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 1. Forord

2019 har vært et år med store viktige politiske saker for oss. Unge funks-
jonshemmede har jobbet hardt med politisk påvirkning på mange felt. 
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funks-
jonsevne har stått overordnet på alle felt. Denne har vært viktig, fordi 
all politikk er funkis-politikk! 

I år har særlig politikk knyttet til arbeids- og sosialfeltet vært aktuelt, 
og det har ikke vært positivt. Jeg vil nevne kutt i Arbeidsavklarings-
pengeordningen (AAP), Inkluderingsdugnaden, og nå sist, kutt i skjer-
mingsordningen for uføre. Vi har også jobbet mye med ungdomshelse 
og overganger, og står nærmest alene om å gi kunnskap til helseper-
sonell om seksualitet og funksjonsnedsettelser.

Skole og utdanning er noe vi har prioritert over tid. I 2019 har vi også 
hatt prosjekter på dette feltet, som “Stå opp mot hatprat!” og “Et år 
for alle”. I tillegg har vi en pågående kampanje om inkluderende ut-
danning.

Vi har også hatt et aktivt år og arbeidet for å gi medlemsorganisas-
jonene våre et tilbud om møteplasser og kunnskapsdeling i nettverk 
for ansatte og tillitsvalgte. Vi ser frem til å stå på videre i kampen for 
like rettigheter for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske diag-
noser. 

Leif-Ove Hansen, Generalsekretær i Unge funksjonshemmede
Oslo, 1. oktober 2019



3

2. Om styret/organisasjonen 

Styret
Line Skåtøy - Styreleder
Nikolai Raabye Haugen - Nestleder
Marion Alver - Styremedlem
Judee Isabel Ihasee Bjørgan - Styremedlem
Guro Helene Sørdalen - Styremedlem
Elena Dahl Founta - Styremedlem
Helene Hodneland Sæle - Styremedlem
Sofie Jansen - Førstevara
Emilie Duane Nordskog - Andrevara

Sekretariatet per oktober 2019
Leif-Ove Hansen - Generalsekretær
Ingvild Østli - Økonomi- og organisasjonssjef
Isabel Kongsgaard - Kommunikasjonsrådgiver
Maja Lie Opdahl - Rådgiver (inkluderende folkehøyskoler)
Anette Remme - Rådgiver (seksuell og psykisk helse)
Tale Birgitte Hansen - Rådgiver (podkast)
Eivind Digranes - Rådgiver (utdanning, arbeidsliv og ungdomshelse)
Maren Hagen Fuglesang - Prosjektleder for inkluderende skole
Sarah Sarpong - Prosjektmedarbeider
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Utskiftninger i sekretariatet 2019
Det har vært stor utskiftning i sekretariatet i 2019. Organisasjonen har 
fått ny generalsekretær, organisasjons- og økonomisjef, kommunikas-
jonsrådgiver, samt tre nye medarbeidere på prosjektene. Sekretariatet 
har blitt omorganisert i samsvar med organisasjonens behov og mål. 
Dette har tatt tid og ressurser, men nå er vi enda bedre rustet til å 
jobbe med interessepolitikk og prosjekter for våre medlemsorganis-
asjoner. 

3. Politisk arbeid 2019
Unge funksjonshemmede ønsker å trekke fram noen områder og 
prosjekter vi har jobbet med fordi de har blitt svært viktige for feltet og 
vist seg å være en suksess for organisasjonen.

FN-konvensjon for likestilling for funksjonshemmede
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funks-
jonsevne har vært høyt prioritert, men er til gjengjeld dekkende for all 
vår politikk. Vi har vært del av en koalisjon på 125 organisasjoner som 
har stått sammen om en rapport til FN om funksjonshemmedes ret-
tigheter i Norge. Unge funksjonshemmede har vært representert på 
FN-møter i Genève og New York og vært svært aktive i dette politiske 
arbeidet.
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Brukerstyrt personling assistanse (BPA)
BPA har vært, og er, ett av de viktigste verktøyene som må fungere for 
at personer med funksjonsnedsettelser eller kroniske diagnoser skal 
kunne bli likestilt i Norge. Vi har involvert i BPA-nettverk mellom or-
ganisasjonene på feltet og kommet med innspill til arbeidet og utvalg 
om BPA-NOU (Norsk offentlig utredning).

