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1.  Innledning  
 

2019 var i stor grad preget av høringen av Norges etterlevelse av 
funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD), tvangslovutvalget som la frem sin 
innstilling i juni 2019 og regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om 
grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemming.  

NFU deltok aktivt i utarbeidelsen av sivilsamfunnets rapport om menneskerettighets-
situasjonen til funksjonshemmede i Norge. Flere av NFUs kjerneområder, slik som 
selvbestemmelse/vergemål, bruk av tvang og makt samt institusjonalisering ble godt 
representert i sivilsamfunnets rapport. CRPD-komiteen hadde åpenbart satt seg 
grundig inn i rapporten. Spesielt artikkel 12 om selvbestemmelse, ble grunnlag for en 
grundig utspørring av Norge med hensyn til praktiseringen av vergemålsloven, 
hvorfor Norge ikke hadde utviklet et system for beslutningsstøtte. Norge ble også 
bedt om å trekke reservasjonen til konvensjonsbestemmelsene om selvbestemmelse. 

Selvbestemmelse er en selvfølge for de fleste, men ikke for mennesker med 
utviklingshemming. Derfor arrangerte NFU en fagkonferanse på Oslo Kongressenter 
fredag 8.november 2019 der selvbestemmelse var hovedtema. Første del ble 
arrangert som en fiktiv rettssak, andre del var presentasjoner og panelsamtale. 185 
personer deltok på konferansen, der både departementer, direktorater, fylkesmenn, 
advokater og NFU-medlemmer var representert. Sunniva Ørstavik var konferansier. 
Vi fikk mange positive henvendelser i etterkant av konferansen. Rettssaken ga et 
innblikk i rettssikkerheten til personer med utviklingshemning, og ga virkelig en støkk i 
publikum, slik vi hadde håpet på.  

Funksjonshemmedekonvensjonen ble sterkt vektlagt av NFUs representant i 
tvangslovutvalget, men langt mindre vektlagt av utvalgets flertall. NFUs representant 
tok en generell dissens blant annet fordi forslaget fra tvangslovutvalgets flertall ikke 
var i samsvar med funksjonshemmedekonvensjonen. I høringsrunden støttet et stort 
flertall av funksjonshemmedes organisasjoner NFUs syn. Både Likestillings- og 
diskrimineringsombudet samt Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter 
etterlyste beslutningsstøtte.  

Stortingsmeldingen om grunnleggende rettigheter til mennesker med 
utviklingshemming kom godt i gang og arbeidet vedvarte i hele 2019. Kontakten 
mellom embetsverket som hadde ansvaret for utarbeidelsen av meldingen og NFU 
var god. Meldingen vil få et menneskerettighetsperspektiv og i stor grad være en 
tilpasning av funksjonshemmedekonvensjonen til norsk lovverk, forvaltningssystem 
og styringssystemer. Ansvaret for utarbeidelsen lå opprinnelig i Barne- og 
likestillingsdepartementet. Etter at KrF kom inn i regjeringen, så ble ansvaret for 
stortingsmeldingen og andre deler av koordineringen av funksjonshemmedepolitikken 
overført fra Barne- og likestillingsdepartementet til Kulturdepartementet. Ansvarlig 
statsråd ble Venstreleder Trine Skei Grande. Etter planen skulle stortingsmeldingen 
ferdigstilles våren 2020. 

NFU engasjerte seg sterkt i «Vågå-saken» hvor kommunen ville flytte tre leietakere 
fra bofellesskapet hvor de har bodd i nesten 30 år, til kommunens nye 
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omsorgssenter. NFU samlet inn penger til dekning av sakskostnader og NFU bisto 
med juridisk kompetanse i saken.  

Stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, 
skole og SFO» ble lansert i november. Meldingen foreslo nedbygging av Statped og 
å styrke kompetansen og kapasiteten i kommunene med hensyn til oppfølging og 
inkludering av elever med spesielle behov. Meldingen bygger på Nordahl utvalgets 
rapport. En vesentlig utfordring med meldingen, er at antallet elever med behov for 
spesiell oppfølging, er såpass stort at elever med utviklingshemming havner i 
skyggen. Tilsvarende utfordring er det med Lied-utvalgets forslag til ny struktur i 
videregående skole.  

Mot slutten av året mottok Kunnskapsdepartementet forslag til ny opplæringslov. 
Kunnskapsdepartementet synes å ville starte opp utarbeidelsen av et nytt lovforslag 
høsten 2020. 

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid synes å gå lysere tider i møte. Dels har NFU 
fått fritak fra egenandelskravene, dels har utenriksdepartementet foretatt kraftige 
budsjettøkninger for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir omfattet av 
norsk bistand. 

NFU har i stadig større grad jobbet under SAFO-paraplyen og sammen med FFO og 
Unge Funksjonshemmede. Samarbeidet har vært nyttig og konstruktivt. Paraplyene 
har noe ulikt fokus, men er i all hovedsak samstemte i alle vesentlige saker.  

NFUs administrasjon fungerer aldeles utmerket, slik som den har gjort i lange tider. 
Med få ansatte, har vi en sårbar administrasjon som er avhengig av hver enkelt 
ansatt. Imidlertid har velvilje og fleksibilitet medført at organisasjonen ufortrødent 
ruller videre. NFU bisto i drøyt 600 enkeltsaker i 2019. I tillegg ble det mer rom for 
annet arbeid blant andre ansatte. Imidlertid kreves en viss oppfølging når en benytter 
frivillige jurister uten erfaring fra feltet.  

Juristene mottar henvendelser innenfor en rekke forskjellige rettsområder, men noen 
områder peker seg ut. De fleste henvendelsene gjelder spørsmål om helse- og 
omsorgstjenester, herunder tvang og makt, praktisk bistand, avlastning og 
støttekontakt. Videre gjelder det pasient og brukerrettigheter, herunder BPA. Også 
opplæring, bolig og husleie, trygd, arbeid og vergemål er det mange henvendelser 
om. 

