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 1. Forord

2020 har vært ett år med mange forandringer. Starten av året begynte 
med mange planer og fikk en brå vending i mars hvor Norge stengte 
ned grunnet koronapandemien. Det som mange håpet skulle vare 
bare i noen dager, ble fort til uker og måneder. Vi som organisasjon 
fikk en viktig rolle med å videreformidle våre medlemmers behov og 
rettigheter. Det at hele Norge stengte ned fikk store konsekvenser for 
vår gruppe.

Når pandemien var ett faktum ble alle satt på hjemmekontor inklud-
ert våre ansatte. Alle har kjent på de manglende samlingspunktene og 
mye hjemmesitting. Jeg ønsker å rette en stor takk til våre ansatte som 
har tatt hjemmekontor med godt mot og fortsettet med å jobbet for 
vår målgruppe selv om alt plutselig ble litt vanskeligere og alt skulle 
skje digitalt. De kom tidlig i gang med faste digitale møtepunkter for 
å kjenne litt på det å være virtuelt sosial med kollegaer og fortsatt ha 
mulighet for idémyldring.

Vi har aktivt bidratt inn i arbeidet for å bedre situasjonen til unge og 
unge voksne under pandemien. Vi har kommet med uttalelser og syn-
spunkt blant annet innen helsevesen, behandling, opptrening, skole og 
utdanning. Vi har slått hardt ned på brudd på rettighetene til personer 
med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, og satt fokus på vik-
tigheten av behandling for å få ett godt liv. Vi har også sett viktigheten 
av hvordan alle skal bli inkludert i en digital verden, og hva som trengs 
for at også det skal være tilgjengelig og tilrettelagt for alle.
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2020 var også første året vi arrangerte ledermøte som foregikk dig-
italt. Til stede var representanter fra flere av våre medlemsorganis-
asjoner, styret, valgkomiteen og ansatte. Denne gangen satte vi mye 
fokus på uttalelser for å kunne spisse og utvikle politikken vår enda 
mer. Følgende uttalelser ble vedtatt på ledermøtet:

• BPA for unge nå!
• Ingenting om oss uten oss
• La ungdom være ungdom
• Trygg seksuell helse

Under ledermøte ble det også foretatt supplerende valg av tre sty-
remedlemmer siden det nå bare er generalforsamling hvert andre år.

Vi står på og kjemper for like rettigheter selv om det kommer en-
dringer i samfunnet som snur alt på hodet.

Line Skåtøy
Styreleder i Unge funksjonshemmede
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2. Om styret/organisasjonen

Styret
Line Skåtøy - Styreleder
Nikolai Raabye Haugen - Nestleder
Sofie Jansen - Styremedlem
Judee Isabel Ihasee Bjørgan - Styremedlem
Guro Helene Sørdalen - Styremedlem
Elena Dahl Founta - Styremedlem
Emilie Duane Nordskog - Styremedlem
Malin Svinndal – Varamedlem
Ingrid Thunem - Varamedlem

Sekretariatet per 31. desember 2020
Leif-Ove Hansen - Generalsekretær
Ingvild Østli - Organisasjons- og økonomisjef
Isabel Kongsgaard - Kommunikasjonsrådgiver
Eivind Digranes – Rådgiver (levekår, utdanning, arbeidsliv og ungdom-
shelse)
Maja Lie Opdahl – Rådgiver (kultur, fritid og utdanning)
Siri Espe – Rådgiver (helse)
Maren Hagen Fuglesang – Prosjektleder (utdanning)
Oda Oftung - Organisasjonsmedarbeider
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3. Et år i pandemiens tegn
2020 ble et år preget av Covid-19 og alt som medfulgte pandemien 
av smittevernstiltak, nedstenging, isolasjon og annet. Alle ansatte har 
vært på hjemmekontor fra 12. mars 2020 og ut året, og organisasjonen 
avlyste tidlig alle fysiske arrangementer etter denne datoen. Mange av 
arrangementene ble i stedet avholdt på digitale flater. Organisasjo-
nen har klart å opprettholde normal drift gjennom pandemien, og har 
ikke hatt behov for nedskjæringer, permitteringer eller andre drastiske 
tiltak. Likevel har driften til dels vært preget av pandemien i form av 
utsatte prosjekter og omdisponeringer.

