unge 757 

funksjonshemmede forventer å motta flere søknader om medlemsskap i tiden som 758 

kommer.  759 

 760 

Legge til rette for internasjonalt arbeid 761 

Sekretariatet arrangerte et internasjonalt kurs i 2015, med blant annet innledning fra 762 

Atlas-alliansen. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne, var at internasjonalt 763 

bistandsarbeid var for krevende for mange av de mindre organisasjonene. Arbeidet 764 

med å tilrettelegge for bistandsarbeid har derfor blitt nedprioritert. Styret og 765 

sekretariatet vil likevel drøfte muligheten for tettere involvering av 766 

medlemsorganisasjonene i FFO og Unge funksjonshemmedes bistandsprosjekt i det 767 

sørlige Afrika. 768 

 769 
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Prosjekter 770 

Unge funksjonshemmede har siden forrige generalforsamling startet og/eller 771 

gjennomført en rekke prosjekter. Flere av disse strekker seg ut over denne 772 

rapporteringsperioden. Unge funksjonshemmede har også fått innvilget flere 773 

prosjekter som har oppstart i 2019. 774 

 775 

Sex som funker. Dette 3-årige prosjektet har som hovedmål å innhente og formidle 776 

kunnskap om praksis, tiltak og problemstillinger knyttet til seksualitet for unge med 777 

funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om 778 

egen seksualitet og eksisterende informasjonstilbud for unge med 779 

funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. I tillegg vil vi utvikle kompetansen på 780 

feltet hos tjenestetilbydere som jobber med målgruppen. Prosjektet startet opp i 781 

2016, driftes av sekretariatet i Unge funksjonshemmede og er støttet av 782 

Helsedirektoratet. I 2018 søkte Unge funksjonshemmede og fikk innvilget år 3 av 783 

prosjektet. I 2018 har vi lansert rapporten «Sex som funker - unges erfaringer med 784 

seksualitet og funksjonsevne». Høsten 2018 lanserer vi et e-læringsverktøy om 785 

seksuell helse som del av prosjektet. 786 

 787 

Ildsjelprogrammet. Dette prosjektet gikk ut på å arrangere et kursopplegg for 788 

tillittsvalgte og ansatte i våre medlemsorganisasjoner i samarbeid med Stiftelsen 789 

Fundatum. Ildsjelprogrammet gikk over to helgesamlinger høsten 2017 og en 790 

helgesamling på nyåret 2018. I kurset koblet vi moderne vitenskap og perspektiver 791 

fra ulike tidsepoker sammen med deltakernes hverdag og framtid. Kurset trakk på 792 

fagfelt som sosialpsykologi, kommunikasjon, ledelse og statsvitenskap, og hadde 793 

stor variasjon underveis i opplegget.  794 

 795 

Styrkepakka. I dette prosjektet tilbyr Unge funksjonshemmede skreddersydde 796 

kurspakker til medlemsorganisasjonene. Hovedmålet er at tillitsvalgte og 797 

ressurspersoner blant medlemsorganisasjonene våre skal få ny kompetanse, bedre 798 

nettverk og sterkere motivasjon for å utvikle nye frivillige aktiviteter for barn og unge 799 

med funksjonsnedsettelser i sine organisasjoner. Gjennom å tilby tilrettelagte 800 

opplegg for den enkelte organisasjon/lag vil vi gi nye grupper bedre muligheter for å 801 

delta i organisasjonene. Kursoppleggene skal bidra til økt kompetanse og 802 

motivasjon. Prosjektet er finansiert av LNU Aktivitetsstøtta, varer i 1 år og avsluttes i 803 

2018.  804 

Rustet for politisk påvirkning. Målet med prosjektet er å arrangere en kurshelg om 805 

politisk påvirkning og samarbeid, som skal støtte medlemsorganisasjonene i å utvikle 806 

det interessepolitiske arbeidet. Kurshelgen skal ruste organisasjonene til å jobbe 807 

med politisk påvirkning og tilrettelegge for samarbeid om politisk påvirkning på tvers 808 

av organisasjonene. Kurset blir arrangert i november 2018, og prosjektet er finansiert 809 

av LNUs Aktivitetsstøtte. 810 
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 811 

Lyden av mestring. I dette prosjektet inngår å lage en flermedial podcastserie, som 812 

løfter frem gode fortellinger om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og 813 

kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sine liv og sin hverdag. Målene 814 

er å gjøre det lettere for andre funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer å 815 

benytte mestringsstrategiene slik at de selv kan oppleve mestring. I tillegg ønsker vi  816 

å bevisstgjøre den øvrige befolkningen om hvilke utfordringer funksjonshemmet og 817 

kronisk syk ungdom står ovenfor i hverdagen og hvilke mestringsstrategier de bruker. 818 

Prosjektet startet opp i september 2017. På grunn av forsinkelser avsluttes prosjektet 819 

først våren 2019. Prosjektet støttes av ExtraStiftelsen. 820 

 821 

Vi vet hvor skoen trykker. Prosjektets hovedmål er at unge med 822 

funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer skal oppleve større grad av mestring, 823 

ved å skape et bedre likepersontilbud tilpasset for ungdom i Norge. I prosjektet 824 

inngår å styrke likepersonsarbeidet rettet mot ungdom i Norge, ved å lage en digital 825 

håndbok som er tilgjengelig for alle, å stimulere til at et flertall av 826 

medlemsorganisasjoner skal kunne tilby sine medlemmer et likepersontilbud tilpasset 827 

ungdom, og å styrke samarbeid og erfaringsutveksling på likepersonfeltet mellom 828 

medlemsorganisasjonene. Prosjektet startet opp 1. september 2017 og ble avsluttet i 829 

september 2018. Håndboken om likepersonsarbeid for ungdom er tilgjengelig på 830 

ungfunk.no. Prosjektet støttes av ExtraStiftelsen. 831 

 832 

Dobbeldiskriminering i arbeidslivet? Prosjektet kartlegger utbredelsen av og 833 

former for dobbeltdiskriminering av personer med funksjonsnedsettelser i møte med 834 

arbeidslivet. I prosjektet skal vi innhente kunnskap, spre informasjon og skape 835 

debatt. Dette skal vi gjøre ved å gjennomføre dybdeintervjuer og en 836 

spørreundersøkelse med ungdom, gå gjennom eksisterende kunnskap, kartlegge 837 

aktører på feltet, og finne gode eksempler på inkludering i arbeidslivet. I tillegg har vi 838 

en skrivekonkurranse om dobbeldiskriminering i møte med arbeidslivet. Prosjektet 839 

startet opp i 2017 og avsluttes i desember 2018. Prosjektet støttes av Bufdir. 840 

 841 

Unge tanker om utdanning. Prosjektet skal resultere i filmen «Unge tanker om 842 

utdanning» hvor vi møter ungdommer og hører deres refleksjoner rundt 843 

videregående utdanning. Filmen gir disse ungdommene mulighet til å fortelle sin 844 

historie. Gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til mer kunnskap om behovet for, og 845 

viktigheten av tilrettelegging for ungdom med funksjonsnedsettelser i videregående 846 

skole. Prosjektet startet opp i 2018 og avsluttes samme år. Prosjektet støttes av 847 

ExtraStiftelsen.  848 

 849 

Stå opp opp mot hatprat. Prosjektet skal kartlegge hatprat og mobbing av ungdom 850 

med funksjonsnedsettelser. Vi skal intervjue lærere og skoleledere for å undersøke i 851 

hvilken grad de fokuserer på denne formen for mobbing i undervisningen. 852 
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Deretter skal vi lage et undervisningsverktøy til bruk i skolen. Verktøyet skal 853 

bevisstgjøre elever om egne holdninger og språkbruk overfor medelever med 854 

funksjonsnedsettelser. Det vil ha fokus på reell inkludering på likeverdige premisser, 855 

og hvordan alle elever og ansatte har et ansvar for å ivareta et godt skolemiljø for 856 

alle. Prosjektet er finansiert av Bufdir, og går over 2,5 år. Oppstart er i 2019. 857 

 858 

Ett år for alle. Målet med prosjektet er at flere unge med funksjonsnedsettelser og 859 

kronisk sykdom skal gå på folkehøgskole. I dette prosjektet skal vi undersøke 860 

hvordan unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever 861 

tilretteleggingen og tilgjengeligheten til folkehøgskolene. Prosjektet skal også 862 

kartlegge i hvilken grad folkehøgskoler er tilgjengelige og tilpasset unge 863 

funksjonshemmede, og vi skal jobbe for at folkehøgskolene skal informere om 864 

tilgjengelighet og tilrettelegging på sine nettsider, og at flere blir tilgjengelige. 865 

Prosjektet er støttet av Bufdir, og varer i ett år. Oppstart er i 2019. 866 

 867 

Se hele mennesket. Målet med prosjektet er å bidra til å styrke det helhetlige 868 

behandlingstilbudet til unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykom. 869 

I prosjektet vil vi undersøke i hvilken grad unge pasienter opplever å bli møtt på en 870 

helhetlig måte i spesialisthelsetjenesten. Vi vil også undersøke hva unge brukere 871 

selv har behov for og ønsker av helsevesenet når det gjelder oppfølging av deres 872 

psykiske helse. I tillegg skal vi lage en animasjonsfilm, plakat og en debatt for å rette 873 

søkelys mot god psykisk helse for unge med kronisk sykdom og 874 

funksjonsnedsettelser. Prosjekter er støttet av ExtraStiftelsen, går over 11 måneder 875 

og starter opp i 2019. 876 

 877 

 878 

* * * 879 

 880 

Søknader om ekstern finansiering av prosjektvirksomhet og drift, nasjonal og 881 

internasjonal, har siden 2014 vært knyttet til allerede prioriterte oppgaver og 882 

politikkområder.  883 

884 



24 
 

 885 

Styret, arbeidsutvalget og sekretariatet 886 

 887 

Styret ble valgt på generalforsamling 2017.  888 

 889 

Leder   890 

 891 

 Camilla Lyngen (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer) 892 

 893 

Nestleder  894 

 895 

 Line Skåtøy (Voksne med medfødt hjertefeil) 896 

  897 

Styremedlemmer 898 

 899 

 Martine Antonsen (Mental Helse Ungdom) 900 

 Martin Berhovde (Norges Døveforbunds Ungdom) 901 

 Marion Alver (NORILCOs ungdom) 902 

 Nikolai Raabye Haugen (Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte 903 

barn og unge) 904 

 Martine Teigen (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer) 905 

  906 

Varamedlemmer   907 

 908 

 Judee Isabel Ihasee Bjørgan (Psoriasis- og eksemforbundet Ung) 909 

 Frode Kämpe (Mental Helse Ungdom) 910 

 911 

I løpet av styreperioden fram til og med september er det avholdt syv styremøter. 912 

Styret har behandlet over 70 saker. Styremedlemmer har representert Unge 913 

funksjonshemmede på eksterne møter og konferanser ved en rekke anledninger.  914 

 915 

* * * 916 

 917 

Arbeidsutvalget har bestått av styreleder, nestleder og styremedlem Nikolai Raabye 918 

Haugen, som ble valgt av styret i januar. Fra og med 23. august 2018 har Camilla 919 

Lyngen hatt permisjon fra sitt verv som styreleder. Line Skåtøy har siden denne dato 920 

vært konstituert som fungerende styreleder. 23. august ble også Martin Berhovde 921 

valgt inn som vara til AU. AU har frem til og med september hatt syv fysiske møter og 922 

en rekke e-postmøter, og behandlet ca. 80 saker.  923 

 924 

* * * 925 

 926 
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Per 01.10.18 er sekretariatet satt sammen av disse stillingene:  927 

 928 

 Generalsekretær  929 

 Organisasjons- og økonomisjef  930 

 Kommunikasjonsrådgiver 931 

 Fagpolitisk rådgiver/prosjektleder for «Vi vet hvor skoen trykker» og «Rustet for 932 

politisk påvirkning» 933 

 Prosjektleder for «Lyden av mestring» og «Unge tanker om utdanning» 934 

 Prosjektleder for «Sex som funker» 935 

 Prosjektleder for «Dobbeltdiskrimimert i møte med arbeidslivet» 936 

 Kontormedarbeider 937 

 938 

Det er et mål at Unge funksjonshemmedes sekretariat skal være en arbeidsplass der 939 

det råder likestilling mellom kvinner og menn. Det er per dags dato en overvekt av 940 

kvinner blant de ansatte, der sekretariatet består av tre menn og fem kvinner. Det er 941 

imidlertid kjønnsmessig likestilling i ledelsen og flere menn generelt i sekretariatet 942 

enn tidligere. Unge funksjonshemmede har ønsket å rekruttere menn i de nylige 943 

ansettelsesprosessene, men har fått få mannlige søkere til stillingene.  944 

 945 

Ledelsen har gjennomført kartlegging av det fysiske, psykiske og sosiale 946 

arbeidsmiljøet blant de ansatte høsten 2017 og våren 2018 og iverksatt justeringer 947 

deretter. Det planlegges også en kartlegging av arbeidsmiljøet høsten 2018. Videre 948 

hadde vi våren 2018 besøk av Røde Kors Førstehjelp som holdt et førstehjelpskurs 949 

for de ansatte og noen tillittsvalgte. I tillegg hadde sekretariatet våren 2018 besøk av 950 

en ergoterapeut som evaluerte og ga tilbakemeldinger på arbeidsplassens 951 

ergonomiske forhold. Det ble i forbindelse med kartleggingen kjøpt inn diverse 952 

ergonomiske hjelpemidler. Det har ikke vært personskader knyttet til driften i 953 

perioden. De ansatte har valgt Anette Remme som verneombud.  954 

 955 

Unge funksjonshemmede leier lokaler av FFO, som i sin tur leier lokaler i Mariboes 956 

gate 13 i Oslo sentrum. Driften av Unge funksjonshemmedes sekretariat forurenser 957 

ikke det ytre miljø.  958 

 959 

 960 

  961 
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Økonomi 962 

Økonomiske utviklingstrekk 963 

 964 

Omsetningen i Unge funksjonshemmede i 2017 utgjorde 6 200 519,- og var noe 965 

høyere enn i 2016. Dette er helt normale variasjoner fra år til år og skyldes i all 966 

hovedsak at vi i 2017 fikk inn mer driftstilskudd fra Bufdir og mer prosjektstøtte.   967 

 968 

Statsstøtten i 2017 utgjorde 2 850 000,- kroner. Dette var en økning på 130 000,- 969 

kroner fra 2016. Annen finansiering i 2017 var medlemskontingent, 970 

momskompensasjon og administrasjonstilskudd i tildelte prosjekter. 971 

 972 

Årsresultatet for 2017 viser et underskudd på 208 260,- kroner. Dette underskuddet 973 

har vært planlagt av styret ettersom vi i 2016 gikk på et overskudd på rundt  974 

500 000,-. I 2017 hadde vi derfor større handlingsrom til å prioritere deltakelse under 975 

Arendalsuka, valgkamp-kampanje, økt reise- og møtevirksomhet og et økt kurstilbud 976 

til våre medlemsorganisasjoner, noe som medførte et underskudd. En annen årsak til 977 

underskuddet er ferdigstillelsen av nye nettsider i 2017, som generalforsamlingen 978 

tidligere har vedtatt at skal trekkes fra Arvefondet (se neste avsnitt). 979 

 980 

Disåponeringer/overføringer ved årsslutt 981 

Ved årsslutt 2017 ble det overført 233 031,- kroner fra Arvefondet til Unge 982 

funksjonshemmedes egenkapital. Pengene utgjør totalkostnaden for utvikling og 983 

ferdigstillelse av nye nettsider som har påløpt i 2017. Denne kostnaden ble trukket 984 

fra Arvefondet i tråd med vedtak om disponering av arvemidler gjort av 985 

generalforsamlingen i 2015. Samtidig som kostnaden forbundet med nye nettsider 986 

ble overført fra Arvefondet til egenkapitalen ble årets underskudd på 208 260,- dekt 987 

av egenkapitalen.  988 

 989 

Kontrollkomiteen la i 2012 fram forslag til modell for vurdering av egenkapital. 990 

Modellen var bygd på prinsippet om at organisasjonen skal evne å drive i tre 991 

måneder etter at en eventuell finansiering har bortfalt. Prosjekter holdes utenfor.  992 

 993 
 994 
(driftsinntekter (-prosjektinntekter))      * 3   = nødvendig egenkapital  995 

12 996 

 997 

Styret vedtok i mars 2014 å legge modellen fra Kontrollkomiteen til grunn for 998 

egenkapitalvurdering i Unge funksjonshemmede, men med et fast slingringsmonn på 999 

inntil 100 000 kroner. Slik vil styret ha rom for både å styrke virksomheten dersom 1000 

man anser de økonomiske utsiktene som relativt trygge på kort og mellomlang sikt, 1001 

og for å bygge opp egenkapitalen ytterligere dersom de økonomiske utsiktene 1002 

framstår som mer usikre enn før.  1003 
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 1004 

Tabellen viser utvikling i noen sentrale tall fra 2011 til 2017.  1005 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Omsetning 5 486 124 5 966 589  7 892 000 7 137 148 6 419 217 5 989 195 6 200 519 

Resultat -167 633 79 034 221 409 466 587 466 700 503 140 -208 260 

Statsstøtte 2 045 000 2 300 000 2 400 000 2 475 000 2 550 000 2 720 000 2 850 000 

Prosjekter  3 230 423 5 166 589 5 057 073 4 045 062 2 528 448 2 645 775 2 851 169 

Ubunden EK 461 389 540 424 761 833 1 228 420 995 120 1 576 918 1 601 688 

Bunden EK     700 000 621 342 388 311 

  1006 
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 1007 
 1008 

Se fullstendig årsregnskap for balanse og noter.  1009 
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Medlemsorganisasjonene 4. september 2018 1010 

 1011 

Unge funksjonshemmede har i denne styreperioden har i alt 36 1012 

medlemsorganisasjoner.  1013 

 1014 

 Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe  1015 

 Foreningen for Hjertesyke Barn 1016 

 NORILCOs Ungdom 1017 

 Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom 1018 

 Foreningen for Bardet-Biedl syndrom 1019 

 Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Ungdom 1020 

 Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer Ungdom 1021 

 Personskadeforbundet LNT Ungdomsutvalg  1022 

 Mental Helse Ungdom  1023 

 Norges Astma- og Allergiforbunds Ungdom  1024 

 Ungdiabetes  1025 

 Norges Døveforbunds Ungdom 1026 

 Norsk Cøliakiforenings Ungdom  1027 

 Norsk Dysmeli Forenings Ungdom 1028 

 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom  1029 

 Norsk Forening for Nevrofibromatoses Ungdom  1030 

 Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta  1031 

 Psoriasis- og eksemforbundet Ung  1032 

 Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen 1033 

 Ung Kreft 1034 

 Dysleksi Ungdom 1035 

 Norsk Interesseforening for Kortvokste 1036 

 Norsk Stoffskifteforbunds Ungdomsutvalg  1037 

 Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplantertes Barn og Ungdom 1038 

 Foreningen for Muskelsykes Ungdom 1039 

 CP-foreningens Ungdomsnettverk 1040 

 Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom 1041 

 Norsk Tourette Forenings Barne- og Ungdomsutvalg 1042 

 Norges Blindeforbunds Ungdom 1043 

 Norsk forening for cystisk fibroses Ungdomsråd 1044 

 Voksne med medfødt hjertefeil  1045 

 Nofus Ung  1046 

 MS-forbundet 1047 

 ADHD Norge Ungdom 1048 

 Norges Fibromyalgi Forbund 1049 

 Spiseforstyrrelsesforeningen  1050 
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Styrets beretning 2018  1061 

 1062 

Denne årsberetningen er styrets rapport til generalforsamlingen i 2018 om 1063 

virksomheten i Unge funksjonshemmede siden generalforsamlingen i 2017.   1064 
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Årsregnskap og revisors 
beretning 2017 
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Om dokumentet 
Regnskapet for foregående periode gis til generalforsamlingen som en del av en 

orientering om hvordan situasjonen i organisasjonen er. Unge funksjonshemmedes 

revisor gir også en uttalelse om årsregnskapet til generalforsamlingen. På bakgrunn av 

regnskapet kan generalforsamlingen fatte vedtak for videre drift i kommende periode. 

 

Dokumenter 

 Unge funksjonshemmedes årsregnskap 2017 med noter og årsberetning* 

 Revisors beretning 2017* 

 
*

 











Noter for 2017
Unge funksjonshemmede

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Foreningen er ifølge regnskapslovens definisjon et lite foretak og kan benytte de særregler for små foretak

som fremgår av regnskapsloven og god regnskapsskikk. 

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Driftsinntekter

Inntektsføring av tilskudd skjer jevnt over regnskapsåret dersom tilskuddet ikke er knyttet til

bestemte prosjekter.

For spesifikke prosjekttilskudd skjer inntektsføring i takt med fremdriften i prosjektet.

Inntektsføringen vil aldri overstige faktiske påløpte kostnader.

Ubenyttede tilskudd ved årsskiftet vil klassifiseres som kortsiktig gjeld.

For prosjekter med egenandel vises det som regnskapsmessig presentasjon med

egenandelen under driftsinntekt og tilsvarende kostnad under driftskostnad.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år

etter balansedagen.

Endring av regnskapsprinsipp  

Det er ingen endring av regnskapsprinsipp.

Note 1 Statsstøtte

Herav utgjør kr 550 000 internasjonalt driftstilskudd.

Note 2 Lønnskostnader, ant. ansatte, godtgjørelser m.m.

Gjennomsnittlig antall årsverk: 6

Lønnskostnader 2017 2016

Lønninger             2 953 714              2 654 153              

Pensjonskostnad 139 914                 207 489                 

Arbeidsgiveravgift       434 035                 410 249                 

Annen ytelse       42 323                   39 562                   

Sum       3 569 987              3 311 453              

Det er utbetalt lønn på kr 533 507 og andre godtgjørelser på kr 16 321 til generalsekretær.

Det er utbetalt lønn og godtgjørelse til styret med kr 145 500.

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk

tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Det er utbetalt kr 71 000 i honorar til revisor. Av dette utgjør revisjon av foreningens regnskap 

og prosjektregnskaper kr 56 600, bekreftelser av mva-kompensasjon og beslektede

tjenester kr 4 900 og utarbeidelse av årsregnskap og noter kr 9 500.

I tillegg er det kostnadsført mva på revisors honorar.

Av innestående i bank er kr 154 546 bundne skattetrekksmidler.

Skyldig skattetrekk pr 31.12.2017 var kr 154 340.

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Note 3 Bundne midler

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer



Noter for 2017
Unge funksjonshemmede

Pr. 31.12.2017 har Unge funksjonshemmede mottatt tilskudd som ikke er brukt.

