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1.  Innledning 
 

Utarbeidelsen og oppfølgingen av melding til stortinget, nr. 47 (2012-2013) «Frihet og 
likeverd» fikk svært mye av NFU sin oppmerksomhet i 2013.  

Meldingen kom som et resultat av en enstemmig helse- og omsorgskomité som høsten 2011 
fastslo at de politiske målsetningene knyttet til levekårene for mennesker med 
utviklingshemning sto ved lag, men at utviklingen ikke hadde gått i riktig retning på alle 
livsområdene. Regjeringen svarte Stortinget med å varsle en kommende stortingsmelding på 
feltet. 

Arbeidet med meldingen fikk en forsinket oppstart, først på grunn av skifte av statssekretær, 
deretter som følge av statsrådsskifte. Med tanke stortingsvalget og et eventuelt 
regjeringsskifte, var det et sterkt ønske fra NFU sin side at meldingen burde legges frem for 
det samme Stortinget som hadde vedtatt innstillingen i 2011.  

Tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen presenterte 
stortingsmeldingen i NFU sine lokaler i juni 2013. Meldingen ga en grei statusbeskrivelse, 
men var relativt fattig på tiltakssiden. 

Etter valget ble Solveig Horne utnevnt som ny ansvarlig statsråd. Solveig Horne valgte å la 
Stortinget behandle stortingsmeldingen. På denne måten ble NFU sikret at politikken overfor 
mennesker med utviklingshemning fortsatt var på den nasjonale politiske dagsorden. 

I Stortingets behandling av «Frihet og likeverd», vektla NFU at det trengtes et offentlig utvalg 
som gjennomgikk styringssystemene for politikken, dvs. det samlede virkemiddelapparatet 
som skal sikre at de politiske målsetningene realiseres. Dette arbeidet startet høsten 2013. I 
årsmeldingen for 2014, vil det komme en nærmere beskrivelse om den suksessfulle 
stortingsbehandlingen. 

Våren 2013 presenterte regjeringen boligmeldingen, «Byggja – bu – leve». 
Problemstillingene som NFU er opptatt av, var i liten grad nevnt i meldingen. 
Hovedproblemstillingen var boligmangel som skaper høye boligpriser og dermed vekst i 
antall vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Heller ikke stortingsmeldingen som evaluerte Kunnskapsløftet, – «På rett vei, kvalitet og 
fellesskolen», hadde fokus på de spesielle utfordringene som NFU arbeider med. Imidlertid 
fikk NFU gjennomslag for etablering av forsøksskoler som skal drive inkluderende opplæring 
på tvers av diskrimineringsgrunnlagene. 

«Vi sprenger grenser» ble introdusert som et program i stortingsmeldingen «Læring og 
fellesskap» i stortingsåret 2010-2011. Programmet skulle sikre en bedre opplæring for elever 
med utviklingshemning. Iverksettelsen av programmet ble utsatt som en følge av 
terroranslaget mot regjeringskvartalet. På vårparten 2013, ble ansvaret for oppfølgingen av 
«Vi sprenger grenser» plassert i Statped. 

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble ratifisert 
vårsesjonen 2013, da det var klart at den nye vergemålsloven ville bli iverksatt. 

Regjeringen la frem et forslag til rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse. NFU 
hilste forslaget velkommen. Forslaget hadde stort forbedringspotensial, men NFU anså det 
som urealistisk å få til en vesentlig utvidelse av rettighetene ut over det som allerede lå i 
forslaget.  

Økonomisk var 2013 ikke tilfredsstillende, og regnskapstallene gjenspeiler en økonomisk 
situasjon som ikke er bærekraftig på sikt. Skal NFU opprettholde sin nåværende form, kreves 
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sterkere profilering og større tilgang på nye medlemmer. Vi har få andre måter å påvirke våre 
inntekter på enn gjennom medlemsverving.  

 

2.  NFUs landsstyre  

(Øverste myndighet i landsmøteperioden 2012 – 2016) 

Medlemmer i landsstyret for denne perioden:  

Jens Petter Gitlesen   Forbundsleder  Rogaland  

Bjug Ringstad             Nestleder                   Oppland  

Anne Jorunn Økland           Medlem            Hordaland  

Lillian Sundsdal                   Medlem                    Aust-Agder  

Oscar Eide                          Medlem                    Hordaland  

Frid Tellefsen Svineng        Medlem                    Finnmark  

Eirik Dahl                             Medlem                   Sogn og Fjordane 

 

Varamedlemmer:  

Anna Hultgren Olsen         1. varamedlem         Nordland  

Rigmor Hamnvik                2. varamedlem         Troms  

Jørann Hansen                  3. varamedlem         Telemark  

Harald Eriksen                   4.varamedlem           Møre og Romsdal  

 

Landsstyret har i 2013 avholdt 6 møter og behandlet 92 saker.  

 

 

3.  Råd og utvalg  

Følgende råd og utvalg er nedsatt i 2013 av landsstyret for landsmøteperioden 2012-2016. 