 

2.  NFUs landsstyre  
 

Medlemmer i landsstyret for landsmøteperioden 2016 – 2020 
 
Jens Petter Gitlesen  forbundsleder Rogaland 

Torill Vagstad   nestleder  Hedmark 

Camilla Hopen   medlem  Vestfold og Telemark 
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Karen Hultgren Olsen  medlem  Nordland 

Geir Tore Søreide   medlem  Hordaland 

Ninni Bakke Tornes   medlem  Møre og Romsdal 

Evy Utne Knutsen   medlem  Hordaland 

 

Rigmor Hamnvik   1. vara  Troms 

Frid T. Svineng   2. vara  Finnmark 

Tom Roger Bratvik   3. vara  Trøndelag 

Shahram Ariafar   4. vara  Oslo       

                                                 

Dette landsstyret har i 2019 avholdt 6 møter og behandlet 63 saker. 

 

3.  Råd og utvalg  
Råd og utvalg nedsatt av landsstyret for landsmøteperioden 2016 - 2020 

 
 Leirstyret 

Odd Kåre Barkved – Rogaland - leder   
Camilla Hopen – Vestfold og Telemark - medlem  
Geir Tore Søreide – Hordaland - medlem  

 
 Fondsstyre fra og med 01.01. 2019 – 31.12. 2020  

           Helene Holand - Buskerud – leder 
Eirik Dahl – Sogn og Fjordane - medlem  
Geir Tonning – Rogaland - medlem 
Kari Melby – Vestfold og Telemark - varamedlem  
 

 Ressursgruppen ”Aktiv i egen organisasjon”  
 

 Det ble ikke oppnevnt medlemmer til Ressursgruppen Aktiv i egen 
 organisasjon i 2019. 

4.  Medlemmer og kontingent  
 

Rapporten betalende medlemmer 2019 viste 8305 pr 29.12.2019. Dette betyr en nedgang fra 
2018 på 53 medlemmer, mens vi i 2018 hadde en oppgang fra 2017 på 44. 

Type medlemskap Antall 
medlemmer  

Antall 
medlemmer Antall medlemmer 

 2019 2018 2017 
Fullt betalende 6341 6380 6337 
Barn under 18 år 372 357 386 
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Medlem moderasjon 
(husstand) 1309 1398 1353 
Minstepensjonister  203 223 238 
Totalt antall medlemmer 8305 8358 8314 
 

Medlemskontingenten i NFU var i 2019 fordelt etter følgende nøkkel:                                                            
 NFU sentralt 60 %         
 Fylkeslag 20 %                 
 Lokallag 20 % 

 
Fra og med 1. januar 2014 utgikk kategorien minstepensjonister i 
kontingentstrukturen for nye medlemmer. Kategorien er imidlertid oppretthold for de 
medlemmer som sto registrert som dette pr. 31.12. 2013. Fullt betalende medlemmer 
og minstepensjonister har fått medlemsbladet Samfunn for alle. For et frittstående 
abonnement på medlemsbladet koster det kr. 400,-. 

Gjeldende kontingentsatser for medlemskap i NFU for 2019 har vært:  
Hovedmedlem              kr. 495,-  
Minstepensjonist/Husstandsmedlem        kr. 250,- 
Barn under 18 år                                           kr.   70,- 
 

Fylkeslag 
2019 

2018 2017 Endring 
2018-2019 

Endring 
2017-2018 

Oslo 351 351 339 0 12 

Akershus      534 546 551 -12 -5 

Østfold 231 245 249 -14 -4 

Hedmark 439 444 433 -5 11 

Oppland 487 478 466 9 12 

Buskerud 311 324 312 -13 12 

Vestfold  332 342  -10 

Telemark  260 267  -7 

Vestfold og 
Telemark 

579 
  -13 

 

Aust-Agder 312 316 297 -4 19 

Vest-Agder 315 314 315 1 -1 

Rogaland 779 766 746 13 20 

Hordaland 1084 1089 1097 -5 -8 

Sogn og 
Fjordane 

427 
431 440 -4 

-9 

Møre og 
758 761 765 -3 -4 
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Romsdal 

Sør-Trøndelag   401   

Nord-Trøndelag   252   

Trøndelag  668 655  13 2 

Nordland 635 646 655 -11 -9 

Troms 262 263 249 -1 14 

Finnmark 133 137 138 -4 -1 

Sum 8305 8358 8314 -53 44 

 

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

Pr. 31.12. 2019 hadde NFU 17 fylkeslag og 187 lokallag.  

NFU Vestfold og NFU Telemark slo seg sammen og dannet NFU Vestfold og 
Telemark fylkeslag. 

NFU Sotra og NFU Øygarden lokallag slo seg sammen til NFU Sotra og Øygarden 
lokallag. 

NFU Stryn lokallag ble nedlagt og medlemmene overført til NFU Gloppen lokallag. 

NFU Grue lokallag ble slått sammen med NFU Våler og Åsnes lokallag. 

NFU Fusa endret navn til NFU Bjørnafjorden lokallag. 

5. Prosjekter  
 

NFU satser aktivt på ulike prosjekter for å nå de målene som er nedfelt i vårt 
arbeidsprogram og våre prinsipper. 

 

Stiftelsen Dam 

ExtraStiftelsen byttet navn til Stiftelsen Dam i 2019. NFU har siden 2004 søkt 
prosjektmidler gjennom stiftelsen. Siden den tid har NFU blitt tildelt støtte til en rekke 
ulike prosjekter. Mer informasjon om disse prosjektene finnes i Stiftelsen Dams 
prosjektbibliotek (www.dam.no).  

Oversikt 2019: 

Ordning Antall søknader 
innsendt 

Antall 
søknader 
innvilget 

Antall flerårige 
prosjekter 
innvilget tidligere 
under samme 

Totalt innvilget beløpet 
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ordning 

Helse vår 2019 4 2 1 1 793 000 NOK 

Forskning 2019 1 0 0 0 NOK  

Helse høst 2019 3 1 1 1 746 000 NOK 

Totalt    3 539 000 NOK 

 

 

NFU fikk støtte til tre nye prosjekter i 2019:  

Musikalske ressurser for barnefamilier – et prosjekt om å skape en musikalsk og 
sosial møteplass for småbarnsfamilier og å utvikle kunnskap om musikkens 
tilgjengelighet og betydning. Prosjektleder er Maren Metell. Ettårig prosjekt.  

Prosjekt-/forskerkurs for utviklingshemmede - hensikten med prosjektet er å utvikle, 
teste ut og evaluere prosjektdeltaker- og medforskerkurs som kan kvalifisere 
personer med utviklingshemning til deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid. 
Prosjektleder er May Østby ved Høyskolen i Østfold. Treårig prosjekt. 