Spesifikasjon av tilskuddene:

Prosjekt 3: Sex, samliv og funksjonshemming Avsluttet i 2017, tilbakebetales 3 430                     

Prosjekt 7: Lyden av mestring Videreføres til 2018 415 969                 

Prosjekt 8: Vi vet hvor skoen trykker Videreføres til 2018 256 234                 

Prosjekt 9: Dobbeltdiskriminert i møte med arbeidslivet Videreføres til 2018 148 483                 

Prosjekt 18: Europeisk ungdomshelse Avsluttet i 2017, tilbakebetales 9 342                     

Prosjekt 40: Mange bekker små Avsluttet i 2017, tilbakebetales 7 544                     

Prosjekt 51: Funksjonshemmet-minutt for minutt Avsluttet i 2017, tilbakebetales 53 972                   

Prosjekt 52: #jegelsker Videreføres til 2018 7 202                     

Prosjekt 53: Ildsjelprogrammet Videreføres til 2018 176 196                 

Sum ubenyttede tilskudd 1 078 371              

Pr. 31.12.2017 har Unge funksjonshemmede gjennomført følgende prosjekter hvor

prosjektkostnadene har oversteget inntektsført tilskudd og budsjett. Underskuddet er dekket av 

Unge funksjonshemmede.

Prosjekt 4: Ung, skeiv og funksjonshemma 376                        

Prosjekt 49: Sex som funker 2 141                     

Sum prosjekter med underskudd i 2017 2 517                     

Avd 1 nasj. Avd 2 int. Prosjekter Totalt

Lønn 2 018 607       286 514                 1 264 866              3 569 987              

Husleie 238 560          34 667                   -                         273 227                 

Honorarer 178 976          29 333                   311 562                 519 871                 

Kontor- og møtekostnader 509 637          60 707                   316 765                 887 109                 

Reisekostnader 62 698            104 483                 136 922                 304 102                 

Andre kostnader 377 709          11 999                   485 549                 875 257                 

Herav undersk. dekket av drift 2 517              -                         -2 517                    -                         

Adm.kostnader prosjekter -199 068         199 068                 -                         

Totale driftskostnader 3 189 635       527 703                 2 712 215              6 429 553              

Spesifikasjon egenkapital
Fond

Annen 

egenkapital
Sum 

Egenkapital 01.01.2017 1 011 342              1 186 918              2 198 260              

Årets resultat -208 260                -208 260                

Disponering av arvefond -233 031                233 031                 -                             

Egenkapital 31.12.2017 778 311                 1 211 689              1 989 999              

Note 7 Egenkapital

Note 4 Udisponerte tilskudd / prosjektgjeld

Note 5 Prosjekter med underskudd/egenandel

Note 6 Kostnadsspesifikasjon drift og prosjekter
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Kontrollkomiteens rapport  
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Om dokumentet 

Kontrollkomiteen består av Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen og Anders Haave som ble 
valgt på generalforsamlingen i fjor. Kontrollkomiteen har full innsynsrett i alle 
dokumenter i Unge funksjonshemmede og kontrollkomiteen avgir beretning til 
generalforsamling. Beretningen skal vurdere organisasjonens økonomiske stilling, 
forvaltningspraksis samt gi en generell vurdering av virksomheten i forhold til 
grunndokumentenes bestemmelser.  
  
 

Dokumenter  

 -  Kontrollkomiteens rapport for 2017 
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1. Innledning 47 

 48 

 49 

Kontrollkomiteen i Unge Funksjonshemmede arbeider etter mandat gitt i Unge 50 
funksjonshemmedes vedtekter kapittel 9, paragrafer §§ 38-40, samt § 48 om intern revisjon. 51 

 52 
Kontrollkomiteen har i perioden gjennomført totalt 3 møter.  53 

 54 
 55 

Kontrollkomiteen vil i sin beretning behandle forhold av betydning for driften, herunder en 56 
vurdering av: 57 

 58 
 Årsregnskapet 59 
 Merverdiavgiftskompensasjonen 60 
 Egenkapitalvurdering 61 
 Prosjektregnskaper 62 
 Protokoller 63 

 64 
Kontrollkomiteen har for driftsåret 2017 ikke funnet vesentlige avvik. 65 

 66 
 67 
 68 

2. Årsregnskap 69 
 70 

Kontrollkomiteen har gjennomgått Årsregnskapet, herunder resultatregnskap, balanse, noter 71 
og revisors beretning. Årsregnskapet per 31.12.17. viser et underskudd på kr 208 260,-.  72 
 73 
Dette har medført en netto overføring fra annen egenkapital på kr 208 260,-. I 74 
årsavslutningen er det gjennomført en overføring per 31.12.17 fra arvefondet til annen 75 
egenkapital på kr 233 031,-. Kampanjefond står per 31.12.17 ubrukt på kr 90 000,-, det 76 
samme gjør lønnsfondet på kr 300 000,-. Med avsetningen nevnt ovenfor er arvefondet per 77 
31.12.17 på 388 311,-. Denne disposisjonen er gjennomført for å betale for arbeidet med 78 
nye nettsider, og er klart innenfor generalforsamlingens vedtak. Styret har behandlet sak om 79 
arvefond i sakene 10/18, 31/18 og 42/18 og har fulgt prosessen tett.  80 
 81 
Sum egenkapital er per 31.12.17 på til sammen kr 1 989 999,-.  82 
 83 
Kontrollkomiteen er tilfreds med at styret fortsatt synliggjør gaven og lønnsfondet slik 84 
generalforsamlingen stilltiende har akseptert.  85 
 86 

Kontrollkomiteen kan etter dette fastslå at årsregnskapet med tilhørende beretning bør 87 
vedtas.   88 
 89 

  90 

  91 
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2.1. Egenkapitalvurdering 92 
 93 

Årsregnskapet viser at Unge funksjonshemmedes egenkapital per 31.12.17 var på kr 1 989 94 
999,- hvorav kr 778 311,- hadde selvpålagte restriksjoner og var avsatt til fond.  95 
 96 
Kontrollkomiteen har med utgangspunkt i tidligere års vurderinger lagt til grunn ved 97 
egenkapitalvurderingen at organisasjonen har følgende i egenkapital: 98 

 99 
 100 
 Egenkapital     per 31.12.17              kr 1 211 186,- 101 

Lønnsfond       per 31.12.17      kr 300 000,- 102 
 Kampanjefond per 31.12.17       kr 90 000,- 103 
 SUM tilgjengelig egenkapital             kr 1 601 186,- 104 
 105 
 106 

Beregningen er basert på at organisasjonen skal evne å drive i tre måneder etter at en 107 
eventuell finansiering har bortfalt. Prosjekter er holdt utenfor og arvegaven er holdt utenfor, 108 
da sistnevnte disponeres av generalforsamlingen. 109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 110 

Unge funksjonshemmedes egenkapitalbehov bør etter komiteens oppfatning ligge på ca. Kr 111 
837 337,- på nåværende omsetningsnivå.  112 

 113 

Kontrollkomiteen har kommet til at tilgjengelig egenkapital på kr 1 601 186,- og er således 114 
noe over det dobbelte av hva som er nødvendig.  115 

 116 

Kontrollkomiteen presiserer at «annen egenkapital» øker selv om organisasjonen går med 117 
underskudd, på grunn av uttaket av arvefondet. Komiteen savner en nærmere tekstuell 118 
omtale av denne disposisjonen enten i note eller årsregnskapets beretning.  119 

 120 

Kontrollkomiteen kan etter dette fastslå at egenkapitalen er meget tilfredsstillende og at 121 
årsregnskapet med tilhørende beretning bør vedtas.   122 

 123 

 124 

 125 

Omsetning 2017 6 200 519,-  
      
Fratrukket prosjekter - 2 851 169,-  
   
Drift organisasjon 3 349 350,-  

   
Periodisert per måned 12 279 112,- 

Forventet egenkapitalbehov (tre 
måneders drift) 

3 837 337,- 

Tabell 2 - Beregning forventet egenkapitalbehov 

Tabell 3 -Beregning tilgjengelig egenkapital 
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2.2. Gjennomgang av prosjekter med overskudd 126 
 127 

Kontrollkomiteen har gjennomgått de prosjekter som har gått med underskudd i 2017. 128 
Extrastiftelsen har lagt om sin ordning. Prosjekter innvilges fortsatt i hovedsak for et 129 
prosjektår av gangen, men kan nå komme på tvers av regnskapsår. Slik sett blir det 130 
vanskeligere å vurdere hvorvidt prosjekter ved avvikende prosjektår følger budsjett, da 131 
disse i årsregnskapet vil fremstå med avvik uten at de har det.  132 
 133 
Kontrollkomiteen legger derfor om praksis og viser i stedet til note 5 og 6 i årsregnskapet, 134 
hvor det fremkommer om prosjektet skal avsluttes eller videreføres.  135 
 136 
Kontrollkomiteen er svært fornøyd med fremdriften i alle prosjekter, og finner bare grunn til 137 
å påpeke at prosjekter generelt må styres slik, at man oppfyller prosjektets intensjon og så 138 
langt det er mulig, benytter pengene man har fått tildelt.  139 
 140 
Av prosjektene som avsluttet i 2017, er det bare prosjektet «mange bekker små» som har 141 
et mindreforbruk verdt å påpeke, på kr 53 972,-.  142 
 143 
Øvrige avvik er slik man kan forvente.  144 
 145 

2.3. Gjennomgang av prosjekter med underskudd 146 
 147 

Kontrollkomiteen har gjennomgått det prosjektet som har gått med underskudd i 2017. 148 
Avviket er ubetydelig og ikke grunn til å kommentere ytterligere.  149 
 150 
 151 

2.4. Likestilling 152 
I årsberetningen for 2017 skriver styret at det til tross for skjev kjønnsbalanse med tre menn  153 
og fem kvinner, jobbes med dette ved hver ansettelse, og at organisasjonen har en innarbeidet  154 
praksis som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunnet kjønn.  155 

 156 
Dette er svært positivt.  157 

 158 

2.5. Kontingent 159 
 160 

For 2017 hadde alle organisasjoner som ble innrømmet delegatstatus ved generalforsamlingen  161 
betalt kontingent. For 2018 har alle medlemsorganisasjoner betalt kontingent og kan innrømmes  162 
delegatstatus etter vedtektenes bestemmelser.  163 
 164 
 165 

3. Forholdet mellom politiske beslutninger og økonomiske 166 

disposisjoner 167 

Kontrollkomiteen har begjært utlevert dokumentasjon i forhold til organisasjonens 168 
økonomiske disposisjoner, sammenholdt disse med styrereferatene, og ikke funnet avvik. 169 

  170 

 171 
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4. Råd og veiledning 172 

 173 
Kontrollkomiteen har bistått styret ved flere anledninger i 2018, og gitt råd og veiledning på  174 
Forståelse av vedtekter, tariffavtale og diverse avtaler.  175 
 176 
Det er gjennomført to møter med kontrollkomiteen i 2018 samt at kontrollkomiteen har deltatt  177 
på ett styremøte. 178 
 179 
 180 

5. Konklusjon 181 
 182 

Kontrollkomiteen i Unge funksjonshemmede har gjennomført sine kontrollhandlinger etter 183 
vedtektenes kapittel 9, paragrafer §§ 38-40, samt § 48 om intern revisjon.  184 
 185 
 186 
 187 
Tilrådning til Generalforsamlingen: 188 
 189 
Kontrollkomiteen anbefaler at generalforsamlingen tar den fremlagte kontrollrapporten, det 190 
fremlagte årsregnskap med tilhørende årsberetning og noter for driftsåret 2017 til 191 
orientering uten merknader. 192 
 193 
 194 
 195 

 196 
Oslo, den 28. September 2018 197 
 198 
 199 

 200 
 201 
 202 
 203 

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen 204 
Komiteens leder 205 

 
 
 

Anders Haave 



  
 

    

Endringer i vedtektene 

Sak GF 05/18 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om dokumentet 

Vedtektene er de reglene som organisasjonen jobber etter og er organisasjonens 

«grunnlov». Det ble meldt inn to endringsforslag til Unge funksjonshemmedes vedtekter. 

Det er meldt inn endringsforslag fra Unge funksjonshemmedes styre og endringsforslag 

fra Psoriasis- og eksemforbundet Ung. Forslagene ligger vedlagt.  

 

Dokumenter 

1. Endringsforslag sendt inn av Unge funksjonshemmedes styre 

2. Endringsforslag sendt inn av PEF-Ung 

3. Gjeldende vedtekter for Unge funksjonshemmede 

4. Gjeldene instruks til valgkomiteen (vedlegg til vedtektene) 

 



 

       

Endringsforslag sendt inn av Unge funksjonshemmedes styre 1 

Forslagspakke 1 – generalforsamling annethvert år 2 

Den første forslagspakken fra styret går ut på å endre vedtektene slik at Unge funksjonshemmede kan arrangere generalforsamling 3 

annethvert år (hvert oddetalls år) i stedet for hvert år. Grunnen til at styret fremmer dette forslaget er fordi å arrangere en 4 

generalforsamling er svært kostbart for organisasjonen og opptar betydelige ressurser i sekretariatet. Ved å arrangerer 5 

generalforsamling annethvert år vil organisasjonen kunne benytte vesentlig mer midler og ressurser til å gjennomføre Unge 6 

funksjonshemmedes politikk og styrke medlemstilbudet til våre medlemsorganisasjoner.  I tillegg til det ressursbesparende aspektet 7 

begrunner styret forslaget ved at ett år går veldig fort og er å anse som kort tid innenfor politisk påvirkningsarbeid. Å ha et styre og 8 

arbeidsprogram som gjelder for to år vil styrke både styrets og de ansattes mulighet til å fordype seg i arbeidet. Nedenfor følger 9 

endringene i vedtektene som er nødvendig for at generalforsamlingen skal arrangeres annethvert år, kalt forslagspakke 1.  10 

 11 

Forslagspakke 1 – Generalforsamling annethvert år 

Nr. Gjeldende vedtekter Styrets endringsforslag 

1 § 15 Myndighet og tidspunkt for generalforsamlingen  
Generalforsamlingen er Unge funksjonshemmedes øverste myndighet. 
Styret innkaller til generalforsamling. Ordinær generalforsamling avholdes 
mellom 10. oktober og 20. november hvert år. Alle nevnt i § 18 Møterett på 
generalforsamlingen skal innkalles.  

§ 15 Myndighet og tidspunkt for generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er Unge funksjonshemmedes øverste myndighet. 
Styret innkaller til generalforsamling. Ordinær generalforsamling 
avholdes mellom 10. oktober og 20. november hvert oddetalls år. Alle 
nevnt i § 18 Møterett på generalforsamlingen skal innkalles. 
 

2 § 16-2 
Andreinnkalling skal sendes ut senest 30 dager før generalforsamlingen. 
Denne skal inneholde styrets beretning, innkomne endringsforslag til 
vedtektene, eventuelle forslag til endringer i prinsipprogrammet, forslag til 
nytt arbeidsprogram (i år som slutter på partall) eller eventuelle forslag til 
endringer i gjeldende arbeidsprogram (i år som slutter på oddetall), samt 
forslag til budsjett og forslag til forretningsorden. I tillegg vedlegges 
utfyllende sakspapirer til saker nevnt i førsteinnkallingen.  

§ 16-2 
Andreinnkalling skal sendes ut senest 30 dager før 
generalforsamlingen. Denne skal inneholde styrets beretning, 
innkomne endringsforslag til vedtektene, eventuelle forslag til endringer 
i prinsipprogrammet, forslag til nytt arbeidsprogram (i år som slutter på 
partall) eller eventuelle forslag til endringer i gjeldende arbeidsprogram 
(i år som slutter på oddetall), samt forslag til budsjett og forslag til 
forretningsorden. I tillegg vedlegges utfyllende sakspapirer til saker 
nevnt i førsteinnkallingen. 
 



 

       

3 § 17 Saksliste for generalforsamlingen 
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:  
1. Konstituering av generalforsamlingen med fastsettelse av 
forretningsorden 
2. Styrets beretning  
3. Årsregnskap og revisors beretning 
4. Kontrollkomiteens beretning 
5. Endringer i vedtektene  
6. Endringer i prinsipprogrammet 
7. Nytt arbeidsprogram (i år som slutter på partall) eller forslag til 
endringer i arbeidsprogrammet (i år som slutter på oddetall)   
8. Fastsettelse av kontingent  
9. Budsjett  
10. Uttalelser 
11. Valg av  
a. Styrets leder med ett års funksjonstid 
b. Styrets nestleder med to års funksjonstid (i år som slutter på partall)  
c. 2 medlemmer til styret med to års funksjonstid (i år som slutter på 
partall) /  
3 medlemmer til styret med to års funksjonstid (i år som slutter på oddetall)  
d. 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge til styret med ett års 
funksjonstid 
e. 2 medlemmer til kontrollkomiteen med ett års funksjonstid 
f. Leder av valgkomiteen med ett års funksjonstid 
g. To medlemmer til valgkomiteen med ett års funksjonstid, og ett 
varamedlem. 
h. Statsautorisert revisor  
 
Dersom en tillitsvalgt trekker seg fra sitt verv før valgperioden er omme, 
skal generalforsamlingen foreta suppleringsvalg for resten av 
funksjonsperioden, etter innstilling fra valgkomiteen. Vara rykker opp som 
styremedlem til generalforsamlingen avholdes. Dersom leder eller 
nestleder trekker seg, inntreffer kapittel 5 ledermøte. 
 
[Gjeldende § 17-11b og c, som ble vedtatt i 2015, innfases på den 
måten at styrets nestleder og tre styremedlemmer velges med kun ett 
års funksjonstid på generalforsamlingen i 2016.] 

§ 17 Saksliste for generalforsamlingen 
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:  
1. Konstituering av generalforsamlingen med fastsettelse av 
forretningsorden 
2. Styrets beretning  
3. Årsregnskap og revisors beretning 
4. Kontrollkomiteens beretning 
5. Endringer i vedtektene  
6. Endringer i prinsipprogrammet 
7. Nytt arbeidsprogram (i år som slutter på partall) eller forslag til 
endringer i arbeidsprogrammet (i år som slutter på oddetall)   
8. Fastsettelse av kontingent  
9. Budsjett  
10. Uttalelser 
11. Valg av  
a. Styrets leder med ett års funksjonstid 
b. Styrets nestleder med to års funksjonstid (i år som slutter på 
partall)  
c. 2 5 medlemmer til styret med to års funksjonstid (i år som slutter 
på partall) /  
3 medlemmer til styret med to års funksjonstid (i år som slutter på 
oddetall)  
d. 2 4 varamedlemmer i prioritert rekkefølge til styret med ett års 
funksjonstid 
e. 2 medlemmer til kontrollkomiteen med ett års funksjonstid 
f. Leder av valgkomiteen med ett års funksjonstid 
g. To medlemmer til valgkomiteen med ett funksjonstid, og ett 
varamedlem. 
h. Statsautorisert revisor  
 
Alle tillitsvalgte velges med to års funksjonstid. 
 
Dersom en tillitsvalgt trekker seg fra sitt verv før valgperioden er omme, 
skal generalforsamlingen foreta suppleringsvalg for resten av 
funksjonsperioden, etter innstilling fra valgkomiteen. vil vara rykker opp 
som styremedlem til generalforsamlingen avholdes. Dersom leder eller 
nestleder trekker seg, inntreffer kapittel 5 ledermøte. 
 



 

       

[Gjeldende § 17-11b og c, som ble vedtatt i 2015, innfases på den 
måten at styrets nestleder og tre styremedlemmer velges med kun 
ett års funksjonstid på generalforsamlingen i 2016.] 
 

4 § 29 Styrets funksjonstid og tiltredelse  
Styret tiltreder 1. januar kalenderåret etter valget og fungerer ett (1) år frem 
til 31. desember. 

§ 29 Styrets funksjonstid og tiltredelse  
Styret tiltreder 1. januar kalenderåret etter valget og fungerer ett (1) to 
(2) år frem til 31. desember. 
 

 12 

 13 

Forslagspakke 2 – endringer knyttet til ledermøte 14 

Den andre forslagspakken fra styret går ut på å definere et klarere skille mellom generalforsamlingen og ledermøtet, samt å legge 15 

tydeligere føringer på hva et ledermøte innebærer. I dag er det svært liten teoretisk forskjell på en generalforsamling og ledermøte. 16 

Av denne grunn har det ikke blitt gjennomført ledermøte på flere år. Nedenfor følger styrets forslag til endringer i vedtektene som 17 

gjelder ledermøte.  18 

 19 

Forslagspakke 2 – endringer knyttet til ledermøte 

Nr. Gjeldende vedtekter Styrets endringsforslag 

5 
§ 6-2 
Organisasjoner med fullt medlemskap har rett til å møte med 3 delegater 
og 1 observatør på generalforsamling og ledermøte.  

§ 6-2 
Organisasjoner med fullt medlemskap har rett til å møte med 3 
delegater og 1 observatør på generalforsamling og ledermøte. 
 

6 
§ 7-2 
Organisasjoner med medlemskap på nivå 2 kan møte med 2 delegater og 
1 observatør på generalforsamling og ledermøte.  

§ 7-2 
Organisasjoner med medlemskap på nivå 2 kan møte med 2 delegater 
og 1 observatør på generalforsamling og ledermøte. 
 

7 
§ 8-2  
Organisasjoner med medlemskap på nivå 3 kan møte med 1 delegat og 1 
observatør på generalforsamling og ledermøte.  

§ 8-2  
Organisasjoner med medlemskap på nivå 3 kan møte med 1 delegat og 
1 observatør på generalforsamling og ledermøte. 
 
 



 

       

8 § 17-3 
Generalforsamlingen må etter styrets innstilling fatte vedtak i de følgende 
saker før noen andre saker kan behandles.  
1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av ordstyrere 
3. Forretningsorden 
4. Valg av protokollførere 
5. Valg av protokollunderskrivere 
6. Valg av tellekorps 
7. Fastsettelse av saksliste 
8. Fastsettelse av dagsorden 

§ 17-3 
Generalforsamlingen og ledermøtet må etter styrets innstilling fatte 
vedtak i de følgende saker før noen andre saker kan behandles.  
1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av ordstyrere 
3. Forretningsorden 
4. Valg av protokollførere 
5. Valg av protokollunderskrivere 
6. Valg av tellekorps 
7. Fastsettelse av saksliste 
8. Fastsettelse av dagsorden 
 
 

9 § 23 Innkalling 
Førsteinnkalling sendes alle med møterett senest fire (4) uker før møtets 
begynnelse. Førsteinnkallingen inneholder informasjon om sted og 
tidspunkt og saksliste. 

§ 23 Innkalling 
Førsteinnkalling skal sendes alle med møterett senest fire seks (4 6) 
uker før møtets begynnelse. Førsteinnkallingen inneholder informasjon 
om sted og tidspunkt og saksliste. 
 
 

10 Ny paragraf.  § 23-2 
Andreinnkalling skal sendes alle med møterett senest to (2) uker før 
møtets begynnelse. Denne skal inneholde utfyllende sakspapirer til 
saker nevnt i førsteinnkallingen. 
 

11 § 24 Møterett 
Møterett på ledermøtet er regulert etter vedtektenes § 18 Møterett på 
generalforsamlingen og er følgelig tilsvarende generalforsamlingen. 

§ 24 Møterett på ledermøtet 
Møterett på ledermøtet er regulert etter vedtektenes § 18 Møterett på 
generalforsamlingen og er følgelig tilsvarende generalforsamlingen. 
 