På bakgrunn av pandemien har vi gjennomført flere ekstraordinære til-
tak, blant annet en kartlegging av pandemiens konsekvenser for unge 
funksjonshemmedes rettigheter i samarbeid med Likestillings- og 
diskrimineringsombudet, og et samarbeidsprosjekt med Fafo og NHO 
Arbeid (støttet av Stiftelsen Dam) om digitale arbeidsmarkedstiltak 
rettet mot unge funksjonshemmede under pandemien. På bakgrunn 
av resultatene fra disse tiltakene har vi fått god innsikt i hvilke konse-
kvenser pandemien har hatt for våre grupper, som har bidratt til vårt 
politiske arbeid. Organisasjonen har deltatt i mange innspillsmøter, 
representert målgruppen i utvalg og arbeidsgrupper, og gitt innspill til 
relevante høringer.
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4. Politisk arbeid 2020

Fra året 2020 ønsker Unge funksjonshemmede å trekke fram noen om-
råder vi ønsker å belyse fordi de har vært viktige for alle på feltet, eller de 
har vist seg å være en suksess for organisasjonen. 

I 2020 har vi jobbet særlig mye med skole og utdanning, dels siden det har 
kommet mange forslag fra både regjering og ulike utvalg som vi har øn-
sket å svare ut. Vi har blant annet gitt grundige høringssvar til NOUene fra 
Opplæringslovutvalget, Universitets- og høgskolelovutvalget, og utvalget 
som foreslo ny struktur og innhold i videregående opplæring. I tillegg har 
vi jobbet med å følge opp stortingsmeldingen «Tett på», hvor regjeringen 
foreslo mange endringer i spesialundervisning og inkluderende opplæring. 
Vi har også jobbet for å følge opp veikart for universelt utformet nærskole.

FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD) har stått særlig høyt 
på agendaen også i 2020. Dette inkluderer oppfølging av CRPD-komiteens 
anbefalinger, deltakelse i referansegruppen til Bufdirs prosjekt om 
kunnskapsheving om CRPD i kommunene, samt en kampanje om CRPD 
og retten til utdanning. På temaet arbeidsliv har vi jobbet for å motvirke 
utenforskap i arbeidslivet blant unge med kronisk sykdom og funksjon-
snedsettelse, som bare har blitt enda mer forsterket av pandemien. Vi har 
særlig vært opptatt av at funksjonshemmede ikke må skyves lengre vekk 
fra arbeidslivet på grunn av pandemien.
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Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har vært, og er, ett av de vik-
tigste verktøyene som må fungere for at personer med funksjonsned-
settelser eller kroniske diagnoser skal kunne bli likestilt i Norge. Vi har 
i 2020 vært involvert i BPA-nettverk mellom organisasjonene på feltet 
og kommet med innspill til arbeidet og utvalg om BPA-NOU (Norsk 
offentlig utredning).

Unge funksjonshemmede har i lang tid jobbet med ungdomshelse 
som et av organisasjonens viktigste områder. Tillitsvalgte sitter i mange 
råd i helsevesenet, vi samarbeider med alle relevante aktører på feltet 
og er i tett dialog med myndighetene. En viktig måte som ungdomsh-
else kan forbedres på, er ved å gi bedre overganger. Vi har tatt dette 
opp ved alle anledninger for å påvirke helsemyndigheter og for å vise 
at her ligger også en del av løsningene. Unge funksjonshemmede har 
i 2020 bidratt i arbeidet til Barnelegeforeningen med utformingen av 
nye retningslinjer for overganger mellom barne- og voksenavdelinger. 
Det er gjort fremgang, men det er fortsatt et godt stykke igjen før un-
gdomshelse får samme status som barnehelse og eldrehelse. Vi har 
hatt mange møter med helsemyndighetene, samt fremmet vår poli-
tikk gjennom ulike utvalg og brukerråd i helsevesenet.
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5. Organisasjonsarbeid
Unge funksjonshemmede har fått én ny medlemsorganisasjon i året 
som har gått, og teller nå 38 medlemsorganisasjoner. Det er en jevn 
og god utvikling i nye medlemmer under vår paraply og vi blir stadig 
sterkere i vårt arbeid med interessepolitikk på vegne av våre medlem-
sorganisasjoner. Styret og tillitsvalgte har i løpet av året vært aktive i 
over 30 råd, brukerutvalg, styrer og referansegrupper.