Inkluderingsdugnaden
Funksjonshemmede ble kastet ut av IA-avtalen i desember 2018. Vi-
dere lanserte regjerningen Inkluderingsdugnaden for å få flere med 
funksjonsnedsettelse i jobb. Det har ikke vært jubel, verken fra ar-
beidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjonene for dugnaden. 

Unge funksjonshemmede vil heller ha en forpliktene avtale og konk-
rete tiltak for likestilling, enn en dugnad når det kommer til inklu-
dering i arbeidslivet. Vi ser ikke de store endringene eller løftene fra 
regjeringen på dette området enda. Vi vil derfor fortsette å påvirke 
arbeidet i en positiv retning med deltakelse i arbeidsgruppe og topp- 
møte om Inkluderingsdugnaden. Unge funksjonshemmede har også 
samarbeidet med NAV Bergenhus om prosjektet Mulighetskaféen.
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Skole og utdanning
Mye har skjedd på utdanningsfeltet det siste året, og dette har vært 
et  av våre prioriterte områder. Vi har blant annet hatt tett dialog med 
utvalget som skal foreslå ny opplæringslov, og gitt våre innspill til den 
kommende stortingsmeldingen om spesialundervisning. I tillegg har vi 
deltatt i et samarbeidsutvalg som jobber med det planlagte veikartet 
for universell utforming av skoler innen 2030.

Ungdomshelse
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 ungdomshelse 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. 

Det er gjort framgang, 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 politikk 
gjennom brukerråd i helsevesenet.



7

   

Sex som funker
“Sex som funker” har vært et av Unge funksjonshemmedes mest vel-
lykkede prosjekter de siste årene. I 2019 har rådgiver Anette Remme 
og flere styremedlemmer som har vært involvert i prosjektet, holdt 
rundt 30 foredrag om temaet for helsepersonell, studenter og andre 
som har hatt interesse for feltet.

Det er tydelig at nedsatt funksjonsevne og seksualitet utgjør et 
skjæringspunkt som mange trenger mer kunnskap om. Unge funks-
jonshemmede er i dag det eneste stedet man kan henvende seg til, 
for å få denne kunnskapen. I regjeringens strategi for seksuell helse, 
er det prosjektet vårt de viser til når det kommer til behovet for økt 
kunnskap om funksjonsnedsettelser og seksualitet. Vi ser at etter-
spørselen etter dette bare øker og vi trenger flere ressurser for å kunne 
møte disse forventningene. Vi håper regjerningen ser viktigheten av 
dette nybrottsarbeidet og at de ønsker å gi midler til videre arbeid, i 
fremtidige år.

 

Anette ble intervjuet på TV2 om “Sex som funker” prosjektet
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Se hele mennesket
Prosjektet “Se hele mennesket” tematiserer sammenhengen mellom 
psykisk helse og somatisk helse. Prosjektet skal resultere i en ani-
masjonsfilm og en plakat rettet mot helsepersonell. Ressursene skal 
formidle at god psykisk helse er viktig for ungdom med funksjonsned-
settelser og kronisk sykdom. I tillegg ønsker vi å gi konkrete råd for 
hvordan helsepersonell kan snakke om, og ivareta, pasienters psy-
kiske helse på en positiv måte. 

For å få til dette har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant med-
lemmer i Unge funksjonshemmede, som hele 245 ungdom har bes-
vart. Dette er langt flere svar enn Unge funksjonshemmede har fått på 
andre spørreundersøkelser, og langt over det opprinnelige målet vårt 
om 100 svar. 