• Internasjonalt utvalg 

Jens Petter Gitlesen forbundsleder -  leder    

Bjug Ringstad – nestleder - medlem  

Tom Skauge - Hordaland – medlem   

Anna Hultgren Olsen – vara landsstyret - medlem  

 

• Leirstyret 

Odd Kåre Barkved – Rogaland - leder   
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Lillian Sundsdal – landsstyremedlem - Aust-Agder – medlem   

Tom Roger Ramsøskar – Sør-Trøndelag – medlem  

 

• Fondsstyret   

Alf Anvedsen – leder    

Helene Holand - Buskerud – medlem  

Trond Magne Sandvik - Buskerud - medlem  

Lillian Rasmussen - Troms – varamedlem  

 

• Ressursgruppe ”Aktiv i egen organisasjon”  

Tom Høisveen – Hedmark - medlem 

Tom Køttet – Oppland - medlem 

 Roar Lindeberg – Vestfold - medlem 

Jon Erik Rømen – Vestfold - medlem 

Jorun Gåskjølen – Vestfold - medlem 

Camilla Berntsen – Vestfold - medlem 

Anne Mette Karlsen – Aust-Agder – medlem 

Cecilie Guddal - Rogaland – medlem  

Åse Mjaavatn Stien – Hordaland – medlem  

Thomas Heggland – Hordaland – medlem  

Tom Roger Ramsøskar – Sør-Trøndelag - medlem   

     Anne Jorunn Økland – landsstyret – leder    

     Ragna Langlo - Hordaland og Helene Holand – Buskerud er tilretteleggere.  

 

 

 

 

4.  Medlemmer og kontingent  
 

Medlemsmassen har i 2013 økt med 63 medlemmer mot en økning i 2012 på 184 
medlemmer.  

Nye medlemmer utgjør 604 personer i løpet av 2013.  Av utmeldte, dvs. 319 personer, er 80 
døde og 15 står med adresse ukjent. Egenutmeldte av NFU er på 224 personer. Dette er 
personer som enten ikke har betalt etter flere purringer eller meldt seg ut selv.  
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NFUs medlemstall pr. 31. desember 2013 sammenlignet med 2012  

Type medlemskap Antall 
medlemmer 

2013 

Antall 
medlemmer 

2012 

Fullt betalende 6008 5 962 

Barn under 18 år 451 482 

Medlem moderasjon 
(husstand) 

1 204 1 167 

Minstepensjonister  333 315 

Totalt antall 
medlemmer 

7 996 7 933 

 

Kontingenten fordeler seg på organisasjonen etter følgende nøkkel:                                                             

NFU sentralt 47,5 %         

Fylkeslag 27,5 %                 

Lokallag 25,0 % 

 

Fullt betalende medlemmer og minstepensjonister har fått medlemsbladet.  Frittstående 
abonnement på medlemsbladet koster kr. 400,-. 

 

Landsstyret valgte å øke satsene for kontingent fra og med 1. januar 2013. 

Kontingentsatsene er som følger:  

Hovedmedlem              kr. 495,-  

Minstepensjonist/Husstandsmedlem        kr. 250,- 

Barnemedlem                                           kr.   70,- 
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Total medlemsmasse fordeler seg følgende i fylkene 2013, også sett i forhold 2012. 

Fylkeslag Totalt 

2013 

Totalt 

2012 

 

Endring  

medlemmer 

Oslo 293 298 -5 

Akershus      560 560 0 

Østfold 208 201 7 

Hedmark 345 327 18 

Oppland 475 481 -6 

Buskerud 304 283 21 

Vestfold 355 364 -9 

Telemark 238 237 1 

Aust-Agder 285 278 7 

Vest-Agder 341 349 -8 

Rogaland 738 722 16 

Hordaland 1 015 972 43 

Sogn og 
Fjordane 

454 469 -15 

Møre og 
Romsdal 

732 748 -16 

Sør-Trøndelag 381 375 6 

Nord-
Trøndelag 

240 243 -3 

Nordland 673 701 -28 

Troms 237 208 29 

Finnmark 122 117 5 

Sum 7 996 7933 63 

 

Mennesker med utviklingshemning, foreldre, søsken, andre pårørende og andre interesserte, 
er og kan være medlem i NFU. 

Pr. 31.12. 2013 hadde NFU 188 lokallag. 

Landsstyret har vedtatt endring i kontingentstrukturen for 2014, da kategorien 
minstepensjonister utgår fra og med 1. januar 2014. Kategorien opprettholdes for de 
medlemmer som er registrert pr. 31.12. 2013 som minstepensjonister.  
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5. Prosjekter 
 

NFU satser aktivt på prosjektarbeid som arbeidsform for å nå målene i arbeidsprogrammet. 
Vårt solidaritetsarbeid er også basert på prosjektarbeid.  

 

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering  
NFU har siden 2004 aktivt satset på å søke prosjektmidler gjennom ExtraStiftelsen. Siden 
den tid har NFU blitt tildelt støtte til flere prosjekter fra denne stiftelsen. I 2013 fikk vi en støtte 
på kr. 1.969.000,-  men dette varierer fra år til år. Nærmere informasjon om prosjektene er på 
NFUs nettside www.nfunorge.org 

 

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid 

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker 
med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter. NFU har et 
ansvar når det gjelder å bruke den posisjon vi har, vårt internasjonale nettverk og vår erfaring 
til å bedre livssituasjonen for mennesker med utviklingshemning, også utenfor Norges 
grenser. Dette er vel forankret i organisasjonen bl.a. gjennom vedtak på NFUs landsmøte 
2012, hvor det i arbeidsprogrammet 2012- 2016 heter:  

«Mennesker med utviklingshemning og deres familier i den tredje verden må få bedret sine 
levekår og menneskerettigheter. NFU skal derfor fortsette sitt solidaritetsarbeid. 
Strategidokumentet for det internasjonale solidaritetsarbeidet legges til grunn.»  

