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Sak: R 3/15 
Støtte til distriktsavdelingene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Behandling 
Hovedstyret har foreslått en helhetlig modell for støtte til distriktsavdelingene. 
Praksis har tidligere vært at distriktsavdelingene har fått overført 
størsteparten av innkommende kontingent samt et driftstilskudd. Hovedstyret 
ønsker med dette å sammenfatte overføringen i en modell som er tilpasset 
dagens regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner og som 
baserer seg på det som distriktsavdelingene likevel må innrapportere til 
sekretariatet. 
 
Representantskapet skal vedta modellen for overføring til distriktsavdelingen. 
 
Dokumenter 

- Kort beskrivelse av prosessen og bakgrunnen 

- Hovedstyrets forslag til nye modell for overføring til distriktsavdelingen 
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Om prosessen og bakgrunnen 
 
Hovedstyret sendte 20. desember forslag til ny modell for støtte til 
distriktsavdelingene på høring i organisasjonen. Høringsfristen var 6. februar.  
 
Målet med hovedstyrets forslag var at representantskapet skal vedta en modell slik at 
det blir tydelig hvilke premisser som gjelder for fordelingen av midler til 
distriktsavdelingene. Videre ønsker hovedstyret at distriktsavdelingene ikke bare skal 
få midler på bakgrunn av medlemstall, men også på bakgrunn av aktivitet og andre 
faktorer. Det viktigste er å sikre en modell som er forståelig for alle distriktsavdelinger 
og som er vedtatt av hele representantskapet.  
 
Høringsrunde og generelle betraktninger  
Det har i alt kommet inn 7 høringssvar på ny modell for støtte til avdelingene.  
Flere distriktsavdelinger ønsker å holde kontingenten separat fra en ordning med 
driftsstøtte slik det tidligere har vært, det er tre avdelinger som støtter denne 
oppfattelsen. Det er hovedstyrets vurdering at dette kan løses ved å heve 
prosentfaktoren for medlemskap tilstrekkelig og anbefaler dette. Dette for å unngå 
flere delelementer i modellen.      
 
Det er flere avdelinger som peker på at egenkapitalgrensen virker urettferdig på de 
som har oppsparte midler, her fremmes det flere løsninger. Et forslag er å heve 
grensen til 2 og et annet er innfasing over tid. Det er hovedstyrets vurdering at 
dersom grensen settes til 3 ganger egenkapital vil kun ganske få avdelinger bli 
rammet.  
 
På bakgrunn av de innkommende forslagene valgte hovedstyret å gjøre følgende 
endringer i den foreslåtte modellen for fordeling av støtte til distriktsavdelingene. 
  

1. Rekruttering medregnes ikke, men beholdes som et alternativ dersom det i 
fremtiden blir aktuelt.  

2. Egenkapitalgrensen settes til tre (3) ganger omsetningen fra foregående år, 
styret henstiller til at denne senkes på sikt, men det er ikke en målsetning å 
straffe avdelingene og heller oppfordre til aktivitet. 

3. Medlemsaktivitetstallet endres til kun å omhandle likepersonsaktiviteter, da 
mange aktiviteter ellers kunne blitt registrert dobbelt. Likepersonaktivitet er 
primæraktiviteten til foreningen. 

4. Hovedstyret avsetter 1,4 millioner til distriktsavdelingene i 2015. Med følgende 
fordeling: 70 prosent beregnet fra medlemsmasse, 10 prosent beregnet på 
geografi, 10 prosent på likepersonaktivitet, 5 prosent på likepersonbesøk og 5 
prosent på antall likepersoner.     
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Hovedstyrets forslag til modell for overføring til distriktsavdelingene i 2015 
På bakgrunn av innkommende forslag og andrebehandling i hovedstyret ønsker 
hovedstyret å fremme følgende modell til representantskapet i april.  
 

Grunnlag 

Grunninformasjon 

Til fordeling  Kr 1 400 000,00  

Antall medlemmer 4642 

Antall avdelinger  21 

Grunnbeløp 10000 

  

Fordelingsprinsipper prosent 

Medlemmer 70 % 

Antall likepersonbesøk  5 % 

Rekruttering  0 % 

Geografi 10 % 

Antall aktive likepersoner 5 % 

Likepersonsaktiviteter 10 % 

Kontroll må være 100 prosent 100 % 

  

  

Andre reguleringer 

Egenkapital grense 3 

 
NORILCOs ungdom 
Frem til at de nye vedtektene trår i kreft i 2016 er det hovedstyrets innstilling at 
NORILCOs ungdom fortsatt får en tildeling etter §4.4 i de gamle / nåværende 
vedtektene. 
 
Hvordan fungerer modellen?  
Beløpet til fordeling 1,4 millioner deles på grunnprinsippene. 70 prosent, altså 980 
000 kroner fordeles etter medlemstall. Det betyr at et medlem utløser om lag 210 
kroner. 5 prosent, altså 70 000 kroner, fordeles etter antall likepersonsbesøk. Dette 
gjelder også for antall likepersoner og antall likepersonsaktiviteter. Grunnbeløpet er 
derimot et fast tilskudd alle distriktsavdelinger får.  
 
Geografiprinsippet fungerer slik at det er avsatt 10 prosent altså 140 000 kroner som 
da fordeles etter fylkets størrelse. I tilfelle der fylker er delt eller sammenslått benyttes 
brøker. For eksempel deles Møre-Romsdal i tre og hver avdeling får 1/3 av det som 
avsettes til fylket.   
 
Egenkapitalgrensen er en grense for hvor mange gange omsetning (i foregående år) 
en avdeling kan ha oppspart før de får trekk i tildelinger. Grunnbeløpet holdes utenfor 
dette. 
 
Da sekretariatet ved sakspapirfristen ikke har mottatt all data fra distriktsavdelingene 
for å kunne gjøre konkrete beregninger av fordelingen vil denne bli ettersendt straks 
det er ferdigstilt. Representantskapet skal imidlertid ikke vedta den konkrete 
fordelingen, men prinsippene for fordelingen.   
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Vedlegg og bakgrunnsmateriale: 
Nytt regelverk for støtte til funksjonshemmedes organisasjoner: 
http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Informasjon-om-nytt-tilskuddsregelverk1/Nye-
regelverk-for-tilskuddsordninger-for-funksjonshemmedes-organisasjoner/   
 
Orientering om prosessen finnes her: 
http://norilco.no/om-oss/for-tillitsvalgte/interne-hoeringer/driftstilskudd-kontingent  

http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Informasjon-om-nytt-tilskuddsregelverk1/Nye-regelverk-for-tilskuddsordninger-for-funksjonshemmedes-organisasjoner/
http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Informasjon-om-nytt-tilskuddsregelverk1/Nye-regelverk-for-tilskuddsordninger-for-funksjonshemmedes-organisasjoner/
http://norilco.no/om-oss/for-tillitsvalgte/interne-hoeringer/driftstilskudd-kontingent