Følgende personer har møterett på Ledermøtet:  
1. Leder eller en representant fra medlemsorganisasjonene som 

delegat. 
Medlemsorganisasjonene tildeles stemmer etter medlemsnivå,  
jf. § 5 Medlemskategorier.  
Nivå 1 tildeles 3 stemmer 
Nivå 2 tildeles 2 stemmer 
Nivå 3 tildeles 1 stemme 

2. Styret og styrets varamedlemmer møter med observatørstatus. 



 

       

3. Sekretariatet har møterett og kan ikke møte etter punkt 1 i denne 
paragraf 

4. 1 Representant fra FFO har observatørstatus 
5. Kontrollkomiteen har møte- og talerett 
6. Valgkomiteen møter med observatørstatus i saken om supplering 

av styret. 
7. Nominerte til valget møter med talerett i saken om supplering av 

styret. 
8. Medlemmer av eventuell forberedende uttalelseskomité innehar 

observatørstatus under behandlingen av uttalelser. 
 

 20 

 21 

Øvrige endringsforslag  22 

I tillegg til de to forslagspakkene nevnt ovenfor ønsker styre å fremme noen andre endringsforslag. Disse endringene begrunnes i 23 

all hovedsak med forenkling og tydeliggjøring.   24 

 25 

Nr. Gjeldende vedtekter Styrets endringsforslag 

12 §4-3 
Det kan ikke innvilges medlemskap etter §6 Medlemskap og §7 
Medlemskap til organiseringer som er underlagt nasjonale strukturer eller 
som er underlagt organisasjoner med medlemskap i Unge 
funksjonshemmede. 

§4-3 
Det kan ikke innvilges medlemskap etter §6 Medlemskap og §7 (Nivå 1 
og Nivå 2) Medlemskap til organiseringer som er underlagt nasjonale 
strukturer eller som er underlagt organisasjoner med medlemskap i 
Unge funksjonshemmede. 
 

13 
§ 9 Opplysningsplikt 
Medlemsorganisasjoner har plikt til å innmelde endringer som kan ha 
konsekvenser for medlemskategoriseringen. Unge funksjonshemmedes 
styre vurderer hvorvidt slike får konsekvenser. Saksbehandling følger eller 
normale rutiner for søknader om medlemskap. 

§ 9 Opplysningsplikt 
Medlemsorganisasjoner har plikt til å innmelde endringer som kan ha 
konsekvenser for medlemskategoriseringen. Unge funksjonshemmedes 
styre vurderer hvorvidt slike de innmeldte endringene får konsekvenser. 
Saksbehandling følger eller normale rutiner for søknader om 
medlemskap. 
 
 
 



 

       

14 
§ 12-4 
Dersom en medlemsorganisasjon utelater å innbetale kontingent to år på 
rad meldes organisasjonen automatisk ut av Unge funksjonshemmede ved 
inngangen til det tredje kontingentåret. Ved slik utmelding kan 
medlemskapet søkes gjenopptatt gjennom ordinære innmeldingsrutiner. 

§ 12-4 
Dersom en medlemsorganisasjon utelater å innbetale kontingent to år 
på rad meldes organisasjonen automatisk ut av Unge 
funksjonshemmede ved inngangen til det tredje kontingentåret. Ved slik 
utmelding kan medlemskapet søkes gjenopptatt gjennom ordinære 
innmeldingsrutiner. 
 

15 
§ 17-2 
Sittende valgkomité innstiller på leder, nestleder, styrets medlemmer, 
styrets varamedlemmer og kontrollkomité. Styret innstiller på leder av, og 
medlemmer i valgkomiteen og revisor.  

§ 17-2 
Sittende valgkomité innstiller på leder, nestleder, styrets medlemmer, 
styrets varamedlemmer og kontrollkomité. Styret innstiller på leder av, 
og medlemmer i ny valgkomitéen og revisor. 
 

16 
§ 18 Møterett på generalforsamlingen 
Følgende personer har møterett på Generalforsamlingen:  
1. Delegater fra medlemsorganisasjonene (i henhold til § 6-2, §7-2 og 
§8-2) 
2. Observatører fra medlemsorganisasjonene (i henhold til §6-2, §7-2 
og §8-2) 
3. Styret og styrets varamedlemmer møter med observatørstatus med 
mindre de er tildelt delegat eller observatørstatus etter pkt. 1 i denne 
paragraf.  
4. Sekretariatet har møterett og kan ikke møte etter punkt 1 eller 2 
etter denne paragraf 
5. FFO har observatørstatus 
6. Kontrollkomiteen har møte- og talerett 
7. Medlemmer av forberedende arbeidsprogramkomité har møterett 
på generalforsamlingen og innehar observatørstatus under behandlingen 
av arbeidsprogrammet 
8. Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende saker   
9. Nominerte til valget møter med talerett i saken valg 

§ 18 Møterett på generalforsamlingen 
Følgende personer har møterett på Generalforsamlingen:  
1. Delegater fra medlemsorganisasjonene (i henhold til § 6-2, §7-
2 og §8-2) 
2. Observatører fra medlemsorganisasjonene (i henhold til §6-2, 
§7-2 og §8-2) 
3. Styret og styrets varamedlemmer møter med observatørstatus 
med mindre de er tildelt delegat eller observatørstatus etter pkt. 1 i 
denne paragraf.  
4. Sekretariatet har møterett og kan ikke møte etter punkt 1 eller 2 
etter denne paragraf 
5. FFO har observatørstatus 
6. Kontrollkomiteen har møte- og talerett 
7. Medlemmer av forberedende arbeidsprogramkomité har 
møterett på generalforsamlingen og innehar observatørstatus under 
behandlingen av arbeidsprogrammet 
8. Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende saker 
som berører valgkomiteens arbeid. 
9. Nominerte til valget møter med talerett i saken valg 
 

17 
§ 19-2 
Kun den sak eller de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært 
generalforsamling kan behandles på møtet.  

§ 19-2 
Kun den sak eller de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært 
generalforsamling og som fremkommer i innkallingen kan behandles på 
møtet. 
 



 

       

18 
§ 19-3 
I innkallingen skal de saker som skal til behandling oppgis. 

§ 19-3 
I innkallingen skal de saker som skal til behandling oppgis. 

 

19 
§ 19-4 
Innkallingen skal sendes ut 5 uker før den ekstraordinære 
generalforsamlingen. Styret fastsetter ellers gjeldende frister. 

§ 19-4  § 19-3 
Innkallingen skal sendes ut 5 uker før den ekstraordinære 
generalforsamlingen. Styret fastsetter ellers gjeldende frister. 

 

20 
§ 26 Protokoll 
Protokoll føres etter reguleringene i § 20 Protokoll. 

§ 26 Protokoll 
Protokoll føres etter reguleringene i § 20-2 Protokoll. 
 

21 
§ 28-4 
Til valg til styret skal det tilstrebes lik kjønnsfordeling med et måltall på 40 
prosent. Geografi og organisasjonsmessig spredning skal også vektlegges 

§ 28-4 § 17-2 
Til valg til styret skal det tilstrebes lik kjønnsfordeling med et måltall på 
40 prosent. Geografi og organisasjonsmessig spredning skal også 
vektlegges 
 
 

22 
§ 44-3 § 44-3 4 

 

23 
§ 44-4 § 44-4 5 

 

24 
§ 51 Tariffavtale 
Styret vedtar personalhåndbok for Unge funksjonshemmede i henhold til 
avtalte regler og tariffavtale. 

§ 51 Tariffavtale Personalhånbok 
Styret vedtar personalhåndbok for Unge funksjonshemmede i henhold 
til avtalte regler og tariffavtale. 
 

25 
Kapittel 13 Definisjoner Kapittel 13 2 Definisjoner 

 

26 
§ 58 Valgbarhet 
Til organisasjonsledd, utvalg og komiteer nedfelt i vedtektene kan 
medlemmer av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner som 
ikke fyller 36 år eller mer i løpet av funksjonstiden velges. 

§ 58 Valgbarhet 
Til organisasjonsledd, utvalg og komiteer nedfelt i vedtektene kan 
medlemmer av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner som 
ikke fyller 36 år eller mer i løpet av funksjonstiden velges. Medlemmer 
må ha skriftlig støtte fra leder eller generalsekretær av 
medlemsorganisasjon.   
 

 26 

  27 



 

       

Endringsforslag sendt inn av PEF-Ung 28 

Nr. Gjeldende vedtekter Endringsforslag - PEF-Ung Begrunnelse  

1 
Vedlegg til vedtekter 
Instruks til valgkomiteen 
Legge til nytt punkt. 

Minst en representant fra valgkomiteen, 
fortrinnsvis leder, skal delta på 
generalforsamlingen. Dette for å legge frem 
komiteens innstilling muntlig.  

I § 27-2 står at det enkelte styremedlem representerer den 
organisasjonene som har nominert medlemmet til styret. Dette 
betyr implisitt at alle foreslåtte kandidater må være nominert 
og således ha et mandat fra organisasjonene. Valgkomiteens 
(VK) instruks ble utarbeidet på GF 
 
2014, og å regne som et vedlegg til vedtektene, og går således 
under sak 5. Instruksen er ganske grundig, og påpeker at 
medlemsorganisasjonene innstilte kandidater representerer 
skal samtykke i kandidaturet. Videre sier de at komiteen 
avslutter sitt arbeid med å legge frem innstillingen skriftlig for 
generalforsamlingen, og at denne skal være sendt styret 
senest 21 dager før møtet. Med andre ord er komiteens 
offisielle rolle over ved avlevering av den skriftlige 
presentasjonen av nytt styret. Instruksen sier ikke at en 
representant, fortrinnsvis leder av komiteen, bør stille på GF 
og/eller prosedyrer ved benking. Vi savner dette i VKs instruks. 
 

2 
Vedlegg til vedtekter 
Instruks til valgkomiteen 
Legge til nytt punkt 

Ved benking skal valgkomiteen forsikre at 
personens kandidatur er forankret i 
organisasjonen den representerer ved å 
innhente nominasjon fra organisasjonen.  

Valgkomiteen har hatt praksis med å bekrefte personens 
kandidatur med organisasjonens hovedledd. Vi foreslår å 
vedtektsfeste denne praksisen gjennom VKs innstruks for å 
forsikre at denne praksis tas med videre. For oss som 
organisasjon er det viktig at vi kan stille oss bak personen som 
representerer oss. Dette er spesielt prekært ved en benke-
situasjon. At en representant kan delta på 
generalforsamlingen på vegne av organisasjonen er ikke 
ensbetydende med at den kan stille til valg. 
 



 

       

3 
§ 61-2 
Fristen for å opprettholde sitt 
kandidatur fastsettes i 
generalforsamlingens 
forretningsorden. 

§ 61-2 
Fristen for å opprettholde sitt kandidatur 
fastsettes i generalforsamlingens 
forretningsorden. 
Fristen for å lansere sitt kandidatur er ved 
møteslutt ankomstdag  

Legge til nytt avsnitt om benking: Dersom man skal benke må 
generalforsamlingen varsles om det fredag slik at 
valgkomiteen har anledning til å innhente mandat fra 
organisasjonen, samt motkandidat skal ha mulighet til å drive 
valgkamp på samme premisser som motkandidat. I dag kan 
man benke på valgdag. Det gjør at valgkomiteen kan få 
problemer med å få kontakt med riktige personer i 
organisasjonen den stiller til valg på vegne av. Ettersom det 
per dags dato ikke er vedtektsfestet krav om mandat, kan det 
resultere i at noen kan benke seg inn i styret på vegne av en 
organisasjon som ikke stiller seg bak personens kandidatur. 
Dette er problematisk. 
 
Det kan også resultere i en situasjon hvor det spekuleres i at 
innstilt kandidat ikke bruker tiden til valgkamp, mens 
motkandidat profilerer seg selv som kandidat uten at 
generalforsamlingen vet det. Dette gjør at de to kandidatene 
ikke stiller til valg på like premiss. Valgkomiteens arbeid er å 
sile ut den beste kandidatene av de kandidatene som er meldt 
inn av de ulike organisasjonene, samt å sette sammen et styre 
som tilfredsstiller Unge Funksjonshemmedes ønskede 
prioriteringer om representasjon på best mulig måte. 
 
Komiteen gjør en helhetlig vurdering av kandidatene. Denne 
vurderingen er ikke tilstede ved benking. Og valgkomiteen vil 
aldri snakke ned en forkastet kandidat som velger å benke, 
med mindre grunnene for å ikke innstille aktuelle kandidat 
veier veldig tungt. Dersom det blir benket på en rolle samme 
dag som valget skal gjennomføres vil det kunne resultere i 
hastearbeid fra valgkomiteens side, samt at innstilte kandidat 
ikke reelt får forsvare sitt kandidatur. Det gjør også at vi 
risikerer å velge en leder som stiller ut av spontanitet, uten å 
vite helt hva de melder seg til eller om de egentlig har tid, 
engasjement nok og helse til å gjennomføre forpliktelsen. 
 



 

       

4 
§ 61-3 
Styrets leder og nestleder velges 
ved særskilt valg. 

§ 61-3 
Styrets leder og nestleder velges ved særskilt 
valg. Styrets leder kan sitte i en 
sammenhengende periode opptil 4 år.  

Makstid for leder. 

UF er en paraply for mange organisasjoner med ulike behov. 
Vi mener det bør være en makstid på ledervervet for å sikre 
læring i flere organisasjoner og å sikre at ledelsen går på 
rundgang mellom de ulike organisasjonene og deres 
målgrupper. En leder vil alltid bære med seg sine erfaringer, 
og det er umulig å ikke la egenerfart kunnskap farge både 
interessefelt og politikk. Det er derfor viktig at leder 
representerer ulike utfordringer, og at en interessegruppe ikke 
får inneha ledervervet for lenge av gangen. Vi foreslår en 
makstid på organisasjonens lederverv for å sikre 
representasjon fra alle organisasjonens medlemmer. 

Mulighet for organisasjonsutvikling i 
avsenderorganisasjonene: Å ha lederverv i UF gir våre 
tillitsvalgte muligheten for mye læring som kan tas med tilbake 
i organisasjonen. Men, å ha et lederverv i UF krever også tid. 
Det betyr at leder er «på lån» fra medlemsorganisasjonen, og 
trolig ikke innehar store verv i organisasjonen den er utsendt 
fra mens hen innehar lederverv i UF. Makstid på ledervervet 
vil også være et tiltak for å sikre læring i 
avsenderorganisasjonen. 

Nettverk for flere organisasjoner: Ledervervet gir tilgang på et 
enormt nettverk. De fleste organisasjonene har nytte av dette 
nettverket. Vi mener det vil være fornuftig at vervet har en 
makstid for å sikre flere organisasjoner tilgang på dette 
nettverket. 

En leder server organisasjonen: Det er lett å la jobb og 
tillitsverv bli en del av identiteten din. Jo lengre man er 
tillitsvalgt, jo mer knyttet blir man til organisasjonen. Mange 
medlemsorganisasjoner opplever at det kan være vanskelig å 
gi slipp på verv for tillitsvalgte. UF bør være en organisasjon 
som ikke gror fast eller blir for tett knyttet opp mot noens 
identitet. Vi er en paraply som skal ivareta et bredt spekter av 
interesser. Det er ikke sunt for UF å få for tett personlig 
tilknytning. Det er også sunt for organisasjonen at den får nye 



 

       

kvaliteter, tanker og innputt med jevne mellomrom. Også på 
øverste nivå. 

Vi foreslår derfor at det innføres en makstid på 4 år for leder 
med virkning fra første stund. 

 

5 
Kapittel 16 Mistillit, ekslusjon, 
habilitet og supansjon 
§ 67 Mistillit 
Intensjonsforslag: Oppklaring og 
spesifisiering 

 

Mener det ikke er samsvar i gjeldende 
vedtekter. 

For det utrente øye er paragrafen og dens tilhørende ledd litt 
kryptisk skrevet. Vi mener det bær tydeliggjøre hvordan man 
stiller mistillit til hele eller deler av styret? I § 67 Mistillit står det 
at mistillit kun kan stilles av det organet som gir tilliten eller et 
organ av høyere rang. I § 67-2 står det at ved forslag om 
mistillit kan styret gi forslaget suspenderende virkning med 2/3 
flertall. Betyr dette at en person kan suspenderes fra 
styrevervet frem til neste GF, eller at det vil innkalles til en 
ekstraordinær GF? Og hva skjer dersom noen suspenderes? 
Vil det føre til at et vara bli styremedlem? I § 17-11 b står det 
at dersom en trekker seg fra sitt verv før valgperioden er omme 
vil øverste vara rykke opp til styremedlem frem til 
suppleringsvalg neste Generalforsamling. Dersom det er en 
leder eller nestleder som trekker seg vil det foretas 
suppleringsvalg. 

Paragrafen viser til kapittel 5 Ledermøte. Nestleder skal etter 
vedtektene ikke trå til som leder dersom leder trekker seg, men 
kun dersom leder permitteres eller av annen grunn ikke er 
tilstede. Burde ikke nestleder vært fungerende leder frem til 
neste generalforsamling dersom leder trekker seg? 

I kapittel 5 ledermøte § 25 står det at det skal foretas 
suppleringsvalg dersom styret ikke lenger oppfyller 
vedtektenes krav til størrelse og sammenheng, og 
vedtektenes §28 Styrets sammensetning spesifiserer hvor 
mange styremedlemmer og varamedlemmer styret skal bestå 
av. Dette betyr at det ikke er samsvar mellom §§ 17, 25 og 28. 



 

       

6 
Ny paragraf. Ny § under kapittel 9 

Kontrollkomiteen kan brukes som rådgivende 
organ for styret, sekretariatet, 
medlemsorganisasjonene og valgkomiteen. 
Dette innebærer å fungere som kilde til 
oppklaringer ved usikkerhet om praksis og 
vedtak er i strid med vedtektene. 
 
 
 

I kapittel 9 om Kontrollkomiteen, står komiteens 
sammensetning skissert, samt komiteens forpliktelse ovenfor 
generalforsamling og eventuelt ledermøte. Vi savner en 
paragraf om komiteen som rådgivende organ. 
Kontrollkomiteen bør, etter vårt være en naturlig kilde til 
klargjøring av og oppklaringer ved usikkerhet om praksis og 
vedtak er i strid med vedtektene. Både styret og sekretariatet 
bør kunne henvise seg til kontrollkomiteen ved behov. Dette 
mener vi bør inn i vedtektene. 

 29 

 30 
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Kapittel 1 Navn og formål 32 

§ 1 Navn 33 
Organisasjonens navn er Unge funksjonshemmede.  34 

§ 1-2 35 
The Norwegian association of youth with disabilities. 36 

§ 2 Formål 37 

Unge Funksjonshemmedes formål er å sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling for 38 
unge mellom 12 og 36 år med funksjonshemminger og kronisk sykdom 39 

§ 3 Organisasjon 40 
Unge funksjonshemmede er en sammenslutning av organisasjoner og grupperinger av 41 
ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom. 42 

§ 3-2 43 
Unge funksjonshemmedes hovedkontor ligger i Oslo. 44 

Kapittel 2 Medlemskap 45 

§ 4 Medlemskap 46 
Organisasjoner, strukturer og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk 47 
sykdom som har aktivitet av landsomfattende karakter kan innvilges medlemskap. 48 

§4-2 49 
Det forutsettes tilslutning til Unge funksjonshemmedes formålsparagraf for å kunne søke 50 
medlemskap. 51 

§4-3 52 
Det kan ikke innvilges medlemskap etter §6 Medlemskap og §7 Medlemskap til 53 
organiseringer som er underlagt nasjonale strukturer eller som er underlagt organisasjoner 54 
med medlemskap i Unge funksjonshemmede. 55 

§ 5 Medlemskategorier 56 
Medlemskap innvilges etter følgende kategorier: Nivå 1, nivå 2 og nivå 3. De forskjellige 57 
kategoriene avgjør hvilken grad av representasjon medlemskapet gir i Unge 58 
funksjonshemmedes beslutningsorganer. 59 

§ 6 Medlemskap nivå 1  60 
Medlemskap nivå 1 innvilges organisasjoner som oppfyller følgende kriterier  61 

1. Organisasjonen må ha egne vedtekter som vedtas av et flertall av medlemmene under 36 62 
år  63 
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2. Organisasjonen må ha fristilte beslutningsorganer  64 

3. Organisasjonen må ha organisatorisk og politisk selvstendighet  65 

4. Organisasjonen må levere separat årsmelding og årsregnskap  66 

5. Organisasjonen må ha vært i drift i minimum ett år  67 

§ 6-2  68 
Organisasjoner med fullt medlemskap har rett til å møte med 3 delegater og 1 observatør på 69 
generalforsamling og ledermøte.  70 

§ 7 Medlemskap nivå 2  71 
Medlemskap nivå 2 innvilges organisasjoner som  72 

1. Har et selvstendig ungdomsarbeid med aktiviteter av, med og for ungdom  73 

2. Organisasjonen må ha avgitt en årsmelding for virksomheten  74 

3. Har vært i drift i minimum ett år  75 

§ 7-2  76 
Organisasjoner med medlemskap på nivå 2 kan møte med 2 delegater og 1 observatør på 77 
generalforsamling og ledermøte.  78 

§ 8 Medlemskap nivå 3  79 
Medlemskap på nivå 3 kan innvilges organisasjoner, strukturer og grupperinger som 80 
organiserer ungdom med funksjonshemninger og kroniske sykdommer, som ikke innfrir 81 
kravene i § 6 Medlemskap nivå 1 og § 7 Medlemskap nivå 2, men som har et nasjonalt 82 
siktemål samt nye strukturer som ikke enda oppfyller kravene i de øvrige kategorier.  83 

§ 8-2  84 
Organisasjoner med medlemskap på nivå 3 kan møte med 1 delegat og 1 observatør på 85 
generalforsamling og ledermøte.  86 

§ 9 Opplysningsplikt 87 
Medlemsorganisasjoner har plikt til å innmelde endringer som kan ha konsekvenser for 88 
medlemskategoriseringen. Unge funksjonshemmedes styre vurderer hvorvidt slike får 89 
konsekvenser. Saksbehandling følger eller normale rutiner for søknader om medlemskap. 90 

§ 10 Opptaksprosess 91 
Styret i Unge funksjonshemmede avgjør søknader om medlemskap i organisasjonen. Avslag 92 
på søknad kan ankes til førstkommende generalforsamling. 93 

§ 10-2 94 
Søknad om medlemskap skal opplyse om alle forhold som kan ha konsekvenser for 95 
medlemskap. 96 
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§ 10-3 97 
Søknader levert innen tre uker før et ordinært styremøte tas opp til behandling på 98 
førstkommende møte. Søknader levert etter denne fristen tas opp til behandling på 99 
førstkommende styremøte etter dette. 100 

§ 10-4 101 
Unge funksjonshemmedes styre fastsetter ytterligere retningslinjer for behandlingen. 102 

§ 11 Kontingent 103 
Generalforsamlingen fastsetter kontingent for medlemskap i Unge funksjonshemmede. 104 

§ 11-2 105 
Kontingenten fastsettes for kommende regnskapsår. 106 

§ 11-3 107 
Delegatstatus på generalforsamling og ledermøte i Unge funksjonshemmede forutsetter 108 
innbetalt kontingent. 109 

§ 12 Utmelding 110 
Utmelding skal meddeles Unge funksjonshemmede skriftlig.  111 

§ 12-2 112 
Utmelding skjer med tre måneders varsel med virkning fra første dag i første kalendermåned 113 
etter at oppsigelsen er mottatt hos Unge funksjonshemmedes sekretariat. 114 