NFU arbeider gjennom stiftelsen Atlas-alliansen med våre prosjekter. Atlas-alliansens 
organisasjoner bruker egne erfaringer og kompetanse i samarbeid med partnere i Sør, for å 
styrke funksjonshemmedes levekår i fattige land og for å bekjempe tuberkulose.  

Atlas-alliansens prosjekter er fordelt over fire tematiske områder:  

Organisasjonsutvikling, rehabilitering (habilitering), utdanning og helse. Kvinner og likestilling 
er sentrale temaer i alle prosjekter.  

Organisasjonsutvikling står sentralt i NFUs solidaritetsarbeid med å fremme 
utviklingshemmede og deres familier/pårørendes rettigheter. NFU bidrar til styrking og 
utvikling av organisasjoner av og for personer med utviklingshemning.   

NFUs bistandsportefølje for 2013 beløp seg til kr. 7 610 932,-. Dette er midler som søkes   
gjennom Atlas-alliansen og som kommer fra NORAD og OD (Operasjon Dagsverk),  

2013 var det nest siste året for langtidsavtalen med NORAD.  

I 2013 har våre prosjekter vært som følger:  

• Malawi: Støtte til en organisasjon som arbeider for rettighetene til barn og unge med 
funksjonsnedsettelser, med særlig fokus på utviklingshemning. 
(Organisasjonsutviklingsprosjekt)  

• Malawi: Pilotprosjekt på mobilisering og inkludering av personer med 
funksjonsnedsettelser, med særlig fokus på personer med utviklingshemning på en 
skole. (Utdanning) 
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• Zanzibar: Støtte til en søsterorganisasjon som arbeider med rettigheter til mennesker 
med utviklingshemning. (Organisasjonsutviklingsprosjekt)   

• Zanzibar: Prosjekt på inkluderende utdanning ledet av Utdanningsdepartementet 
med støtte fra den lokale søsterorganisasjonen. (Utdanningsprosjekt)   

• Zambia: Støtte til etableringen av et lokalbasert rehabiliteringsprosjekt drevet av 
lokale myndigheter (duty-bearers), og støtte til rettighets- og interessepolitisk arbeid 
gjennom funksjonshemmedes organisasjoner (rightsholders) - 
Rehabilitering/habiliterings – og organisasjonsutviklingsprosjekter.   

• Inclusion Africa: Støtte til etableringen og videreutvikling av Inclusion Africa, en 
regional gren av Inclusion International i Afrika. (Organisasjonsutviklingsprosjekt)  

• Nepal: Støtte til en søsterorganisasjon som jobber for å bedre livssituasjonen til 
mennesker med utviklingshemning i Nepal. (Organisasjonsutviklingsprosjekt)  

 

Nærmere informasjon www.nfunorge.org og www.atlas-alliansen.no 

 

 

6. Informasjon og kommunikasjon 
 

NFUs nettside  

I februar 2013 tok vi i bruk våre nye nettsider. Nettsidene gir en presentasjon av 
organisasjonen, informasjon til medlemmer og andre interesserte, i tillegg benyttes 
nettsidene til politisk påvirkningsarbeid. Aktuelle politiske saker presenteres og NFU uttrykker 
sitt politiske syn. I tillegg gis informasjon om sakene og aktuelle kildehenvisninger.  

Nettsidens bidrag i den aktive interessepolitikken, er først og fremst å finne på våre 

Nyhetssider og NFU–bloggen.  

NFUs nettside www.nfunorge.org.   

Nettsidene er utviklet i nært samarbeid med FunkaNu. Det har blitt vektlagt at de nye 
nettsidene skal tilfredsstille nye krav og forskrifter med hensyn til universell utforming. 

Nettsiden har også egne undersider for våre lokal- og fylkeslag. 

Aktivitetsindikator: I følge Google Analytic, er det mellom 17 000 og 54 000 «Unique 
Pageviews» pr. måned. Gjennomsnittet ligger trolig på 25 000.  

Ansvarlig redaktør: Forbundsleder Jens Petter Gitlesen  

 

Sosiale media  

NFU har egen Facebook-side hvor nyheter, forskningsrapporter, nyttig informasjon for 
medlemmer og andre henvendelser med relevans for mennesker med utviklingshemning 
eller politikken overfor mennesker med utviklingshemning, lenkes opp. Facebook-siden 
benyttes også til å formidle saker som er publisert på NFUs nettsider.  
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Facebook-siden hadde 6597 tilhengere pr. 31.12.2013. Totalt hadde innleggene på 
facebook-siden i løpet av 2013:  

• Antall personer som har sett sideinnlegget. (Unike brukere): 577 474. 

• Antall visninger av sideinnlegget. (Totalt antall): 1.251.413. 

• Antall unike personer som har trykket «liker» 31.607.  

 

Flere lokallag har egne facebook-sider eller facebook-grupper. Aktiviteten på lokallagenes 
facebook-sider er i større grad rettet mot intern informasjon og likemannsaktiviteter enn den 
nasjonale facebook-siden.  

Initiativtakeren bak bloggkollektivet «Nei til sortering» er fra NFU. «Nei til sortering» har 
aktivitet og til dels stor aktivitet når det er politiske saker som berører NFU sitt prinsipp 5: 
«Mennesker med utviklingshemning har en likeverdig rett til liv».  