Selv om året ble preget av pandemien, har vi opprettholdt aktivitet i de 
faste nettverkene våre på digitale flater. I oktober 2020 gjennomførte 
vi Unge funksjonshemmedes aller første ledermøte, også dette digi-
talt, der det ble vedtatt nye uttalelser på viktige politiske områder og 
gjennomført valg til styret.

Skjermbilde fra organisasjonens første ledermøte som ble avholdt digitalt.
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I 2020 ble det også foretatt en grundig revisjon av vår Organisasjon-
shåndbok. Håndboken er nå oppdatert innholdsmessig og publisert 
elektronisk på vår nettside med gode verktøy og mulighet for løpende 
oppdateringer. Dette har vært et arbeid vi har ønsket å prioritere lenge, 
og høsten 2020 kom endelig muligheten til å gjøre det. I sammenheng 
med arbeidet med Organisasjonshåndboka ble det også foretatt en 
medlemsundersøkelse der vi tok kontakt direkte med medlemsor-
ganisasjonene for å kartlegge ønsker og behov. Dette har gitt oss svært 
nyttig informasjon og var en god mulighet for å bli bedre kjent med 
våre medlemmer.

Prosjektene våre er også svært viktige for å involvere våre medlemsor-
ganisasjoner. Deltakelse i spørreundersøkelser, referansegrupper og 
fokusgrupper utgjør noen av de viktigste bidragene inn til Unge funks-
jonshemmede.

Skjermbilde fra nettsiden hvor den nye organisasjonshåndboken ligger.
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5. Prosjekter
Prosjekter utgjør omtrent halvparten av organisasjonens omsetning og 
virksomhet. I 2020 har vi gjennomført følgende prosjekter:

Sex som funker
“Sex som funker” har vært et av Unge funksjonshemmedes mest vel-
lykkede prosjekter de siste årene. Koronapandemien medførte behov 
for endringer i prosjektplanene i 2020 og satte også en stopper for 
flere planlagte aktiviteter i prosjektet. Rådgiver Anette Remme og sty-
remedlemmer som har vært involvert i prosjektet holdt 8 foredrag 
om temaet for helsepersonell, studenter og andre som har interesse 
for feltet. Videre har e-læringsverktøyet blitt oppdatert med et nytt 
kapittel om seksualtekniske hjelpemidler. I oktober fratrådte Anette 
Remme sin stilling som rådgiver, og prosjektet var uten prosjektleder 
frem til Siri Espe tiltrådte i stillingen som rådgiver i desember.

Det er tydelig at nedsatt funksjonsevne og seksualitet utgjør et skjæring-
spunkt som mange fortsatt trenger mer kunnskap om. Unge funksjon-
shemmede er i dag det eneste stedet man kan få denne kunnskapen. 
Etterspørselen etter foredrag og informasjon om temaet øker og vi 
trenger flere ressurser for å kunne møte disse forventningene. Gjen-
nom deltakelse i Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse 
og rettigheter er vi med på å fremme viktigheten av temaet. I regjerin-
gens strategi for seksuell helse vises det til “Sex som funker” og vi 
håper at regjeringen ser viktigheten av dette nybrottsarbeidet og øn-
sker å bevilge midler til videre arbeid, i fremtidige år.
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Se hele mennesket
Prosjektet “Se hele mennesket” tematiserer sammenhengen mellom 
psykisk og somatisk helse med mål om å formidle at god psykisk 
helse er viktig for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk 
sykdom. Prosjektet har pågått fra 2018 frem til desember 2020.

