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Informasjon  
står fortsatt 
høyt på  
dagsorden  
i foreningen. 

CP-foreningen er en interesseorganisasjon som arbeider for likestilling og mot 

diskriminering av mennesker med cerebral parese og lignende nevrologiske  

tilstander. Interessepolitisk påvirkningsarbeid står derfor sentralt i vårt arbeid.

CP-foreningen er lokalisert i Oslo. Organisasjonen har 15 fylkesavdelinger som 

arrangerer medlemstilbud og likemannsaktiviteter lokalt. Fylkesavdelingenes 

arbeid og alle aktiviteter foregår på frivillig basis. CP-foreningen nasjonalt har 

likemenn som svarer på medlemshenvendelser fra hele landet og en råd - 

givnings telefon som svarer på henvendelser i kontortiden. 
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I 2017 har vi satset på interessepolitikk, 
særlig innenfor området skole og utdan
ning. 

Gjennom hele året har vi arbeidet med 
skole og elever med funksjonsnedsettelser. 
Årets interessepolitiske høydepunkt var da 
vi presenterte vårt skolepolitiske budskap 
på Arendalsuka i august. Der klarte  
vi å skape gode debatter og vi fikk flere 
medieoppslag! 

I samarbeid med fagmiljøer og andre 
organisasjoner har viktige tema som 
elevenes psykososiale miljø, kvalitet i 
spesialundervisningen og inkludering 
kommet høyere på den politiske dagsorden.

Vi har fullført arbeidet med skolepakkene 
til foreldre og skole som inneholder 

diagnose informasjon og sjekklister for 
overganger i hele grunnskoleløpet. Vi kan  
nå distribuere tre informasjonspakker! 
Sentralstyret vil rette en stor takk til alle som 
har bidratt, ikke minst medlemmer som har 
fortalt sine historier og delt av sin kunnskap. 

Informasjon står fortsatt høyt på dags
orden i foreningen. I tillegg til nye skole
pakker, ny brosjyre om senskader og nye 
vervebrosjyrer har CPodden vært et veldig 
vellykket prosjekt. CPodden er en podkast 
som er laget av og for unge med CP og 
innebærer en ny kanal for å nå ut til med
lemmene og andre interesserte med viktige 
tema. CPodden er et viktig bidrag i vår 
satsning på unge med CP.

 

HOVEDSATSNING PÅ SKOLE OG UTDANNING

      SKOLESATSING:    
I 2017 satte vi søkelyset 
på grunnskolen. Vi 
ønsket å få mer innsikt  
i barn og unge sine 
erfaringer med tilpasset 
opplæring. Resultatene 
ble brukt til å lage 
innspill til politikere  
og politiske partier i 
stortingsvalgkampen 
2017. (Foto: Helle 
Gannestad)
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  TILRETTELAGT 

SKOLEHVERDAG:
Tilrettelagt skolehver-
dag: CP-foreningen 
deltok med en skriftlig 
merknad til utdannings- 
og forskningskomiteen 
den 6. november hvor vi 
gjentok kravene om økt 
kvalitet i spesialunder-
visningen, universelt 
utformede skolebygg og 
inkludering av elever 
med CP i klassemiljøet.
(Foto: Helle Gannestad)
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INTERESSEPOLITIKK

sendte skriftlig merknad den 6. november 
med krav om økt kvalitet i spesialundervis
ningen, universelt utformede skolebygg og 
inkludering av elever med CP i klasse
miljøet.

Inkludering i arbeid
Den 22. juni 2017 ble CPforeningen invitert 
som eneste organisasjon til Mangfoldsnett
verket i staten for å snakke om inkludering  
i arbeid. Mangfoldsnettverket består av de 
ni største statlige arbeidsgiverne i landet.  
På møtet ble vi utfordret på hva vi mener 
skal til for at flere med funksjonsnedsettels
er kommer i arbeid, hva vi tror er de største 
hindrene for rekruttering og hva vi mener 
er det viktigste arbeidsgivere må tenke på  
i rekrutteringsprosesser. 

Inkludering i arbeid var også et av 
teamene under høringen til statsbudsjettet 
2018 i arbeids og sosial komiteen den  
27. oktober. Vi ba om videre satsing på 
praksisplasser. I tillegg ba vi om en konkret 
handlings plan, med sterkere virkemidler 
for å få flere med funksjonsnedsettelser  
i arbeid. Vi ba også om at FFO ble represen
tert i det nye sysselsettingsutvalget samt  
i arbeidet med ny IAavtale.

Hjelpemiddelområdet
CPforeningen mener at en framtidig 
hjelpemiddelformidling skal være statlig  
og forankret i folketrygden. Disse syns
punktene har flere ganger blitt tatt opp  
med politikerne. 

I mai deltok CPforeningen med et 
skriftlig høringssvar til Arbeids og sosial
departementet i høringen «En mer effektiv 
og framtidsrettet hjelpemiddelformidling – 
for økt deltagelse og mestring». Vi fulgte 
også opp den 27. oktober, under høringen 
om statsbudsjettet 2018 i arbeids og sosial
komiteen. I regjeringens budsjettforslag,  
ble det åpnet for å flytte deler av hjelpe
middelområdet til kommunene. Forslaget 
gjaldt høyfrekvente hjelpemidler, hjelpe
midler til tilrettelegging av bolig og  
velferdsteknologi. I den muntlige høringen 
og i den skriftlige merknaden understreket 
vi viktigheten av at hele ansvaret for 

Det politiske 
budskapet  
vårt fikk opp-
merksomhet. 

Skolepolitisk kampanje  
og valgkampbudskap
Våren 2017 ble det arrangert en skole
politisk kampanje. Målet med kampanjen 
var å sette søkelys på grunnskolen i valg
kampen 2017 og at politikere og politiske 
partier i større grad skal prioritere opp
følging av elever med CP og lignende 
funksjonsnedsettelser. 

Skole var tema på mange fylkesårsmøter 
og det ble laget en nettside, der vi inviterte 
til innspill. Selv om innspillsmuligheten ble 
forsterket gjennom flere Facebooksaker, 
resulterte det ikke i mange innspill. 

En spørreundersøkelsn ble gjennomført  
i juni til foreldre som har barn med CP i 
grunnskolen. Vi fikk mange kommentarer 
som viste store utfordringer. 

221 av 488 svarte og vi oppnådde en 
svarprosent på 45 %. De viktigste resulta
tene av spørreundersøkelsen ble formidlet  
via CPbladet nr. 3/17, som var et tema
nummer om skole. 

I starten av august ferdigstilte vi våre 
skolepolitiske budskap med et interesse
politisk notat om grunnskolen og elever 
med funksjonsnedsettelser. Resultatene fra 
vår egen spørreundersøkelse var et viktig 
grunnlag for kravene. 

Arendalsuka og media var viktig for  
å få fram det interessepolitiske budskapet. 
Den 15. august arrangerte CPforeningen  
en debatt med rundt 90 deltakere på Mør 
Biffhus med tittelen «Blir elever med 
funksjonsnedsettelser diskriminert i  
skolen?» Morten Hendis fra Barneombudet 
svarte et klart «ja». 

Debatten i Arendalsuka og mediearbeid 
knyttet til artikkel om Sofie Ulvedalen sine 
erfaringer med spesialskole førte til flere 
presseoppslag, blant annet i Dagbladet, NRK 
og Utdanningsnytt. Senere har våre nega
tive tall om mobbing og sosial utestengelse 
fått oppmerksomhet i blant annet Dagen og 
Handikapnytt.

De interessepolitiske prioriteringene på 
skolefeltet ble gjentatt under behandlingen 
av statsbudsjettet for 2018. CPforeningen 
fikk ikke tildelt plass på budsjetthøringen til 
utdannings og forsknings komiteen, men vi 
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hjelpemiddelområdet bør forbli statlig og 
forankret i folketrygden. 

På dette punktet har CPforeningen  
fått gjennomslag. Den 15. desember gikk 
flertallet på stortinget bestående av KRF,  
AP, SV, SP, Rødt og de Grønne imot forslaget.