I rekrutteringen til spørreundersøkelsen fikk vi god hjelp av medlemsor-
ganisasjoner og samarbeidsorganisasjoner som har delt undersøkels-
en videre i sosiale medier. Kanskje er dette et signal om at organisas-
jonene er opptatte av psykisk helse og at vi kan jobbe mer med dette?

En Tweet vi publiserte for å promotere spørreundersøkelsen
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Seksualtekniske hjelpemidler
Som en videreføring av arbeidet Unge funksjonshemmede har gjort på 
seksuell helse, har vi i 2019 startet et samarbeid med Likestillingssen-
teret for å se nærmere på seksualtekniske hjelpemidler. 

Likestillingssenteret fant i sin rapport “Kjønnsdelte hjelpemidler” at 
seksualtekniske hjelpemidler er noe både helsepersonell og funksjon-
shemmede har lite kunnskap om, og at NAV deler ut svært få av disse 
hjelpemidlene. Dette samsvarte med Unge funksjonshemmedes funn 
i “Sex som funker”, som viste at det er et stort kunnskapshull innen 
seksuell helse blant helsepersonell og funksjonshemmede selv.

Hva skal jeg si
Gjennom samarbeidsprosjektet “Hva skal jeg si?” samler vi kunnskap 
gjennom fem individuelle intervjuer, fem gruppeintervjuer og en spør-
reundersøkelse (besvart av 72 personer). Resultatene skal publiseres i 
2020 i form av en veileder til helsepersonell og en veileder til kronisk 
syke og funksjonshemmede. Her ønsker vi å formidle hvilke rettigheter 
man har, hvordan man kan få hjelpemidler som gir bedre seksuell 
helse og hvordan man kan ta opp temaet i møte med ungdom eller 
med helsepersonell.
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 I 2019 ble vi nominert til Skamløsprisen på bak-
 grunn av vårt arbeid med seksuell helse

Som én av tre finalister tok vi over Sex og
Samfunn sin Instagram konto
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4. Organisasjonsarbeid
Unge funksjonshemmede har fått en ny medlemsorganisasjon i året 
som har gått. 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 medlemsorganisasjoner. Styret og tillitsvalgte har i 
løpet av året vært aktive i over 30 råd, brukerutvalg, styrer og refer-
ansegrupper.

Vi har hatt mange medlemstilbud i år, som ansattnettverk, medlems-
nettverk og helgesamlinger gjennom Ildsjelprogrammet. Vår Gener-
alforsamling er også et av våre viktigste arrangementer for organis-
asjonsbygging og politikkutvikling, samt en sosial møteplass for våre 
medlemsorganisasjoner. 

Prosjektene våre er svært viktige for involveringen av personer fra våre 
medlemsorganisasjoner. Deltakelse i spørreundersøkelser, referanse-
grupper og fokusgrupper utgjør noen av de viktigste bidragene inn til 
Unge funksjonshemmede. Omtrent halvparten av sekretariatet i or-
ganisasjonen jobber med midler som er knyttet til prosjekter.
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5. Prosjekter
Unge funksjonshemmede har i 2019 jobbet med politiske notater om 
utdanning, arbeidsliv og helse. Dette er gode og enkle dokumenter for 
å få oversikt over vår politikk. Det pågår arbeid med å fullføre flere no-
tater på politikkområder som Unge funksjonshemmede jobber med.

I 2019 har vi hatt følgende prosjekter, hvorav de fleste fortsetter i 2020: 

Stå opp mot hatprat! - Prosjektet har som mål å bidra til økt kunnskap 
og bevissthet om mobbing, krenkelser og hatprat mot unge funksjon-
shemmede og kronisk syke i skolen. I 2019 samler vi inn kunnskap fra 
både ungdom og skoler, og i 2020 skal vi lage et verktøy flr lærere mot 
mobbing og hatprat i skolen.