Penger og meg – prosjektet dreier seg om å lage en engasjerende og nyttig e-
læringsapplikasjon som støtter opp under målsettingen om at mennesker med 
utviklingshemning skal kunne leve et selvstendig liv, og som del av dette, håndtere 
sin egen privatøkonomi. Prosjektleder Riitta Hellman ved Karde AS. Toårig prosjekt 
(oppstart 2020). 

I tillegg mottok vi midler for seks flerårige prosjekter som har blitt innvilget tidligere: 

Novellefilmen Trisagion (Helse høst 2018) – 150 000 NOK 
Yes – we can! (Helse høst 2018) – 1 068 000 NOK 
Appen «Lettere kropp» (Helse vår 2018) – 697 000 NOK 
E-læringsapp om personlig hygiene (Helse høst 2017) – 651 000 NOK 
Tjenesteutvikling og utviklingshemming (Helse høst 2016) – 987 000 NOK 
Helseindikatorer hos utviklingshemmede (Forskning 2016) – 730 000 NOK 
 
NFU utbetalte totalt 5 434 000 NOK til prosjektene i 2019. 
 

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid  

 
NFU har hatt tre prosjekter med støtte fra Norad 2019. Alle prosjektene er fritatt for 
kravet om egenandel ut rammeperioden 2016-2019. 
 

Inclusion Africa: Støtte til etablering og videreutvikling av Inclusion Africa, en 
regional gren av Inclusion International i Afrika (organisasjonsutviklingsprosjekt). 

Nepal: Støtte til Parents Federation for Persons with Intellectual Disabilities 
(PFPID) som jobber for å bedre livssituasjonen til mennesker med 
utviklingshemning i Nepal (organisasjonsutviklingsprosjekt). 2018 var det siste 
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året med støtte fra NFU, men vi overførte et lite beløp i 2019 slik at de kunne 
gjøre ferdig årsrapporten.  

Inkluderingsprosjektet: Inkluderingsprosjektet er et fellesprosjekt i Atlas-
alliansen mellom Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund og NFU der 
målet er å påvirke norskstøttede bistandsaktører til å inkludere personer med 
nedsatt funksjonsevne. NFU hadde det overordnede ansvaret for aktivitetene i 
Nepal og Norge. 

Rammeavtalen med Norad gikk ut 2019. Mye av tiden gikk derfor til å skrive søknad 
om ny rammeavtale med Norad 2020-2024 (søknadsfrist var 1.oktober). NFU ønsket 
å fortsette sitt internasjonale solidaritetsarbeid med Inclusion Africa og søkte om et 
prosjekt på 2 126 000 NOK i året, inkludert 100 000 i egenandel (vedtatt av NFUs 
landsstyre desember 2018). 

I april 2019 kom det i tillegg en helt ny utlysning fra Norad; «Støtte til styrking av 
rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne». 100 millioner ble lagt i potten 
og sivilsamfunnsaktører kunne søke. Atlas-alliansen gikk sammen med syv av de 
mest anerkjente bistandsaktørene i Norge om å lage et banebrytende program som 
ble kalt «Together for Inclusion». Det tar sikte på å nå de mest marginaliserte 
gjennom styrking av organisasjoner, rettighetskamp, inkluderende utdanning og 
økonomisk selvstendighet. Fem land ble valgt ut; Mosambik, Sør-Sudan, Somalia, 
Niger og Uganda. Prosjektet ble bevilget cirka 70 millioner i året i fire år (2019-2022). 
NFUs årlige budsjett er på 3 millioner og skal fokusere på organisasjonsstyrking i 
Uganda. 

NFUs bistandsportefølje for 2019 beløp seg til kr. 2 484 415. 

Mer informasjon på www.atlas-alliansen.no  

 

6.  Informasjon og kommunikasjon  
 

NFUs nettside 

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   

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

I følge Google Analytics var det 259.631 sidevisninger på våre nettsider i 2019. 
Tilsvarende tall for 201 var 223.745.  Nettsidene er godt besøkt og et viktig middel for 
å få spredt informasjon og synspunkter. Imidlertid er det krevende å sikre en 
kontinuerlig oppdatering av nettsiden. NFU har ingen informasjonsmedarbeidere og 
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oppdatering av nettsidene er i konkurranse med andre gjøremål. I perioder er 
oppdateringsfrekvensen noe lavere enn ønskelig. 

Ansvarlig redaktør: Forbundsleder Jens Petter Gitlesen 

 

Sosiale medier  

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.  

Facebook-siden hadde 14.276 følgere pr. 31.12.2018. Den 31.12.2019, var antallet 
følgere av vår Facebook-side økt til 15336. Summen av antallet personer som ser 
innlegg fra NFU sin Facebook-side («rekkevidde»), varierer mellom ca. 20.000 og ca. 
100.000 per uke. De innleggene som sees av flest, kan treffe opp mot 100.000 
personer. Dette gjør Facebook til vår viktigste kanal for informasjonsformidling til 
eksterne. NFU har gjennom mange år benyttet Facebook som et viktig virkemiddel i 
det politiske påvirkningsarbeidet. Spesielt nyttig er Facebook som middel, i 
kombinasjon med andre virkemidler, for å få saker opp på politisk dagsorden. 

Stadig mer av innholdet i nettavisene er blokkert av betalingsmur, noe som forsterker 
sosiale mediers betydning i informasjonsspredningen. 

NFU kjøper ikke inn tjenester knyttet til mediaovervåkning. Det viktigste for oss er 
mediaoppslag. I og med at stadig flere mediaoppslag er bak betalingsmur, så 
svekkes nytten av mediaovervåkning.  

Flere lokallag og et økende antall lokallag har egne Facebook-sider eller Facebook-
grupper. Aktiviteten på lokallagenes Facebook-sider er i større grad rettet mot intern 
informasjon og likepersonsaktiviteter enn den nasjonale Facebook-siden.  

Ansvarlig redaktør for NFU sentralt sine Facebook-sider er forbundsleder Jens Petter 
Gitlesen. 

 

Medlemsblad – Samfunn for Alle  

Det er utgitt 5 numre i 2019. 

Bladet sendes ut til hovedmedlemmene og medlemmene med kategori 
minstepensjonist. Det er ca. 150 frittstående abonnenter, i tillegg sender NFU ut 150 
eksemplarer til Stortinget, samt noen andre myndighetspersoner og 
samarbeidspartnere. Forbundsleder Jens Petter Gitlesen er ansvarlig redaktør. 
Journalist Bitten Munthe-Kaas skiver det meste, men andre skriver mer enn tidligere. 
Evy Knutsen, tillitsvalgt og medlem i landsstyret har i 2019 lest korrektur.  