Pleiepenger ved pleie av sykt barn
I mars deltok vi med skriftlige merknader  
til arbeids og sosialkomiteen om Prop. 48 L 
(2016–2017). Endringer i folketrygdloven 
mv. (pleiepenger ved pleie av sykt barn. 
CPforeningen støttet forslaget om å for
enkle sykdomskravet, slik at flere familier 
fikk rett til pleiepenger. Samtidig gikk vi 
imot flere av forslagene, fordi vi mente  
de ville ramme familier med langvarige 
alvorlig syke barn.

Ny pleiepengeordning og regjeringens 
forslag til endringer ble vedtatt og innført 
oktober 2017. Det ble fort klart at endrin
gene i lovverket ville bli tatt opp til ny 
debatt under behandlingen av stats
budsjettet for 2018. 

CPforeningen gjentok kravene både 
under høringen av statsbudsjettet den  
27. oktober og under en egen høring  
knyttet til et representantforslag fra SV  
den 6. november.

CPforeningen støttet SV sitt forslag,  
men da saken ble behandlet i Stortinget  
den 11. desember var det KRF sitt forslag 
som fikk flertall. Mange av våre krav ble 
innfridd. Lønnskompensasjonen ble økt til  
100 % og familier med psykisk utviklings
hemmede barn vil få pleiepenger etter fylte 
18 år. Det punktet som fortsatt gjenstår er 
varigheten på ordningen. Det ble bestemt  
at regjeringen skal utrede saken og komme 
tilbake med en lovproposisjon til Stortinget. 
Forhåpentligvis vil da 5årsregelen falle bort 
slik at ordningen blir tidsubegrenset, noe 
det i utgangspunktet er flertall for på 
Stortinget.

Strategi for hjernehelse
Regjeringen la 12. desember 2017 fram 
Nasjonal Hjernehelsestrategi (2018–2024),  
ni måneder etter at statusrapporten for 
hjernehelse ble lansert i februar.

Hjernehelse handler også om CP. CP 
foreningen har derfor fulgt arbeidet tett 
sammen med Norsk Parkinsonforbund, 
Norsk Epilepsiforbund og MSforbundet – 
etter hvert omtalt som 4Nevrosamarbeidet. 

Gjennom samarbeidet innad i Hjernerådet 
og selvstendige initiativ har arbeidet med 
hjernehelse vært en viktig satsing siden 
2015. 

I medlemsmøte i Hjernerådet 25. april 
holdt generalsekretær Eva Buschmann 
innlegg med tittel «Kan strukturen i den 
nasjonale kreftstrategien passe også for  
den nasjonale hjernestrategien?». Tema  
i innlegget var betydningen av tidlig 
diagnosti sering, for mange brudd i  
forløp, for lang tid fra ny kunnskap til 
innarbeiding i praksis og nye behandlings
former som gir prioriteringsutfordringer.  
I innlegget ble det etterlyst kraftfulle  
nasjonale kompetansemiljøer, nasjonale 
kunnskapsbaserte retningslinjer, videre 
satsing på oppfølgingsprogram som CPOP  
og kvalitetsregister, samt mer forskning. 

Ingvild, som er leder i CPforeningen i 
AustAgder, holdt et sterkt og velformulert 
innlegg der hun fortalte hvordan det har 
vært å være mor til en jente med store 

1

Vi jobber for å 
bedre tilbudet 
og livsvilkårene 
for personer 
med cerebral 
parese og deres 
pårørende
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hjelpebehov. Hun hadde i innlegget forslag 
til hva som kunne ha vært hjelpsomt for  
å lette situasjonen for hennes datter og 
familien. Ingvilds innlegg resulterte  
i reportasje i Agderposten, lokalavisen  
i AustAgder.

CPforeningen var også representert  
på Helsedirektoratets innspillsmøte om 
hjernehelse den 7. september ved general
sekretær Eva Buschmann. Deltakerne i 
møtet var fagpersonell, forskere og bruker
representanter.  

Oversikt over avgitte merknader  
– statsbudsjettet 2018
• Helse og omsorgskomiteen den  

26. oktober
• Arbeids og sosialkomiteen den  

27. oktober
• Utdannings og forskningskomiteen den 

6. november

Oversikt over avgitte høringsuttalelser  
i 2017
• Februar: Helse og omsorgsdepartementet. 

Oppheving av kravet om henvisning for  
å få rett til stønad til dekning av utgifter 
til undersøkelse og behandling hos 
fysioterapeut (forslag til endring av 
folketrygdloven §5–8).

• Februar: Helse og omsorgskomiteen. 
Prop. 49L (2016–2017). Endringer i helse 
og omsorgstjenesteloven m.m (styrket 
pårørendestøtte) 

• Mars: Arbeids og sosialkomiteen.  
Prop. 48 L (2016–2017). Endringer  
i folketrygden m.m (Pleiepenger ved  
pleie av sykt barn).

• Mai: Arbeids og sosialdepartementet.  
En mer effektiv og framtidsrettet hjelpe
middelformidling – for økt deltagelse

 1   VIKTIG INNLEGG: 
Fylkesleder i CP- 
foreningen Aust-Agder 
Ingvild Skarsem 
Jonassen holdt et  
sterkt og viktig innlegg  
om hverdagen med 
datteren Selma.

 2  DEBATT: I debatten 
deltok Henrik Peersen 
(Norsk Epilepsiforbund), 
Åshild Bruun-Gunder-
sen (FrP i Aust-Agder), 
Freddy de Reuter (AP), 
Kjersti Toppe (SP), Anne 
Grethe Erlandsen (H), 
og Anne Hege Aamot 
(Norsk Nevrologisk 
forening).

(Foto: Heidi Østhus 
Erikssen)

2
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FORSKNING OG UTVIKLING 

CP-konferansen
CPkonferansen 2017 med tittelen «I forkant 
hele veien» ble arrangert den 27. januar på 
Oslo kongressenter. Temaet var viktigheten 
av å forebygge, og på den måten gjøre livet 
med CP best mulig. Årets konferanse samlet 
vel 300 deltakere og flertallet var fag
personer.

Første del av programmet handlet om 
risikofaktorer og tidlig diagnostisering. 

Spesialist i fysioterapi Lars Adde viste 
hvordan dataverktøy kan bidra til å stille 
CPdiagnosen tidligere. Begrunnelsen er at 
tiltak satt inn så tidlig som 15 måneder etter 
fødsel gir høyere effekt enn om man av
venter med tiltak. 

Ergoterapeut Gunvor Klevberg innledet 
om sitt doktorgradsarbeid om håndfunksjon 
hos førskolebarn med uni lateral og bilateral 
CP. Det er tidligere godt dokumentert at 
trening av håndfunksjon hos barn med 
unilateral CP er effektivt, og at flere bør få 
tilbud om trening. Klevbergs arbeid har 
også studert håndfunksjon hos barn med 
bilateral CP, og hennes resultater viser at 
også de bør få tettere oppfølging. 

Et annet tema var alternativ og  
supplerende kommunikasjon (ASK).  
Mor til Leonard, Lise Udklit, holdt et  
engasjert innlegg, som viste betydningen  
av å komme tidlig i gang. Med stort initiativ 
fra mor og etter hvert god hjelp fra nevro
psykolog Kristine Stadskleiv, fikk Leonard 
på 6 år tidligere hjelp enn det som er vanlig. 
Hennes historie var opptakten til en panel

samtale med representanter for Statped, 
Utdanningsdirektoratet og barnehabili
teringen. 

Siste del av CPkonferansen tok opp 
utfordringen med å innføre systematisk 
oppfølging av voksne med CP. Gerd Mykle
bust, CPOPoppfølgingsprogram og ortoped 
Per Reidar Høiness, OUS, viste at oppfølgin
gen av hofter hos barn med CP etter opp
følgingsprogrammets retningslinjer har 
effekt på forebygging av hofteutglidning. 