«Nei til sortering» har også en egen facebook-side, hvor en legger ut aktuelle lenker.   

Ansvarlig redaktør for NFU sentralt sine facebook-sider: Forbundsleder Jens Petter Gitlesen 

 

 

Medlemsblad – Samfunn for Alle 

Det er utgitt 6 numre i 2013. 

NFU sender ut gratisnumre til beslutningstakere og myndighetspersoner, samt 
samarbeidspartnere. Forbundsleder Jens Petter Gitlesen er ansvarlig redaktør. Journalist 
Birgitte Munthe-Kaas skiver stort sett alt. Medlemskonsulent Kari Bue i NFUs administrasjon 
har også i 2013 vært tilrettelegger og skrevet lett-lest bolker.  

Samfunn for Alle legges ut som pdf- filer på NFUs nettside.  

 

Media 

Massemedia er ofte en viktig kanal i det å få saker opp på den politiske dagsorden. NFU 
benytter også internettsider og sosiale medier som et middel, dels for å få saker opp på 
politisk dagsorden, dels for å gi informasjon om saker som er på den politiske dagsorden og 
dels for å gi informasjon om saker som er på den politiske dagsorden.  

NFU er en liten organisasjon. Det er trangt om plassen på de politiske sakskartene. Skal 
NFU nå frem med siner interesser, må folk bli klar over vår eksistens og våre utfordringer. 
For å komme ut av skyggenes dal og i fokus for samfunnsdebatten, finnes kun er tiltak, det 
er å bruke media.  

Media-oppslagene kan ses på vår hjemmeside www.nfunorge.org under nyheter, samt vår 
facebook-side. 

I 2013 registrerte mediaovervåkeren Retriever «Norsk Forbund for Utviklingshemmede» på 
449 treff. 

Søker en på forbundsleder «Jens Petter Gitlesen», får en 175 treff i året 2013.  
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7. Organisasjonsarbeid 
 

Ledersamlinger 

Det er avholdt de to vedtektsfestede ledersamlinger, pluss fagdager. Kostnader vedrørende 
fagdager dekkes av fylkeslagene selv.  

Ledersamling nr. 1 ble avholdt: 1. – 3. februar 2013 på Scandic Airport Hotel, Gardermoen. 
(fagdag 1. februar.) Alle fylkeslagene var representert.  

Tema på fagdagen var arbeidet med stortingsmeldingen om levekår for mennesker med 
utviklingshemning ved avdelingsdirektør Christian B. Kielland i Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet (BLD), presentasjon av Rapporten – «Når skal jeg flytte 
hjemmefra?» av forsker og prosjektleder Marit Ekne Ruud og forsker Siri Nørve fra Norsk 
Institutt for by- og regionforskning (NIBR) presenterte rapporten. Tanker og diskusjon om 
SAFO sin fremtid og Opplæring var også oppe som et tema. 

På selve ledersamlingen ble det videre gitt en presentasjon av ULOBA, landsstyrets 
handlingsplan 2012-2016, NFUs nye nettsider, brukermedvirkning i NFU samt en sekvens 
om mulighetene til inntekter, derav gjennom Bingo. Det ble også gitt opplysninger om 
muligheten til å søke Extra-midler gjennom ExtraStiftelsen. Fylkeslagene orienterte i 
sekvensen «Nytt fra fylkeslagene».  

Ledersamling nr. 2 ble avholdt 1.- 3. september 2013 på Quality Airport Hotel 
Gardermoen.14 fylkeslag var representert.  Vestfold, Østfold og Møre og Romsdal og 
Nordland og Vest-Agder fylkeslag, meldte forfall.  

Tema på fagdagen var Opplæring med tema: Regelverk og realitetsorientering, En 
inkluderende skole og medelevers kompetanse, overganger fra barnehage til skole, «Vi 
sprenger grenser» status, Stallgata-inkluderende elevbedrift, Fra Ungdomsskole til 
videregående skole, Forberedelse til arbeidsliv/lærekandidatordningen og til slutt ble det gitt 
en orientering om Statped. Landsstyremedlemmer Eirik Dahl og Frid Svineng stod ansvarlig 
for det faglige programmet for dagen.  

I selve ledersamlingen ble følgende temaer tatt opp; SAFO, Stortingsvalget, Husbankens 
praksis, det nye Statped, programmet: «Vi sprenger grenser», det nye rundskrivet om tvang 
og makt, NFUs involvering i «Kampensaken», økonomi og nytt regelverk for tilskudd til 
funksjonshemmedes organisasjoner. Andre temaer var likemannsarbeid, erfaring nye 
nettsider, orientering om nytt medlemssystem, presentasjon av Extra-prosjekter, 
presentasjon av Pascal Norge ved Ola Skaare, presentasjon av Foreningen JAG ved Tor 
Arne Høidal og verge Magnhild Tonstad, samt at det ble gitt en presentasjon av JAG 
Assistanse ved daglig leder i Jag Assistanse – tidligere forbundsleder Sidsel Maxwell Grasli. 
Fylkeslagene orienterte i sekvensen «Nytt fra fylkeslagene».  

 

Besøk fylkeslagenes årsmøter 

Landsstyret bestreber seg hvert år på å besøke fylkeslagenes årsmøter. Det er NFU sentralt 
som dekker kostnadene for dette.  