§ 12-3 115 
Utmeldt organisasjon kan kreve tilbakeføring av kontingent for kontingentårets resterende 116 
måneder etter oppsigelsesperiodens utløp. Slikt krav må fremsettes sammen med 117 
utmeldingsvarselet. 118 

§ 12-4 119 
Dersom en medlemsorganisasjon utelater å innbetale kontingent to år på rad meldes 120 
organisasjonen automatisk ut av Unge funksjonshemmede ved inngangen til det tredje 121 
kontingentåret. Ved slik utmelding kan medlemskapet søkes gjenopptatt gjennom ordinære 122 
innmeldingsrutiner. 123 

Kapittel 3 Organer og dokumenter 124 

§ 13 Myndighetsorganer 125 
Det følgende er Unge funksjonshemmedes myndighetsorganer. Organenes plassering i 126 
beslutningshierarkiet følger av listens rekkefølge. 127 

1. Generalforsamlingen 128 
2. Ledermøtet 129 
3. Styret 130 
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4. Arbeidsutvalget 131 

§ 14 Grunndokumenter 132 
Det følgende er Unge funksjonshemmedes grunndokumenter. Dokumentenes plassering i 133 
beslutningshierarkiet følger av listens rekkefølge. 134 

1. Vedtektene 135 
2. Prinsipprogrammet 136 
3. Arbeidsprogrammet 137 

Kapittel 4 Generalforsamlingen 138 

§ 15 Myndighet og tidspunkt for generalforsamlingen 139 
Generalforsamlingen er Unge funksjonshemmedes øverste myndighet. Styret innkaller til 140 
generalforsamling. Ordinær generalforsamling avholdes mellom 10. oktober og 20. 141 
november hvert år. Alle nevnt i § 18 Møterett på generalforsamlingen skal innkalles.  142 

 143 

§ 16 Innkalling og forberedelse av generalforsamlingen 144 
Førsteinnkalling skal sendes ut senest 90 dager før generalforsamlingen. Denne skal 145 
inneholde informasjon om hvor og når generalforsamlingen skal avholdes, vedtektene, 146 
gjeldende frister og programmer, samt hvilke saker som skal tas opp. 147 

§ 16-2 148 

Andreinnkalling skal sendes ut senest 30 dager før generalforsamlingen. Denne skal 149 
inneholde styrets beretning, innkomne endringsforslag til vedtektene, eventuelle forslag til 150 
endringer i prinsipprogrammet, forslag til nytt arbeidsprogram (i år som slutter på partall) 151 
eller eventuelle forslag til endringer i gjeldende arbeidsprogram (i år som slutter på 152 
oddetall), samt forslag til budsjett og forslag til forretningsorden. I tillegg vedlegges 153 
utfyllende sakspapirer til saker nevnt i førsteinnkallingen.  154 

§ 16-3 155 
Delegater og observatører plikter å gjøre organisasjonene de representerer kjent med 156 
sakenes innhold. 157 

 158 

§ 17 Saksliste for generalforsamlingen 159 
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:  160 

1. Konstituering av generalforsamlingen med fastsettelse av forretningsorden 161 
2. Styrets beretning  162 
3. Årsregnskap og revisors beretning 163 
4. Kontrollkomiteens beretning 164 
5. Endringer i vedtektene  165 
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6. Endringer i prinsipprogrammet 166 
7. Nytt arbeidsprogram (i år som slutter på partall) eller forslag til endringer i 167 

arbeidsprogrammet (i år som slutter på oddetall)   168 
8. Fastsettelse av kontingent  169 
9. Budsjett  170 
10. Uttalelser 171 
11. Valg av  172 

a. Styrets leder med ett års funksjonstid 173 
b. Styrets nestleder med to års funksjonstid (i år som slutter på partall)  174 
c. 2 medlemmer til styret med to års funksjonstid (i år som slutter på partall) /  175 

3 medlemmer til styret med to års funksjonstid (i år som slutter på oddetall)  176 
d. 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge til styret med ett års funksjonstid 177 
e. 2 medlemmer til kontrollkomiteen med ett års funksjonstid 178 
f. Leder av valgkomiteen med ett års funksjonstid 179 
g. To medlemmer til valgkomiteen med ett års funksjonstid, og ett varamedlem. 180 
h. Statsautorisert revisor  181 

 182 
Dersom en tillitsvalgt trekker seg fra sitt verv før valgperioden er omme, skal 183 
generalforsamlingen foreta suppleringsvalg for resten av funksjonsperioden, etter 184 
innstilling fra valgkomiteen. Vara rykker opp som styremedlem til 185 
generalforsamlingen avholdes. Dersom leder eller nestleder trekker seg, inntreffer 186 
kapittel 5 ledermøte. 187 

[Gjeldende § 17-11b og c, som ble vedtatt i 2015, innfases på den måten at styrets 188 
nestleder og tre styremedlemmer velges med kun ett års funksjonstid på 189 
generalforsamlingen i 2016.]  190 

 191 

§ 17-2 192 
Sittende valgkomité innstiller på leder, nestleder, styrets medlemmer, styrets 193 
varamedlemmer og kontrollkomité. Styret innstiller på leder av, og medlemmer i 194 
valgkomiteen og revisor.  195 

 196 

§ 17-3 197 
Generalforsamlingen må etter styrets innstilling fatte vedtak i de følgende saker før noen 198 
andre saker kan behandles.  199 

1. Godkjenning av innkalling 200 
2. Valg av ordstyrere 201 
3. Forretningsorden 202 
4. Valg av protokollførere 203 
5. Valg av protokollunderskrivere 204 
6. Valg av tellekorps 205 
7. Fastsettelse av saksliste 206 
8. Fastsettelse av dagsorden 207 
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 208 

§ 17-4 209 
Sittende leder i Unge funksjonshemmede fungerer som møteleder inntil ordstyrere er valgt. 210 
Styrets innstillinger på referenter, dagsorden, saksliste og forretningsorden er gjeldende 211 
inntil disse sakene er behandlet av generalforsamlingen. 212 

§ 17-5 213 
Styret innstiller på redaksjonskomitéer for generalforsamlingen. Generalforsamlingen vedtar 214 
mandat for redaksjonskomiteene som vedlegg til forretningsordenen etter innstilling fra 215 
styret.  216 

§ 18 Møterett på generalforsamlingen 217 
Følgende personer har møterett på Generalforsamlingen:  218 

1. Delegater fra medlemsorganisasjonene (i henhold til § 6-2, §7-2 og §8-2) 219 
2. Observatører fra medlemsorganisasjonene (i henhold til §6-2, §7-2 og §8-2) 220 
3. Styret og styrets varamedlemmer møter med observatørstatus med mindre de er 221 

tildelt delegat eller observatørstatus etter pkt. 1 i denne paragraf.  222 
4. Sekretariatet har møterett og kan ikke møte etter punkt 1 eller 2 etter denne 223 

paragraf 224 
5. FFO har observatørstatus 225 
6. Kontrollkomiteen har møte- og talerett 226 
7. Medlemmer av forberedende arbeidsprogramkomité har møterett på 227 

generalforsamlingen og innehar observatørstatus under behandlingen av 228 
arbeidsprogrammet 229 

8. Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende saker  230 
9. Nominerte til valget møter med talerett i saken valg 231 

 232 

§ 18-2 233 
Styret kan invitere andre til å overvære generalforsamlingen. Generalforsamlingen må i 234 
hvert enkelt tilfelle ta standpunkt til om disse skal innvilges tale- og/eller forslagsrett. 235 
Generalforsamlingen er åpen med mindre annet blir bestemt ved alminnelig flertall.  236 

 237 

§ 19 Ekstraordinær generalforsamling  238 
Styret kaller inn til ekstraordinær generalforsamling dersom styret med 2/3 flertall eller 1/3 239 
av medlemsorganisasjonene krever det. 240 

§ 19-2 241 
Kun den sak eller de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært generalforsamling 242 
kan behandles på møtet.  243 



 9 

§ 19-3 244 
I innkallingen skal de saker som skal til behandling oppgis.  245 

§ 19-4 246 
Innkallingen skal sendes ut 5 uker før den ekstraordinære generalforsamlingen. Styret 247 
fastsetter ellers gjeldende frister. 248 

 249 

§ 20 Protokoll 250 
Der føres protokoll over generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling.  251 

§ 20-2 252 
Protokollen inneholder oversikt over fremmøtte organisasjoner og deres delegater og 253 
observatører. Protokollen fører oversikt over forhandlingene etter møtets forretningsorden. 254 

Kapittel 5 Ledermøte 255 

§ 21 Tidspunkt for ledermøte 256 
Ledermøtet avholdes når styret eller 1/5 av medlemsorganisasjonene ønsker det. 257 

§ 22 Ledermøtets myndighet 258 
Ledermøtet kan kun fatte beslutning i sakene som er fastsatt i vedtektenes § 25 Saksliste for 259 
ledermøtet. 260 

§ 23 Innkalling 261 
Førsteinnkalling sendes alle med møterett senest fire (4) uker før møtets begynnelse. 262 
Førsteinnkallingen inneholder informasjon om sted og tidspunkt og saksliste. 263 

§ 24 Møterett  264 
Møterett på ledermøtet er regulert etter vedtektenes § 18 Møterett på generalforsamlingen 265 
og er følgelig tilsvarende generalforsamlingen. 266 

§ 25 Saksliste for ledermøtet 267 
Ledermøtet har følgende saksliste 268 

1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til 269 
størrelse og sammensetning 270 

2. Uttalelser  271 

§ 26 Protokoll 272 
Protokoll føres etter reguleringene i § 20 Protokoll. 273 
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Kapittel 6 Styret 274 

§ 27 Styrets mandat 275 
Styret iverksetter generalforsamlingen og ledermøtets vedtak. 276 

§ 27-2 277 
Det enkelte styremedlem representerer den organisasjon som har nominert medlemmet til 278 
styret. 279 

§ 28 Styrets sammensetning 280 
Styret består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer valgt av 281 
generalforsamlingen. Det kan kun velges to styremedlemmer fra hver av 282 
medlemsorganisasjonene. Alle som møter med stemmerett i styret innehar en stemme. 283 
Styrets leder kan benytte dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret. 284 

 285 

§ 28-2 286 
Dersom ett av styremedlemmene ikke møter på et styremøte gis første varamedlem fulle 287 
rettigheter på angjeldende møte. Dersom flere av styrets medlemmer ikke møter på et 288 
styremøte gis begge varamedlemmene fulle rettigheter i møtet. 289 

§ 28-3 290 
Nestleder er leders stedfortreder. Ved fravær av leder og nestleder konstituerer styret seg 291 
selv. 292 

§ 28-4 293 
Til valg til styret skal det tilstrebes lik kjønnsfordeling med et måltall på 40 prosent. Geografi 294 
og organisasjonsmessig spredning skal også vektlegges 295 

§ 28-5 296 
FFO har observatørrett i Unge funksjonshemmedes styre. 297 

§ 28-6 298 
Styrets medlemmer må ha et gyldig medlemskap i den medlemsorganisasjonen som 299 
nominerte vedkommende medlem til styret. Styremedlemmer som avslutter sitt 300 
medlemskap eller blir ekskludert eller suspendert fra organisasjonen de har sin nominasjon 301 
fra mister sitt styreverv i Unge funksjonshemmede. 302 

§ 28-7 303 
Til styret kan ikke velges medlemmer som fyller 36 år innen styreperiodens utløp. 304 

§ 28-8 305 
Sekretariatets status i styret reguleres av personalhåndbok og tariffavtale. 306 

§ 29 Styrets funksjonstid og tiltredelse  307 
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Styret tiltreder 1. januar kalenderåret etter valget og fungerer ett (1) år frem til 31. 308 
desember. 309 

§ 30 Styrets innkallinger og sakspapirer 310 
Styret innkalles når tidligere styrevedtak, styreleder, arbeidsutvalgets flertall eller 1/3 av 311 
styrets medlemmer krever det. 312 

§ 30-2 313 
Styret innkalles med minimum 21 dagers varsel. 314 

§ 30-3 315 
Sakspapirer sendes styret, varamedlemmer og FFO senest 14 dager før møtets begynnelse. 316 
Sakslisten offentliggjøres innen samme frist. 317 

§ 30-4 318 
Styret er vedtaksdyktig når styret er lovlig innkalt og minst halvparten av styrets medlemmer 319 
er til stede. For at møtet skal være vedtaksdyktig må dessuten minimum 1/2 av de 320 
organisasjonene som er representert i styret være til stede. 321 

§30-5 322 
For ekstraordinære styremøter er frist for innkallelse og sakspapirer 7 dager. 323 

§ 31 Vedtaksbestemmelser for styret 324 
Avgjørelser i styret foretas med alminnelig flertall. 325 

§ 31-2 326 
Styret kan overprøve reguleringene om lovlig innkallelse med 2/3 flertall. 327 

§ 32 Styrets forretningsorden 328 
Styret vedtar en forretningsorden for styrets arbeid på første ordinære styremøte. 329 

 330 

§ 33 Protokoll over styremøtene 331 
Det føres protokoll over styrets møter. Protokollen inneholder oversikt over fremmøtte 332 
styremedlemmer og deres organisasjonstilknytning. Protokollen fører oversikt over 333 
forhandlingene etter møtets forretnings- og dagsorden. Styrets vedtak offentliggjøres. 334 

Kapittel 7 Arbeidsutvalget 335 

§ 34 Arbeidsutvalgets sammensetning 336 
Arbeidsutvalget består av styrets leder og nestleder samt ett medlem utpekt av og blant 337 
styrets resterende medlemmer. Arbeidsutvalgets sammensetning fastsettes på 338 
styreperiodens første møte. Inntil valg av arbeidsutvalg er avholdt fungerer leder og 339 
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nestleder som arbeidsutvalg. Styret kan foreta suppleringsvalg dersom et medlem av 340 
Arbeidsutvalget trekker seg eller ber om permisjon. 341 

§ 35 Arbeidsutvalgets mandat 342 
Arbeidsutvalget leder organisasjonens arbeid mellom styremøtene.  343 

§ 35-2 344 

Arbeidsutvalget fatter vedtak i politiske og organisatoriske saker med enstemmig vedtak. I 345 
situasjoner der arbeidsutvalget ikke kan oppnå enstemmig vedtak oversendes saken til styret 346 
i Unge funksjonshemmede. 347 

§ 35-3 348 
Arbeidsutvalget innstiller på alle saker til styret i Unge funksjonshemmede. 349 

§ 35-4 350 
Ytterligere mandat og forretningsorden for arbeidsutvalget fastsettes av Unge 351 
funksjonshemmedes styre. 352 

Kapittel 8 Valgkomiteen 353 

§ 36 Valg av valgkomité og dens sammensetning 354 
Valgkomiteen har tre medlemmer og ett varamedlem. 355 

§ 36-2 356 
Valgkomiteen velges av generalforsamlingen etter innstilling fra Unge funksjonshemmedes 357 
styre. Generalforsamlingen kan fastsette mandat for valgkomiteen med simpelt flertall. 358 
Mandatet gjelder til generalforsamlingen endrer det.  359 

§ 37 Valgkomiteens innstilling 360 
Valgkomiteen leverer sin innstilling til generalforsamlingen senest 30 dager før 361 
generalforsamlingen. Dette er regulert i § 16 Innkalling og forberedelse av 362 
generalforsamlingen. 363 

 364 

Kapittel 9 Kontrollkomiteen 365 

§ 38 Kontrollkomiteens sammensetning 366 
Kontrollkomiteen består av to medlemmer valgt av generalforsamlingen. 367 

§ 39 Kontrollkomiteens innsynsrett 368 
Kontrollkomiteen har full innsynsrett i alle dokumenter i Unge funksjonshemmede 369 
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§ 40 Kontrollkomiteens beretning 370 
Kontrollkomiteen avgir beretning til generalforsamling og ledermøte. Beretningen skal 371 
vurdere organisasjonens økonomiske stilling, forvaltningspraksis samt gi en generell 372 
vurdering av virksomheten i forhold til grunndokumentenes bestemmelser. 373 

Kapittel 10 Grunndokumenter 374 

§ 41 Grunndokumentene 375 
Grunndokumentene er bindende for alle ledd i organisasjonen. Grunndokumentenes rang er 376 
beskrevet i § 14 Grunndokumenter. 377 

§ 42 Vedtektene 378 
Vedtektene er Unge funksjonshemmedes lover. Vedtektene fastsettes av 379 
generalforsamlingen.  380 

§ 42-2 381 
Endringer i vedtektene vedtas av generalforsamlingen med et flertall bestående av 2/3 av 382 
møtets stemmeberettigede. Disse må representere minst 50 prosent av tilstedeværende 383 
medlemsorganisasjoner med delegatrett. 384 

§ 42-3 385 
Forslag til endringer av vedtektene skal være Unge funksjonshemmede i hende senest 60 386 
dager før generalforsamlingens åpning. Frist skal opplyses i førsteinnkallingen til 387 
generalforsamlingen. 388 

§ 42-4 389 
Endringsforslagene til vedtektene skal sendes ut med andreinnkallingen til 390 
generalforsamlingen. Forslagene skal følges av en forklaring av forslagenes realitetsinnhold 391 
gitt av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har mandat til å omarbeide forslagene redaksjonelt i 392 
samarbeid med forslagsstiller. 393 

§ 42-5 394 
Endringer i vedtektene trår i kraft umiddelbart etter at voteringen over endringsforslagene 395 
til vedtektene er ferdig. 396 

§ 42-6 397 
Generalforsamlingen kan vedta at enkeltendringer får virkning på et senere tidspunkt. 398 
Endringen må imidlertid ha ikrafttredelse senest ved åpningen av førstkommende 399 
generalforsamling. 400 

§ 43 Prinsipprogram 401 
Prinsipprogrammet uttrykker Unge funksjonshemmedes overordnede syn på hvordan det 402 
kan oppnås full deltakelse og samfunnsmessig likestilling for ungdom med 403 
funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, og organisasjonenes overordnede 404 
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standpunkter på de områdene som er relevante for å oppnå dette. Endringer i 405 
prinsipprogrammet vedtas av generalforsamlingen med et flertall bestående av 2/3 av 406 
møtets stemmeberettigede. Disse må representere minst 50 prosent av de tilstedeværende 407 
medlemsorganisasjonene med delegatrett. 408 

§ 43-2 409 
Frist for levering av endringsforslag settes i generalforsamlingens dagsorden. 410 

§ 43-3 411 
Det er mulig å foreslå at man skal votere over separate deler av prinsipprogrammet. Dersom 412 
det ikke finnes et 2/3 flertall som støtter delen tas den ut av dokumentet. Et slikt forslag 413 
følger ellers vanlige frister og retningslinjer som andre endringsforslag til prinsipprogram. 414 
 415 
§ 43-4  416 
I de år hvor generalforsamlingen skal behandle revisjon av prinsipprogrammet, setter styret 417 
senest 31. Mars ned en forberedende komité. Komiteen skal bestå av fem medlemmer. 418 
Styret og minst to ulike medlemsorganisasjoner skal være representert i komiteen. 419 
Generalsekretær er i tillegg sekretær for komiteen, uten stemmerett. Komiteen kan velge å 420 
foreslå et helhetlig endringsforslag, konkrete revisjoner av gjeldende prinsipprogram, eller 421 
ingen endringer. Innstillingen fra komiteen skal foreligge tidsnok til å bli sendt ut sammen 422 
med andreinnkalling til generalforsamlingen.   423 

§ 44 Arbeidsprogram 424 
Arbeidsprogrammet uttrykker Unge funksjonshemmedes interessepolitiske og 425 
organisatoriske prioriteringer, innenfor rammene av vedtektene og gjeldende 426 
prinsipprogram. 427 

§ 44-2 428 
Arbeidsprogrammet vedtas med absolutt flertall. Flertallet må bestå av minimum 1/3 av de 429 
fremmøtte organisasjonene med delegatrett. 430 

§ 44-3  431 
I de år hvor generalforsamlingen skal behandle revisjon av arbeidsprogrammet, setter styret 432 
senest 31. mars ned en forberedende komité. Komiteen skal bestå av fem medlemmer. 433 
Styret og minst to ulike medlemsorganisasjoner skal være representert i komiteen. 434 
Generalsekretær er i tillegg sekretær for komiteen, uten stemmerett. Innstillingen fra 435 
komiteen skal foreligge tidsnok til å bli sendt ut sammen med andreinnkalling til 436 
generalforsamlingen.   437 

§ 44-3 438 
Frist for levering av endringsforslag settes i generalforsamlingens dagsorden.  439 

§ 44-4 440 
Styret utarbeider på grunnlag av vedtatt arbeidsprogram en handlingsplan for hvert 441 
kalenderår. Enkelttiltak eller spesifisering av det løpende arbeidet i sekretariatet hører i 442 
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hovedsak hjemme i dette dokumentet. Styret har rett og plikt til å gjøre de løpende 443 
interessepolitiske eller organisatoriske prioriteringer som det anser nødvendig ut fra den 444 
politiske situasjonen eller endringer i økonomiske og organisatoriske rammevilkår i løpet av 445 
arbeidsåret. 446 

 447 

Kapittel 11 Økonomiske forhold 448 

§ 45 Økonomi 449 
Unge funksjonshemmedes styre vedtar økonomiske retningslinjer for organisasjonen.  450 

§ 45-2 451 
Økonomiske retningslinjer skal opp til årlig behandling i styret. 452 

§ 45-3 453 
De økonomiske retningslinjene skal regulere alle økonomiske forhold for organisasjonen, og 454 
skal alltid inneholde følgende elementer: Forvaltningspraksis for organisasjonens 455 
egenkapital, retningslinjer for reise, retningslinjer for regnskap og rapportering og 456 
retningslinjer for budsjettstyring. 457 

§ 46 Regnskapsår 458 
Unge funksjonshemmedes regnskapsår følger kalenderåret. 459 

§ 47 Revisor 460 
Unge funksjonshemmedes revisor skal være statsautorisert og velges av 461 
generalforsamlingen. 462 

§ 48 Intern revisjon 463 
Kontrollkomiteen er ansvarlig for intern revisjon. Komiteen skal vektlegge økonomiske 464 
forhold i sin rapportering til generalforsamlingen. 465 

§ 49 Signatur og prokura 466 
Signatur og prokura fremgår av økonomiske retningslinjer. Disse rettighetene skal innehas av 467 
fire personer. Rettigheten forvaltes samlet av to av disse i felleskap. 468 

Kapittel 12 Sekretariatet 469 

§ 50 Ansettelser og stillingsinstrukser 470 
Styret ansetter det sekretariat det finner nødvendig og forsvarlig. 471 

§ 50-2 472 
AU fastsetter stillingsinstrukser og inngår kontrakter med de ansatte. 473 
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§ 51 Tariffavtale 474 
Styret vedtar personalhåndbok for Unge funksjonshemmede i henhold til avtalte regler og 475 
tariffavtale. 476 

§ 52 Arbeidsgiveransvar 477 
Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Styret kan delegere personalansvaret videre. 478 

Kapittel 13 Definisjoner 479 

§ 53 Delegat 480 
Delegater innehar tale-, forslags- og stemmerett i det organet han eller hun møter.  481 