Samfunn for Alle legges ut som PDF-filer på NFUs nettside.  
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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 sine 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 et tiltak, det er å bruke media.  

Medieoppslagene kan ses på vår hjemmeside www.nfunorge.org under nyheter, 
samt vår Facebook-side. 

Avtalen med Retriever ble avsluttet i 2019 på grunn av den økte bruken av 
betalingsmurer. NFU har ikke lenger oversikt over antallet ganger organisasjonen 
eller tillitsvalgte får mediaomtale. 

7. Organisasjonsarbeid  
 

Ledersamling 

Det er vedtektsfestet at NFU skal avholde to ledersamlinger i året – den ene i 
månedsskiftet januar/februar og den andre i august/september. Samlingene skal 
være et møtepunkt for landsstyret og fylkeslagene for erfaringsutveksling og 
informasjon.  

Vinterens ledersamling ble avholdt 25. og 26. januar, på Scandic Oslo Airport Hotel, 
Gardermoen. Samlingen ble også i år samkjørt med SAFO-konferansen i etterkant, 
som gir uttelling med bedre oppmøte og reduserte kostnader. Den sentrale delen i 
programmet var fylkessammenslåingen. Sør- og Nord-Trøndelag var først ute med å 
slå seg sammen til NFU Trøndelag i 2018. På samlingen deltok leder og nestleder fra 
Trøndelag for å dele erfaringer rundt sammenslåingsprosessen, som mye dreide seg 
om løsninger på utfordringer med betydning for fylkeslagets arbeidsmåte videre.  

Høstens ledersamling ble utsatt til 9. – 10. november for å samkjøres med NFUs 
fagkonferanse 8. november i Oslo. Fagkonferansen fikk dermed stor oppslutning, 
også blant våre fylkesledere. Ledersamlingen ble avholdt på Scandic Oslo Airport, 
Gardermoen, der konferansetemaet om selvbestemmelse og vergemål var 
hovedfokus. Videre var valgkomiteens leder og medlemmer tilstede og orienterte om 
status og arbeidet frem mot Landsmøtet 2020. Eksterne innslag var Karde, v/Riitta 
Hellman og Terje Grimsrud, som presenterte tilgjengelig app Personlig hygiene og 
app Lettere kropp fortsatt under utarbeidelse. Begge appene er prosjekter i 
samarbeid med NFU – med tilskudd gjennom Stiftelsen DAM.  
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Besøk på fylkeslagenes årsmøter  

Landsstyret bestreber seg hvert år på å besøke fylkeslagenes årsmøter. Det er NFU 
sentralt som dekker kostnadene for besøkene, men enkelte fylkeslag tilbyr å dekke 
kostnadene selv. 

I 2019 besøkte forbundsleder Jens Petter Gitlesen Vest-Agder fylkeslag 6. – 7. april 
og Trøndelag fylkeslag 30. – 31. mars. 

Landsstyremedlem Geir Tore Søreide besøkte Rogaland fylkeslag 31. mars og 
Hordaland fylkeslag 6. – 7. april. 

Landsstyremedlem Evy Utne Knutsen besøkte NFU Hordaland 6. – 7. april.  

Landsstyremedlem Camilla Hopen besøkte NFU Møre og Romsdal 6. – 7. april. 

 

Tiltak for å heve kompetansen i lokal- og fylkeslag  

For å styrke organisasjonens fylkes- og lokallag, samt medlemmer har NFUs juridiske 
rådgivere deltatt i møter og kurs arrangert av fylkes- og lokallag.  

NFUs juridiske rådgivere har også gitt informasjon og rådgivning gjennom 
enkelthenvendelser fra fylkes- og lokallagsledere.  

 

NFUs organisasjons- og ferieleir 

Hver sommer møtes medlemmer med utviklingshemning til NFUs organisasjons- og 
ferieleir på Hove leirsenter på Tromøya, utenfor Arendal. Årets leir ble arrangert 20. – 
27. juli. Deltageravgiften er kr. 4.900,-. 

For å avvikle NFUs organisasjons- og ferieleir, 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. Erfaringsutveksling og vurderinger om leirens 
ramme og innhold står først og fremst på styrets agenda. Tilbakemeldinger og innspill 
som blir gitt av leirdeltagerne tar leirstyret med seg inn i arbeidet med å planlegge 
neste års leir. Målsettingen er så langt det lar seg gjøre å imøtekomme ønsker som 
gjør leiren bedre for alle. Leirstyret nedsetter blant annet et leder- og hjelpekorps som 
får ansvar for at leiren gjennomføres til beste for deltagerne.  

Leiren feiret i år sitt 30-årsjubileum. Sentrale innslag på jubileumsfesten var 
fortellinger fra deltagere med tilbakeblikk fra leirene opp igjennom årene.  

Totalt deltok 142 personer på årets leir. Blant dem 92 leirdeltagere, 19 ledsagere, 19 
husledere og 12 hjelpere. Flere forfall ble mottatt tett opp under leiren også i år. 

Leirukens program er basert på ferie- og fritidsaktiviteter i kombinasjon med 
kursaktivitet. Deltagere ble tilbudt kurs i friluftsliv, orientering, dans, sang og musikk, 
mat/kosthold, fotball, boccia og organisasjonskurs i kommunevalg. 
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Deltagerne har gitt gode tilbakemeldinger om aktivitetene og det å få muligheten til å 
øke sin kunnskap og samtidig være en del av et sosialt fellesskap der 
ferieopplevelser er fokus. 

Organisasjonsleiren er kun for medlemmer. Leiren er derfor et viktig arrangement for 
å beholde medlemmer, fange opp tidligere medlemmer og for rekruttering av nye 
medlemmer. Gjennom leirstyrets annonsering og bekjentgjøring av 
organisasjonsleiren på NFUs hjemmeside og Facebook-side, i medlemsbladet 
Samfunn for alle og på NAKUs hjemmeside, nås også ikke-medlemmer som tegner 
medlemskap i NFU for å kunne delta på leir. 