I 2013 besøkte forbundsleder Jens Petter Gitlesen følgende årsmøter:  

NFU Oslo fylkeslag 24. april 2013, NFU Hedmark fylkeslag 6. april 2013, NFU Oppland 
fylkeslag 12. - 14. april, NFU Rogaland fylkeslag 14. april, og NFU Finnmark fylkeslag 20. 
april.  
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Nestleder Bjug Ringstad besøkte NFU Telemark fylkeslag 16. mars 2013, NFU Troms 
fylkeslag 5. – 6. april, Østfold 21. mars 2013 og det årlige møtet i NFUs sine fylkeslag i Helse 
Sør-Øst området 15.mars. 

Landsstyremedlem Oscar Eide besøkte NFU Aust-Agder fylkeslag 6. april og NFU Hordaland 
fylkeslag 13. – 14. april 2013.  

Landsstyremedlem Eirik Dahl besøkte NFU Sogn og Fjordane fylkeslag 10. mars, NFU Møre 
og Romsdal fylkeslag 20. april 2013.  

Landsstyremedlem Frid Tellefsen Svineng besøkte NFU Sør-Trøndelag fylkeslag 13. april 
2013.  

 

NFUs organisasjons- og ferieleir 

Hver sommer møtes medlemmer med utviklingshemning til NFUs organisasjons- og ferieleir. 
Det gjennomføres flere kurs under leiruka, og tema som tas opp er fra NFUs prinsipper. Det 
tilrettelegges også for diverse fritids- og sportsaktiviteter. Leiren ble arrangert i juli 2013 og 
deltakeravgiften var kr. 4 700. pr. person. 

For avvikling av NFUs organisasjons- og ferieleir så er det nedsatt et leirstyre jf. Pkt:3. NFUs 
administrasjon har som oppgave, blant annet å være leirstyrets sekretariat og forestår de 
administrative og økonomiske gjøremålene for gjennomføring av leiren.  

Leirstyret har avholdt 3 styremøter og ett evalueringsmøte. Erfaringsutvekslinger og 
vurderinger om leirens ramme og innhold er først og fremst på styrets agenda. Kursaktivitet 
står sentralt i programmet. Leirstyret nedsetter et leder – og hjelpekorps som får ansvar for at 
leiren gjennomføres til beste for deltakerne. 

Tema for årets leir ble knyttet opp til NFUs prinsipp 9 – «Mennesker med utviklingshemning 
har rett til å delta i alminnelig kultur- og fritidsaktiviteter.»  

Antall deltakere på leiren var totalt 129 personer, hvorav 81 deltakere, 18 ledsagere, 19 
ledere samt 11 hjelpere. 

Det ble avholdt kurs i stortingsvalg, organisasjonskurs «Hvem bestemmer», friluftsliv, 
stavgang, dans, førstehjelp og livredning, data- og billedbehandling og sang og musikk-kurs. 
Sang og musikkurset ble avholdt i regi av Pascal Norge. Dette var meget vellykket.    

 

Kurs- og studiearbeid  

Gjennom vårt medlemskap i Studieforbundet næring og samfunn gis det støtte i form av 
tilskudd til kurs/studieringer. Dette gis i form av grunntilskudd, opplæringstilskudd samt 
tilretteleggingstilskudd. Studieforbundet har innført et søknads- og rapporteringssystem samt 
kursadministrasjonssystem, som NFU kan benytte. Søknads- og rapporteringssystemene er 
blitt enklere med disse endringer.  

NFU sentralt har i løpet av 2013 innrapportert og mottatt tilskudd for 12 tiltak og mottatt støtte 
for til sammen kr. 106 480.  

Alle lagene har denne muligheten, og av 19 fylkeslag har 8 fylkeslag benyttet seg av denne 
muligheten. Det er kun 2 lokallag som har benyttet seg av denne finansieringsformen.  

Totalt har NFU som organisasjon innrapportert 654 studietimer, og NFU har til sammen 
mottatt kr. 512 584, hvorav NFU sentralt har mottatt har mottatt kr. 106. 480 jfr. ovenfor.  
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Medlemskapet i studieforbundet gir også muligheten til gratis bruk av undervisningslokaler, 
der driftsutgiftene dekkes av det offentlige.  

Landsstyret ser at her er det store muligheter for finansiering av aktiviteter som kurs og 
studieringer. Landsstyret ser med bekymring på at det kun er 8 fylkeslag som har meldt inn 
kurs og studieringer, samt kun to lokallag. Det kan synes som om dette ikke er godt nok kjent 
i våre lokallag. Opplysninger om mulig finansiering ligger tilgjengelig på våre nettsider.  

Som grunnlag for kurs- og studieringer har NFU utarbeidet kursmateriell som kan brukes.  

Oversikt over dette ligger også tilgjengelig på våre nettsider. 

For 2013 fikk NFU sentralt midler av Kommunal- og regionaldepartementet til blant annet å 
redigere vårt kurs- og studiemateriell om stortingsvalg, samt arrangere kurs om stortingsvalg.   

 

Likemannsarbeid  

NFU sentralt søker likemannsmidler bevilget over Statsbudsjettet. NFU sentralt administrerer 
søknadene fra organisasjonen og foretar utdeling basert på rapportering og regnskap.  

Likemannsarbeidet i 2013 utgjorde følgende tiltak:   

Opplæring i likemannsarbeid. 