§ 54 Observatør 482 
Observatører innehar tale- og forslagsrett. 483 

§ 55 Flertallsformer 484 
Simpelt flertall er flere stemmer for enn mot et forslag.  485 

§ 55-2 486 
Absolutt flertall er når mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmene avgis til støtte 487 
for et forslag eller en kandidat. En avholdende stemme teller negativt for forslaget. 488 

§55-3 489 
Ved brøkkrav til flertall (1/3, 2/3 og lignende) teller avholdende stemmer mot. 490 

§ 55-4 491 
Alle vedtak i Unge funksjonshemmede krever simpelt flertall hvis ikke annet er spesifisert.  492 

§ 55-5 493 
Ved stemmelikhet tas en votering på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget. 494 

Kapittel 14 Tilslutninger og sammenslåinger 495 

§ 56 Tilslutninger 496 
Styret i Unge funksjonshemmede kan godkjenne innmelding av organisasjonen i andre 497 
organisasjoner, aksjoner og lignende som det er formålstjenlig å tilslutte seg. Disse kan ikke 498 
drive virksomhet som strider med Unge funksjonshemmedes formål eller politiske 499 
standpunkter. 500 

§ 56-2 501 
Arbeidsutvalget utformer og sender innmeldingssøknader på vegne av organisasjonen. 502 

§ 56-3 503 
En slik innmelding kan ikke endre på Unge funksjonshemmedes vedtekter, politikk eller 504 
formål, og skal ikke ha negativ innvirkning på organisasjonens arbeid. 505 
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§ 57 Sammenslåing 506 
En ordinær generalforsamling kan vedta sammenslåing med andre organisasjoner med et 507 
flertall bestående av 3/4 av møtets stemmeberettigede. Disse må representere minst 50 508 
prosent av de tilstedeværende medlemsorganisasjonene med delegatrett. Vedtaket må 509 
bekreftes med tilsvarende flertall av en ny generalforsamling. 510 

§ 57-2 511 
Forslag til sammenslåing må være styret i hende senest 30 dager før en ordinær 512 
generalforsamling. 513 

Kapittel 15 Valgreglement for Unge funksjonshemmede 514 

§ 58 Valgbarhet 515 
Til organisasjonsledd, utvalg og komiteer nedfelt i vedtektene kan medlemmer av Unge 516 
funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner som ikke fyller 36 år eller mer i løpet av 517 
funksjonstiden velges. 518 

§ 59 Skriftlig valg 519 
Alle valg til styre, kontrollkomite, valgkomite og arbeidsutvalg i Unge funksjonshemmede 520 
skal foretas ved skriftlig personvalg dersom det er mer enn én kandidat eller minst én 521 
delegat krever det. Hvis ikke dette er tilfellet kan valget avgjøres ved akklamasjon eller 522 
håndsopprekning.  523 

 524 

§ 60 Flertallskrav ved valg 525 

Absolutt flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater åpnes det for 526 
debatt. Deretter foretas ny avstemning. Dersom ingen av kandidatene oppnår tillit ved 527 
absolutt flertall trekkes det lodd for å fylle vervet.  Når det da gjenstår en kandidat, avholdes 528 
det en siste runde der det må oppnås absolutt flertall for å holde vervet besatt. 529 

§ 60-2 530 
Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som skal overvære 531 
tellingen i tillegg til det ordinære tellekorpset. 532 

§ 61 Rett til å nominere 533 
Medlemsorganisasjonene skal i god tid gjøres oppmerksom på retten til å nominere 534 
kandidater til valgene i Unge funksjonshemmede. Nominasjonen leveres skriftlig. 535 

§ 61-2 536 
Fristen for å opprettholde sitt kandidatur fastsettes i generalforsamlingens forretningsorden. 537 

§ 61-3 538 
Styrets leder og nestleder velges ved særskilt valg. 539 
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Kapittel 16 Mistillit, eksklusjon, habilitet og suspensjon 540 

§ 62 Suspensjon 541 
Medlemsorganisasjoner som overtrer Unge funksjonshemmedes vedtekter og/eller opptrer 542 
til skade for organisasjonen, kan suspenderes av styret dersom minst 2/3 av styrets 543 
medlemmer stemmer for dette. Suspensjonen kan oppheves av styret dersom grunnen til 544 
suspensjonen bortfaller. Suspensjonstid er begrenset til 1 - ett - år regnet fra styrets vedtak. 545 
Suspendert medlemsorganisasjon kan, med en frist på 4 - fire - uker, anke vedtaket om 546 
suspensjon til Unge funksjonshemmedes generalforsamling som fatter endelig vedtak. Ved 547 
anke står vedtaket ved lag under behandlingen. 548 

§ 62-2 549 
Suspendert medlemsorganisasjon fratas, så lenge suspensjonen varer, sine rettigheter som 550 
medlem. Dersom suspensjonsgrunnlaget fortsatt er til stede ved suspensjonstidens utløp 551 
oppheves medlemskapet. I slik situasjon skal generalforsamlingen særskilt orienteres. 552 

§ 62-3 553 
Tillitsvalgte i Unge funksjonshemmede som i løpet av valgperioden suspenderes/ekskluderes 554 
eller melder seg ut av organisasjonen som nominerte dem til vervet, må fratre sitt tillitsverv i 555 
Unge funksjonshemmede. 556 

§ 63 Opphevelse av medlemskap 557 
Medlemsorganisasjoner som bryter med Unge funksjonshemmedes formål, eller som 558 
opptrer til skade for organisasjonen, kan etter forslag fra styret, få sitt medlemskap 559 
opphevet av Unge funksjonshemmedes generalforsamling. Medlemskapet opphører dersom 560 
2/3 av det totale antall tilstedeværende stemmerberettigede støtter forslaget. 561 

§ 63-2 562 
Før generalforsamlingen treffer vedtak om opphevelse av medlemskap, skal 563 
medlemsorganisasjonen ha rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter og ha rett til å 564 
uttale seg.  565 

§ 63-3 566 
Generalforsamlingens vedtak kan ikke ankes.  567 

§ 63-4  568 
Angjeldende medlemsorganisasjon er å regne som suspendert i henhold til § 62 Suspensjon 569 
så lenge saken om opphevelse av medlemskap er under behandling. Suspensjonen kan 570 
imidlertid oppheves av generalforsamlingen med 2/3 flertall. 571 

§ 64 Melding om vedtak 572 
Medlemsorganisasjonen som foreslås suspendert eller foreslås å få opphevet sitt 573 
medlemskap med hjemmel i kapittel 14 har krav på, etter anmodning og uten ugrunnet 574 
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opphold, å få innsyn i sakens dokumenter. Melding om slikt vedtak skal sendes 575 
medlemsorganisasjonen som rekommandert post. 576 

§ 64-2 577 
Ankefristen skal regnes fra den dato medlemsorganisasjonen fikk meldingen om den 578 
rekommanderte sendingen. Meldingen skal, foruten vedtaket, inneholde opplysninger om: 579 

1. Avstemningsresultatet i styret 580 
2. Medlemsorganisasjonens innsynsrett i saksdokumentene 581 
3. Ankefrister 582 

§ 65 Gjenopptak av medlemskap 583 
Unge funksjonshemmedes generalforsamling kan vedta å gjenoppta en 584 
medlemsorganisasjon dersom 2/3 av de tilstedeværende stemmene støtter forslaget. Etter 585 
to år kan organisasjonen søke medlemskap etter ordinære søknadsprosedyrer. 586 

§ 66 Habilitet 587 
Ved behandling av saker der vedkommende styremedlem har direkte interesser plikter 588 
vedkommende å melde sin inhabilitet. 589 

Ved behandling av saker som har direkte innvirkning på rammevilkår for egen organisasjon 590 
eller organisasjonsfamilie skal styremedlemmet melde sin inhabilitet. 591 

§ 67 Mistillit 592 
Mistillit kan kun vedtas av det organ som gav den tillitsvalgte sin tillit eller et organ med 593 
høyere rang enn det som gav den tillitsvalgte sin tillit. 594 

§ 67-2 595 
Ved forslag om mistillit kan styret gi forslaget suspenderende virkning med 2/3 flertall.  596 

§ 67-3 597 
Dersom forslaget ikke oppnår 2/3 flertall får forslaget ingen virkning før saken er avgjort av 598 
et kompetent organ. 599 

§ 67-4 600 
Den som blir gjenstand for et mistillitsforslag har i alle tilfeller rett til innsyn i saken samt rett 601 
til å forsvare seg for det eller de organer som gjør vedtak i saken. 602 

§ 67-5 603 
Ytterligere regulering av mistillit gjøres i styrets forretningsorden. 604 

Kapittel 17 Oppløsning 605 
§ 68 Oppløsning  606 
Oppløsning av Unge funksjonshemmede behandles på to påfølgende generalforsamlinger, 607 
hvorav den ene må være ordinær. Begge vedtak krever tre fjerdedels – ¾ flertall. For at 608 
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vedtak om oppløsning skal kunne kjennes gyldig må 50 prosent av de stemmeberettigede 609 
avgi stemme. Avstemmingene foretas skriftlig. 610 

 611 
§ 68-2 612 

Ved oppløsning settes eventuelle midler inn på høyrentekonto. Etter tre år fordeles midlene 613 
likt mellom medlemsorganisasjonene dersom gjenopprettelse av Unge funksjonshemmede 614 
ikke er aktuelt. 615 
 616 
§ 68-3 617 

Det sist sittende styret, dersom Unge funksjonshemmede blir oppløst, skal i samarbeid med 618 
FFO utarbeide retningslinjer for saksgjennomgangen i de første tre år, samt hvem som har 619 
ansvaret for at midlene bli fordelt på en korrekt måte etter den tid. 620 

 Kapittel 18 Tolkning av vedtektene 621 

§ 69 Myndighet til tolkning 622 
Ved tvist om forståelsen av Unge funksjonshemmedes vedtekter skal tvisten avgjøres av 623 
styret. Partene kan anke styrets avgjørelse til generalforsamlingen. Anke hindrer ikke 624 
iverksetting av vedtak. Anken må fremsettes innen fire uker etter at meldingen om vedtak er 625 
mottatt av vedkommende part. 626 

 627 



 

 
 

Instruks for valgkomiteen i Unge funksjonshemmede  

Vedtatt ved Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2014 

- VK velges på generalforsamlingen og skal bestå av leder, to medlemmer og ett 
varamedlem. 
 

- VKs oppgave er å fremme kandidater til valg på generalforsamlingen 
 

- Lederen av komiteen har ansvaret for å kalle sammen til møte i VK. 
 

- Så snart tidspunkt for generalforsamling er fastsatt skal leder for VK få melding fra 
styret om når generalforsamlingen holdes, samt frist for innsending av innstillingen.   
 

- Dersom styret ikke varsler VKs leder om tidspunkt for generalforsamling, skal leder av 
valgkomiteen selv ta initiativ til å sette i gang arbeidet. 

 

- Varamedlem til VK skal innkalles til møter, men har ikke møteplikt. Likevel skal 
varamedlemmet holdes orientert om arbeidet.  
 

- VK oppfordres om å spørre alle kandidater som står på valg om de er villige til å påta 
seg en ny periode. 

 

- VK kan likevel foreslå andre kandidater selv om sittende kandidater har sagt ja til 
gjenvalg, dersom VK mener disse er bedre egnet til oppgaven. 

 

- VK skal i sitt arbeid ha fokus på personlig egnethet og erfaring/kompetanse til andre 
personer de innstiller til styret.  

 

- Alle kandidater som foreslås skal være forespurt om vervet og ha sagt ja til å ta på 
seg denne oppgaven. Medlemsorganisasjonen skal også ha samtykket til forslaget.  

 

- VK skal sende sin innstilling til styret senest 21 dager før generalforsamlingen holdes. 
 

- VK avslutter sitt arbeid med å legge fram sin innstilling skriftlig for 
generalforsamlingen. I innstillingen skal kandidaten presenteres.  

- VK skal orientere kandidater de forespør om hvilke oppgaver og arbeidsmengder 
som kan være aktuelle i styrearbeidet. 
 

- VK kan legge fram delt innstilling dersom medlemmene i VK ikke er enige om hvilke 
kandidater som er best egnet. 

 

- Alle medlemmene i VK skal kjenne innstillingen før den gjøres kjent for landsmøtet. 
 



- Dersom VK har utgifter til reise eller telefonbruk, skal disse dekkes av Unge 
funksjonshemmede etter regning. Eventuelle reiseutgifter skal avklares med 
økonomiansvarlig i forkant.  

 

- Alle i VK skal undertegne taushetserklæring.  
 

- Alle skal kunne uttale seg fritt til valgkomiteen. Opplysninger fra dem valgkomiteen 
kontakter skal holdes innenfor valgkomiteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 
Forslag til endringer i prinsipprogrammet 

Sak GF 06/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Behandling 
Prinsipprogramkomiteen har bestått av Line Skåtøy (Voksne med medfødt hjertefeil), 
Martine Teigen (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer), Angelica Bråten 
(Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Barn og Ungdom), Miriam 
Hedlund (Norsk Epilepsiforbunds Ungdom) og Richard Larsen Steenberg (Norsk 
Epilepsiforbunds Ungdom). Komiteen har utarbeidet et forslag til endringer i 
prinsipprogrammet. Prinsipprogrammet tar utgangspunkt i Unge funksjonshemmedes 
vedtekter, og uttrykker medlemsorganisasjonenes felles grunnsyn på overordnet nivå 
i interessepolitiske saker og organisatoriske spørsmål.  Ytterligere endringsforslag til 
programmet kan fremmes helt frem til klokken 17:00 lørdag 3. november.   
 

Dokumenter 

- Forslag til endringer i prinsipprogrammet for Unge funksjonshemmede 

- Gjeldene prinsipprogram for Unge funksjonshemmede 

 

 



Side, 
linje 

Nytt punkt/ 
stryke/endring
/erstatte 

Opprinnelig tekst Ny tekst Begrunnelse  

s. 2, 
linje 14  

Nytt punkt  Unge funksjonshemmede arbeider 
for brukermedvirkning i alle 
prosesser som angår unge med 
funksjonsnedsettelser og kroniske 
sykdommer. 

 

s. 3, 
linje 29 

Nytt punkt  Unge funksjonshemmede mener 
avtalen om inkluderende arbeidsliv 
(IA-avtalen) og Jobbstrategien må 
videreføres. Vi krever at 
representanter for unge 
funksjonshemmede involveres i 
utvikling av alle tiltak og satsninger 
for å få unge med 
funksjonsnedsettelser og kronisk 
syke i arbeid.   

 

s. 4, 
linje 2 

Stryke  Unge funksjonshemmede krever at 
det offentlige og de private 
partene i arbeidslivet må utvikle 
virkemidler som sikrer 
inkluderende rekruttering og flere 
deltidsarbeidsplasser. 

Unge funksjonshemmede krever at 
partene i arbeidslivet må utvikle 
virkemidler som sikrer inkluderende 
rekruttering og flere 
deltidsarbeidsplasser. 

Partene i arbeidslivet er offentlige 
og private, presiseringen er 
dermed overflødig. Forenkling av 
språk. 

s. 4, 
linje 14-
16 

Endring Unge funksjonshemmede mener 
det skal bli lettere å få oversikt 
over hvilke muligheter som finnes 
for arbeidsgiver og arbeidstaker 
vedrørende ansettelse av 
funksjonsnedsatte og kronisk syke. 

Unge funksjonshemmede mener 
NAV må styrke samarbeidet med 
arbeidsgivere, og sikre oversiktlig og 
lett tilgjengelig informasjon  om 
tiltak og oppfølging i NAV for både 
arbeidsgivere, og arbeidstakere med 

Tydeligere hvor vi plasserer 
ansvaret 



funksjonsnedsettelser og kroniske 
sykdommer.  

s. 4, 
linje 17-
22 

Endring Unge funksjonshemmede støtter et 
mangfold av leverandører av 
kvalitativt gode attføringstjenester 
til personer med nedsatt 
arbeidsevne. Det må stilles klarere 
resultatkrav til leverandører av 
arbeidsmarkedstiltak. Tilbudene 
skal ha like god kvalitet i hele 
landet. Kontinuerlig oppfølging av 
den enkelte er avgjørende for god 
avklaring, valg av riktige tiltak og 
muligheter til å korrigere dersom 
vedtatte tiltak ikke fører fram.  

Unge funksjonshemmede støtter et 
mangfold av leverandører av 
kvalitativt gode attføringstjenester 
til personer med nedsatt 
arbeidsevne. Det må stilles klare 
krav til resultater til leverandører av 
arbeidsmarkedstiltak, som 
vektlegger varig deltakelse i 
arbeidslivet. NAV må prioritere tett 
og tilpasset oppfølgning av den 
enkelte, for å sikre riktig avklaring 
og tiltak. Fleksibiliteten til å endre 
tiltak dersom vedtatte løp ikke fører 
frem, må sikres. 

Tydeligere språk.  

s. 4,  
linje 32-
37 

Endring Unge funksjonshemmede mener 
NAV bør lage en årlig 
brukermelding som viser hvilke 
tiltak som er gjennomført siste år 
for å forbedre brukeropplevelsen 
og følge opp anbefalingene fra 
ekspertutvalget som gjennomgikk 
NAV-systemet i 2014 og 2015. 
Departementet må definere ønsket 
kvalitetsnivå på alle NAVs 
tjenester. Regelverket må i størst 
mulig grad ha felles definisjoner på 
felles begreper.  

Unge funksjonshemmede mener at 
kvaliteten på NAVs tjenester og 
tiltak må evalueres etter i hvilken 
grad de fører til varig deltakelse i 
arbeidslivet, trivsel og mestring, 
individuell tilpasning, tett 
oppfølging. 

Mer prinsipielt punkt om 
evaluering. 



s. 5, 
linje 7-
11 

Endring/setnin
g i punkt 
strykes 

Unge funksjonshemmede er 
negative til en arbeidsmiljølov som 
gir generell adgang til midlertidige 
ansettelser for en begrenset 
periode, fordi dette kan innebære 
et mer utrygt arbeidsliv og øke 
faren for utstøting av svake 
grupper. Det må innføres tiltak 
som beskrevet ovenfor, og 
ubyråkratiske, men effektive 
kontrollmekanismer som 
forhindrer lovbrudd og utnyttelse 
av gråsoner. 

Unge funksjonshemmede er 
negative til en arbeidsmiljølov som 
gir generell adgang til midlertidige 
ansettelser for en begrenset 
periode, fordi dette kan innebære 
et mer utrygt arbeidsliv og øke faren 
for utstøting av enkeltgrupper.  

 

s. 5, 
linje 26 

Nytt punkt  Unge funksjonshemmede krever at 
FN-konvensjonen for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 
innlemmes i norsk lov. Norge må 
fjerne tolkningserklæringene mot 
artikkel 12, 14 og 25 i konvensjonen, 
og ratifisere tilleggsprotokollen om 
individklageordning. I tillegg må 
norske myndigheter jobbe for å 
redusere de kommunale 
forskjellene i tilgangen til 
rettigheter i praksis. 

Vi har lite konkret om CRPD fra før 
av. 

s. 5, 
linje 29-
31 

Endring Unge funksjonshemmede mener at 
norske myndigheter også må jobbe 
aktivt for bedre levekår for disse 
gruppene globalt, på 
internasjonale arenaer der Norge 

Unge funksjonshemmede mener at 
norske myndigheter må jobbe aktivt 
for bedre levekår for personer med 
funksjonsnedsettelser og kronisk 
sykdom globalt, på internasjonale 

Presisering  



deltar og gjennom 
utviklingssamarbeid. 

arenaer der Norge deltar, og 
gjennom utviklingssamarbeid. 

s. 6, 
linje 6-8 

Endring  Unge funksjonshemmede mener at 
ekstrautgifter knyttet til sykdom og 
funksjonshemminger må 
kompenseres fullt ut gjennom 
enkle og ubyråkratiske 
tilskuddsordninger. Lovet ny 
ordning som skal erstatte 
særfradrag for store 
sykdomsutgifter må opprettes 
snarest. Ordningen må være åpne 
for alle, og ikke knyttes til 
eksempelvis skattefradrag da det 
fordrer at personen skatter. 

 

Unge funksjonshemmede mener at 
ekstrautgifter knyttet til sykdom og 
funksjonshemminger må 
kompenseres fullt ut gjennom enkle 
og ubyråkratiske tilskuddsordninger. 
Tidligere særfradrag for store 
sykdomsutgifter må erstattes med 
en tilskuddsordning som omfatter 
de områder særfradraget dekket 
tidligere, og som i dag ikke dekkes 
av grunn- og hjelpestønad. Det er 
viktig at minstesats på offentlige 
tilskudds- og stønadsordninger 
reduseres og holdes lavt, slik at 
lavinntektsgrupper ikke kommer 
skjevt ut. 

Oppdatert i henhold til ny politikk 
og gjeldende stønadsordninger.  

s. 6, 
linje 16-
18. 

Endring Unge funksjonshemmede mener at 
regjeringen må sikre en helhetlig 
politikk for personer med 
funksjonsnedsettelser og kroniske 
sykdommer, ved å samordne 
ansvar og kompetanse bedre enn i 
dag, også på tvers av ulike 
sektorer.  
 

Unge funksjonshemmede mener det 
er nødvendig med en helhetlig 
politikk for mennesker med 
funksjonsnedsettelser og kronisk 
sykdom. Arbeidet med en helhetlig 
strategiplan for likestilling av 
personer med nedsatt 
funksjonsevne må ta utgangspunkt i 
CRPD og særlig ta sikte på å 
redusere regionale, kommunale og 
sosioøkonomiske forskjeller i tilgang 

Endring tar høyde for ny helhetlig 
strategiplan. 



til rettigheter. Planen må ta høyde 
for særlige utfordringer for unge 
med funksjonsnedsettelser og 
kronisk sykdom. 
 

s. 6, 
linje 19-
22 

Endring Unge funksjonshemmede mener at 
norske myndigheter må sikre en 
kontinuerlig innhenting av ny 
kunnskap om funksjonshemmedes 
levekår og deltakelse i samfunnet. 
Denne kunnskapen må være lett 
tilgjengelig for samfunnet. 

Unge funksjonshemmede mener at 
norske myndigheter må sikre en 
kontinuerlig innhenting av ny 
kunnskap og forskning om 
funksjonshemmedes levekår og 
deltakelse i samfunnet. Denne 
kunnskapen må være lett 
tilgjengelig for samfunnet. 

 

s. 6, 
linje 31-
32 

Endring Erfaring tyder på at dette også 
gjelder personer med andre 
funksjonsnedsettelser og kroniske 
sykdommer. 

Forskning viser at dette også gjelder 
personer med andre 
funksjonsnedsettelser og kroniske 
sykdommer. 

Oppdatert i og med at vi nå har 
forskning som viser dette. 

s. 7, 
linje 14 

Endring  …fullføre videregående skole med 
alle fag, og eventuell praksis som 
trengs, for å få enten yrkes- eller 
studiekompetanse. 

…fullføre videregående skole med 
alle fag, og eventuell praksis som 
trengs, for å få enten fagbrev eller 
studiekompetanse. 

Endret begrep 

s. 7, 
linje 20-
22 

Endring Unge funksjonshemmede mener at 
grunnskole og videregående 
opplæring, samt skoleeiere må gi 
alle ungdommer tilbud om 
undervisning under opphold på 
sykehus eller 
rehabiliteringsinstitusjon, og sikres 
ressurser til dette. 
 