 

Kurs- og studiearbeid  

Gjennom vårt medlemskap i Studieforbundet næring og samfunn gis støtte i form av 
tilskudd til kurs- og studieaktivitet. De ulike tilskuddene som gis er grunntilskudd, 
opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd. Alle innmeldinger og rapporteringer av 
kurs fra organisasjonene går via dataprogrammet Kursadm. 

Store utfordringer rundt økonomien førte til at studieforbundet på sitt årsmøte i mai 
vedtok å avvikle innen utgangen av 2019.  NFUs administrasjon ble derfor nødt til å 
orientere seg om andre studieforbund for medlemskap. I mellomtiden løste 
situasjonen seg ved at Kunnskapsdepartementet etterga gjelden og 
avviklingsprosessen av studieforbundet ble stanset. Pr. 9. oktober 2019 meddelte 
Studieforbundet sine medlemsorganisasjoner om å ha komme styrket ut med gode 
fremtidsutsikter. 

Totalt har NFU i 2019 innrapportert 435 studietimer og til sammen mottatt kr. 706.990 
– hvorav kr. 47.990 i opplæringstilskudd og kr. 659.000 i tilretteleggingstilskudd. 

Herunder har NFU sentralt innrapportert 140 studietimer, og mottatt tilskudd på tiltak 
på til sammen kr. 97.700. – hvorav kr. 14.700 i opplæringstilskudd og kr. 83.000 i 
tilretteleggingstilskudd.  

Av 17 fylkeslag har 5 fylkeslag og 2 lokallag benyttet denne ordningen og til sammen 
innrapportert 295 studietimer og mottatt kr. 609.290. 

Medlemskapet i Studieforbundet næring og samfunn gir også muligheten til gratis 
bruk av undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige.  

Som grunnlag for kurs- og studieaktivitet har NFU utarbeidet kursmateriell. Oversikt 
over materiellet ligger tilgjengelig på våre nettsider. 

 

Likepersonsarbeid  

Det drives mye godt likepersonsarbeid i NFU. Våre tillitsvalgte og medlemmer har 
utstrakt kontakt med andre medlemmer i NFU, det deles mye informasjon, gode råd 
og ikke minst personlige erfaringer med andre som trenger det. Det arrangeres ulike 
kurs, samlinger og gode møteplasser som danner gode utgangspunkt for verdifullt 
likepersonsarbeid i våre lokal- og fylkeslag.  



 

14 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har arbeidet med mulige endringer 
og forenklinger i regelverket for tilskuddsordningen fra 2014. Nytt regelverk til forskrift 
om tilskudd til funksjonshemmede organisasjoner er utarbeidet - med ikrafttredelse 
21.08.19. 

NFU følger opp de nye kravene i regelverket, samtidig med tidligere krav om rutiner 
for registrering av likepersoner og for dokumentasjon av likepersonsarbeid som 
utføres i organisasjonen. Pr. 31. desember 2019 ble 276 tellende likepersoner 
registrert i NFU og 294 tellende likepersonsaktiviteter ble innrapportert til NFU 
sentralt for 2018. 

Det ble søkt Bufdir om endring av gruppeplassering fra 4 til 5, men NFU fikk ikke 
gjennomslag på søknaden. 

8. Medlemskap  
 

Nasjonale medlemskap  

 SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner   

SAFO er en paraplyorganisasjon bestående nå av Foreningen Norges 
Døvblinde, Norges Handikapforbund og NFU. Gjennom SAFO arbeider NFU 
interessepolitisk.  
 
NFU har gjennom 2019 vært representert med forbundsleder Jens Petter 
Gitlesen/ vara nestleder Torill Vagstad og generalsekretær Hedvig Ekberg/ 
vara seniorrådgiver Vibeke Seim-Haugen. 
 
For nærmere informasjon: www.safo.no  
 

 Atlas-alliansen  
I 2019 har seniorrådgiver Vibeke Seim-Haugen vært styremedlem i stiftelsen, 
mens forbundsleder Jens Petter Gitlesen har vært varamedlem.  

           
 For nærmere informasjon: www.atlas-alliansen.no  
 

 Studieforbundet næring og samfunn (SNS) 
NFU er én av 53 medlemsorganisasjoner i SNS. 
Bjug Ringstad, er styreleder i SNS. 
 
For nærmere informasjon: www.naeringogsamfunn.no      
    

 Stiftelsen DAM 
NFU er en av 38 medlemsorganisasjoner i Stiftelsen DAM 
For nærmere informasjon: www.dam.no  
 

 Norges Innsamlingsråd  
For nærmere informasjon: www.innsamlingsradet.no  
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 Leser søker bok 
For nærmere informasjon: www.lesersokerbok.no  
 

 Pascal Norge 
For nærmere informasjon www.pascalnorge.no  
 

9. Samarbeid  
 

Nasjonalt samarbeid 

 FO – Fagforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere 
og velferdsarbeidere  

For nærmere informasjon: www.fo.no   

 Forum for barnekonvensjonen – forum hvor organisasjoner som jobber 
for barns rettigheter deltar 

Forumet har to faste møter hvert år. I disse møtene har 1 ansatte deltatt. 
Forumet har et arbeidsutvalg (AU) som består av 4 organisasjoner fra forumet. 
NFU er en av disse fire organisasjonene. Juridisk rådgiver Ingvild Østerby er 
valgt inn i AU som NFUs deltager.  

 Referansegruppe om tidlig innsats og inkluderende fellesskap 
NFU har medlem i referansegruppen om tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap. Gruppen hadde sitt første møte i november 2018. Det er NFUs 
juridiske rådgiver, Ingvild Østerby, som er representant   

 Statens helsetilsyn 

I 2018 startet Statens helsetilsyns brukerråd opp sitt arbeid. NFU ble invitert 
inn i rådet og Frode Strømman fra Trøndelag sitter som medlem. Gunn Strand 
Hutchinson fra Nordland er vara.  

 
Internasjonalt samarbeid  
 
Landsmøtet 2016 fastslo at NFU skal delta på de internasjonale arenaer som 
påvirker norsk politikk, og dermed levekårene for personer med nedsatt 
funksjonsevne.  
 
NFU er medlemmer i følgende nettverk og internasjonale organisasjoner:  
 

 Inclusion Nordic  
Et nettverk bestående av søsterorganisasjoner fra Island, Færøyene, Sverige, 
Finland, Åland og Danmark.  
 