Brukermedvirkning 
Vi har videreført arbeidet med å oppdatere 
oversikt over brukerrepresentanter i 
CPforeningen, både nasjonalt og i fylkes
avdelingene. Mange av brukerrepresen
tantene i fylkesavdelingene er oppnevnt  
av FFO, og bidrar med erfaringer som kan 
gjøre tjenestene bedre. 

Det er et politisk mål at brukerorganisa
sjoner skal medvirke i forskningsprosjekter, 
og det legges derfor vekt på medvirkning 
ved tildelingen av forskningsmidler. Bruker
representanter i forskningsprosjekt opp
nevnes etter forslag fra CPforeningen, 
dersom forskningen har betydning  
for mennesker med CP eller pårørende.

CPforeningen benytter Funkis sitt 
skoleringsmateriell under CPskolen. Alle 
foreningens brukerrepresentanter ble 
invitert til erfaringssamling den 10–11. juni. 
Vi vil også følge opp og gi innspill til FFO sitt 
treårige prosjekt om brukermedvirkning.

  CP-KONFERAN SEN: 
Temaet var viktigheten 
av å forebygge, og på 
den måten gjøre livet 
med CP best mulig.
(Foto: Wanda Nathalie 
Nordstrøm)
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Utviklingen av likemannsarbeidet
Det skjer fortsatt mye likemannsarbeid 
rundt om i landet og for 2017 kan vi  
rapporterte 396 dager med gjennomført 
likemannsaktivitet og 68 likemenn til 
BUFDIR.*

Med likemenn mener vi både telefon
kontaktene våre nasjonalt og de som er 
ansvarlige for gjennomføringen av gruppe
baserte aktiviteter nasjonalt og lokalt.

Storsamlingen
CPforeningens nasjonale medlemssamling, 
Storsamlingen, ble gjennomført på Thon  
Hotel Arena på Lillestrøm helgen 15.–17. 
september. Drøyt 200 personer deltok, 
inkludert rundt 50 hjelpere, forelesere og 
arrangører. Årets samling var den sjuende  
i CPforeningens historie og interessen var 
stå stor at ikke alle som ønsket fikk delta.

Det var plenumsinnledninger på fredag 
og søndag og ti valgfrie likemannskrus 
lørdagen. Hovedforedragene i plenum var 
om identitet og selvfølelse ved psykologi
student Christian Moe Karlsen. Standup
forestillingen med tittelen «Sjaber kropp 
med sjarm til tusen» med standupartist  
Dan Are Lykke Larsen, slo også godt an.

Lørdagens kurs for foreldre handlet om 
skole og overganger. Kursene rettet mot 
unge og voksne som selv har CP, var blant 
annet ett om hva som skjer i kropp og hode 
når vi eldes. Et annet tema handlet om å ha 
CP og ønske å bli forelder. De som ønsket 
fysisk aktivitet og bevegelse fikk mulighet  
til å bruke kroppen. De fikk prøve ut race
running, teppecurling og andre aktiviteter, 
alt rammet inn av fortellinger fra del
takerne og tips til artige ting å gjøre.

Rådgivningstelefonen 
I 2017 var det 74 telefoner, som ble besvart 
av rådgivningstelefonen. I tillegg ble det 
besvart 17 spørsmål som kom i epost. Det 
som går mest igjen er at både foreldre og 
unge og voksne med CP ikke møter 
forståelse for sine behov. 

Den nasjonale telefonkontaktordningen
CPforeningen hadde 24 nasjonale telefon
kontakter, utnevnt av sentralstyret.
Kontaktinformasjon finnes på nettsidene og 
i CPbladet, samt informasjon om diagnose, 
erfarings og kompetanseområder. Alle 
telefonkontakter rapporterer hvert halvår 
til sentralstyret om antall henvendelser og 
hva slags type henvendelser. 

Erfaringssamling for likemenn og  
brukerrepresentanter
Den 10.–11 juni 2017 ble det arrangert en 
erfaringssamling på Thon Hotell Airport 
Gardermoen der alle telefonkontaktene, 
lokale likemenn og brukerrepresentanter 
ble invitert. 

På samlingen deltok tre brukerrepresen
tanter, to lokale likemenn og 14 telefon
kontakter. Mange av telefonkontakter er 
også brukerrepresentanter og/eller er 
ansvarlige for å gjennomføre likemanns
aktiviteter i fylkesavdelingene. 

Tema på samlingen var blant annet om  
å samtale med mennesker som har det 
vanskelig, der Truls Bjaaland, koordinator 
for hjelpetelefonen til Mental helse innledet.  
I tillegg innledet Cato Lie, rådgiver i FFO, 
om universell utforming.

LIKEMANNSARBEID

Oversikt over de 
nasjonale telefon-
kontaktene i 2017: 

Unge med CP
Joakim Løberg
Stine Dybvig
Snorre S. Øvereng
Marte S. Broderstad
Caroline Sæther

Voksne med CP
AnnInger 
Mortensen
Linda Blålid
Mari Mosand
Helle Viv Magnerud
Mari S. Hansen
Inger Bille
Ewy Halseth
Maiken Kvåle

Foreldre til barn  
og unge med CP
Camilla Kløgetvedt
Marthe Risan
Lisbeth  
Zachariassen
Liv Elin Moldeklev
Charlotte  
Wesenberg
Ingrid A. Lien
Anita Sjøstrøm
Gunn Marit  
Berglund
Eva og Ole Larsen
Tove T. Kristensen

*) Vi skal ikke rappor
tere inn likemanns    
arb eidet for 2017 før 
tidligst september 2018. 
BUFDIR er i gang med  
å en større evaluere 
driftsstøtteordningen. 
Som følge av denne 
evalueringen er det 
mulig at innrappor
teringen i 2018 (med 
bakgrunn i tallene for 
2017) blir endret.
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Tabell som viser utvikling i likemannsarbeidet 2015–2017

Årstall  2015 2016 2017

Antall dager med likemannsaktivitet 303 368 396
Antall likemenn 71 71 68

  STOR LYKKE: 
Standupforestillingen: 
«Sjaber kropp med 
sjarm til tusen» med 
standupkomiker Dan 
Are Lykke Larsen, selv 
voksen med CP, gjorde 
bokstavelig talt stor 
lykke blant årets 
deltakere på Stor-
samlingen. (Foto: 
Wanda Nathalie 
Nordstrøm)

Tabell som viser tilskudd til fylkesavdelingene og likemannsarbeid, 2015–2017 

Fylkesavdeling  2015 2016 2017

Finnmark 20 000 35 000 35 000
Troms 45 000 40 000 45 000
Nordland 30 000 35 000 40 000
Trøndelag 60 000 60 000 60 000
Møre og Romsdal 40 000 35 000 40 000
Hordaland/Sogn og Fjordane 50 000 50 000 50 000
Rogaland 50 000 45 000 45000
VestAgder 35 000 35 000 40 000
AustAgder 35 000 35 000 40 000
Telemark 35 000 35 000 35 000
Vestfold 40 000 35 000  
Buskerud 0 35 000  
Hedmark/Oppland 35 000 35 000 40 000
Oslo/Akershus 100 000 100 000 110 000
Østfold 30 000 35 000 35 000
Totalt 605 000 645 000 615 000
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SOMMERLEIRENE

Sommerleir for personer med store hjelpe
behov arrangeres årlig med tilskudd fra 
Bufdir. Leirene er viktige tilbud til barn i 
alderen 10–18 år, unge i alderen 19–25 år  
og voksne over 26 år. Det har de siste årene 
skjedd en økning i antall deltakere som har 
med egne assistenter. Særlig gjelder det 
barneleiren, som ikke hadde vært mulig  
å gjennomføre uten de 15 ekstra assistene 
som fulgte barna. 

Tilskuddsordningens retningslinjer ble 
endret, uten at det fikk store konsekvenser 
for størrelsen på tilskuddet. Dette er store 
og kostnadskrevende tiltak. Tilskuddet fra 
Bufdir er avgjørende for å kunne opp
rettholde tilbudet. Når tilskuddet fra Bufdir 
kommer tett opp til oppstarttidspunkt, er 
det vanskelig å justere antall deltakere det 
enkelte år for å kontrollere kostnadene. 
Dette er en risiko for CPforeningen. 