Unge funksjonshemmede mener at 
grunnskole og videregående 
opplæring må gis til ungdommer 
under opphold på sykehus eller 
rehabiliteringsinstitusjon. Rutiner 
for oppfølgingsansvar og 
finansiering må være tydelige og 
forankret hos skoleeiere. 

Tydeligere språk 



s. 7, 
linje 6 

Nytt punkt  Unge funksjonshemmede krever at 
retten til spesialundervisning og 
medfølgende klageadgang må 
bestå, og styrkes ved at lovbrudd får 
konsekvenser. 
Spesialundervisningen skal utformes 
og gis av kvalifisert 
undervisningspersonell, og 
kompetanse om spesialpedagogisk 
metode må inn i lærerutdanningen. 

 

s. 7, 
linje 6 

Nytt punkt  Unge funksjonshemmede krever at 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
(PPT) og Statped må styrkes og 
være mer tilgjengelige for elever, 
foreldre, lærere og skoleeiere.  
Det må utvikles klare retningslinjer 
for innhold i sakkyndige vurderinger 
i PPT. 

 

s. 9, 
linje 10-
11 

Endring Unge funksjonshemmede mener 
det må satses på å gjøre 
eksisterende offentlige bygg, 
friluftsarealer og bymiljø universelt 
utformet. 
 

Unge funksjonshemmede mener det 
må satses på å gjøre eksisterende 
offentlige bygg, friluftsområder og 
bymiljø universelt utformet. 
 

Enklere begrepsbruk. 

s. 9, 
linje 12-
15 

Endring Unge funksjonshemmede krever at 
universell utforming av 
transportsystemet blir bygd ut i et 
tempo som er i samsvar med målet 
om et universelt utformet Norge i 
2025. Informasjon om 

Unge funksjonshemmede krever at 
universell utforming av 
transportsystemet blir bygd ut i et 
tempo som er i samsvar med målet 
om et universelt utformet Norge i 
2035. Informasjon om 

Endret årstall så det samsvarer 
med punkt på side 6, linje 23. 



tilgjengelighet og universell 
utforming av transport- og 
kollektivsystemet må inkluderes i 
en nasjonal reiseplanlegger.  
 

tilgjengelighet og universell 
utforming av transport- og 
kollektivsystemet må inkluderes i en 
nasjonal reiseplanlegger.  
 

s. 9, 
etter 
linje 28 

Nytt punkt  Unge funksjonshemmede mener 
rettigheten til brukerstyrt personlig 
assistanse må forskriftsfestes. 
Forskriften må vektlegge ordningen 
som likestillingsverktøy, og sikre at 
man kan leve frie og selvstendige liv 
uansett hvor man bor. 
Kommunenes kompetanse om BPA 
må styrkes. 

Vi har veldig lite politikk på BPA. 
Dette punktet er i tråd med FFOs 
foreløpige politikk på feltet.  

s. 9, 
linje 29-
31 

Strykes Unge funksjonshemmede mener 
unge med funksjonsnedsettelser 
og kroniske sykdommer må sikres 
tilgang til tilpasset og anonym 
rådgivning om seksualitet og 
seksualtekniske hjelpemidler. 

 Foreslås endret, og flyttes til 
kapitlet om ungdomshelse. 

s. 10, 
linje 1-3 

Strykes Unge funksjonshemmede mener 
det må etableres eget 
velferdsteknologisk 
innovasjonsprogram, slik 
Helsedirektoratet har foreslått. 
Målsettingen må være utvikling og 
standardisering av nye 
velferdsteknologiske løsninger.  
 

 Anses som utdatert etter 
opprettelsen av Direktoratet for e-
helse. 



s. 11, 
linje 9 

Endring Unge funksjonshemmede mener at 
alder alene ikke skal være gyldig 
grunn til eksklusjon fra 
behandlingsmetoder og 
behandlingstilbud. Retten til riktig 
behandling, uavhengig av alder, er 
prinsipiell.  
 

Unge funksjonshemmede mener at 
alder alene ikke skal være gyldig 
grunn til eksklusjon fra 
behandlingsmetoder, legemidler og 
behandlingstilbud. Retten til riktig 
behandling, uavhengig av alder, er 
prinsipiell.  
 

Legge til legemidler i lys av store 
debatter om legemidler for sjeldne 
diagnoser.  

s. 11, 
linje 11-
12 

Erstatte Unge funksjonshemmede krever at 
unge sikres tilpasset informasjon 
og mulighet til reell 
brukermedvirkning. 
 

Unge funksjonshemmede krever at 
ungdom må sikres tilpasset 
informasjon og mulighet for reell 
medvirkning i eget helsetilbud, i 
helseforetakene og i utforming av 
helsepolitikk. 

Spesifiserer hvor 
brukermedvirkningen skal skje 

s. 11, 
linje 13-
15 

Erstatte Unge funksjonshemmede krever at 
brukerutvalg ved sykehusene må 
ha en formalisert ordning med 
ungdomsrepresentanter, og at de 
pålagte ungdomsrådene må ha 
reell påvirkningskraft. 

Unge funksjonshemmede krever at 
brukerutvalg ved sykehusene må ha 
ungdomsrepresentanter. Vi krever 
at ungdomsrådene ved 
helseforetakene må velges av unge 
pasienter selv, enten ved 
gjennomføring av valg på sykehus 
eller ved at brukerorganisasjoner 
nominerer kandidater. 
Ungdomsrådene må inkluderes i alle 
prosesser som angår ungdom. 
Ungdomsrådene må få klare 
mandat, tilstrekkelige ressurser og 
faglig støtte. For å sikre reell 
innflytelse, må deres rolle forankres 
hos sykehusledelsen. 

Oppdatert etter opprettelse av 
ungdomsråd. 



s. 11, 
linje 16 

Nytt punkt  Unge funksjonshemmede krever at 
ungdom for tilpasset rådgivning i 
helsetjenesten eller på nett om 
seksualitet, seksuell og reproduktiv 
helse og seksualtekniske 
hjelpemidler. Helsepersonell må 
sikres kompetanse om seksuell og 
reproduktiv helse for personer med 
funksjonsnedsettelser og kroniske 
sykdommer. Kunnskap om dette må 
inn i grunnutdanningen til 
helsepersonell.  

Mer i tråd med det arbeidet vi har 
gjort og funnene fra Sex som 
funker. 

s. 12, 
linje 1 

Nytt punkt  Unge funksjonshemmede krever at 
myndighetene bygger ned barrierer 
for demokratisk deltakelse. 
Mennesker med 
funksjonsnedsettelser og kronisk 
sykdom skal ha like muligheter som 
andre til å være politisk aktive, og 
myndighetene må sikre muligheten 
for hemmelig valg og tilgjengelige 
stemmelokaler. 

Ikke bare demokrati for 
organisasjoner, men og for den 
enkelte. 

s. 12, 
linje 12-
13 

Endring Unge funksjonshemmede mener 
selvhjelps- og likepersonsarbeid 
skal være likestilt med andre 
aktiviteter som parameter for 
økonomisk støtte til 
organisasjonene.   

Unge funksjonshemmede mener at 
selvhjelps- og likepersonsarbeid skal 
likestilles med andre aktiviteter som 
kriterium for økonomisk støtte til 
organisasjonene. 

Enklere språk 

s. 13, 
linje 14 

Nytt punkt  Unge funksjonshemmede mener at 
myndighetene må redusere 

I tråd med Alle med-samarbeidet. 



økonomiske barrierer for deltakelse 
på kultur- og fritidstilbud. Dette må 
gjøres på en måte som ikke er 
stigmatiserende. 

 
Ord som vil bli språkvasket/ikke endring av innhold:  

- Generelle kommafeil, nynorskord og stor F i organisasjonens navn gjennom teksten. 
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0. Forord  1 

 2 

Formål  3 

Unge funksjonshemmedes formål er å sikre deltagelse og samfunnsmessig 4 
likestilling for ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.  5 

Unge funksjonshemmede arbeider for rettighetene til ungdom med 6 
funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, slik de går fram av FN-7 
konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser og FN-8 
konvensjonen om barns rettigheter.  9 

Unge funksjonshemmede arbeider mot diskriminering i alle former, og for 10 
universell utforming som prinsipp på alle samfunnsområder.  11 

Unge funksjonshemmede arbeider for anerkjennelse som demokratiske 12 
representanter for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.  13 

Om organisasjonen  14 

Unge funksjonshemmede er en sammenslutning av organisasjoner og 15 
grupperinger av ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. 16 
Organisasjonen er demokratisk og selvstendig, og har eget styre, eget regnskap 17 
og egne vedtekter.  18 

Unge funksjonshemmede er partipolitisk uavhengig.  19 

Arbeidsmåter  20 

Unge funksjonshemmede jobber med interessepolitisk påvirkning av norske 21 
myndigheter og andre samfunnsaktører, på vegne av medlemsorganisasjonene 22 
som fellesskap.  23 

Unge funksjonshemmede jobber med kunnskapsinnhenting og 24 
kunnskapsspredning om tema og enkeltsaker som er viktige for å nå 25 
organisasjonens formål.  26 

Unge funksjonshemmede jobber for erfaringsutveksling, samarbeid og 27 
solidaritet mellom organisasjoner av, for og med ungdom med 28 
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funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer spesielt og 1 
ungdomsorganisasjoner generelt, på tvers av sektorer og landegrenser.  2 

Om forholdet mellom prinsipprogrammet og andre styringsdokumenter   3 

Prinsipprogrammet tar utgangspunkt i Unge funksjonshemmedes vedtekter, og 4 
uttrykker medlemsorganisasjonenes felles grunnsyn på overordnet nivå i 5 
interessepolitiske saker og organisatoriske spørsmål.   6 

Arbeidsprogrammet skal ta utgangspunkt i dette prinsipprogrammet, og 7 
uttrykke medlemsorganisasjonenes felles politiske og organisatoriske 8 
prioriteringer for organisasjonens virksomhet i arbeidsprogramperioden.  9 

1. Arbeidsliv og levekår  10 

Å ha en jobb er en viktig forutsetning for å leve et selvstendig liv, og gir 11 
muligheten til bruke evnene sine, bidra til samfunnet og inngå i et fellesskap på 12 
en arbeidsplass. Ungdom med funksjonsnedsettelser har lavere yrkesdeltaking 13 
enn andre grupper. Dette har vært stabilt i lang tid, trass bred politisk enighet 14 
om at økt sysselsetting i denne gruppen er et prioritert mål og at det vil være 15 
samfunnsøkonomisk lønnsomt og bidra til bedre livskvalitet for den enkelte.  16 

Ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer er en gruppe med 17 
store individuelle forskjeller. Funksjonsnedsettelser er ikke alltid fysiske, og ikke 18 
alltid synlige. Arbeidslivs- og levekårspolitikken må baseres på et fleksibelt 19 
tiltaksapparat og løsninger som myndiggjør enkeltmennesker.   20 

Unge funksjonshemmede jobber for at tilbud, tjenester og tiltak skal være 21 
likeverdige over hele landet 22 

* * * 23 

Arbeidsliv  24 

Unge funksjonshemmede mener myndighetene i samarbeid med partene i 25 
arbeidslivet har ansvar for å gjøre det mulig for alle helt eller delvis arbeidsføre 26 
å jobbe. Det skal være lave terskler for deltakelse og egenforsørging.  27 

Unge funksjonshemmede mener det offentlige har ansvar for å sikre 28 
tilrettelegging, tilpasning og hjelpemidler. Dette skal være på plass når den 29 
enkelte trenger det, på utdanningsinstitusjon og arbeidsplass. 30 

 31 
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Unge funksjonshemmede krever at det offentlige og de private partene i 1 
arbeidslivet må utvikle virkemidler som sikrer inkluderende rekruttering og 2 
flere deltidsarbeidsplasser. Dette krever tilgjengelig ungdoms- og sosialfaglig 3 
kompetanse samt utbygging og avbyråkratisering av tiltaksapparatet for 4 
arbeidssøkere, arbeidstakere og arbeidsgivere. 5 

Unge funksjonshemmede krever at myndighetene må ha en reell 6 
ungdomssatsning i NAV som finansieres på nasjonalt nivå, for å sikre at flere 7 
unge fullfører skole og kommer ut i arbeid. 8 

Unge funksjonshemmede mener at arbeidsmarkedstiltak i størst mulig grad må 9 
skje innenfor det ordinære arbeidslivet, fordi dette gir den enkelte mer 10 
relevant erfaring og nettverk. Andre tiltaksløp må gi formell kompetanse og 11 
være tilpasset det lokale arbeidsmarkedet.  12 

Unge Funksjonshemmede mener det skal bli lettere å få oversikt over hvilke 13 
muligheter som finnes for arbeidsgiver og arbeidstaker vedrørende ansettelse 14 
av funksjonsnedsatte og kronisk syke. 15 

Unge funksjonshemmede støtter et mangfold av leverandører av kvalitativt 16 
gode attføringstjenester til personer med nedsatt arbeidsevne. Det må stilles 17 
klarere resultatkrav til leverandører av arbeidsmarkedstiltak. Tilbudene skal ha 18 
like god kvalitet i hele landet. Kontinuerlig oppfølging av den enkelte er 19 
avgjørende for god avklaring, valg av riktige tiltak og muligheter til å korrigere 20 
dersom vedtatte tiltak ikke fører fram.  21 

Unge funksjonshemmede mener norske kommuner må tilby relevante 22 
utdannings- og arbeidstilbud til helt eller delvis uføre som ønsker å bruke 23 
restarbeidsevnen. Parallelt med dette må gradert uføretrygd kunne brukes i 24 
større grad enn i dag. Staten må legge til rette for at alle lokale NAV-kontor har 25 
et målrettet samarbeid med skolen, helsetjenesten og lokalt næringsliv.  26 

Unge funksjonshemmede mener all informasjon om statlige og kommunale 27 
ytelser og reell saksbehandlingstid for disse, må være tilgjengelig uten å 28 
oppsøke NAV-kontoret. NAV-kontorene bør prioritere arbeidsformidling og 29 
bistand til personer med omfattende behov.  30 

Unge funksjonshemmede mener NAV bør lage en årlig brukermelding som viser 31 
hvilke tiltak som er gjennomført siste år for å forbedre brukeropplevelsen og 32 
følge opp anbefalingene fra ekspertutvalget som gjennomgikk NAV-systemet i 33 
2014 og 2015. Departementet må definere ønsket kvalitetsnivå på alle NAVs 34 
tjenester. Regelverket må i størst mulig grad ha felles definisjoner på felles 35 
begreper.  36 

 37 
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Unge funksjonshemmede mener reelt lik tilgang til utdanning er avgjørende for 1 
mulighetene ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer har 2 
på arbeidsmarkedet. Det innebærer at aldersgrenser, varighetstak og andre 3 
hinder for utdanning som tiltak, må fjernes, og at studiestøtten til studenter 4 
som ikke kan arbeide økes.  5 

Unge funksjonshemmede er negative til en arbeidsmiljølov som gir generell 6 
adgang til midlertidige ansettelser for en begrenset periode, fordi dette kan 7 
innebære et mer utrygt arbeidsliv og øke faren for utstøting av svake grupper. 8 
Det må innføres tiltak som beskrevet ovenfor, og ubyråkratiske, men effektive 9 
kontrollmekanismer som forhindrer lovbrudd og utnyttelse av gråsoner. 10 

Unge funksjonshemmede mener rettighetene til sykepenger fra første dag må 11 
opprettholdes. Samtidig må staten og partene i arbeidslivet fortsette arbeidet 12 
med inkluderende arbeidsliv (IA), herunder satsingen på andre tiltak for å 13 
redusere sykefraværet. Det skal ikke innebære ekstrakostnader for 14 
arbeidsgivere å ansette personer med funksjonsnedsettelser og kroniske 15 
sykdommer som i perioder kan ha høyere sykefravær. 16 

Unge funksjonshemmede mener at norske myndigheter må jobbe aktivt for å 17 
bygge ned grensehinder som møter ungdom med funksjonsnedsettelser og 18 
kroniske sykdommer når de søker utdanning eller arbeid i andre land.  19 

Levekår  20 

Unge funksjonshemmede krever at ungdom med funksjonsnedsettelser og 21 
kroniske sykdommer skal oppleve frihet fra diskriminering. Norge må oppfylle 22 
forpliktelsene i internasjonale konvensjoner om rettighetene til personer med 23 
funksjonsnedsettelser.  24 

Unge funksjonshemmede mener at unge uføre skal sikres levekår og mulighet til 25 
deltaking i samfunnet på linje med andre. Dette må ligge til grunn for nasjonale 26 
og lokale politiske vedtak på alle relevante områder.  27 

Unge funksjonshemmede mener at norske myndigheter også må jobbe aktivt 28 
for bedre levekår for disse gruppene globalt, på internasjonale arenaer der 29 
Norge deltar og gjennom utviklingssamarbeid.  30 

Unge funksjonshemmede krever at uføretrygden og andre helserelaterte ytelser 31 
har et nivå som gjør tilleggsytelser, som for eksempel sosialstøtte og bostøtte, 32 
overflødige. Informasjon om rettigheter og plikter må være tilpasset ungdom.  33 

Unge funksjonshemmede går inn for økt minstefradrag i skattbar inntekt, slik at 34 
de med lavest inntekt får beholde mer av lønnen. Dette gjelder også for 35 
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trygdeytelser og andre helserelaterte ytelser. 1 

Unge funksjonshemmede mener at ekstrautgifter knyttet til sykdom og 2 
funksjonshemminger må kompenseres fullt ut gjennom enkle og ubyråkratiske 3 
tilskuddsordninger. Lovet ny ordning som skal erstatte særfradrag for store 4 
sykdomsutgifter må opprettes snarest. Ordningen må være åpne for alle, og 5 
ikke knyttes til eksempelvis skattefradrag da det fordrer at personen skatter. 6 

Unge funksjonshemmede mener staten må drive en kontinuerlig forenkling og 7 
digitalisering av søknads-, vurderings- og rapporteringsprosedyrer i NAV. 8 
Mange med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer bruker flere 9 
offentlige velferdstilbud, og skal slippe å rapportere inn samme opplysninger 10 
flere ganger til ulike offentlige etater. Brukere av mer enn én ytelse eller 11 
tjeneste må få en fast veileder som har ansvar for samordning og koordinering 12 
av tjenestene.  13 

Unge funksjonshemmede mener at regjeringen må sikre en helhetlig politikk for 14 
personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, ved å samordne 15 
ansvar og kompetanse bedre enn i dag, også på tvers av ulike sektorer.  16 

Unge funksjonshemmede mener at norske myndigheter må sikre en 17 
kontinuerlig innhenting av ny kunnskap om funksjonshemmedes levekår og 18 
deltakelse i samfunnet. Denne kunnskapen må være lett tilgjengelig for 19 
samfunnet.  20 

Unge funksjonshemmede forventer at regjeringen i de årlige statsbudsjettene 21 
sikrer finansiering av konkrete tiltak for å nå målet om et universelt utformet 22 
samfunn innen 2035. Utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser må prioriteres.  23 

2. Utdanning   24 

For personer med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, er 25 
utdanning enda viktigere for å komme i jobb enn for andre grupper. Forskning 26 
tyder på at lavere utdanning er hovedårsaken til at personer med fysiske 27 
funksjonsnedsettelser i liten grad får økt inntekt etter fylte 30 år, slik de fleste 28 
andre får. Erfaring tyder på at dette også gjelder personer med andre 29 
funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. 30 

Universitets- og høgskoleloven slår fast at studieinstitusjoner så langt som 31 
mulig skal legge til rette for studenter med særskilte behov, og at dette ikke 32 
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skal føre til reduserte faglige krav. Undersøkelser tyder likevel på at mange 1 
opplever mangelfull tilrettelegging, og avslutter utdannelsen på grunn av dette.  2 

* * * 3 

Unge funksjonshemmede mener at Samordna opptak må registrere 4 
tilretteleggingsbehov, og sikre at informasjonen overføres 5 
utdanningsinstitusjonen og blir koblet sammen med utdanningsplanen. 6 
Studenter må få kontaktinformasjon knyttet til tilretteleggingsbehovet sammen 7 
med opptaksbrevet.  8 

Unge funksjonshemmede krever at statlige myndigheter må sikre at unge med 9 
funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer får samme mulighet som andre 10 
til å fullføre videregående skole med alle fag og eventuell praksis som trengs 11 
for å få enten yrkes- eller studiekompetanse. Retten til videregående opplæring 12 
må være livslang.  13 

Unge funksjonshemmede krever at det framskaffes mer kunnskap om effektene 14 
av dagens tiltaksapparat i videregående skole. Tilpassing må ikke skje i form av 15 
fritak fra hele eller deler av obligatoriske fag, dersom dette fører til manglende 16 
studiekompetanse eller sosial ekskludering.  17 

Unge Funksjonshemmede mener at grunnskole og videregående opplæring, 18 
samt skoleeiere må gi alle ungdommer tilbud om undervisning under opphold 19 
på sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon, og sikres ressurser til dette. 20 

Unge funksjonshemmede mener NAV-kontorene må kunne drive oppsøkende 21 
og forebyggende virksomhet gjennom samarbeid med skolen, 22 
oppfølgingstjenesten og andre treffsteder for ungdom, for å sikre at så mange 23 
som mulig fullfører videregående opplæring. Ventetiden mellom ulike 24 
aktiviteter og tiltak må være så kort som mulig.  25 

Unge funksjonshemmede mener at lærere må ha mulighet til å føre legemeldt 26 
fravær, for å sikre karaktergrunnlag, men fravær som skyldes helse- og 27 
velferdsgrunner og kan dokumenteres av helsepersonell, skal ikke føres på 28 
vitnemål eller kompetansebevis.  29 

Unge funksjonshemmede mener det må forskriftsfestes nasjonale standarder 30 
for tilrettelegging av eksamener ved utdanningsinstitusjoner.   31 
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Unge funksjonshemmede krever like rettigheter for tilrettelegging ved 1 
studieinstitusjoner uavhengig om utdannelsen er heltid eller deltid, initiert av 2 
Nav eller ikke.   3 

Unge funksjonshemmede krever at elever, studenter og ansatte ved 4 
utdanningsinstitusjoner må sikres mer kunnskap og kompetanse om rettigheter 5 
og muligheter for elever og studenter med funksjonsnedsettelser og kroniske 6 
sykdommer. 7 

Unge funksjonshemmede mener staten på en ubyråkratisk måte må sikre at 8 
utdanningsinstitusjoner etterlever forpliktelser knyttet til tilrettelegging og 9 
universell utforming, og løpende innhenter informasjon om situasjonen på 10 
skoler og læresteder. 11 

Unge funksjonshemmede mener det trengs kontinuerlig oppdatert kunnskap 12 
om situasjonen for yrkesfagelever med funksjonsnedsettelser. 13 
Tilskuddsordningen for bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov må 14 
dekke de faktiske merkostnadene for bedriften. Fagopplæring gjennom skolen 15 
bør være et praksisrettet løp som alternativ til læretid i bedrift, dersom dette 16 
ikke er mulig.  17 

