Retningslinjer driftstilskudd til organisasjoner
for personer med nedsatt funksjonsevne
Vedtatt av Rådet for likestilling for funksjonshemmede i sak 48/2017.
Gjelder fra og med 2018.
1. Hvilke organisasjoner er tilskuddsberettiget:
A.

Funksjonshemmedes interesseorganisasjoner som har dannet fylkeslag i
Nordland.

B.

Organisasjonen må:
1.
Være representativ for den gruppe funksjonshemmede de organiserer
2.
Ha en tilfredsstillende geografisk spredning i fylket – det vil si ha
medlemmer i sør-, midt- og nordfylket.
3.
Bygge på individuelt medlemskap og stå åpen for alle som tilhører den
gruppe organisasjonen tar sikte på å representere
4.
Være demokratisk oppbygd med en ledelse valgt av medlemmene.

C.

Organisasjoner for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne som har en
tilsvarende organisasjon for voksne får ikke tilskuddet. Medlemstallet for barn
og ungdomsorganisasjonen kan tas med i tallet til organisasjonen for voksne.
Midlene tildeles etter avtale mellom de berørte organisasjonene

D.

Når særskilte grunner taler for det kan Rådet for likestilling av
funksjonshemmede i Nordland (Rlf) dispensere fra kriteriene etter søknad fra
organisasjonene.

E.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon faller utenfor kriteriene, men er likevel
tilskudds berettiget.

2. Tildelingskriterier:
A.

Tildeling til de tilskuddsberettigede interesseorganisasjonene tildeles i form av et
grunntilskudd og et fordelingstilskudd.

B.

Fordelingstilskuddet har disse kriteriene:
1.
Interesseorganisasjonenes medlemstall (ikke støttemedlemmer)
2.
Aktivitetsnivå
3.
Behov i forhold til funksjonshemmingen

C.

Som grunnlag for fordelingen må det være sendt inn årsmelding og revidert
regnskap og medlemstall for foregående år.

D.

Driftstilskuddet koordineres med andre fylkeskommunale avdelinger som
tildeler driftsstøtte.

3. Fordelingsnøkkel:

A.

FFO Nordland får 13,5 % og SAFO Nordland får 1,5 % av totalbeløpet.

B.

Det resterende beløp fordeles slik:
1.
Grunntilskuddet settes til 25 % og fordeles likt på de tilskudds berettigete
fylkeslagene
2.
Medlemstilskuddet settes til 65 %
3.
Skjønnstilskuddet settes til 10 % - fordeles etter aktivitet og behov i
forhold til utfordringene og merarbeid knyttet til funksjonshemmingen til
organisasjonens medlemmer.

4. Revisjon:
A.

Som grunnlag for fordelingen må det være sendt inn årsmelding og revidert
regnskap og medlemstall for foregående år.

B.

Fylkeslag som får under kr. 200.000,- i tilskudd kan benytte valgt revisor.
Fylkeslag som får over kr. 200.000,- må benytte autorisert revisor. Denne
beløpsgrensen gjelder også ved opplysninger av medlemstall.

5. Tildeling av tilskuddet
Tilskuddet lyses ut senest 15. desember hvert år med søknadsfrist 1. februar.
Tilskuddet tildeles fra 15. februar etter enkeltvedtak som gjøres av rådgiver for Rådet
for likestilling av funksjonshemmede i Nordland. Vedtakene oppsummeres og rådet
orienteres om tildeling i første møte etter 15. april.
Søknadene sendes elektronisk fra skjema som finnes på www.nfk.no.
6. Klage på vedtak
Klage på vedtak skjer i henhold til forvaltningslovens § 28. Ved klage revurderer
rådgiver vedtak. 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.

Minimum medlemstall for å få driftstilskudd er 30 medlemmer.

C.

Ved utregning av antall medlemmer, telles betalende medlemmer. Medlemmene
skal ha betalt kontingent for foregående år, og skal være valgbare til verv og ha
fulle organisatoriske rettigheter i organisasjonen. Denne forutsetningen gjelder ikke
for barn/ungdom som betaler egen kontingent.

D.
•

•

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.

•
•

E.

Alle over 15 må ha selv valgt å være medlem.
Alle må være fra samme husstand.

Støttemedlemmer og bedriftsmedlemmer telles ikke med.