NSR møtes 1 gang i året for gjensidig erfaringsutveksling om 
interessepolitiske tema. Det utferdiges felles uttalelser til landenes 
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myndigheter, der det er behov for dette. Møtet i 2019 ble avholdt i Danmark, 
Århus. 
 
I møtet i Århus ble det besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe 
særskilt med spørsmålet rundt artikkel 12 i Konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Artikkel 12 slår fast den enkeltes rett 
til selvbestemmelse. 
 
Ledervervet i Inclusion Nordic går på omgang, ad 2 år, mellom landene og 
NFU var i 2019 ferdig med sine 2 år. NFU overlot ledervervet etter møtet til 
Danmark som dermed vil ha det frem til våren 2021.  
 
NSR arbeider også opp mot våre internasjonale samarbeidspartnere Inclusion 
Europe og Inclusion International.  
 

 Inclusion International (II) 
For nærmere informasjon: www.inclusion-international.org  
Seniorrådgiver Vibeke Seim-Haugen og rådgiver Helene T. Strøm-Rasmussen 
har hovedansvaret for kontakten med II. 
 
NFU deltok ikke på konferanser eller annet i regi av II i 2019. 
 

 Inclusion Europe (IE)  
For nærmere info: http://www.inclusion-europe.org  
 
NFU deltok på IEs konferanse og generalforsamling i Litauen i juni 2019. 
Konferansen handlet om retten til å bestemme hvor man vil bo og retten til 
selvbestemmelse. 
 
EPSA – Den europeiske plattformen for mennesker med 
utviklingshemning 
For nærmere informasjon: www.socialplatform.org   

 
 NFU hadde ingen deltager i EPSA 2019. 
 

10. Representasjon i råd/utvalg i 2019 for NFU og 
gjennom SAFO  

 

 Rådgivende utvalg til forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig 
behandling ved frihetsberøvelse – i regi av Nasjonal forebyggingsenhet, 
Sivilombudsmannen – Hedvig Ekberg, generalsekretær NFUs 
administrasjon/vara Ingvild Østerby, juridisk rådgiver NFUs administrasjon. 

 NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning        
Helsedirektoratet har oppnevnt en faggruppe i tilknytning til 
kompetansemiljøet. Faggruppen blir benyttet til faglig rådgivning i NAKU sitt 
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arbeide. Medlem i faggruppen fra NFU er Anna Kittelsaa med generalsekretær 
Hedvig Ekberg som vara. For nærmere informasjon: www.naku.no   

 Norges Idrettsforbund, Utvalg for mennesker med utviklingshemning - Bjug 
Ringstad, styremedlem NFU Gjøvik lokallag. 

 Arbeidsgruppe om høyere utdanning for personer med utviklingshemning, i 
regi av Oslo kommune og VID vitenskapelige høgskole – Ingvild Østerby, 
juridisk rådgiver NFUs administrasjon. 

 Faglig samarbeidsråd for Statped – Frid T. Svineng, varamedlem NFUs 
landsstyre – vara Ingvild Østerby, juridisk rådgiver NFUs administrasjon. 

 Referansegruppe i forskningsprosjekt Innsatte med 
utviklingshemning/kognitive vansker – en deskriptiv undersøkelse av ulike 
etaters arbeid med identifikasjon og tilrettelegging - gjennomført av KRUS og 
Kompetansesentra for sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst og 
Midt-Norge, på vegne av Bufdir. - Hedvig Ekberg, generalsekretær NFUs 
administrasjon. 

 Arbeidsgruppe for Veileder om helse- og omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemning, i regi av Helsedirektoratet – Gunn Strand Hutchinson, 
tillitsvalgt og tidligere nestleder i NFUs landsstyre. 

 Referansegruppe i regi av Kunnskapsdepartementet for tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap – Ingvild Østerby, juridisk rådgiver i NFUs 
administrasjon. 

 Sentralt brukerutvalg i NAV – vara, Ingvild Østerby, juridisk rådgiver i NFUs 
administrasjon. 

 Arbeidsutvalg Forum for barnekonvensjonen – Ingvild Østerby, juridisk 
rådgiver i NFUs administrasjon. 

 Programkomité i regi av Bufdir – Ingvild Østerby, juridisk rådgiver i NFUs 
administrasjon. 

 Referansegruppe for foreldrekurs i regi av SAFO – Ingvild Østerby, juridisk 
rådgiver i NFUs administrasjon. 

 Referansegruppe film om inkluderende opplæring i regi av SAFO – Ingvild 
Østerby, juridisk rådgiver i NFUs administrasjon. 

 Sivilsamfunnets seminar med FNs spesialrapportør for rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i regi av FFO. 

 

Gjennom SAFO:  

 Hod: Dialogmøte om sjeldne diagnoser: Generalsekretær Hedvig Ekberg. 

 BLD: Informasjonsmøte om status for arbeidet med FN konvensjonen om 
rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne m.v: Generalsekretær 
Hedvig Ekberg og juridisk rådgiver Ingvild Østerby. 
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 SSB og NHF: Levekårsstatistikk for personer med nedsatt funksjonsevne: 

Forbundsleder Jens Petter Gitlesen. 
 

 Den Norske Kirke: Invitasjon til rådslag om likestilling og ikke- diskriminering 
fra Borg biskop: Forbundsleder Jens Petter Gitlesen. 

 
 Bufdir: Møte ang. CRPD i kommunene: generalsekretær Hedvig Ekberg. 

 
 BLD: Møte med organisasjonene om Handlingsplan for likestilling av 

mennesker med funksjonsnedsettelse: Generalsekretær Hedvig Ekberg. 
 

 KD: Liedutvalget - Ny videregående opplæring velkommen til 
innspillskonferanse 11.juni i Oslo: Forbundsleder Jens Petter Gitlesen. 

 
 KD: Møte med Opplæringslovutvalget. Om forslag til nytt regelverk for 

grunnskolen og videregående opplæring: Forbundsleder Jens Petter Gitlesen. 
 

 Bufdir prosjektet CRPD i kommunene: Generalsekretær Hedvig Ekberg og 
juridisk rådgiver Ingvild Østerby. 
 

 Regjeringens rundebordskonferanse: Forbundsleder Jens Petter Gitlesen. 

 ASD: Arbeidsgruppe om inkluderingsdugnaden: Forbundsleder Jens Petter 
Gitlesen 

 KUD: Handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse - 
Felles møte mellom departementene og interesseorganisasjonene for 
funksjonshemmede: Forbundsleder Jens Petter Gitlesen. 