År

2017
2016
2015

Antall 
søkere

41
50
36

Antall 
del

takere

30
38
32

Antall 
hjelpere

51
51
48

Antall 
søkere

37
35
49

Antall 
del

takere

25
25
32

Antall 
hjelpere

41
29
36

Antall 
søkere

65
60
49

Antall 
del

takere

25
25
31

Antall 
hjelpere

34
33
39

Totalt 
antall 
del 

takere

88
88
95

Antall 
søkere

143
145
134

Barneleir Ungdomsleir Voksenleir Alle leirene 

*) I tillegg 15 assistenter som fulgte med barna og ungdommene på barneleiren.

*

2

  1   TOPP STEMNING: 
Deltakere og hjelpere  
på vei til den lokale 
kiosken for å kjøpe is på 
sommerleiren på Risøya.
(Foto: Helle Gannestad)

 2  FULL FART: Tekst 
Full fart: «Tuben» er en 
av de mest populære 
aktivitetene på barne-
leiren på Risøya, her er 
en av deltakerne og 
hjelperne i aksjon.
(Foto: Helle Gannestad)
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1

Louise Bøttcher

Når en elev i klassen 
har cerebral parese

 Om tilrettelagt undervisning for unge med CP

1

Forberedelser til ungdomstrinnet

CP-bladet
De fire numrene som ble utgitt i 2017 ble 
trykket i 3200 eksemplarer. September
utgaven var et temanummer om CP 
foreningens interessepolitiske satsning  
på skole.

Nettsiden
I august fikk nettsiden en ny funksjonalitet, 
såkalt streaming – eller direktesending.  
Vi sendte direkte fra våre to paneldebatter 
under Arendalsuka slik at medlemmer som 
ikke hadde mulighet til å delta kunne følge 
debatten hjemmefra. Videoen ligger godt 
synlig på forsiden når arrangementet pågår.

I november fikk arrangementssiden en 
ny funksjonalitet på www.cp.no. Våre egne 
påmeldingsmaler skal gjøre det enklere  
å melde seg på arrangementer, og de er 
tilpasset ulike typer arrangementer. De ble 
tatt i bruk for første gang i forbindelse med 
fylkesledersamlingen i slutten av november 
– alle meldte seg på samlingen ved å bruke 
de nye malene.

Våren 2017 lanserte vi en egen side for 
podkasten CPodden. Her kan man enkelt 
lytte til de tre episodene som ble laget i 
2017.

INFORMASJONSARBEID

Skolepakkene fullført i nytt design
Arbeidet med å utvikle en skolepakke for 
overgang til videregående skole ble ferdig
stilt i 2017 med nytt design. Skolepakkene 
skal sendes medlemmer som er elever  
på relevant alderstrinn i skolen i to eksem  
p larer. De andre skolepakkene har også fått 
nytt design, slik at serien på tre pakker nå 
fremstår som en helhet. Innholdet har blitt 
publisert på www.cp.no i fulltekst. Alle 
pakkene ble gjort kjent for alle landets 
kommuner, PPtjenestene og barnehabilite
ringene gjennom utsendelse med lenke til 
nettsidene. 

Sosiale medier
Facebook var i 2017 fortsatt den viktigste 
arenaen for å spre små og store nyheter fra 
CPforeningen. I gjennomsnitt publiserte vi 
to innlegg i uken, og så en betydelig økning  
i engasjement fra følgerne våre – flere liker 
og kommenterer. I årsskiftet 2017/2018 
hadde facebooksiden Cerebral Parese 
foreningen i Norge 3190 likes.

Bildedelingstjenesten instagram benyttes 
i tillegg til facebook som en nyhetsplatt
form. Undersøkelser viser at vi treffer flere 
yngre bruker på denne arenaen. I 2017 
publiserte vi ett/to bilder i måneden. I 
årsskiftet 2017/2018 hadde CPforeningen 
200 følgere på instagram.
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PROSJEKTER

Extrastiftelsen/Extraekspress
Gjennom Extrastiftelsen kan vi søke om 
tilskudd til helse prosjekter to ganger i  
året. Forskere kan søke om forsknings
midler via CPforeningen. Kontaktperson  
i sekretariatet er senior rådgiver  
Margaretha Nicolaysen, som veileder  
søkere og informerer om regnskaps og 

 

Prosjektnavn Type prosjekt Prosjektleder

Cpodden: podcast av, 
for og med unge med CP.  

Helseprosjekt,  
Extrastiftelsen, 1årig  
(men sluttføres i 2018) 

Margaretha Nicoalysen

ABC for ASK Helseprosjekt, 
Extrastiftelsen, 2årig  
(Videreføres)

Lise Udklit

Arbeidsminnetrening 
for barn med CP 

Forskning, Extrastiftelsen, 
3årig (Avsluttet) 

Gro Løhaugen

Overgang til ungdomsskole Utdanningsmidler, 
Utdanningsdirektoratet, 
1årig (2016–2017) 

Marit Helene Gullien

Overgang til videregående Utdanningsmidler, 
Utdanningsdirektoratet, 
1årig (2017) 

Marit Helene Gullien

Oversikt over prosjekter i 2017

rapporteringsfrister. I 2017 fikk vi støtte  
til tre prosjekter, to innenfor helse og en 
innenfor forskning. Fylkes avdelingene  
kan søke tilskudd gjennom ExtraExpress  
to ganger i året. Syv prosjekter ble gjennom
ført i fem fylkesavdelinger. 

Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT 

CEREBRAL  

PARESE?

www.cp.no

VI SER OGSÅ DEG MED USYNLIGCEREBRAL  PARESE

Vervebrosjyrer
Vi har i 2017 utviklet to vervebrosjyrer,  
en til foreldre til små barn og en til voksne 
med lett CP. Brosjyrene har blitt distribuert 
til hhv helsestasjoner, sykehus med barne
avdelinger, barnehabiliteringer, voksen
habiliteringer, sykehus med nevro
avdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner. 
Fylkesavdelingene har mottatt brosjyrene  
til bruk lokalt.
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RAPPORT FRA CPU 

Arbeidsgruppa for unge med CP har hatt 
følgende sammensetning i 2017: Mathias 
Halvorsen, Sofie Jansen, Marte Lia, Joakim 
Løberg og Stine Dybvig. Gruppa har gjen
nomført jevnlige telefonmøter, i tillegg til et 
fysisk møte i Oslo i februar. Medlemmene 
har levert tekster til CPUsidene i CPbladet, 
og lagt ut informasjon på Facebooksiden 
«CPU – Arbeidsgruppa for unge med CP». 
Det største prosjektet i 2017 har vært 
CPodden.

De viktigste aktivitetene 
Helgen 25.–26. februar gjennomførte 
arbeidsgruppa et planleggingsmøte for året. 
Hovedtemaene var CPodden, ungdoms
samling og CPUs bidrag på Storsamlingen. 
Stine og Marte deltok på Nordisk møte på 
Island fra 20.–22. september. Tema var 
overgangen til voksenlivet. De holdt et 
innlegg om egne erfaringer og utfordringer 
unge med CP møter i Norge. Samlingen ga 
gode muligheter for erfaringsutveksling 
med ungdomsrepresentanter fra de andre 
nordiske landene. 

På Storsamlingen 16. september ble det 
gjennomført et podkastkurs. Medlemmer 
fra arbeidsgruppa var bidragsytere under 
kurset, mens Silje Herbro Landsverk og 
Frida Baggetun var kursledere. Deltakerne 
lagde opptak som senere ble brukt i tredje 
episode av CPodden. 