I 2020 ble funnene fra spørreundersøkelsen, gjennomført i 2018, 
publisert. Animasjonsfilmen #Sehelemennesket ble lansert og det 
bel utviklet to digitale plakater med tips til hvordan helsepersonell 
bør snakke med ungdom om psykisk helse og ders utfordringer. Det 
ble også avholdt et webinar om prosjektet og dets funn.

Det har vært god oppslutning rundt prosjektet, både i rekrutteringen 
til spørreundersøkelsen og deltagelse på webinaret. Animasjonsfil-
men #Sehelemennekset ble lansert på nettsiden, Facebook og Insta-
gram og fikk cirka 22 000 visninger. Vi tar dette som et signal om at 
både organisasjonene og helsepersonell er opptatt av psykisk helse 
og at dette er noe vi kan jobbe mer med i årene fremover. 

Skjermbilde fra animasjonsfilmen Se hele mennesket.
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Hva skal jeg si?
Som en videreføring av arbeidet Unge funksjonshemmede har gjort 
på seksuell helse startet vi i 2019 prosjektet “Hva skal jeg si?”. Dette er 
et samarbeidsprosjekt med Likestillingssenteret for å se nærmere på 
seksualtekniske hjelpemidler. 

På bakgrunn av ti intervjuer og en spørreundersøkelse, gjennomført 
i 2019, ble det i 2020 utarbeidet to veiledere. En veileder er rettet 
mot helsepersonell og en veileder er rettet mot ungdom med kronisk 
sykdom og funksjonsnedsettelse. I veilederne har vi formidlet hvilke 
rettigheter man har, hvordan man kan få hjelpemidler som gir bedre 
seksuell helse og hvordan man kan ta opp temaet i møte med ung-
dom eller med helsepersonell. 

Prosjektet er videreført til 2021 for å få gjennomført de siste aktivite-
tene i prosjektet. Gjenstående aktiviteter er blant annet formidling av 
prosjektet og veilederne. 

En av tre illustrasjoner laget for prosjektet.
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Stå opp mot hatprat
Prosjektets mål var å bidra til økt kunnskap og bevissthet om mob-
bing, krenkelser og hatprat av unge funksjonshemmede og kronisk 
syke i skolen. 

I prosjektet har vi samlet inn kunnskap om hvordan mobbing og hat-
prat mot funksjonshemmede kan se ut, og hvordan ulike skoler jobber 
med tematikken. På bakgrunn av denne kartleggingen har vi utarbeidet 
et kompetansehevingsverktøy («Kronisk inkludering») for å forebygge 
og bekjempe hatprat og mobbing i skolen.

Prosjektet ble avsluttet i 2020, men tematikken lever videre gjennom 
kompetansehevingsverktøyet og vårt arbeid på feltet.

Utsnitt fra forsiden av rapporten.
En av illustrasjone fra verktøyet.
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En inkluderende folkehøgskole
Prosjektet er en videreføring av vårt tidligere prosjekt «Et år for alle». 
Hovedaktiviteten i prosjektet er å utforme tre veiledere som alle skal 
bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom 
kan velge mellom tilgjengelige og tilrettelagte folkehøgskoler. Prosjek-
tet fortsetter i 2021.

6. Politisk arbeid
Unge funksjonshemmede jobber svært aktivt for å fremme interesse-
politikken til alle våre medlemsorganisasjoner på et nasjonalt nivå. Vi 
er jevnlig i innspillsmøter hos departement og direktorater på alle til-
støtende politikkområder som Generalforsamlingen har prioritert. Vi 
gir også høringssvar og stiller i høringer. 

Unge funksjonshemmede har i 2020 gitt innspill til følgende høringer:

• Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på - tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap i barnehage, skole og SFO

• Forslag til endringer i folkehøyskoleloven - utfasing av tilskudd 
til kortkurs

• Forslag til prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen.
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• Forslag til endringer i midlertidige forskrifter om barnehage og 
grunnopplæring med hjemmel i koronaloven mv.