3. Bolig, transport, assistanse og velferdsteknologi  18 

Egen bolig er en viktig del av etableringsfasen for unge voksne. Unge med 19 
nedsatt funksjonsevne eller kroniske sykdommer vil ofte ha spesielle behov for 20 
utformingen og plasseringen av boligen. Samtidig har både ungdom generelt og 21 
unge med nedsatt funksjonsevne spesielt lavere inntekt enn gjennomsnittet, og 22 
stiller i utgangspunktet svakere på eie- og leiemarkedet.  23 

Tilpasset transport, brukerstyrte assistenttilbud og velferdsteknologi er 24 
virkemidler som bidrar til å gi den enkelte et selvstendig liv. 25 
Velferdsteknologiske løsninger gjør det mulig å mestre eget liv og egen helse på 26 
egne premisser, og kan bidra til at personer med behov for helse- og 27 
omsorgstjenester i større grad kan få behandling i sin egen heim.  28 

* * * 29 

Unge funksjonshemmede mener at pasienttransporten må ha nasjonale 30 
retningslinjer for tilrettelegging der det er spesielle transportbehov. 31 
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Unge funksjonshemmede mener lovverket må sikre at nye boliger blir universelt 1 
utformet. Både startlån i Husbanken og boligtilpasningstilskudd for personer 2 
med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer må være tilgjengelig og 3 
praktiseres likt i alle kommuner.  4 

Unge funksjonshemmede mener staten og kommunene må sørge for at det 5 
bygges flere ikke-kommersielle utleieboliger i alle kommuner der det er behov 6 
for det. Bostøtte kan ikke erstatte sosial boligbygging.  7 

Unge funksjonshemmede mener det må satses på å gjøre eksisterende 8 
offentlige bygg, friluftsarealer og bymiljø universelt utformet. 9 

Unge funksjonshemmede krever at universell utforming av transportsystemet 10 
blir bygd ut i et tempo som er i samsvar med målet om et universelt utformet 11 
Norge i 2025. Informasjon om tilgjengelighet og universell utforming av 12 
transport- og kollektivsystemet må inkluderes i en nasjonal reiseplanlegger.  13 

Unge funksjonshemmede mener dagens ordning for tilrettelagt transport for 14 
funksjonshemmede (TT-ordningen) må styrkes og gjøres nasjonal for å sikre 15 
likeverdig tilbud i hele landet. 16 

Unge funksjonshemmede mener at ungdom med behov for tilrettelagt eller 17 
tilpasset bil skal ha mulighet til å få dette i en alder av 16 år, grunnet 18 
øvelseskjøring. Det skal ikke være avhengig av foresattes økonomi. 19 

Unge funksjonshemmede mener at det må gis tilgang på rimelige lån for 20 
eksempel gjennom Husbanken, for nødvendige tilpasninger av boligen som 21 
øker salgsverdien. For andre tilpasninger bør man få tilskudd.  22 

Unge funksjonshemmede mener rettigheten til brukerstyrt personlig assistanse 23 
(BPA) ikke skal være avhengig av et minimumsbehov på 25 timer i uka, og ikke 24 
være geografisk avgrensa. Funksjonsassistent må innvilges som en integrert del 25 
av BPA.  26 

Unge funksjonshemmede mener unge med funksjonsnedsettelser og kroniske 27 
sykdommer må sikres tilgang til tilpasset og anonym rådgivning om seksualitet 28 
og seksualtekniske hjelpemidler.  29 
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Unge funksjonshemmede mener det må etableres eget velferdsteknologisk 1 
innovasjonsprogram, slik Helsedirektoratet har foreslått. Målsettingen må være 2 
utvikling og standardisering av nye velferdsteknologiske løsninger.  3 

4. Ungdomshelse  4 

Ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer bruker 5 
helsetjenester oftere og over lengre tid enn andre unge. I mange land er 6 
ungdomsmedisin et etablert fagfelt, med en institusjon eller enhet som 7 
koordinerer innsatsen på feltet. 8 

I 2012 slo en rapport fra Helsedirektoratet fast at ungdom i Norge møtes av et 9 
helsevesen som ofte ikke er tilpasset behovene og livssituasjonen for unge 10 
mennesker.  11 

Forskning tyder på at personer med funksjonsnedsettelser er mer utsatt enn 12 
andre for vold og overgrep. Avhengighet av assistanse kan i noen tilfeller føre 13 
til en særlig utsatthet. Studier viser at manglende registrerings- og 14 
oppfølgingsrutiner påvirker voldsutsattes vurderinger av om de skal varsle eller 15 
anmelde vold, og fører til frykt for ikke å bli trodd.  16 

* * * 17 

Unge Funksjonshemmede krever det må utvikles et varig og fleksibelt nasjonalt 18 
rammeverk for ungdomshelse, som inkluderer både spesialist- og 19 
primærhelsetjenesten, somatikk og psykisk helsevern, forebygging og 20 
rehablitering. Rammeverket må følges opp med årlige bevilgninger over 21 
statsbudsjettet. 22 

Unge funksjonshemmede mener at et godt ungdomshelsetilbud er avhengig av 23 
en godt utbygd skolehelsetjeneste og andre lokale lavterskeltilbud i hele 24 
landet. Det må settes av øremerkede tilskudd til stillinger i skolehelsetjenesten 25 
og helsestasjoner for ungdom i alle kommuner og bydeler. Det må 26 
forskriftsfestes bemanningsnormer.  27 

Unge funksjonshemmede krever nasjonale retningslinjer for overganger i 28 
spesialisthelsetjenesten. Det skal tas hensyn til behandlingsforløp, 29 
brukermedvirkning og andre relevante argumenter for den enkelte pasient.   30 
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Unge funksjonshemmede krever at unge sikres tilgang til nødvendig assistanse 1 
under sykehus- og rehabiliteringsopphold.  2 

 3 

Unge Funksjonshemmede mener at ungdom skal ha tilgang til, og informasjon 4 
om, tilpasset habiliterings- og rehabiliteringstilbud, lærings- og mestringssentre 5 
og frisklivssentraler, uansett hvor de bor i landet. Det må utvikles retningslinjer 6 
for utforming av tilbudene. 7 

Unge funksjonshemmede mener at alder alene ikke skal være gyldig grunn til 8 
eksklusjon fra behandlingsmetoder og behandlingstilbud. Retten til riktig 9 
behandling, uavhengig av alder, er prinsipiell.  10 

Unge funksjonshemmede krever at unge sikres tilpasset informasjon og 11 
mulighet til reell brukermedvirkning. 12 

Unge funksjonshemmede krever at brukerutvalg ved sykehusene må ha en 13 
formalisert ordning med ungdomsrepresentanter, og at de pålagte 14 
ungdomsrådene må ha reell påvirkningskraft. 15 

Unge funksjonshemmede mener det trengs en systematisk heving av 16 
kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten når det gjelder 17 
vold og overgrep mot barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. Det 18 
må etableres registrerings- og oppfølgingsrutiner i alle kommuner. Informasjon 19 
til voldsutsatte må være lett tilgjengelig på internett.  20 

Unge funksjonshemmede mener tannhelse fullt ut må inkluderes i 21 
Folketrygden. Tilgangen til tannhelsetjenester må ikke være reelt dårligere enn 22 
tilgangen til andre helsetjenester. Dagens system gir dårligere tannhelse for 23 
personer med varig lav inntekt som ikke fanges opp av særskilte ordninger.   24 

5. Demokratisk deltakelse  25 

Stabile, enkle og ubyråkratiske rammevilkår for organisasjonene er avgjørende 26 
for demokratisk og inkluderende virksomhet som er tilgjengelig for alle, og for 27 
at organisasjonene kan gi flest mulig gratis tilbud, prioritere det de selv mener 28 
er viktigst for medlemmene, og bygge opp organisasjonen over tid.  29 

* * * 30 
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Unge funksjonshemmede mener frivillighetspolitikken må bidra til at 1 
sivilsamfunnet blir mindre avhengige av prosjektstøtte. Det innebærer økt 2 
grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene og organisasjoner for 3 
personer med funksjonsnedsettelser.  4 

Unge funksjonshemmede mener på samme grunnlag at spillmonopolet bør 5 
opprettholdes, slik at frivilligheten er sikret inntekter fra Norsk Tipping også i 6 
framtida. Frifond må styrkes, og skattefradraget for gaver til frivillige 7 
organisasjoner økes.  8 

Unge funksjonshemmede mener organisasjoner med begrenset 9 
rekrutteringsgrunnlag må sikres grunnstøtte som gjør det mulig å drive et 10 
stabilt, nasjonalt arbeid.  11 

Unge funksjonshemmede mener selvhjelps- og likepersonsarbeid skal være 12 
likestilt med andre aktiviteter som parameter for økonomisk støtte til 13 
organisasjonene.   14 

Unge funksjonshemmede mener organisasjonene for unge med 15 
funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer må få bedre rammevilkår for å 16 
drive internasjonalt ungdomsarbeid og utveksling på linje med andre barne- og 17 
ungdomsorganisasjoner.  18 

Unge funksjonshemmede mener det må utvikles nasjonale retningslinjer for 19 
referansegrupper og brukerpanel. Retningslinjene skal innebære faktisk 20 
påvirkning og effektiv dialog med beslutningstakere. Brukerutvalgene skal ledes 21 
av en brukerrepresentant. 22 

Unge funksjonshemmede mener regjeringen og alle kommuner har ansvar for å 23 
sikre en kontinuerlig og konstruktiv dialog med organisasjonene om politikken 24 
for personer med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer. Kommunene 25 
må sørge for at rådet for funksjonshemmede, og rådet for eldre skal være to 26 
separate råd. 27 

Unge funksjonshemmede mener alle kommuner må ha et medvirkningsorgan 28 
for ungdom, og minst én egen ungdomsplass i rådet for personer med 29 
funksjonsnedsettelser. Kommunene må sikre reell representativitet, det vil si at 30 
medlemmene i rådet representerer flere enn seg selv, for eksempel en 31 
organisasjon, en brukergruppe eller en skole.   32 
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 1 

6. Kultur og fritid   2 

Like muligheter til å delta i kultur- og fritidstilbud er en forutsetning for full 3 
samfunnsmessig likestilling. Universell utforming er sentralt for å skape lik 4 
tilgang for alle til kultur- og fritidstilbud. Samtidig kan også kunnskapsmessige 5 
hindringer og fordommer hindre inkludering. Sivilsamfunnet har et selvstendig 6 
ansvar for å fremme inkludering og motarbeide alle former for diskriminering 7 
også i egne rekker.  8 

* * * 9 

Unge funksjonshemmede mener myndighetene må sikre at offentlige og private 10 
kulturtilbud, herunder allmennkringkasting, er universelt utformet. Staten må 11 
bære kostnadene med å gjøre eksisterende kultur- og fritidsarenaer 12 
tilgjengelige også for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser. 13 

Unge funksjonshemmede forventer at alle barne- og ungdomsorganisasjoner 14 
sikres nødvendige ressurser for at medlemmer med funksjonsnedsettelser og 15 
kroniske sykdommer kan delta på linje med andre.  16 

Unge funksjonshemmede forventer at medlemsorganisasjonene er 17 
inkluderende arenaer for alle, uavhengig av kjønn, seksuell legning, kulturell 18 
eller etnisk bakgrunn, religion, eller ulike former for funksjonsnedsettelser og 19 
kroniske sykdommer.  20 

Unge funksjonshemmede mener bevilgningene til ledsagerordninger og 21 
transport til og fra aktiviteter må økes, slik at flere personer med 22 
funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kan drive fysisk aktivitet og 23 
organisert idrett.  24 
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Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 36 frivillige 1 

ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Siden 1980 har 2 

Unge funksjonshemmede kjempet for deltakelse og likestilling for ungdom med 3 

funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. 4 

I dag er vi en sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle som jobber med 5 

utdanning, arbeidsliv, helse, levekår og organisasjonsutvikling for unge med 6 

funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.  7 

Unge funksjonshemmede er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen er demokratisk og 8 

selvstendig, og har eget styre, eget regnskap og egne vedtekter.  9 

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i Unge funksjonshemmedes vedtekter og 10 

prinsipprogram. Arbeidsprogrammet er uttrykk for medlemsorganisasjonenes felles 11 

politiske og organisatoriske prioriteringer for 2019, og definerer resultatmål og 12 

suksesskriterier. I de politiske og organisatoriske prioriteringene inngår også 13 

internasjonalt arbeid, kunnskapsinnhenting og -formidling, kommunikasjon og 14 

driftsoppgaver.  15 

Styret i Unge funksjonshemmede vil på grunnlag av vedtatt arbeidsprogram utarbeide en 16 

handlingsplan, med enkelttiltak og retningslinjer for det løpende arbeidet.  17 

  18 



 

 

3 

Interessepolitisk arbeid  19 

Unge funksjonshemmede vil jobbe for å innlemme hele vår politikk i den helhetlige 20 

strategiplanen for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne og prioritere dette 21 

arbeidet. 22 

PRIORITET NR. 1: Deltakelse og levekår   23 

Unge funksjonshemmede oppgir i mindre grad enn andre at de synes livet er meningsfullt. 24 

Vi lever ikke livene våre kun på arbeid, skole og i helseinstitusjoner. Mulighet til å delta i 25 

idretten, på fritidsaktiviteter, kulturarenaer og i demokratiske prosesser er grunnleggende 26 

for mestring, sosialt nettverk og likestilling. Mange med funksjonsnedsettelser og kroniske 27 

sykdommer opplever store barrierer for deltakelse. 28 

Ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer må sikres levekår og 29 

mulighet til deltakelse i samfunnet på linje med andre. Ungdom med 30 

funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer skal oppleve frihet fra diskriminering.  31 

Funksjonshemmedes rett til å leve selvstendige og likestilte liv på alle livets områder er 32 

nedfelt i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 33 

(CRPD).  34 

Norge må oppfylle forpliktelsene i internasjonale konvensjoner om rettighetene til 35 

personer med funksjonsnedsettelser, og jobbe for bedre levekår for ungdom med 36 

funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom gjennom utviklingssamarbeid og på 37 

internasjonale arenaer der Norge deltar.  38 

 39 

Prioriterte saker 40 

 Prioritet 1: Jobbe for at CRPD innlemmes i norsk lov, at tolkningserklæringene mot 41 

artikkel 12, 14 og 25 i konvensjonen blir fjernet, og tilleggsprotokollen om 42 

individklageordning blir ratifisert. Jobbe for å redusere geografiske forskjeller i 43 

oppfyllelse av rettigheter. 44 

 45 

 Prioritet 2: Jobbe for å bryte ned barrierer knyttet til manglende universell 46 

utforming, mangelfull digitalisering, hjelpemidler, transport og informasjon, som 47 

hindrer deltakelse i idrett, kultur og andre fritidsarenaer for unge med nedsatt 48 

funksjonsevne og kroniske sykdommer. 49 

 50 

 Prioritet 3: Jobbe for at rettigheten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 51 
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forskriftsfestes. Forskriften må vektlegge ordningen som et likestillingsverktøy, og 52 

sikre at man kan leve frie og selvstendige liv uansett hvor man bor. Kommunenes 53 

kompetanse om BPA må styrkes. 54 

 55 

 Prioritet 4: Jobbe for å bygge ned barrierer for demokratisk deltakelse. Unge med 56 

funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom skal ha like muligheter som andre til å 57 

være politisk aktive, og funksjonshemmede må sikres muligheten for reelt 58 

hemmelige valg og tilgjengelige stemmelokaler. 59 

 60 

 61 

PRIORITET NR. 2: Utdanning og arbeid 62 

For personer med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, er utdanning enda 63 

viktigere for å komme i jobb enn for andre grupper. Lavere utdanningsnivå eller ikke fullført 64 

utdanning er hovedårsaken til at personer med funksjonsnedsettelser og kroniske 65 

sykdommer i mindre grad deltar i arbeidslivet og i liten grad får økt inntekt etter fylte 30 år 66 

enn de fleste andre.  67 

Å delta i arbeidslivet er viktig for å leve selvstendige liv, og gir mulighet til bruke evnene 68 

sine, bidra til samfunnet og inngå i et fellesskap på en arbeidsplass. Det er også god 69 

samfunnsøkonomi å gjøre nytte av ressursene til ungdom med funksjonsnedsettelser og 70 

kronisk sykdom. 71 

 72 

Prioriterte saker 73 

 Prioritet 1: Jobbe for økt tilrettelegging av undervisning, læremidler og læringsmiljø 74 

i grunnskole, videregående opplæring, og høyere utdanning. Dette innebærer å 75 

øke kompetansen om elever og studenters rettigheter blant elever, studenter og 76 

ansatte i skole og høyere utdanning. 77 

 78 

 Prioritet 2: Jobbe for å bevare retten til spesialundervisning. Den medfølgende 79 

klageadgang må sikres, og rettigheten styrkes ved at brudd får konsekvenser. 80 

Jobbe for at spesialundervisning skal utformes og gis av kvalifisert 81 

undervisningspersonell, og at kompetanse om spesialpedagogisk metode kommer 82 

inn i lærerutdanningen. 83 

 84 

 Prioritet 3: Jobbe for å fjerne den øvre aldergrensen på 22 år og taket på tre års 85 

varighet for utdanning som arbeidsrettet tiltak, og for saksbehandlere i NAV skal 86 

ha fleksibilitet til å bruke skjønn når vedtak om utdanning som arbeidsrettet tiltak 87 
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skal fattes. Utdanning som arbeidsrettet tiltak må kunne gis til deltidsstudier. 88 

Bruken av utdanning som arbeidsrettet tiltak og andre tiltak som gir formell 89 

kompetanse må økes og prioriteres. 90 

 Prioritet 4: Jobbe for fornyelse av delmål 2 i IA-avtalen. Sikre at Unge 91 

funksjonshemmede blir hørt i revisjonen av avtalen, i arbeidet til 92 

sysselsettingsutvalget, og i inkluderingsdugnaden. Sørge for at samtlige prosesser 93 

blir fulgt opp med god medvirkning, og fører til tiltak som bidrar til økt sysselsetting 94 

av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. 95 

 96 

PRIORITET NR. 3: Ungdomshelse  97 

Ungdom i Norge møter i dag et helsevesen som ofte ikke er tilpasset behovene og 98 

livssituasjonen til unge mennesker.
 
Helsepersonell har ofte lite kompetanse om ungdoms 99 

særskilte livssituasjon og behov. Skolehelsetjenesten og andre lokale lavterskeltilbud er 100 

mange steder lite utbygd eller ikke-eksisterende. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer 101 

for overganger for ungdom i helsevesenet. Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet til 102 

ungdom er mangelfullt, og informasjon når ofte ikke fram til ungdommene.  103 

Mange unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer bruker helsetjenester 104 

oftere og over lengre tid enn andre grupper på sin alder. Ungdom er forskjellige, men 105 

helsetilbudene er gjerne lite fleksible, og innrettet enten mot yngre barn eller voksne.  106 

Vi har alle en fysisk, psykisk og seksuell helse, og helsevesenet må se hele mennesket.  107 

 108 

Prioriterte saker  109 

 Prioritet 1: Arbeide for nasjonale retningslinjer for overganger mellom barne- og 110 

voksenavdeling på sykehus. 111 

 112 

 Prioritet 2: Jobbe for økt kompetanse om psykisk helse og funksjonsnedsettelser 113 

og kroniske sykdommer, både i spesialisthelsetjenesten og i lavterskeltilbud som 114 

skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom.  115 

 116 

 Prioritet 3: Jobbe for mer forskning på trakassering av og vold 117 

og overgrep mot personer med nedsatt funksjonsevne. Bidra til gode 118 

varslingsrutiner i medlemsorganisasjoner, og for at lavterskeltilbud for ungdom 119 

som har opplevd vold, overgrep og trakassering skal være tilgjengelige for alle 120 
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uansett funksjonsevne.  121 

 122 

 Prioritet 4: Jobbe for å løfte ungdomsperspektivet i ny nasjonal strategi for sjeldne 123 

diagnoser, og videreføre arbeidet for unge sjeldne på feltet for øvrig. 124 

 125 

 Prioritet 5: Jobbe for økt åpenhet om funksjonshemmedes seksualitet, og for 126 

at unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer sikres tilgang til 127 

tilpasset kunnskap og rådgivning om seksualitet og seksualtekniske hjelpemidler, 128 

herunder også fokus på fertilitetsproblematikk.  129 

 130 

PRIORITET NR. 4: Organisasjonenes rammevilkår   131 

Stabile og enklere rammevilkår for organisasjonene er avgjørende for demokratisk og 132 

inkluderende ungdomsarbeid, der organisasjonene kan gi flest mulig gratis tilbud, 133 

prioritere det de selv mener er viktigst for medlemmene, og bygge opp organisasjonen 134 

over tid.  135 

Alle barne- og ungdomsorganisasjoner må sikres nødvendig ressurser for at medlemmer 136 

med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kan delta på linje med andre, også i 137 

utveksling og internasjonalt rettet arbeid.  138 

 139 

Prioriterte saker  140 

 Prioritet 1: Jobbe for at organisasjonene for ungdom med funksjonsnedsettelser og 141 

kroniske sykdommer blir mindre avhengige av prosjektstøtte, gjennom økt 142 

grunnstøtte fra staten, full momskompensasjon og økt gavefradrag. 143 

 144 

 Prioritet 2: Jobbe for at organisasjonene for ungdom med funksjonsnedsettelser og 145 

kroniske sykdommer får bedre rammevilkår for å drive internasjonalt 146 

ungdomsarbeid og utveksling på linje med andre barne- og 147 

ungdomsorganisasjoner. 148 

 149 

 Prioritet 3: Oppmuntre Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner til å 150 

søke samarbeid med andre minoritetsgrupper.  151 
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Organisatorisk arbeid  152 

 153 

Prioriterte saker  154 

 Prioritet 1: Bidra til å bygge kompetanse i medlemsorganisasjonene på 155 

interessepolitisk arbeid, og gi organisasjonene bedre muligheter til å bidra inn i 156 

Unge funksjonshemmedes løpende arbeid med politisk påvirkning. 157 

 Prioritet 2: Jobbe for at Unge funksjonshemmede får flere medlemsorganisasjoner. 158 

 Prioritet 3: Fremme mulighet for samarbeid på tvers av ulike 159 

diagnoseorganisasjoner, og andre relevante organisasjoner. 160 

 Prioritet 4: Styrke kompetansen om europeisk samarbeid, og delta på aktuelle 161 

møteplasser hos European Disability Forum. 162 

 Prioritet 5: Søke prosjektmidler for å legge til rette for medlemsorganisasjonenes 163 

bidrag til internasjonalt arbeid, samt bistandsarbeid gjennom Atlas-alliansen. 164 

 165 

Prioriterte enkelttiltak  166 

 Minst en kurshelg med interessepolitiske og organisatoriske tema. 167 

 Minst ett arrangement for medlemsorganisasjonene som er knyttet til deres 168 

internasjonale arbeid. 169 

 Arrangere minst en samling for medlemsorganisasjoner for ungdom med sjeldne 170 

diagnoser. 171 

 Minst to ansattnettverksmøter med organisatorisk tema. 172 

 Minst seks nyhetsbrev fra Unge funksjonshemmede til medlemsorganisasjonene i 173 

løpet av arbeidsåret. 174 

 Gjøre alle interessepolitiske dokumenter (som høringssvar, politiske notater og 175 

rapporter) tilgjengelig på nettsidene fortløpende, og legge til rette for å strømme 176 

Unge funksjonshemmedes arrangement. 177 

 178 
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Om dokumentet 

Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i 

sammenheng med arbeidsprogrammet.   