Likemannsgrupper for søsken til personer med utviklingshemning. 

Likemannsgrupper for personer med utviklingshemning.  

Likemannsgrupper for foreldre til barn i ulik alder. 

Likemannssamlinger.  

Fra og med søknadsåret 2014 har det blitt vedtatt endringer i tilskuddsordningen når det 
gjelder likemannsarbeid. Finansieringen av likemannsarbeid (som nå skal hete: 
likepersonsarbeid) skal inngå i samme tilskuddsordning som driftstilskuddsordningen til 
funksjonshemmedes organisasjoner. I NFUs administrasjon vil det i 2014 bli jobbet med å 
utarbeide nye rutiner for hvordan likemann/ likepersonsarbeidet bør organiseres og 
rapporteres i forbindelse med den nye regelendringen.  

 

8. Samarbeid og medlemskap 
 

Nasjonalt samarbeid og medlemskap 

• SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 

SAFO er en sammenslutning/paraply bestående nå av Foreningen Norges Døvblinde    
og Norges Handikapforbund.  

Gjennom SAFO arbeider NFU interessepolitisk.  

For nærmere informasjon: www.safo.no 

NFU har gjennom 2013 vært representert med nestleder Bjug Ringstad og 
generalsekretær Vibeke Seim-Haugen/organisasjonssjef Tone Lill Hammerlund.  
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• Atlas-alliansen  

Nestleder Bjug Ringstad er styremedlem i stiftelsen.   

Forbundsleder Jens Petter Gitlesen er varamedlem.  

            For nærmere informasjon: www.atlas-alliansen.no 

 

• Menneskerettighetsalliansen  

For nærmere informasjon: www.menneskerettsalliansen.no 

 

• Studieforbundet særing og samfunn.   

For nærmere informasjon: www.naeringogsamfunn.no 

      Nestleder Bjug Ringstad er styremedlem.  

 

• ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering 

For nærmere informasjon: www.ekstrastiftelsen.no 

 

• FrivillighetNorge 

For nærmere informasjon: www.frivillighetsnorge.no 

 

• Innsamlingsrådet 

For nærmere informasjon: www.innsamlingsradet.no/ 

 

• Leser søker bok 

For nærmere informasjon: www.lesersokerbok.no 

 

• Pascal Norge 

For nærmere informasjon www.pascalnorge.no 

 

• NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning  

For nærmere informasjon: www.naku.no 

Medlem i faggruppe har vært juridisk rådgiver Hedvig Ekberg og landsstyremedlem 
Anne Jorunn Økland som varamedlem. Dette ble endret i 2013, hvor NFU har 
foreslått nestleder Bjug Ringstad og som varamedlem Tom Køttet – Oppland.  

 

• KRUS - Kriminalomsorgens utdanningssenter og Sentral fagenhet  
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For nærmere informasjon: www.krus.no/no 

NFU er samarbeidspartner når det gjelder den årlige konferansen hvor NFU også står 
som arrangør av konferansen. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg deltok i planleggingen 
av konferansen.  NFU deltok i den årlige fagkonferansen ved forbundsleder og 
juridiske rådgivere. 

 

• SOR – Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning – 
prosjekt selvbestemmelse  

For mer informasjon: www.samordningsradet.no 

 

• FO – Fagforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og 
velferdsarbeidere  

For nærmere informasjon: www.fo.no 

 

• Special Olympics Norge - SON 

For nærmere informasjon: www.specialolympics.no 

 

 

Internasjonalt samarbeid 

Landsmøtet 2012 fastslo at NFU skal delta på de internasjonale arenaer som påvirker norsk 
politikk, og derved levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne.  

NFU er medlemmer i følgende nettverk og internasjonale organisasjoner:  

 

• NSR – Nordisk Samarbeidsråd  

Et nettverk bestående av søsterorganisasjoner fra Island, Færøyene, Sverige, 
Finland, Åland og Danmark.  

NSR møtes to ganger i året for gjensidig erfaringsutveksling om interessepolitiske 
tema. Det utferdiges felles uttalelser til landenes myndigheter der det er behov for 
dette.  

NSR arbeider også opp mot våre internasjonale samarbeidspartnere Inclusion 
Europe og Inclusion International.  

 

• Inclusion International 

For nærmere informasjon: www.inclusion-international.org 

 

• Inclusion Europe  

For nærmere info: http://www.inclusion-europe.org 



 15

Helene Holand – Buskerud er styremedlem (personlig oppnevnt).  

Anne Jorunn Økland er styremedlem gjennom sitt styreverv i EPSA. 

 

• EDF – European Disability Forum  

Gjennom vårt medlemskap i Inclusion Europe er NFU medlem, også i EDF-European 
Disability Forum. Styremedlem i Inclusion Europe, tidligere forbundsleder Helene 
Holand, representerer Inclusion Europe i EDF. Hun sitter også i arbeidsutvalget.  

For nærmere informasjon: www.edf.feph.org 

 

• EPSA – Den europeiske plattformen for mennesker med utviklingshemning  

For nærmere informasjon: www.socialplatform.org.  

Anne Jorunn Økland er NFUs representant og er valgt som styremedlem i Inclusion 
Europe.  