Et år for alle - Prosjektet skal bidra til at flere unge med funksjon-
snedsettelser og kronisk sykdom kan velge et år på folkehøyskole. Vi 
har derfor undersøkt hvordan våre medlemmer opplever tilretteleg-
gingen og tilgjengeligheten på folkehøyskolene. Vi skal også samle 
kunnskap om hvilket utbytte de opplever at et år på folkehøyskole gir. 

Inkluderende utdanning - Kampanjen #likestiltskole setter søkelys 
på skolens betydning for likestilling av ungdom med funksjonsnedset-
telser og kronisk sykdom. Ved å trekke frem positive budskap som vi 
har samlet fra ungdom selv, vil vi formidle hvordan god inkludering i 
skolen kan se ut. Vårt mål er at en inkluderende skole står øverst på 
politikernes prioriteringsliste.
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Lyden av mestring - “Underveis” er en flermedial podkast om hvordan 
ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer me-
strer utfordringer de møter i sin hverdag. Målet er å gjøre det lettere 
for andre i lignende situasjon å benytte strategiene de hører om, samt 
bevisstgjøre den øvrige befolkningen.

Unge funksjonshemmede jobber svært aktivt for å fremme interesse-
politikken på vegne av våre medlemmer. Vi er ukentlig i innspillsmøter 
hos departementer og direktorater på alle tilstøtende politikkområder 
som Generalforsamlingen har prioritert. Vi gir også høringssvar og still-
er i høringer. 

Unge funksjonshemmede har i 2019 gitt følgende høringssvar: 
- Høringssvar om forskrift om oppfølgingstjenester i arbeids- og  
   velferdsetatens egen regi (3. januar 2019)
- Høringssvar om representantforslag 51 S (23. januar 2019)
- Høringssvar om forslag til ny forskrift for lån fra Husbanken (15.  
   februar 2019)
- Høringssvar om representantforslag 80S og 85S (25. mars 2019)
- Høringssvar om forslag til forskrift for kommunale og fylkeskom 
   munale råd for funksjonshemmede og for ungdom (25. mars 2019)
- Høringssvar om representantforslag om AAP (25. mars 2019)
- Høringssvar om forslag fra arbeidsgruppe om tilskuddsordning for    
   studentboliger (2. april 2019)
- Høringssvar om forslag til ny forskrift for tilskudd til funksjons-     
   hemmedes organisasjoner (24. april 2019)
- Merknader til statsbudsjettet for 2020, og høringer til de ulike       
   komiteene på Stortinget (oktober 2019)
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Et av bildene fra kampanjen om inkluderende utdanning
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Logo for “Underveis” podcasten som handler om mestring
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6. Økonomi

Omsetning 
Omsetningen i Unge funksjonshemmede i 2018 utgjorde 7 183 161,-, 
noe som var en god økning fra 2017. Økningen skyldtes i hovedsak 
økte prosjektinntekter. Statsstøtte drift i 2018 utgjorde 3 005 000,- 
(nasjonal og internasjonal støtte), og momskompensasjonen utgjorde 
335 518,-. Begge disse hadde en økning fra 2017. Annen finansiering i 
2018 var kursinntekter, medlemskontingenter og administrasjonstil-
skudd i tildelte prosjekter.

Resultat
Årsresultatet i 2018 viser et overskudd på 233 352,-. Overskuddet var 
et godt resultat, og som nevnt over i hovedsak på grunn av stor økning 
i prosjektinntekter. Det var derfor ikke behov for å bruke lønnsfondet 
slik det opprinnelig var budsjettert med.

Disponering av overskudd
Overskuddet på 233 352,- ble ved årsslutt overført til Unge funksjon-
shemmedes egenkapital.

Økonomisk utvikling over tid

Tabell viser økonomisk utvikling fra 2011-2018
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Oversikt som viser Resultatregnskap for 2018
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Unge funksjonshemmedes medlems-
organisasjoner per 27. september 2019

Unge funksjonshemmede har følgende 37 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
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Unge funksjonshemmede 
Mariboes gate 13 
0183 Oslo