 

Dokumenter   

- Om forslaget til budsjett og kontingent 2019 

- Styrets forslag til kontingent for 2019 

- Styrets forslag til budsjett 2019 for nasjonal og internasjonal drift  

 



 

 
 

 

Om forslaget til budsjett og kontingent 2019 1 

 2 

 3 

Om budsjettet  4 

Det vedlagte budsjettet er et driftsbudsjett. Her disponeres Unge 5 

funksjonshemmedes «frie inntekter», slik som driftstilskudd fra Barne-, ungdoms- 6 

og familiedirektoratet (BUFdir), momskompensasjon fra Lotteri- og 7 

stiftelsestilsynet, medlemskontingent og eventuelt administrasjonstilskudd fra 8 

prosjektene. I driftsbudsjettet inngår utgifter til faste stillinger, husleie, 9 

IT/kommunikasjon, AU- og styrehonorar, medlemsservice, regnskaps- og 10 

revisjonstjenester osv.  11 

 12 

Driftsbudsjettet er delt i en del for nasjonalt arbeid og en del for internasjonalt 13 

arbeid, ettersom Unge funksjonshemmede mottar både nasjonal og internasjonal 14 

grunnstøtte fra BUFdir, og må rapportere særskilt for bruken av disse midlene. De 15 

fleste driftsutgiftene blir fordelt mellom nasjonalt og internasjonalt budsjett ut fra at 16 

det internasjonale arbeidet tilsvarer om lag 40 % av en av de 3 faste stillingene.  17 

 18 

En vesentlig del av Unge funksjonshemmedes faglige virksomhet er 19 

prosjektfinansiert. Det vil si vi har fått tildelt midler fra for eksempel ExtraStiftelsen, 20 

Helsedirektoratet eller BUFdir for å gjennomføre prosjekter. Slike prosjekter søkes 21 

om og drives i tråd med vedtekter, prinsipp- og arbeidsprogram, men har sine egne 22 

budsjetter som ikke vedtas av generalforsamlingen. De politiske 23 

rådgivernes/prosjektledernes stillinger er finansiert over disse budsjettene. Midler 24 

som er bevilget til prosjektene kan ikke tas inn i den ordinære driften, utover 25 

eventuelt administrasjonstilskudd som er fastsatt på forhånd. Dette er innbakt i de 26 

fleste prosjektene vi søker om.   27 

 28 

Inntekter i 2019 29 

Unge funksjonshemmedes grunnstøtte har de siste årene i gjennomsnitt økt noen 30 

få prosent hvert år. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til hvor mye vi kan 31 

forvente å få i grunnstøtte og det er ingen garanti for at vi vil få en økning i 2019. 32 

På grunn av dette velger styret å budsjettere forsiktig, med tilsvarende grunnstøtte 33 

som ble innvilget i 2018.  34 

 35 

Når det gjelder inntektsposten deltakeravgift møter/kurs representerer dette 36 

påmeldingsavgift til generalforsamlingen, og her har styret valgt å budsjettere 37 

tilsvarende som fjoråret. 38 

 39 

Når det gjelder medlemskontingenten i Unge funksjonshemmede foreslår styret 40 

ingen endringer fra fjoråret.  41 



 

 
 

 

 42 

Momskompensasjonen i 2019 vil bli tildelt på grunnlag av driftskostnadene i 43 

2018. Mer spesifikt; søknadsbeløpet for 2019 tilsvarer 7 % av driftskostnadene i 44 

2018. Dersom de godkjente søknadsbeløpene er større enn rammen av ordningen 45 

vil imidlertid alle søkere få en prosentvis avkortning. Tidligere år har avkortningen 46 

for Unge funksjonshemmede ligget på ca. 20-30 %. Styret har tatt disse faktorene 47 

med i beregningen av momskompensasjonen for 2019. 48 

 49 

Grunnet stor uforutsigbarhet knyttet til innvilgelse av prosjektsøknader fra 50 

ExtraStiftelsen, BUFdir og andre prosjektstøttetilbydere ønsker styret å 51 

budsjettere forsiktig. Styret ønsker dermed ikke å budsjettere med 52 

administrasjonsmidler fra nye prosjekter i 2019, kun med administrasjonsmidler fra 53 

tilskudd som allerede er innvilget (Dvs. Et år for alle og Stå opp mot hatprat!, Se 54 

hele mennesket og Grunntilskudd fra Utdanningsdirektoratet).  55 

 56 

Rentenivået de siste årene har vært svært lave. Derfor velger styret å budsjettere 57 

forsiktig med omtrent tilsvarende renteinntekt som i 2018. 58 

 59 

Styret vil fortsette det interessepolitiske arbeidet med å øke de faste, frie inntektene 60 

til Unge funksjonshemmede over tid. 61 

 62 

 63 

Prioriteringer i 2019  64 

Styret legger opp til å videreføre de tre faste stillingene i sekretariatet 65 

(generalsekretær, organisasjons- og økonomisjef, kommunikasjonsrådgiver) med 66 

moderat lønnsvekst som tilsvarer lønnsveksten i samfunnet ellers. Tre faste 67 

stillinger er minimum for å kunne drive medlemsservice, interessepolitisk arbeid og 68 

ha en forsvarlig drift av organisasjonen. Mye av det faglige og interessepolitiske 69 

arbeidet vil likevel måtte skje innenfor de ulike prosjektene.  70 

 71 

I posten personalkostnader ligger kostnader til lønn, feriepenger, 72 

arbeidsgiveravgift, overtid, forsikringer, pensjon og andre personalkostnader.  73 

 74 

Når det gjelder postene driftskostnadene er disse budsjettert ut ifra de siste 75 

årenes kostnadsnivå, samt at det er tatt høyde for normal prisvekst på varer og 76 

tjenester. 77 

 78 

Styret legger opp til å videreføre styre- og AU-honoraret på samme nominelle 79 

nivå som i 2018, uten indeksregulering. Dette tilsvarer et lederhonorar på kroner 80 

70 000, honorar til nestleder og AU-medlem på kroner 35 000 hver, samt et 81 

symbolsk honorar til faste styremedlemmer på 1000 kroner hver og 500 kroner til 82 

varamedlemmer.  83 



 

 
 

 

 84 

Styret ønsker også å videreføre bruk av midler og ressurser til reiser, møter, 85 

arrangementer, AU- og styremøter og generalforsamlingen tilsvarende slik 86 

som har blitt gjort de siste årene. Styret ønsker imidlertid å styrke Unge 87 

funksjonshemmedes medlemsservice og kurstilbud i 2019. Mer konkret ønsker 88 

styret å sette av ca. 150 000,- kroner til kompetanseheving for tillitsvalgte og 89 

ansatte i våre medlemsorganisasjoner. Dette vil i så fall gjøres i samarbeid med 90 

Stiftelsen Fundatum som har lang erfaring med lederutvikling og 91 

kompetansebygging av unge ildsjeler og talenter. I tillegg ønsker styret å sette av 92 

50 000,- til teambuildingstiltak og internskolering. Dette ser styret på som svært 93 

nødvendig for å styrke samarbeid og utvikling blant våre tillitsvalgte.  94 

 95 

 96 

Om disponeringene ved årsslutt 97 

I dette budsjettforslaget ligger Unge funksjonshemmede an til å gå med et lite 98 

overskudd på ca. 20 000,-. Styret foreslår å overføre dette overskuddet til annen 99 

egenkapital ved årsslutt 2019.  100 

 101 

Om vedtagelse av rammebudsjett 102 

Styret ønsker å presisere ovenfor generalforsamlingen at budsjettet for 2019 er et 103 

tentativt budsjett. Unge funksjonshemmede er en organisasjon i vekst, og dermed 104 

en organisasjon som må kunne agere i forhold til de mulighetene som oppstår 105 

innen året. Det innstilles derfor at generalforsamlingen vedtar vedlagte budsjett 106 

som et rammebudsjett, der styret gis frihet til å styre innen de rammer som er gitt. 107 

Samtidig gis styret myndighet til å revurdere rammene dersom det er i tråd med 108 

generalforsamlingens politiske prioriteringer.      109 

 110 

Arvefondet 111 

Styret oppfordrer generalforsamlingen 2018 til å fremme forslag til bruk av 112 

resterende arvemidler. Unge funksjonshemmede har i løpet av de siste årene 113 

mottatt ca. 700 000,- i arvemidler som ble avsatt på en egen egenkapitalskonto kalt 114 

«Arvefond». Generalforsamlingen i 2015 vedtok at deler av midlene skulle brukes 115 

til innmelding i ExtraStiftelsens representantskap og utvikling av ny nettside. Etter 116 

at disse tingene er betalt gjenstår det nå kroner 388 311,- på «Arvefondet». Det er 117 

disse midlene styret nå ber generalforsamlingen om å komme med forslag til 118 

hvordan skal disponeres. 119 

 120 

  121 



 

 
 

 

Styrets forslag til kontingent for 2019 122 

 123 

 124 

 Kategori 1: kroner 7 500 (i 2018: kroner 7 500)  125 

 Kategori 2: kroner 5 000 (i 2018: kroner 5 000)   126 

 Kategori 3: kroner 2 500 (i 2018: kroner 2 500)   127 



 

 
 

 

Styrets forslag til tentativt budsjett for 2019 128 

  Nasjonal drift Internasjonal drift SUM 

Inntekter       

Deltageravgift møter, kurs -20 000   -20 000 

Kontingent medlemsorganisasjonene -165 000   -165 000 

Administrasjonsmidler Extra-finansierte prosjekter -110 000   -110 000 

Driftstilskudd BUFdir -2 430 000 -575 000 -3 005 000 

MVA-kompensasjon -300 000   -300 000 

Prosjektenes adm.bidrag -503 600   -503 600 

SUM inntekter -3 528 600 -575 000 -4 103 600 

        

Kostnader       

Lønn 1 260 000 215 000 1 475 000 

Overtidsgodtgjørelse 30 000   30 000 

Feriepenger 154 800 25 800 180 600 

Fri telefon 26 352   26 352 

Forsikringer  26 000 4 000 30 000 

Annen fordel arb.forhold 8 496   8 496 

Motkonto for gruppe 52 -34 848   -34 848 

Honorar AU og styre 125 667 19 333 145 000 

Arbeidsgiveravgift 249 737 39 997 289 734 

Arbeidsgiveravgift av feriepenger 21 827 3 638 25 465 

Kantine 17 333 2 667 20 000 

Gaver ansatte 4 333 667 5 000 

LO/NHO Ou-fond 2 600 400 3 000 

LO/NHO AFP 34 667 5 333 40 000 

LO/NHO sluttvederlag 2 167 333 2 500 

Betalt pensjonsforsikringspremie 260 000 40 000 300 000 

Andre personalkostnader 17 333 2 667 20 000 

Sum personalkostnader 2 206 463 359 835 2 566 298 

        

Husleiekostnader 242 667 37 333 280 000 

Inventar  13 000 2 000 15 000 

Datautstyr, programvare 26 000 4 000 30 000 

Datasupport, server, e-post 13 000 2 000 15 000 

Revisjonshonorar 78 000 12 000 90 000 

Regnskapshonorar 112 667 17 333 130 000 

Kontorrekvisita 17 333 2 667 20 000 

Kopiering, trykk og design 5 000 5 000 10 000 

Aviser, nyhetstjenester, bøker 34 667 5 333 40 000 

Møte,kurs,oppdatering adm. 40 000 10 000 50 000 

Internett  18 200 2 800 21 000 

Mobiltelefon 39 000 6 000 45 000 

Porto 1 300 200 1 500 

Underskudd prosjekter 5 000   5 000 



 

 
 

 

Sum driftskostnader 645 833 106 667 752 500 

        

Reiseutgifter 40 000 50 000 90 000 

Andre møtekostnader 15 000 10 000 25 000 

Medlemsservice / kurs 150 000 10 000 160 000 

Annonser og reklame 8 667 1 333 10 000 

Nettside, web 21 667 3 333 25 000 

Medlemskontingent andre organisasjoner 11 267 1 733 13 000 

Gaver 5 000 2 000   

Styre- og AU-møter 112 667 17 333 130 000 

Teambuilding og intern skolering 50 000     

Generalforsamling 220 000 10 000 230 000 

Arendalsuka 26 000 4 000                30 000  

Bank og kortgebyr 8 667 1 333 10 000 

Annen kostnad 4 000 0 4 000 

Sum reise-, møte- og salgskostnader 672 933 111 067 727 000 

        

SUM kostnader 3 525 230 577 568 4 102 798 

        

Renter av bankinnskudd -20 000   -20 000 

        

Resultat -23 370 2 568 -20 802 

 129 

Disponering av årets resultat ved utgangen av 2019 

Til (+)/fra (-) annen egenkapital 20 802 

Sum disponeringer 20 802 

 130 

 131 
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Om dokumentet 

Innstilling til styre og kontrollkomité kommer fra Unge funksjonshemmedes 

valgkomité. Innstilling til valgkomité og revisor kommer fra Unge 

funksjonshemmedes styre. 

 

Dokumenter 

- Valgkomiteens innstilling til styre for 2019 

- Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité for 2019 

- Styrets innstilling til valgkomité for 2019 

- Styrets innstilling til revisor for 2019 

 



Valgkomiteens innstilling til styre og 1 

kontrollkomité i Unge funksjonshemmede 2 

Generalforsamlingen 2018 3 

 4 

Valgkomiteens arbeid 5 

Valgkomiteen har i inneværende periode bestått av: Isabel Engan (leder), Johannes 6 

Hoff, Bjørn Peter Sandmo, Kamilla Hammari Olsen (vara).  7 

Den 27. september valgte Sandmo å fratre sitt verv, og Olsen rykket dermed opp som 8 

medlem. 9 

Valgkomiteen startet opp sitt arbeid før sommeren, og avholdt første møte den 30. mai. 10 

Siden dette har vi hatt jevnlig kontakt, og har i tillegg til noen møter på Skype, 11 

kommunisert via Messenger (facebook), mail og telefon. Mye av komiteens arbeid har 12 

bestått av å være i kontakt med unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner. 13 

Vi har også vært i direkte kontakt med aktuelle kandidater som valgkomiteen har fått 14 

forespeilet at kunne være interessert i et styreverv.  15 

I den forbindelse har også sittende styre vært kartlagt med tanke på mulig gjenvalg. 16 

Valgkomiteen har ikke i år deltatt som observatør under styremøtene. Vi har imidlertid 17 

hatt god kontakt med styreledelsen, som har fortalt om styrets arbeid generelt. Alle i 18 

styret har dessuten fått mulighet til å si litt om hvordan styrearbeidet har fungert, og 19 

hva som eventuelt kan gjøres bedre framover. 20 

 21 

Bakgrunn for innstillingen 22 

Valgkomiteen har sett det som viktig å sette sammen et styre der det både er 23 

medlemmer med erfaring med styrearbeid i Unge Funksjonshemmede, og noen helt 24 

nye. Dette gjør at styret beholder etablert kompetanse, samtidig som nye krefter får 25 

slippe til. Det har vært viktig med god personsammensetning, og god spredning av 26 

typer funksjonsnedsettelser/kroniske sykdommer.    27 

Valgkomiteen er klar over at kjønnsfordelingen i den avgitte innstillingen kunne vært 28 

bedre, og vi beklager dette. Valgkomiteen oppfordrer Unge Funksjonshemmedes 29 

medlemsorganisasjoner til å bidra til likestilling mellom kjønnene.  30 

 31 

Valgkomiteens innstilling til styre: 32 

Leder: Line Skåtøy, velges for 1 år 33 

Line er 32 år og kommer fra Lysekloster, like utenfor Bergen. Hun representerer 34 

voksne med medfødt hjertefeil. Line har lang organisasjonserfaring, og har blant annet 35 

verv i landsstyret i voksne med medfødt hjertefeil.  Det siste året har hun også vært 36 

nestleder i Unge funksjonshemmede. Noe av det Line brenner for, er overganger i 37 



helsevesenet, skole, høyere utdanning og til arbeidslivet Line mener at noe av det 38 

beste ved å være med i en paraplyorganisasjon som Unge funksjonshemmede er at 39 

Vi er flere som brenner for samme saker. Når man får frem at saker gjelder flere, står 40 

man sterkere. Det er også veldig givende å se at det man jobber mot, gir resultater og 41 

at man har en påvirkningskraft. 42 

   43 

Nestleder: Nikolai Raabye Haugen, velges for 2 år 44 

Nikolai er nå styremedlem i Unge funksjonshemmede. Han sitter også i styret til 45 

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte barn og unge. Nikolai er 23 år og 46 

bor på Andenes i Nordland. I løpet av det siste året har han lært utrolig mye av å være 47 

styremedlem i Unge funksjonshemmede. Nikolai brenner for økt åpenhet om sykdom 48 

og funksjonshemninger og for at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha like 49 

rettigheter som andre. En annen kampsak for Nikolai er å sikre bedre overganger 50 

mellom barne- og voksenavdelinger på sykehus.  51 

 52 

Styremedlem: Martine Teigen, ikke på valg 53 

Martine er 26 år gammel og kommer fra Mjøndalen. Hun representerer 54 

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer.   Hun har vært styremedlem i Unge 55 

Funksjonshemmede i ett år, men startet med organisasjonsarbeid lenge før det. Hun 56 

har blant annet hatt verv i Astma og Allergiforbundet, i tillegg til å være aktiv og 57 

engasjert i Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, samt FFO. Martine er opptatt 58 

av at alle skal ha samme rettigheter, og mulighet til å delta på og engasjere seg i de 59 

aktiviteter og arenaer i samfunnet en selv ønsker.   60 

 61 

Styremedlem: Marion Alver, ikke på valg 62 

Marion er styremedlem i Unge funksjonshemmede, og representerer NORILCOs 63 

ungdom. Marion er 33 år og bosatt i Bergen. Marion representerer NORILCOs 64 

Ungdom. I tillegg har hun også erfaring fra Ryggmargsbrokk- og 65 

hydrocephalusforeningen. Hun har nå sittet som styremedlem i Unge 66 

Funksjonshemmede i et år. Marion brenner sterkt for at alle med en 67 

funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom skal ha de samme rettighetene uavhengig 68 

av hvor man bor i landet. Eksempler på dette, er brukerstyrt personlig assistanse, og 69 

rask tilgang på hjelpemidler. 70 

 71 

Styremedlem: Helene Hodneland Sæle 72 

Helene er 27 år gammel fra Bergen, og representerer Norges Døveforbunds Ungdom 73 

der hun har satt i styret i tre år, før hun ble prosjektleder i januar og ungdomskonsulent 74 

i august. Hun brenner for å skape et samfunn basert på reell likestilling og like 75 

muligheter, og ser på Unge Funksjonshemmede som en viktig nøkkel for å oppnå dette 76 

samfunnet. 77 

 78 



Styremedlem: Judee Isabel Ihasee Bjørgan, velges for 2 år 79 

Judee er en jente som brenner for likeverd og like muligheter. Per dags dato er hun 80 

blant annet medlem av LO Oslo og Akershus familie- og likestillingspolitisk utvalg, og 81 

hun har tidligere hatt diverse verv i flere organisasjoner. I flere år var hun 82 

ungdomsrepresentant i Nordland for Psoriasis- og eksemforbundet Ung. Judee er ikke 83 

redd for å si hva hun mener og brenner for åpenhet rundt tabubelagte diagnoser. Hun 84 

er 26 år og studerer retorikk og språklig analyse ved Universitetet i Oslo. 85 

 86 

Styremedlem: velges for 2 år. Denne plassen er åpen. 87 

  88 

1. vara: Elena Dahl, velges for 1 år 89 

Elena er 30 år gammel, og kommer fra Porsgrunn. Hun har hatt flere verv i Mental 90 

Helse Ungdom, og er nå på sitt 4. år i sentralstyret der, hvor hun nå er 2. nestleder. 91 

Elena brenner blant annet for brukermedvirkning, at rettigheter som eksisterer blir 92 

praktisert, og styrking av organisasjoner. 93 

 94 

2. vara: Emilie Duane Nordskog, Velges for 1 år 95 

Emilie er 23 år og kommer fra Drammen.  Hun representerer personskadeforbundet. 96 

Hun Var med på oppstarten av ungdomsrådet på Sunnaas sykehus HF og sitter som 97 

leder i ungdomsrådet i dag. For Emilie For meg er det viktig at alle inkluderes 98 

uavhengig av funksjonalitet og alle får være med i å ta valg om seg selv, og være med 99 

å påvirke i dagens samfunn.      100 

 101 

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité 102 

Valgkomiteen foreslår følgende personer til kontrollkomiteen. Komiteen velges for ett 103 

år. 104 

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (siviløkonom) 105 

Adrian er medlem av kontrollkomiteen til Unge funksjonshemmede og representerer 106 

Mental Helse Ungdom hvor han er generalsekretær. Adrian er 31 år og bor i Hokksund. 107 

Anders Haave (jurist) 108 

Anders er medlem av kontrollkomiteen til Unge funksjonshemmede og representerer 109 

Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom. Anders er 30 år og bor i Oslo  110 



Styrets innstilling til valgkomité og revisor i 111 

Unge funksjonshemmede 112 

Generalforsamlingen 2018 113 

Styrets innstilling til valgkomité 114 

Johannes Hoff (Leder) 115 

Johannes Hoff er 29 år og representanter organisasjonen Hørselshemmedes Landsforbund 116 
Ungdom (HLFU). Johannes har vært aktiv i HLFU region Øst de siste fire årene, først 117 
som styremedlem og nå nestleder. Han sitter nå også som varamedlem i HLFU 118 
sentralt. Johannes jobber som sivilingeniør i Oslo innen offshore/marine. 119 
 120 

Roy Aleksander Farstad (Medlem) 121 

Roy Aleksander er 33 år og representerer Ung Kreft hvor han har vært aktiv siden han var 17 122 
år. Roy Aleksander er i dag styreleder i Ung Kreft, styremedlem i Bygdepride og leder i 123 
brukerutvalget i NAV Møre og Romsdal. Han studerer planlegging og administrasjon, er 124 
utdannet kokk og har en bachelor i handel og serviceledelse fra før.  125 
 126 

Amund Johannessen Myrvold (Medlem) 127 

Amund er 20 år, representerer Foreningen for hjertesyke barn og studerer finans ved 128 
Handelshøyskolen BI. Amund er med i ungdomsrådet ved sykehuset Innlandet og en del av 129 
teamet «business relations» i SBIO Business Society. Han er blant annet interessert i finans, 130 
politikk, bærekraft og effektivisering og trives når han kan hjelpe andre.  131 
 132 

Plassen er ubesatt (vara) 133 
Interesserte kandidater bes melde seg innen tidsfristene som settes av generalforsamlingen.  134 

Styrets innstilling til revisor 135 

Unge funksjonshemmede har de siste årene brukt Øyvind Solberg hos Beckman Lundevall 136 

revisjon AS. Unge funksjonshemmedes styre innstiller på samme revisor også i kommende 137 

periode. 138 

 139 