 19 KD: 183980 Invitasjon til innspillsmøte Stortingsmelding om tidlig innsats. 
Siste innspill til stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, 
17.juni: Forbundsleder Jens Petter Gitlesen og juridisk rådgiver Ingvild 
Østerby. 

 KUD: Statusmøte 17.juni 2019 om arbeidet med stortingsmeldingen om 
utviklingshemmede: Forbundsleder Jens Petter Gitlesen og generalsekretær 
Hedvig Ekberg. 
 

 Bufdir: Møte ang presentasjon av rapport laget av Oslo Met/NOVA over de 
økonomiske levekårene for familier og husholdninger der barn eller voksne har 
nedsatt funksjonsevne: Generalsekretær Hedvig Ekberg. 

 
 KUD: Invitasjon til lunsjmøte. 14. november, fra kl 12.00-13.00. Informasjon 

om den videre prosessen med hensyn til strategien, handlingsplan samt 
arbeidet med ny handlingsplan for universell utforming: Generalsekretær 
Hedvig Ekberg. 



 

19 

 

 KD: Møte om Stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap: 
Forbundsleder Jens Petter Gitlesen. 

 Regjeringen: Arbeid med strategiplan for likestilling og mot diskriminering. 
Forbundsleder Jens Petter Gitlesen og generalsekretær Hedvig Ekberg. 

 Barne- og likestillingsdepartementet (BLD): Arbeidsgruppe CRPD, Sivilt 
samfunn, generalsekretær Hedvig Ekberg. 

 Barne- og likestillingsdepartementet (BLD): Ekspertutvalg for driftstilskuddet, 
vara NFUs forbundsleder Jens Petter Gitlesen. 

 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir): Programkomité 3. desember, 
FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne, juridisk 
rådgiver Ingvild Østerby. 

 Kunnskapsdepartementet (KD): Regionale komiteer for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk Vest (Rek-Vest), tillitsvalgt i NFU Hordaland 
fylkeslag, Else Berit Ingvaldsen. 

 Kunnskapsdepartementet (KD): Regionale komiteer for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst (Rek-Sørøst), tidligere styremedlem i NFU 
Oslo fylkeslag, Gro Marit Rødevand. 

 Kunnskapsdepartementet (KD): Referansegruppe for tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap, juridisk rådgiver Ingvild Østerby.  

 Statped: Nasjonalt brukerråd, landsstyremedlem Karen Hultgren Olsen. Vara: 
varamedlem i landsstyret Frid Tellefsen Svineng. 

 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD): Lovutvalg om tvangsreglene i helse- 
og omsorgssektoren, forbundsleder Jens Petter Gitlesen.  

 Helsetilsynet: Brukerråd, generalsekretær Hedvig Ekberg er vara. 

 Helsedirektoratet: Brukerråd, to årsperiode fra 2018 til 2020. Generalsekretær 
Hedvig Ekberg er medlem. Forbundsleder Jens Petter Gitlesen er vara.  

 Helsedirektoratet: Strategi for hjernehelse, i regi av Helsedirektoratet, Juridisk 
rådgiver Ingvild Østerby er vara. 

 Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD): Faglig 
referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente 
diagnoser og funksjonshemninger, medlem i NFU Østfold regionlag Anna 
Solberg. 

 Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH): 
Referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring 
helse, medlem i NFU Haugesund lokallag, Grete Müller. 

 Husbanken: Fast møte med direktøren, forbundsleder Jens Petter Gitlesen og 
generalsekretær Hedvig Ekberg. 

 NRK: Brukerråd tilgjengelighet, medlem i NFU Ski lokallag Jannicke Andersen. 
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 Arbeids- og velferdsdirektoratet: NAVs sentrale brukerutvalg, vara, juridisk 
rådgiver Ingvild Østerby, NFUs administrasjon. 

 Utdanningsdirektoratet (Udir): Referansegruppe for ekspertgruppen for barn og 
unge med behov for særskilt tilrettelegging, leder i NFU Stord/Fitjar lokallag. 
Evy Skogedal. Vara: medlem i NFU Gamle Oslo lokallag Eva Simonsen. 

 Utdanningsdirektoratet: Årlig møte, juridisk rådgiver Ingvild Østerby. 

 

 Avgitte høringsuttalelser:  

 Høring – Endringer i reglene for uføretrygd mv. – Arbeids- og 
sosialdepartementet 

 Høring – Forslag til endringer i barnehageloven (innføring av lovregler om 
psykososialt barnehagemiljø og internkontroll mm.)  – 
Kunnskapsdepartementet 

 Høring – Forslag til etablering av nasjonalt eldre-, pasient og brukerombud – 
Helse- og omsorgsdepartementet 

 Høring – Forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og 
skolefritidsordninger – Helse- og omsorgsdepartementet 

 Høring – Forslag til ny lov om Eldreombud – Helse- og omsorgsdepartementet 

 Høring – Om politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige – 
helhetlig gjennomgang av interdepartemental arbeidsgruppe – Barne- og 
familiedepartementet 

 Høring – Om utkast til lov om språk (språklova) – Kulturdepartementet 

 Høring – Forslag til endringer i kringkastingsloven – Kulturdepartementet 

 Høring – NOU 2018: 6 Det viktigste først – Helse- og omsorgsdepartementet 

 Høring – Vedrørende lån fra Husbanken – utkast til ny forskrift – Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet 

 Høring – Vedrørende forslag til endringer i vergemålsloven – personer uten 
samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i 
saker om vergen, mv. – Justis- og beredskapsdepartementet  

 Høring – NOU 2019: 5: Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning – 
Justis- og beredskapsdepartementet 

 Høring – Om endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven 
– ansettelsesforbud i videregående skoler og folkehøyskoler som på sin 
politiattest har anmerkning om dom for seksuelt overgrep av mindreårig – 
Justis- og beredskapsdepartementet 

 Høring – Om endring i forskrift om arbeidstid for avlastere – Arbeids- og 
sosialdepartementet 
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 Høring – Om forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner – 
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 

 Høring – NOU 2019: 4: Tvangslovsutvalget – Helse- og 
omsorgsdepartementet  

 Høring – Fagfornyelsen – Innspillsrunden om valgfag på ungdomstrinnet - 
Utdanningsdirektoratet 

 Høring – Endring av forskriftsbestemmelser i forskrift til opplæringsloven om 
krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen – Utdanningsdirektoratet  

 Høring – Læreplaner i KRLE, religion og etikk – Utdanningsdirektoratet  

 Høring – Læreplaner i norsk – Utdanningsdirektoratet  

 Høring – Læreplaner i samfunnsfagene – Utdanningsdirektoratet  

 Høring - Vedrørende lån fra Husbanken – utkast til ny forskrift. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

 Høring – Læreplan i mediesamfunnet (studieforberedende – medier og 
kommunikasjon) – Utdanningsdirektoratet. 

