
Retningslinjer driftstilskudd til organisasjoner 
for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

Vedtatt i Rådet for likestilling for funksjonshemmede i sak 21/2020 den 2. juni 2020 

 

1. Hvilke organisasjoner er tilskuddsberettiget: 

A.  Interesseorganisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelser som har 

dannet fylkeslag i Nordland. 

B.  Organisasjonen må: 

1. Være representativ for den gruppe funksjonshemmede de organiserer 

2. Ha aktiv drift i fylket som er relevant for medlemmene. 

3. Ha en tilfredsstillende geografisk spredning i fylket – det vil si ha 

medlemmer i sør-, midt- og nordfylket. 

4. Bygge på individuelt medlemskap og stå åpen for alle som tilhører den 

gruppe organisasjonen tar sikte på å representere 

5. Være demokratisk oppbygd med en ledelse valgt av medlemmene. 

C.  Organisasjoner for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne som er tilknyttet 

tilsvarende organisasjon for voksne er ikke tilskuddberettiget. Antall medlemmer 

barne og ungdom kan telles med i samlet antall tellende medlemmer. 

D. Når særskilte grunner taler for det kan Rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse i Nordland (Rlf) dispensere fra kriteriene etter søknad fra 

organisasjonene. 

E.  Paraplyorganisasjoner og lignede som har dannet fylkeslag i Nordland faller 

utenfor, men er likevel tilskudds berettiget  

2. Tildelingskriterier: 

A.  Tilskuddsberettigede interesseorganisasjoner tildeles  grunntilskudd og  

fordelingstilskudd. 

B.  Fordelingstilskuddet har disse kriteriene: 

1. Interesseorganisasjonenes medlemstall (ikke støttemedlemmer) 

2. Drift i fylket som er relevant for medlemmene etter en vurdering av 

årsmeldingen. 

C.  Driftstilskuddet koordineres med andre fylkeskommunale avdelinger som 

tildeler driftsstøtte. 

3. Fordelingsnøkkel: 

A.  FFO Nordland får 13,7 % av totalbeløpet. 



B.  Hvis andre paraplyorganisasjoner blir opprettet eller oppfyller vilkår i 1E tas 

denne fordeling opp til revurdering. 

C.  Det resterende beløp fordeles slik: 

1. Grunntilskuddet settes til 30 % og fordeles likt på de tilskuddsberettigete 

fylkeslagene 

2. Medlemstilskuddet settes til 70 % 

4. Dokumentasjonskrav: 

A.  Årsmelding og revidert regnskap fra foregående år.  

Fylkeslag som får under kr. 200.000,- i tilskudd kan benytte valgt revisor. 

Fylkeslag som får over kr. 200.000,- må benytte autorisert revisor. 

Disse dokumentene kan ettersendes. 

B.  Dokumentert medlemstall fra 31.12 foregående år. Dokumentasjonen må leveres 

innen søknadsfristen. 

Som dokumentasjon av medlemstall, kreves en bekreftelse av antall medlemmer 

i fylkeslaget som har betalt medlemsavgift. Hvem som kan regnes som medlem 

er avklart i pkt 7. Dokumentasjonen bekreftes av ansvarlige for organisasjonens 

sentralt medlemsregister. Med sentralt medlemsregister menes en elektronisk 

eller manuell oversikt over alle medlemmene i organisasjonen nasjonalt. Det 

sentrale medlemsregisteret skal inneholde navn, adresse, fødselsår og størrelsen 

på kontingenten for hvert enkelt medlem. Sentrale medlemsregistre kan ikke 

kreves utlevert, men tilskuddsforvalter, deres representanter og fylkesrevisjonen 

skal, når det kreves, få innsyn. 

Fylkeslag i organisasjon som ikke har nasjonal organisasjon må levere revisor-

bekreftelse av medlemstallet jf reglene i pkt 4A. 

Bekreftelse av medlemstall må leveres innen søknadsfristens utløp. 

 

5. Tildeling av tilskuddet 

Tilskuddet lyses ut senest 15. desember hvert år med søknadsfrist 28. februar. 

Tilskuddet tildeles fra fortløpende når dokumentasjon påkrevd i pkt 4 er levert. 

Søknad sendes elektronisk. Søknadskjema finnes på www.nfk.no/tilskudd  

Tilskuddet saksbehandles av fylkestingets kontor. 

 

Vedtakene oppsummeres og RLF orienteres om tildelingen i første møte til 

høsten.  

 

Eventuelt ikke utbetalt tilskudd fordeles av RLF i første møte om høsten. 

http://www.nfk.no/tilskudd


6. Klage på vedtak 

Klage på vedtak skjer i henhold til forvaltningslovens § 28. Om vedtaket ikke 

blir omgjort sendes klagen til behandling i Nordland fylkeskommunes 

klagenemd. 

7. Avklaringer:  

A.  Regionslag som omfatter Nordland fylke er tilskudds berettiget. Regionslag som 

omfatter flere fylker (Nordland, Troms og Finnmark) er ikke tilskudds berettiget. 

Små fylkeslag i Nordland under Norges Handikapforbund Nords paraply tildeles 

fullt driftstilskudd.  

B.  En organisasjon må minimum ha 30 medlemmer for å kunne motta 

driftstilskudd. 

C.  Ved utregning av antall medlemmer, telles betalende medlemmer. Medlemmene 

skal ha betalt kontingent for foregående år. 

D.  Medlemmene skal være valgbare til verv og ha fulle organisatoriske rettigheter i 

organisasjonen. Denne forutsetningen gjelder ikke for barn/ungdom som betaler 

egen kontingent 

E. Familiemedlemmer teller med så lenge de oppfyller følgende krav: 

• De må være har fulle medlemsrettigheter og være valgbar til verv i 

organisasjonen. 

• De må betale minst kr 50 i kontingent. 

• Alle over 15 må ha selv valgt å være medlem. 

• Alle må være fra samme husstand. 

 

F. Støttemedlemmer og bedriftsmedlemmer telles ikke med. 

 

 