 

 

9. NFUs representasjon i råd/utvalg i 2013 for NFU og 
gjennom SAFO 

 

For NFU:  

• Justisdepartementet: Referansegruppe, Arvelovutvalget, juridisk rådgiver Hedvig 
Ekberg, NFU sentralt.  

• Utdanningsdirektoratet: Faggruppe for særskilt tilrettelagte læremidler, Anita Tymi, 
Nordland. 

• Deltakelse referansegruppe for utvikling av veileder til forskrift om habilitering – 
rehabilitering individuell plan og koordinator. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg, NFU 
sentralt.  

• Referansegruppe, Revisjon av rundskrift IS-10/2004 om tvang og makt. Juridisk 
rådgiver Hedvig Ekberg, NFU sentralt.  

• Referansegruppa, NTNU: Kommunal praksis og personer med utviklingshemning. 
Nestleder Bjug Ringstad, NFU sentralt. 

• Referansegruppe Nordlandsforskning: Når livsløp veves sammen med administrative 
tilfeldigheter. En studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemning. 
Nestleder Bjug Ringstad, NFU sentralt.  
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Gjennom SAFO: 

• Referansegruppe: Dokumentasjonsregler for levekår funksjonshemmede, Barne og 
familiedirektoratet, Bufdir; Jens Petter Gitlesen, forbundsleder. 

• IT-funk som gikk over til UniKT Forum, Bufdir - Deltasentret: Gro Marit Rødevand, 
Oslo og Ragna Langlo, Hordaland.  

• Arbeidsgruppe 3. desember konferanse om FN-konvensjonen, Bufdir; Hedvig Ekberg, 
NFUs administrasjon. 

• Referansegruppe voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne; Bufdir/NOVA, 
Hedvig Ekberg, NFUs administrasjon.  

• Brukerutvalg: LDO - Likestillingsombudet, Jens Petter Gitlesen, forbundsleder  

• Referansegruppe for kvalitetsindiktatorer pleie- og omsorgstjenester: Hedvig Ekberg 
og vara Kristine Vierli, NFUs administrasjon.  

• Dokumentasjonsregler for personell som yter tjenester etter Helse- og omsorgsloven: 
Helsedirektoratet, Hedvig Ekberg, NFUs administrasjon.  

• Referansegruppe veileder til forskrift om habilitering/rehabilitering, Individuell plan og 
koordinator; Helsedirektoratet, Hedvig Ekberg, NFUs administrasjon.  

• Arbeidsgruppe – revisjon av prioriteringsveileder – habilitering – Grete Müller, 
Rogaland. 

• Nasjonal representant ved Oslo Universitetssykehus, Helse Sør-Øst Regionalt 
helseforetak; Grete Müller, Rogaland. 

• Faglig referansegruppe Nasjonalt kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser - Helse 
Sør-Øst Regionalt helseforetak: Vidar Haagensen, Akershus   

• Nettverk helsepedagogikk Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Helse 
Sør-Øst Regionalt helseforetak: Helene Holand - Buskerud 

• Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning – 
Kunnskapsdepartementet – Birgitte Hjertas – Sogn og Fjordane  

• Trygdeforhandlinger, Arbeidsdepartementet: Vibeke Seim-Haugen, NFUs 
administrasjon.  

• Referansegruppe utredning hjelpemidler i omsorgsboliger, Arbeidsdepartementet: 
Else Berit Ingvaldsen, Hordaland (utnevnt desember 2013.) 

• Arbeids og velferdsdirektoratet - NAV, sentralt brukerutvalg: Vibeke Seim-Haugen, 
NFUs administrasjon  

• Råd for inkluderende opplæring - Utdanningsdirektoratet: Eirik Dahl, NFUs landsstyre 

• Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt program «Vi sprenger grenser»: Jens Petter 
Gitlesen, forbundsleder  

• Sentralt brukerråd Statped: Frid Tellefsen Svineng, landsstyremedlem og                                           
Kristine Vierli (vara), NFUs administrasjon  

• Faglig samarbeidsråd for sammensatte lærevansker Statped: Frid Tellefsen Svineng, 
NFUs landsstyre.  
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• Regionale brukerråd, Statped: 12 representanter regionalt fordelt mellom NFU og 
NHF. 

• Statped. Referansegruppe organisasjoner; Jens Petter Gitlesen, forbundsleder 

• Helsedirektoratet: Arbeidsgruppe for juss-etikk, Fagrapport om implementering av 
velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, Hedvig Ekberg, 
NFUs administrasjon. 

• Kommunal- og regionsdepartementet/FAFO, Referansegruppe Samlokaliserte 
kommunale boliger og bofellesskap; forbundsleder Jens Petter Gitlesen  

• Helsedirektoratet, Dokumentasjonsregler for personell som yter tjenester etter Helse 
og omsorgsloven, Hedvig Ekberg, NFUs administrasjon 

• Barne- og familiedirektoratet – NOVA; Referansegruppe om voldsutsatte personer 
med nedsatt funksjonsevne, Hedvig Ekberg, NFUs administrasjon  

 

    Avgitte høringsuttalelser:  

• Høring om endringer i Bioteknologiloven 2013- Helse og omsorgsdepartementet -
HOD   

• Høringssvar angående rapport om avhør av særlig sårbare personer i straffesaker - 
Justisdepartementet  

• Høring – Inntak til videregående opplæring – Utdanningsdirektoratet.  

• Høring – Økt fleksibilitet i grunnskolen – Utdanningsdirektoratet.  