 Høring – Læreplan i medieuttrykk (studieforberedende, medier og 
kommunikasjon) – Utdanningsdirektoratet. 

 Høring – Representantforslag 102 S (2018-2019) om nødvendige endringer i 
husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan 
betale, og andre forsterkninger av den sosiale boligpolitikken – Innst. 304 S 
(2018-2019) Stortinget. 

 Høring – Representantforslag i Dokument 8:222 S (2017-2018) om tilbud om 
en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilt behov – 
Utdannings og forskningskomiteen i Innst. 197 S (2018-2019). 

 Høring – NOU 2019: 3: Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i 
skoleprestasjoner og utdanningsløp – Utdanningsdirektoratet 

 

11. NFUs administrasjon  
 

Lokalisering 

NFUs administrasjon er lokalisert på Youngstorget i Oslo, Youngstorget 2B.   

  

Årsverk 

Sysselsatte årsverk pr. 31.12.2019 er 7,4 

I oppstillingen er ikke medregnet forbundsleder, da forbundsleder er frikjøpt, men 
kostnadene i den forbindelse inngår i lønns- og personalkostnader.      
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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. 2019, 2 menn og 7 kvinner (inklusive daglig leder SAFO, som er 
egen organisasjon). 

 

Ulykker og skader 

Det var ikke meldt inn noen ulykker og skader blant ansatte i 2019. 

 

Sykefravær 

I NFUs administrasjon har sykefraværet i 2019 vært på 1,3 prosent, det vil si 1,8 
prosent lavere enn 2018.  

 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet regnes som godt  

 

Miljø 

NFU har ikke aktiviteter som forurenser det ytre miljø. 

NFU har kildesortering av avfallet i NFUs kontor. 

 

Juridisk rådgivning/rettshjelp  

Hovedområdene for vår rettshjelp ligger innenfor menneskerettigheter, helse- og 
omsorg, herunder tvang og makt, opplæring, arbeid, bolig, trygd, vergemål, 
diskriminering og likestilling og forvaltningsrett. Gjennom vår rettshjelp ønsker vi å 
bidra til å sikre at personer med utviklingshemning får ivaretatt sine rettigheter; det vil 
si forsøke å utfylle gapet mellom formelle rettigheter og reell oppfyllelse av disse  

Vi behandlet rett under 700 henvendelser og saker i 2019, uten kostnad for 
enkeltpersoner. Dette er et lavterskeltilbud som vi i 2019 har fått statlig støtte til 
gjennom Justisdepartementets budsjett gjeldende særlige rettshjelpstilbud.    

Juristene har holdt foredrag om rettigheter i 2019: 

 Abildsø skole. Regler og bestemmelser som er viktige ved overgang fra barn til 
voksen. 

 Bærum lokallag, selvbestemmelse 

 Møre og Romsdal fylkeslag, selvbestemmelse 
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 Oppland fylkeslag, Funksjonshemmedekonvensjonen 

 Fylkesmannen i Trøndelag, samtykkekompetanse 

 Arendalsuka, vergemål 

 Steinerhøgskolen, Helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og 
brukerrettighetsloven og vergemål.  

 

12. Økonomi 
Regnskap  

Regnskapet gjelder NFU sentralt, inkludert bistandsarbeidet. 

Regnskapet 2019 er avsluttet med et aktivitetsresultat (årsresultat) på kr. 2 991 050, 
som er nærmere kr. 3,8 millioner bedre enn budsjettert.  

NFUs bistandsarbeid, som finansieres gjennom prosjektmidler fra Atlas-alliansen, er 
synliggjort i regnskapet ved at mottatte prosjektmidler fra NORAD er inntektsført 
under offentlige tilskudd, samt at prosjektkostnader er utgiftsført. Prosjektregnskapet 
viser et forbruk av NORAD-midler på kr. 2 231 433, inklusive administrative 
kostnader. Ubrukte NORAD-midler beløper seg til kr. 76 094.  

Fylkes- og lokallag avgir egne regnskap  

Sum anskaffede midler (totale inntekter), inkl. finansinntekter på kr. 205 691, var på 
kr. 25 656 979 som fordelte seg slik; 

Medlemskontingenter er inntektsført med kr. 3 609 096, hvorfra refusjon til fylkes- og 
lokallag på kr. 1 339 824 trekkes fra.  

Inntektene i 2019 består for øvrig av;  

Offentlige tilskudd på kr. 17 670 299 og andre tilskudd på kr. 65 981. Videre ble det 
inntektsført kr. 736 295 i arv/gaver. Videre hadde vi inntekter på kr. 542 855 på 
Sommerleir 2019 og konferanseinntekter på kr. 30 471 og til sammen kr. 796 290 i 
annonse-, salgs- og andre inntekter. 

Nærmere 80 prosent av inntektene i 2019 kommer fra det offentlige. 

NFUs sum forbrukte midler (totale kostnader) var på kr. 20 665 929 i 2019. 

Regnskapet er satt opp i henhold til gjeldende regnskapslov, og under forutsetning av 
fortsatt drift.  

Det vises til årsregnskap med balanseoppstilling og noter.  

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

Regnskapet for 2019 er gått gjennom og godkjent av revisjonsfirmaet Nitschke AS.  
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Oslo, 24. mai 2020 

 

 

 

Jens Petter Gitlesen          Torill Vagstad          Evy Utne Knutsen   

Forbundsleder                         Nestleder   Landsstyremedlem   

 

 

 

Karen Hultgren Olsen          Ninni Bakke Tornes              Geir Tore Søreide  

Landsstyremedlem                 Landsstyremedlem       Landsstyremedlem  

  

 

 

Camilla Hopen                         Hedvig Ekberg   

Landsstyremedlem                              Generalsekretær  
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