21.– 22. oktober gjennomførte CPU 
ungdomssamling på Gardermoen i sam
arbeid med sekretariatet. Fokus var inte
ressepolitikk, og temaene var ung ufør samt 

høyere utdanning. Kristin Benestad og  
Marit Helene Gullien hadde innledninger  
på vegne av sekretariatet, mens Stine og 
Sofie delte av egne erfaringer fra henholds
vis høyere utdanning og folkehøyskole. 

Den 4.–5. november deltok Joakim og 
Sofie på generalforsamlingen til Unge 
funksjonshemmede. Sofie satt i redaksjons
komiteen for arbeidsprogram og prinsipp
program. 

Unge funksjonshemmede har startet  
et arbeid med å utarbeide materiell om 
likepersonsarbeid, og Stine sitter i  
referansegruppen for prosjektet. I den 
forbindelse deltok hun på ett møte i 2017.

C-Podden 
Et viktig og prioritert arbeid i 2017 har vært 
CPodden, podkasten av og for unge med CP.
Den har i 2017 kommet ut i tre episoder. 
Fjerde og siste podkast skal spilles inn i 
2018.

Det har vært tre innspilling s helger  
samt mye arbeid i forkant og etterkant. 
Redaksjonsgruppa /Arbeidsgruppa har 
bestått av Sofie Jansen, Snorre Spilling 
Øvereng, Joakim Løberg og Stine Dybvig. 
Margaretha Nicolaysen og Silje Herbo 
Landsverk har deltatt fra sekretariatet  
og Henning Bortne har vært tekniker.

Tema for podkastene har vært 1) det  
å bli sjef i eget liv, 2) vennskap, kjærlighet 
og sex, 3) selvtillit og selvfølelse. Arbeids
gruppa har ikke fått så mange innspill på 
epost eller Facebook, men opplever likevel 
at responsen har vært god.

  UNGDOMS-
SAMLING: Her er alle  
de flotte ungdommene 
som deltok på årets  
ungdomssamling.
(Foto: Marit Gullien)
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ORGANISASJON

Sentralstyret 
Sentralstyret har i 2017 bestått av:
• Nina Neby Hansen, leder (fratrådte 

vervet i november 2017)
• Tor Helge Gundersen, nestleder (overtok 

som leder den 3. november 2017)
• Anne Nystuen, styremedlem 
• Ken Gøran Skar, styremedlem
• Laila Pedersen, 1. varamedlem  

(fast styremedlem fra 3. november)
• Marte B. Sandvik, 2. varamedlem  

(overtok som 1. varamedlem fra  
3. november)

Sentralstyret har hatt ni møter i 2017, 
hvorav ett telefonmøte.

Fylkesavdelingene
Det er samme antall fylkesavdelinger som 
året før. Fylkesavdelingene dekker hele 
landet. 

Regionreformen som er vedtatt av 
Stortinget kan innebære utfordringer  
for organisasjonsstrukturen i frivillige 
organisa sjoner i årene som kommer. 
Arbeidet med å vurdere mulige konse
kvenser for CPforeningen starter i 2018. 

Medlemsutvikling 
Medlemstallet den 31.12.17 er 5121 og vi ser 
en positiv medlemsutvikling fra 2015–2017, 
noe vi er veldig godt fornøyd med. Nesten 
alle fylkesavdelingene opplevde medlems
vekst i 2017. 

Tabellen viser en oversikt over medlems
tall/medlemsutvikling fra 2015–2017

CP-skolen/skolering av tillitsvalgte
Det har blitt innført en ny rutine, der 
nyvalgte styremedlemmer i fylkesavdelin
gene mottar en velkomst og informasjons
mail. 

Alle nyvalgte styremedlemmer ble 
invitert til skoleringssamling på Thon Hotell 
Arena Gardermoen den 29. og 30. april. På 
denne samlingen deltok 17 tillitsvalgte og  
8 av 15 fylkesavdelinger var representert. 
Temaer på samlingen var CPskolen, trygg 
økonomistyring, nettsider og sosiale medier 
og styrearbeid og motivasjon. Til å innlede 

om det sistnevnte inviterte vi Birgitte 
Brekke, som har erfaring fra Norsk Folke
hjelp og Frivillighet Norge.

CPskolen på nettsiden ble relansert med 
oppdaterte maler, veilederhefter, tips og 
sjekklister.

Organisasjonsprosjekt/arbeidsgruppa
Arbeidsgruppen for «organisasjonsprosjek
tet» har hatt fire møter i 2017 og leverte sin 
rapport til fylkesledersamlingen i novem
ber. 

Arbeidsgruppen har anbefalt konkrete 
tiltak på fire områder:
a) bistand til fylkesavdelingene
b) samhandling mellom sentralt og lokalt
c) opplæringstilbud
d) fylkesavdelingenes økonomi og ressurser.

Arbeidsgruppens medlemmer vil delta i 
arbeidet fram til landsmøtet i 2018. Med
lemmene er fra desember 2017 fordelt  
på to forberedende landsmøtekomiteer – 
komiteen for program og uttalelser og 
komiteen for vedtekter. 

Arbeidsgruppen har i 2017 bestått av: 
• Nina Neby Hansen, Sentralstyrets leder 

(fratrådte i november)
• Ken Gøran Skar, Sentralstyret
• Anne Nystuen, Sentralstyret
• Øyvind Bråthen, Buskerud  

(fratrådte den 23. mai)
• Lise Løkkeberg, Trøndelag
• Bente Heggø Olsen, Hordaland og  

Sogn og Fjordane
• Anita Sjøstrøm, Oslo og Akershus  

(nytt medlem fra 23. mai)
• Monica Myhre, VestAgder  

(nytt medlem fra 23. mai) 

Fylkesledersamlingen 
Fylkesledersamlingen ble arrangert den  
3. og 4. november på Thon Hotell Arena  
i Lillestrøm.

Alle ansatte og sentralstyret var invitert 
og det var 29 deltagere totalt. 14 av 15 
fylkesavdelinger var representert på 
samlingen.
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Temaer på samlingen var rapporten fra 
arbeidsgruppa, sentralstyrets arbeidsplan 
for 2018, regnskapsrutiner i fylkesavdelin
gene, samt status på nettsider og sosiale 
medier. Til å innlede om sosiale medier 
inviterte vi Nina Furu fra Webgruppen.

Samarbeid 
CPforeningen samarbeider med 82 andre 
brukerorganisasjoner gjennom medlemska
pet i Funksjonshemmedes Fellesorganisa
sjon (FFO). FFOs kongress valgte den 26. 
november generalsekretær Eva Buschmann 
fra CPforeningen som FFOs leder. Hun er 
valgt for to år. 

CPforeningen er medlem i studiefor
bundet Funkis. Rådgiver Kristin Benestad 
har deltatt i arbeidsgruppe som utvikler 
opplæringsmateriell om likemannsarbeid. 
Medlemskapet i FFO og Funkis gjelder både 
CPforeningen nasjonalt og fylkesavdelin
gene. 

Viktig er også samarbeidet i 4Nevro, der 

de andre organisasjonene er Norsk  
Parkinsonforbund, Norsk Epilepsiforbund 
og MSforbundet. CPforeningen nasjonalt 
er medlem av Hjernerådet, som består av 
brukerorganisasjoner, profesjonsorganisa
sjoner og forskere. 

CP Norden
CP Norden består av CPorganisasjoner i 
fem av de nordiske landene. Det gjennom
føres årlig et temamøte, som forberedes  
av en arbeidsgruppe bestående av ansatte  
i medlemsorganisasjonenes sekretariater 
eller styrerepresentanter for de som ikke 
har eget sekretariat. Årets møte var lagt til 
Island, og tema var overgang til voksenlivet. 
CPU deltok med to representanter som holdt 
innledning. I tillegg deltok tre andre repre
sentanter fra sekretariatet og sentralstyret. 
CP Norden fikk støtte fra Nordens Velferds
senter, tilskuddet forvaltes av vertsorganisa
sjonen CP Island. 