• Høringsmøte – Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning. Barne- og 
likestillingsdepartementet.  Vibeke Seim-Haugen, NFUs administrasjon  

• Høring – Krav til relevant kompetanse i undervisningen. Utdanningsdirektoratet.  

• Høring - Stortinget – Morgendagens omsorg  

• Høring - Forslag til utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte 
barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem. Helse og 
omsorgsdepartementet – HOD. 

• Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker. Helse- og 
omsorgsdepartementet – HOD. 

• Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse - BPA – Helse- og 
omsorgsdepartementet – HOD. 

 

  

10. NFUs administrasjon 
 

Lokalisering 

NFUs administrasjon er lokalisert i Oslo.   
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Årsverk 

Sysselsatte årsverk pr. 31.12.2013 er 11,7 

I oppstillingen er ikke medregnet forbundsleder, da forbundsleder er frikjøpt, men 
kostnadene i den forbindelse inngår i lønns- og personalkostnader.    

 

Likestilling 

I NFUs administrasjon er det innarbeidet en «policy» som tar sikte på at det ikke 
fremkommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av administrasjonens ansatte var det 
pr. 31.12. 2013, 2 menn og 12 kvinner. (Inklusive daglig leder SAFO).   

 

Sykefravær 

I NFUs administrasjon har sykefraværet i 2013 vært på 5,11%. Dette er en økning fra 
fjorårets 3,72%. En vesentlig del av sykefraværet skyldes en langtidssykmelding (3,23%). 

 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet regnes som godt. Det ble avhold et personalseminar i Strømstad/Koster 
(august 2013).  

 

Miljø 

NFU har ikke aktiviteter som forurenser det ytre miljø. 

NFU har innført kildesortering av avfallet i NFUs kontor. 

 

Juridisk rådgivning  

NFUs juridiske rådgivere gir en utstrakt rådgivning innenfor flere rettsområder som 
sosialtjenester, bolig, hjelpeverge, helse- og omsorg, opplæring og trygd.  

Vi behandler ca 500 henvendelser og saker i året, uten kostnad for enkeltpersoner. Dette er 
et lavterskeltilbud som vi i 2013 har fått statlig støtte til gjennom Justisdepartementet.    

 

 

11. Økonomi 
 

Regnskap  

Regnskapet gjelder NFU sentralt. Fylkes- og lokallag avgir egne regnskap.  
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NFUs solidaritetsarbeid, som finansieres gjennom prosjektmidler fra Atlas-alliansen samt 
Operasjon Dagsverk (OD), er synliggjort i regnskapet ved at prosjektmidler mottatt er 
inntektsført, samt at prosjektkostnader er utgiftsført. På denne måten synliggjøres NFUs 
totale omsetning, selv om NFU avleverer regnskap for disse midlene gjennom Atlas-
alliansen. Noe av solidaritetsarbeidet finansieres gjennom NFUs egne midler. For 2013 
utgjør disse kr. 482 253,-. 

Medlemskontingent føres som inntekt, og refusjon til fylkes- og lokallag som reduksjon av 
inntekt. Medlemskontingenten ble forhøyet for 2013. 

Øvrig inntekt i 2013 består av offentlige tilskudd på kr. 3 857 083,- samt medlemskontingent 
på kr. 3 319 513,-. NFUs andel av tippenøkkelen i 2013 utgjorde kr. 3 242 332,-. Det er fra 
driftstilskuddet gitt fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.) utbetalt til lagene kr 
108 800,- i velferdsmidler. Bruken av dette rapporteres inn til NFU sentralt. Fra 
medlemskontingenten er det refundert kr. 1 740 239,- fylkes- og lokallag. 

Det er innkommet gaver på kr. 121 810,-. 

Regnskapet er satt opp i henhold til gjeldende regnskapslov, og under forutsetning av fortsatt 
drift. Regnskapet 2013 er avsluttet med et årsresultat på minus kr. 991 017,-. 

Det vises til regnskap med noter.  

Landsstyret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av NFUs eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat.  

 

Økonomiske utsikter 2014 

For 2014 er det vedtatt et budsjett med et overskudd på kr. 114 816,-. 

Selv når det innføres ny tilskuddsordning angående likemanns- og driftstilskudd, så vil ikke 
dette påvirke NFUs inntekter vesentlig for 2014. Det er også varslet nye tilskuddsordninger 
som NFU kan søke på.  

Dog ser en at fra offentlig hold må det søkes prosjekttilskudd, som alltid vil være forbundet 
med usikkerhet om dette innvilges eller ikke.  

Det søkes også å arbeide med nye inntektskilder, men av kapasitetsproblemer i NFUs 
administrasjon har man ikke kunnet følge opp dette i den grad man ønsker.  

En ser at det er innkommet en del gaver på begynnelsen av året.  
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Oslo, 2. juni 2014 

 

 

 

 

Jens Petter Gitlesen/s/         Bjug Ringstad/s/         Frid Tellefsen Svineng/s/   

Forbundsleder                         Nestleder   Landsstyremedlem   

 

 

 

Anne Jorunn Økland/s/          Oscar Eide /s/               Eirik Dahl /s/ 

Landsstyremedlem                 Landsstyremedlem        Landsstyremedlem  

 

 

 

Lillian Sundsdal/s/                                                      Vibeke Seim-Haugen /s/  

Landsstyremedlem                                                               Generalsekretær  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