• Revidert nasjonalbudsjett 2020
• NOU 2020: 3 Ny universitets- og høyskolelov
• NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
• NOU 2019: 25 Med rett til å mestre - Struktur og innhold i videregående 

opplæring
• Forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift til valg til 

Sametinget
• NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg - Ny valglov
• Statsbudsjettet 2021: Høringsinnspill til helse- og omsorg-

skomiteen, kommunal- og forvaltningskomiteen, familie- og 
kulturkomiteen, utdannings- og forskningskomiteen og ar-
beids- og sosialkomiteen.

Vi har også sendt skriftlige innspill til følgende prosesser i forkant:
• Lkeverdsreformen
• Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren
• Handlingsplan for universell utforming 2021-2025
• Statsbudsjettet 2021: Innspill til Kulturdepartementet, Arbeids- 

og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet, og Barne- og familiedepartementet
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6. Økonomi

Omsetning 
Unge funksjonshemmede hadde i 2020 en omsetning på 6.933.096 
kroner inkludert prosjektvirksomhet. Dette er en nedgang fra 2019, 
som i hovedsak er knyttet til Covid-19. De viktigste inntektskildene til 
Unge funksjonshemmede er nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd, 
prosjektstøtte, momskompensasjon og medlemskontingent.

Resultat
Årsresultatet i 2020 viser et overskudd på 632 163,-. På bakgrunn av 
Covid-19 fikk vi i 2020 en kraftig reduksjon i enkelte kostnadsposter 
som særlig knyttet seg til planlagt reisevirksomhet og fysiske arrange-
menter. Dette har ført til at organisasjonen har fått et større overskudd 
enn vanlig. Det var derfor ikke behov for å bruke lønnsfondet slik det 
opprinnelig var budsjettert med.

Disponering av overskudd
På bakgrunn av det store overskuddet har vi valgt å opprette et aktiv-
itetsfond. Aktivitetsfondet skal primært brukes på økt aktivitet etter 
pandemiens slutt i 2021 og 2022, og er opprettet fordi vi på grunn av 
et unntaksår ikke overfor våre tilskuddsgivere ønsker å etterlate et inn-
trykk av at vi benytter muligheten til å øke egenkapitalen betraktelig. 
En del av overskuddet er også benyttet til å øke lønnsfondet i tråd 
med at vi i 2019 økte antallet faste stillinger i sekretariatet..
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Oversikt som viser Resultatregnskap for 2020.
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Unge funksjonshemmedes medlems-organisasjoner per 
31. desember 2020

Unge funksjonshemmede har følgende 38 medlemsorganisasjoner:

• Foreningen for muskelsykes ungdom (FFMU)
• Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU)
• Mental helse ungdom (MHU)
• NORILCOs ungdom
• Norsk Blindeforbunds ungdom (NBFU)
• Norsk Cøliakiforenings Ungdom (NCFU)
• Norsk Epilepsiforbund
• Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-ung)
• Ungdiabetes
• Ung Kreft
• Dysleksi Ungdom
• ADHD-ungdom
• Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe (BURG)
• Voksne med medfødt hjertefeil (VMH)
• Personskadeforbundet LTN Ungdomsutvalg
• Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommers ungdom (LMF Ung)
• Norges Astma- og Allergiforbunds Ungdomsorganisasjon (NAAFU)
• Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU)
• Norsk Forening for Nevrofibromatoses Ungdom (NFFNF Ung)
• CP-foreningens ungdomsnettverk (CPU)
• Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningens ungdom
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• Norsk Dysmeli Forenings Ungdom
• Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB)
• Foreningen for Bardet-Biedl syndrom
• Landsforeningen for hjerte- og lungesyke ungdom (LHL Ung)
• Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Barn og  
 Ungdom (LNTBU)
• MS-forbundet
• Norsk forening for cystisk fibroses Ungdomsråd (NCF)
• Norsk forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDSU)
• Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI)
• Norsk interesseforening for kortvokste ungdom (UNIK)
• Norsk Stoffskifteforbunds ungdomsutvalg (NTF)
• Norsk Tourette Forenings Barne- og Ungdomsutvalg
• Nofus Ung
• Norges Fibromyalgi Forbund 
• Spiseforstyrrelsesforeningen
• Iktyoseforeningen i Norge
• Norges Myalgisk Encefalopati Forening
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