Fylkesavdeling Styreleder Medlemmer Medlemmer Medlemmer  
   2015 2016 2017

 
Østfold Vera Eriksen 228 220 225
Oslo og Akershus Trond Espen Hansen  1177 1182 1226
Hedmark og Oppland Kristin Kopstad 280 299 314
Buskerud Øyvind Bråthen 284 290 296
Vestfold Ingrid Lang 262 260 268
Telemark Frank Robert Hübenbecker 155 163 179
AustAgder Ingvild Skarsem Jonassen 113 124 126
VestAgder Monica Myhre 152 159 155
Rogaland Irene Hovland 435 449 460
Hordaland Sogn og Fjordane Bente Heggø Olsen 561 580 576
Møre og Romsdal Ken Gøran Skar 207 208 209
Trøndelag Lise Løkkeberg 558 579 629
Nordland Kristin Gjærde 171 193 223
Troms Tanja Steen 165 170 166
Finnmark Evalill Larsen 57 57 64
Utlandet  3 3 5
Sum  4808 4936 5121

Fylkesavdelingene og medlemsutvikling
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LIKESTILLING OG MILJØ

Det er ansatt seks kvinner og en mann i 
sekretariatet, i alt 6,7 årsverk. Sykefraværet 
var på 2,21 %. Det var ikke alvorlige skader 
eller ulykker knyttet til virksomheten. 
Arbeidsmiljøet vurderes som godt. 

CPforeningen oppfordrer alle kvalifiserte 
søkere til å søke utlyste stillinger, uavhengig 
av alder, kjønn, nasjonalitet eller etnisk 

Årsregnskapet omfatter CPforeningen 
nasjonalt, som er en frivillig og demokratisk 
oppbygd organisasjon av og for mennesker 
med cerebral parese og andre lignende 
nevrologiske tilstander. CPforeningen  
har ikke økonomisk vinning som formål. 
Organisasjonens sekretariat holder til  
i Bergsalleen 21 i Oslo. 

Årsregnskapet omfatter ikke fylkesavde
lingene, fordi de etter vedtektene er selv
stendige økonomiske enheter. Det som 
framkommer av fylkesavdelingenes 
økonomi i regnskapet gjelder kun 
overføringer fra CPforeningen nasjonalt. 
Regnskapet for 2017 viser et overskudd  
på kr 2 043 286,

CPforeningen presenterer sitt års
regnskap for 2017 i henhold til regnskaps
standard for ideelle organisasjoner. 

Brutto inntekter var kr 20 057 103 i 2017. 
Av dette utgjorde offentlige tilskudd 

kr 6 255 978. Tilskuddet til drift av 
funksjonshemmedes organisasjoner fra 
Bufdir utgjorde i 2017 kr 2 530 365.

CPforeningen brukte kr 12 978 887 på 
CPforeningens formål. Administrasjons
kostnadene utgjorde kr 4 602 641.

Eksponering mot markedsrisiko
CPforeningen hadde ved utgangen av 2017 
plassert kr 128 844 645 i markedsbaserte 

ØKONOMISKE HOVEDLINJER 

finansierte omløpsmidler, aksjer og eien
domsfond.

Midlene knytter seg til salg av CPforenin
gens eiendom på Berg gård i Oslo i 2008. 
Alle plasseringer er sammensatt med tanke 
på sikkerhet, risikospredning og likviditet. 

Midlene forvaltes i samsvar med sentral
styrets vedtatte strategi og investerings
instruks. Sentralstyret har vært opptatt  
av at kapitalforvalter har vedtatt etiske 
retningslinjer som sikrer at plassering i 
markedsbaserte aksjefond og andre fond 
skal følge etiske retningslinjer. Det er årlige 
møter med kapitalforvalter.

Avkastningen fra finansporteføljen har 
gir et vesentlig tilskudd til CPforeningens 
drift og medlemstilbud. 

Midler plassert i aksjer og rentebærende 
papirer innebærer eksponering mot 
markedsrisiko. Det vil være variasjon i 
kapitalinntekter i takt med endringer i 
aksje og finansmarkedet. Store svingninger 
må forventes å forekomme. 

CPforeningen skal kunne drives også i 
framtiden. I budsjett og planlagte aktiviteter 
fremover er det tatt høyde for potensielt 
verditap på investeringene samt generell 
prisvekst. 

CPforeningen har god likviditet og det  
er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer 
likviditetsrisikoen. 

bakgrunn og funksjonsevne. Arbeidsplassen 
tilpasses ved behov. Sosialt mangfold og 
inkludering er viktig for CPforeningen, noe 
som framgår av CPforeningens program. 

CPforeningen forurenser ikke det ytre 
miljø, utover det som følger av reise knyttet 
til møter og arrangementer. 
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1

 1   STORSAMLING: 
Storsamlingen hadde ti 
kurstilbud, her deltakere 
på kurset «For deg 
mellom 13 og 18 år  
som har usynlig CP».
(Foto: Wanda Nathalie 
Nordstrøm)

 2  C-PODDEN: 
Psykologistudent 
Christian Moe Karlsen 
blir intervjuet av 
deltakere på «Workshop 
C-Podden» i Storsam-
lingen. (Foto: Wanda  
Nathalie Nordstrøm)

2
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AKTIVITETSREGNSKAP 

  Regnskap Budsjett Oppnådd Regnskap
 Note 2017 2017 i % 2016

Anskaffede midler     
Medlemskontingent  772 501 800 000 96,56 % 774 296
     
Offentlige tilskudd 11 6 255 978 6 550 000 95,51 % 6 281 056
Andre tilskudd 11 2 848 550 2 600 000 109,56 % 2 532 152
Sum tilskudd  9 104 528 9 150 000 99,50 % 8 813 208
     
Innsamlede midler og gaver 12 58 545 30 000 195,15 % 521 655
     
Aktiviteter som oppfyller CPforeningens formål 13 1 309 627 1 859 624 70,42 % 1 094 267
Aktiviteter som skaper inntekter  0 0  500
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter  1 309 627 1 859 624 70,42 % 1 094 767
     
Andre inntekter  114 672 105 000 109,21 % 70 563
     
Finans og investeringsinntekter 8 8 697 229 6 444 509 134,96 % 6 931 371
     
Sum anskaffede midler  20 057 103 18 389 133 109,07 % 18 205 860

Forbrukte midler      

Kostnader til anskaffelse av midler  430 843 489 916 87,94 % 354 430
     
Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse 
av CPforeningens formål 14 1 252 728 1 020 000 122,82 % 1 258 132
     
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 15 11 726 159 12 555 179 93,40 % 10 787 475
Kostnader knyttet til CP-foreningens formål  12 978 887 13 575 179 95,61 % 12 045 607
   
Administrasjonskostnader 2 4 602 641 4 042 310 113,86 % 4 924 033

Annen finanskostnad  1 446 2 000 72,29 % 1 612
     
Sum forbrukte midler  18 013 817 18 109 405 99,47 % 17 325 682

Årets aktivitetsresultat  2 043 286 279 728 730,45 % 880 177
     
Disposisjon av årets resultat 4    
Vedlikehold grunnkapital  2 932 016   3 817 063
Overført annen formålskapital  888 730   2 936 886
     
Sum disponert  2 043 286   -880 177
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BALANSE

  Note 2017 2016

Eiendeler
Anleggsmidler      

Leiligheter  1 521 299 1 023 559
Andre driftsmidler  973 912 1 258 201
Sum driftsmidler 7 2 495 211 2 281 760

Finansielle anleggsmidler      

Investering i aksjer og andeler  1 000 1 000
Sum finansielle anleggsmidler 9 1 000 1 000

      
Sum anlegggsmidler  2 496 211 2 282 760

      
Fordringer 3   
Kundefordringer  36 966 116 737
Andre fordringer  123 996 113 920
Sum fordringer  160 961 230 656

Investeringer 8   
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter  128 844 645 126 651 133
Sum investeringer  128 844 645 126 651 133

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 3 453 454 3 063 382

Sum omløpsmidler  132 459 060 129 945 171
     
Sum eiendeler  134 955 271 132 227 931

Formålskapital og gjeld     
Annen formålskapital med selvpålagt restreksjoner 4 120 212 666 117 280 650
      

Annen formålskapital 4 12 077 408 12 966 137
Sum formålskapital  132 290 074 130 246 787

Kortsiktig gjeld     
Leverandørgjeld  583 527 600 753
Skattetrekk og andre trekk  224 256 239 787

Annen kortsiktig gjeld  1 857 413 1 140 604
Sum kortsiktig gjeld 5, 10 2 665 197 1 981 144

Sum gjeld  2 665 197 1 981 144
     
Sum egenkapital og gjeld  134 955 271 132 227 931
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NOTER  

Note nr. 1 Regnskapsprinsipper  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk for idelle organisasjoner.   
   
Konsolideringsprinsipper   
Regnskapet omfatter foreningsregnskapet for CPforeningen 
nasjonalt. Landsmøtet har godkjent tilsluttet tre undergrupper for 
sjeldne diagnoser, og Ålesund og Sunnmøre hjelpelag. Underlagt 
CPforeningen nasjonalt er 15 fylkesavdelinger som etter vedtek
tene står ansvarlig for egen økonomi. Fordi fylkesavdelingene, 
undergrupper og Ålesund og Sunnmøre hjelpelag står ansvarlig  
for egen økonomi, er regnskapet derfor ikke konsolidert.   
 
Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring    
Medlemsinntekter regnskapsføres når de mottas. Offentlige 
tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med 
forbruket av midler knyttet til den støttede aktivitet. Ikke inntekts
førte tilskudd regnskapsføres i balansen som en forpliktelse under 
Forskudd tilskuddsmidler. Tliskudd og gaver fra andre givere og 
opptjente inntekter fra aktiviteter inntektsføres når organisasjo
nen har juridisk rett til tilskuddet eller gaven.    
     
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler  
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
annleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etablerings
tidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifise ring av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge klassifisert 
lagt til grunn. Anleggmidler er vurdert til anskaffelseskost, men 
nedskrevet til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være 
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler  
er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig 
verdi som følge av renteendringer.     
       
Fordringer    
Utestående fordringer er bokført til pålydende redusert for 
påregnelig tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell 
vurdering av fordringene.     

Kortsiktige plasseringer   
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløps
midler) er i regnskapet vurdert til markedsverdi pr. 31.12.2017.  
       
Kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer
For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer brukes 
markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen tilsvarer markedsver
dien av investeringene pr. 31.12. Mottatte utdelinger, og realiserte 
og urealiserte gevinster/tap, resultatføres som finansposter.  
        
Pensjoner
Pensjonsordningen Cerebral Pareseforeningen har i Statens 
Pensjonskasse fremstår for de ansatte som en såkalt ytelsesplan, 
dvs. at de har krav en fremtidig pensjon basert på ll.a. opptjenings
tid og lønn på pensjoneringstidspunktet. Det foreligger dermed for 
arbeidsgiver i prinsippet en forpliktelse overfor de ansatte til å yte 
denne pensjonen. Statens Pensjonskasse har ikke tilstrekkelig 
infor masjon tilgjengelig til at det lar seg gjøre å beregne en slik 
forpliktelse, og således behandles ordningen som en ytelsesplan  
regnskapsmessig. Etter anbefalt praksis i Norge kan slike pensjons
planer i dette tilfellet behandles som en tilskuddsplan regnskaps
messig, som i praksis vil si at periodens pensjonskostnad er lik 
periodens tilskudd. Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjons
ordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningens 
pensjonsordning oppfyller kravene etter denne loven. Netto 
kostnad for Cerebral Pareseforeningen kr 379 948 i 2017 og  
kr 386 068 i 2016.      

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3–3a bekreftes dat at forutsetnin
gen om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger 
resultatet for 2017 og budsjett for landsmøteperioden. CPforenin
gen er i en sunn økonomisk stilling.     
 
Note nr. 2 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.  
Lønnskostnadene består Regnskap Budsjett Regnskap
av følgende poster: 2017 2017 2016 
Lønn og påløpte feriepenger 5 876 834 4 243 812 6 197 622
Arbeidsgiveravgift 874 030 640 677 886 402
Pensjonsordning 
for 7 fast ansatte 379 948 350 000 386 068
Andre personalkostnader 82 441 70 000 57 495
  7 213 253 5 304 489 7 527 587
Overf. andre kostnader 4 643 287 2 739 589 5 011 573
Personalkostnader 2 569 966 2 564 900 2 516 014 
     
Gjennomsnitt antall årsverk 6,7  6,7
I tillegg kommer lønnskostnader til prosjektstillinger og tidsbe
grensede oppdrag knyttet til leirene,  likemannsamling etc. samlet 
tilsvarer det ca. 6 årsverk.     
     
  Regnskap Budsjett Regnskap
Administrasjonskostnader  2017 2017 2016 
Personalkostnader 2 569 966 2 564 900 2 516 014
Andel av felleskostnader 
63 % av andre driftskostnader 1 398 807 1 012 410 1 472 250
Andre administrative kostnader 
(Styremøter, landsmøte, 
komiteer, kontingenter) 633 868 465 000 935 770
  4 602 641 4 042 310 4 924 033

  Regnskap Budsjett Regnskap
Revisor  2017 2017 2016 
Revisjonstjenester 
CPforeningen nasjonalt 150 888 150 000 150 947
Revisjonstjenester  
fylkesavdelingene 50 000  76 413
Revisjon rapporter  
og søknader m.v. 37 781  
Annen bistand  
CPforeningen nasjonalt 58 209  
Annen bistand 
fylkesavdelingene 17 500  
     
     
Godtgjørelser 2017  Daglig leder Styret 
Lønn, provisjon  757 890 71 724
Pensjonsutgifter  83 368 
Annen godtgjørelse  14 254  

Note nr. 3 Kundefordringer / andre fordringer   
Kundefordringer er vurdert til pålydende. Andre fordringer er 
vurdert til pålydende. Ingen del av utestående fordringer har  
forfall senere enn ett år etter regnskapsårets utgang.   
    
Note nr. 4 formålskapital    
 Formålskapital med Annen for- Sum for-
  selvpålagt restreksjon formålskapit. målskapital
Pr. 01.01.  117 280 650   12 966 137  130 246 787
Overført fra annen 
 egenkapital  2 932 016 0
Overført til formålskapital  
med  selvpålagt restreksjon  2 932 016   2 932 016 
Overført årets resultat  2 043 286 
Pr. 31.12. 120 212 666 12 077 408 132 290 074
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Note nr. 5 Gjeld       
 Ingen del av foreningens gjeld har forfall senere en 5 år etter regnskapsårets utgang.       

Note nr. 6 Bundne midler       
 Av innestående i bank er kr. 231 874,88 bundne skattetrekksmidler.       

       
Note nr. 7 Driftsmidler       
 Bokført verdi Tilgang Avgang Årets  Bokført verdi Økonomisk Avskrivnngs 
 01.01.   avskrivning 31.12. levetid metode 
Leiligheter 1 023 559 497 740   1 521 299 50–100 år ingen
Inventar 422 310   105 578 316 733 3–5 år saldo
Kontormask. 3 093   773 2 320 3–5 år saldo
Hjemmeside 507 884 18 688  131 643 394 928 3–5 år saldo
EDB maskin 324 914   64 983 259 931 3–5 år saldo
Sum 2 281 760 516 428 0 302 976 2 495 211  

Foreningens leiligheter for utleie i Hovseterveien 68b i Oslo har en betydelig merverdi og består av: En leilighet på 27 kvm. To leiligheter på 40 
kvm. En leilighet på 78 kvm.       

       
Note nr. 8 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler       
 Kostpris Bokført verdi Tilgang Uttak Realisert Urealaisert Bokført verdi 
  01.01.   - tap/gevinst - tap/gevinst 31.12.
DnB ASSET  
MANAGEMENT 87 000 000 72 000 000 0 6 500 000   65 500 000
Tidligere års avkastning      54 651 133 
Årets avkastning      8 693 511 63 344 645
Sum 87 000 000 72 000 000 0 6 500 000 0 63 344 645 128 844 645
       

Beholdning:     01.01.17  31.12.17
Aksjer omløp     46 741 959 5 203 190 51 945 149
Obligasjoner/sertifikater, omløp    79 905 602 3 009 753 76 895 849
Bankinnskudd     3 572 75 3 647
Sum     126 651 133 2 193 512 128 844 645
       
Resultat:       
Innbetalt kapital     72 000 000 6 500 000 65 500 000
Avkastning     54 651 133 8 693 511 63 344 645
Sum     126 651 133 2 193 511 128 844 645
       
 Cerebral Pareseforeningen har plassert kr 128 844 644,61 i markedsbaserte aksjer, obligasjoner og eiendomsfond. Alle plasseringene er i 
verdipapirfond og er sammensatt med hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og etiske hensyn, i samsvar med sentralstyrets vedtatte 
retningslinjer.  Cerebral Pareseforeningen har etter anbudsrunde inngått avtale om aktiv forvaltning av kapitalen med DNB Asset Manage
ment. Avtalen er inngått med tanke på et langsiktig samarbeid, men skal allikevel kunne sies opp med maksimum 6 måneders varsel fra 
CPforeningens side.       
       
Resultatregnskap     Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016
Renteinntekter bank     76  132
Renteinntekter/kostnader verdipapirer    1 848 354  2 149 452
Gevinst ved salg av verdipapirer    3 723 476  1 931 963
Verdiendring verdipapirer     3 133 822  3 244 302
Tap ved salg av verdipapirer     12 215  416 041
Transaksjonsgebyr/depotkostnad    2  2
Resultat     8 693 511  6 368 509  6 909 806

Renteinntekter     3 717 76 000 21 566

Sum finans og investeringsinntekter    8 697 229 6 444 509 6 931 371
              
Note nr. 9 Aksjer       
Aksjer og andeler er bokført til kostpris. Foreningen eier 8 aksjer i Norservice Eiendom AS      

 
Note nr. 10 Annen kortsiktig gjeld      
      2017 2016
Leverandørgjeld      583 527 600 753
Skattetrekk og andre trekk      224 256 239 787
Skyldig arbeidsgiveravgift      270 531 233 123
Periodisering (inntekter som gjelder neste år)     851 772 201 512
Skyldige feriepenger      735 111 705 969
      2 665 197 1 981 144
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Note nr.11 Tilskudd
  Regnskap  Budsjett  Regnskap 
Offentlige tilskudd 2017 2017 2016
Driftstilskudd fra Bufdir 2 530 365 2 200 000 2 300 332
Leirtilskudd fra Bufdir 2 750 000 3 250 000 2 700 000
Andre tilskudd fra Bufdir 0  
Tilskudd fra Helsedirektoratet 0 200 000 200 000
MVA kompensasjon 975 613 900 000 1 080 724
Sum offentlige tilskudd 6 255 978 6 550 000 6 281 056

       
  Regnskap  Budsjett  Regnskap
Andre tilskudd 2017 2017 2016
Extrastiftelsen 201 890 0 202 800
Norsk Tipping spilloverskudd 2 218 260 1 500 000 1 759 040
Utdanningsdirektoratet   335 970
Barentssekreteriatet 330 000  
Lions Club Oslo  0 40000
Kompetanse Norge   50000
VOX Nasjonalt fagorgan for  
kompetansepolitikk 3 200  0
Tilskudd Studieforbundet 101 600 100 000 107 480
Tilskudd  
Nordens Valfardscenter 0 0 36 862
Sum andre tilskudd 2 848 550 1 600 000 2 532 152

        
Note nr.12 Gaver
  Regnskap  Budsjett  Regnskap 
  2017 2017 2016
Testamentarisk gave 32 648  518 955
Andre gaver 25 897 30 000 2 700
Sum gaver 58 545 30 000 521 655
    

   
Note nr. 13 Inntekt av aktiviteter som oppfyller 
CP-foreningens formål
  Regnskap  Budsjett  Regnskap 
  2017 2017 2016
Deltakeravgift leirene 400 500 550 000 400 500
Deltakeravgift seminar  
og lignende 588 150 795 000 276 240
Inntekter annonser/sponsing 45 000 160 000 78 375
Leieinntekter leiligheter 275 977 354 624 339 152
  1 309 627 1 859 624 1 094 267

       
Note nr. 14 Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av 
CP-foreningens formål
  Regnskap  Budsjett  Regnskap 
  2017 2017 2016
Tilskudd fylkesavdelingene 615 000 600 000 645 000
Prosjekt Extrastiftelsen 168 352 0 178 981
Refundert MVA kompensasj.  
fylkesavd. 155 316 100 000 128 992
Medl.kont. tilbakeført  
fylkesavdelingene 309 060 320 000 305 159
Prosjekttilskudd eksterne  
søknader 5 000 0 0
  1 252 728 1 020 000 1 258 132
    
   

Note nr. 15 Kostnader til aktiviteter som oppfyller 
formålet
  Regnskap  Budsjett  Regnskap 
  2017 2017 2016
Kostnader leirer 4 223 651 4 504 149 4 212 214
Fylkeslederkonferanse 173 052 160 000 181 335
CPskolen 120 345 450 000 193 160
Oppfølging av  
fylkesavdelingene 635 499 603 799 630 317
Rådgivningstelefon 447 909 410 489 448 298
Informasjon 1 617 445 1 535 253 1 711 722
Likemannsamling 1 410 223 1 236 830 1 245 888
Fagkonferanse 506 671 736 830 589 511
Andre samlinger og  
egne prosjekt 1 322 477 1 250 000 824 419
Profilering 1 268 887 1 667 830 750 612
  11 726 159 12 555 179 10 787 475

Note nr. 16 Fordeling av felleskostnader  
Alle ansatte i Cerebral Pareseforeningen er ansatt for å arbeide 
med en eller flere formålsaktiviteter, og kostnaden for disse per
sonene er fordelt på de ulike aktivitetene.   
 
  Regnskap  Budsjett  Regnskap 
  2017 2017 2016 
Fylkesavdelingene 524 483 523 449 513 472
Leirene 524 483 523 449 513 472
Rådgivningstelefon 314 690 314 069 308 083
Informasjon 996 517 994 553 975 597
Likemannsamling 104 897 104 690 102 694
Fagkonferanse 104 897 104 690 102 694
Profilering 104 897 104 690 102 694
Administrasjon 2 569 966 2 564 900 2 516 013
    
   
Note nr. 17 Artsinndeling   
  Regnskap  Budsjett  Regnskap 
Inntekter 2017 2017 2016 
Tilskudd offentlige 6 255 978 6 550 000 6 281 056
Tilskudd andre 2 848 550 2 600 000 2 532 152
Gaver og bidrag 58 545 30 000 522 155
Andre inntekter 2 196 801 2 764 624 1 939 126
Sum inntekter 11 359 875 11 944 624 11 274 489

Kostnader:    
Varekostnader 308 319 254 916 279 051
Lønnskostnader 5 316 552 5 205 818 7 527 586
Avskrivning 302 976 225 000 392 324
Andre driftskostnader 10 831 795 11 303 000 7 841 977
Kontante bidrag 1 252 728 1 020 000 1 283 132
Sum kostnader 18 012 371 18 008 734 17 324 071
 
Driftsresultat 6 652 497 6 064 110 6 049 582
Renteinntekter 3 717 76 000 21 566
Verdvurdering finansielle  
omløpsmidler 8 693 511 6 368 509 6 909 805
Nesdkrivning aksjer 0 0 
Rentekostnader 1 446 2 000 1 612
Netto finansposter 8 695 783 6 442 509 6 929 759
Årsresultat 2 043 286 378 399 880 177
     
 Disponering av resultat    
Overført til/fra FK  
m/selvpål. restr. 2 932 016  3 817 063
Overført til/fra nenen  
formålskapital 888 730  2 936 886
Sum disponert -2 043 286  -880 177
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