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Ny logo og nytt design av nettsidene har 
vært store og ressurskrevende oppgaver. 
Lanseringen skjedde i første kvartal. Det ble 
lagt ned et stort arbeid med innholdsproduk
sjon. Cp.no skal gi leserne oppdatert infor
masjon og ny kunnskap om CPdiagnosen. 

I 2016 har temaet hjernehelse preget det 
interessepolitiske arbeidet. CPforeningen 
har vært både initiativtaker og pådriver  
i arbeidet. Det er forventet at Helse
direktoratets statusrapport om hjernehelse 
vil legge grunnen for en ny satsing. CP 
foreningen har sammen med andre bruker
organisasjoner og Hjernerådet, bidratt til  
å løfte temaet interessepolitisk. 

Første del av 2016 var preget av arbeidet 
med CPforeningens program. Dette er et 
styringsdokument som legger rammene for 
arbeidet de neste to årene. En arbeidsgruppe  
oppnevnt av sentralstyret førte til at fylkes
avdelingene ble involvert i prosessen, og 
bidro selv med tekstlige innspill til program
met. Arbeidsgruppen utarbeidet også flere 
uttalelser som ble behandlet av landsmøtet. 
Gjennom dette arbeidet ønsket sentralstyret 
å legge til rette for debatt om viktige interes
sepolitiske temaer, og samle organisasjonen 

om et tydelig program for de neste to årene. 
For første gang møtte ungdomsnettverket på 
landsmøtet. CPU har utviklet seg til å bli en 
tydelig interessepolitisk stemme som evner  
å rekruttere flere unge medlemmer. 

Høsten 2016 ble det opprettet en arbeids
gruppe som skal følge opp viktige landsmøte
vedtak om hvordan organisasjonen skal 
ut vikles videre. Arbeidsgruppen ut reder  
om det er behov for endringer i sekre tariatets 
oppfølging av fylkesavdelingene, hvordan 
foreningen skal styrke tillitsmanns opp
læringen og en eventuell øking av den 
økonomiske støtten til fylkesavdelingene. 
Gruppens arbeid vil pågå i hele landsmøte
perioden og involvere hele organisasjonen. 

Større nasjonale medlemsarrangementer 
som sommerleirene og Storsamlingen har 
også preget året. For første gang sto barn  
på venteliste for plass på sommerleir. 
Offentlige tilskudd holdt ikke tritt med 
pågangen fra medlemsgruppen. For ungdom 
og voksne har normalen de siste årene vært 
å stå over neste år, når de ett år fikk plass  
på leir. CPforeningen har som en av få 
organisasjoner fått tilskudd til sommerleir 
for voksne med store hjelpebehov. 

EN TYDELIGERE ORGANISASJON

Vi jobber for å 
bedre tilbudet 
og livsvilkårene 
for personer 
med cerebral 
parese og deres 
pårørende

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 

driver medlemstilbud og arrangerer likemannsaktiviteter lokalt. Fylkes avdelingenes 

arbeid og alle likemannsaktivitetene foregår på frivillig basis. CP-foreningen  

nasjonalt har likemenn som svarer på medlemshenvendelser fra hele landet  

og en rådgivningstelefon som svarer på henvendelser i kontortiden.  
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INTERESSEPOLITIKK

I 2016 har sentralstyret prioritert interesse
politikk.

Første halvdel av 2016 var preget av 
programarbeid og utvikling av ny politikk.  
I forkant av landsmøtet i juni ble det satt 
ned en forberedende komité som laget 
forslag til fire uttalelser, samt et omfattende 
interessepolitisk program for 2016–2018. 
Det ble lagt til rette for debatt ved å sende 
programutkastet på høring til alle fylkes
avdelinger. I tillegg ble det arrangert et 
«interessepolitisk verksted» for alle dele
gatene på landsmøtet.

I andre halvdel av 2016 ble det først og 
fremst arbeidet med prioriterte hovedsaker; 
helse, arbeid og skole.

Initiativ for hjernehelse
Dette året ble begrepet hjernehelse tatt  
i bruk. Hensikten var å løfte fram pasient
gruppen innen nevrologi. Sammen med 
andre brukerorganisasjoner har CP 
foreningen gått i bresjen for en handlings
plan om hjernehelse.

Det lyktes å få Stortinget med via  
bud sjettinnstillingen til Helse og  
omsorgs komiteen for 2016: «Komiteen 
 ber departementet vurdere utarbeidelsen 
av en overordnet strategi for å møte 
helseutfordringene på dette området.»

Helsedirektoratet fikk i oppdrag å ut
arbeide en statusrapport om hjernehelse  
i kommune og spesialisthelsetjenesten.  
7. juni arrangerte Hjernerådet et innspills
møte for organisasjonene. Seniorrådgiver 
Randi Væhle presenterte foreningens syn 
med følgende punkter: Behov for nasjonale 
faglige retningslinjer, at oppfølging gjennom 
kunnskapsbasert oppfølgingsprogram gir 
resultater når CPOPprogrammet følges,  
at systematisk og kunnskapsbasert opp
følgings  program også må gjelde voksne  
og at det trengs mer kunnskap. 

Under Arendalsuka 2016 var hjernehelse 
tema for et debattmøte med overskriften 
«Hjernen er toppen av kroppen, men langt 
nede på prioriteringslisten. Veien fra vilje til 
handling». Arrangementet var et samarbeid 
mellom MSforbundet, Parkinsonforbundet, 

Epilepsiforbundet og CPforeningen. Inn
ledere var blant annet Ole Frithjof Norheim, 
professor i medisinsk etikk ved Universite
tet i Bergen og leder av Prioriteringsutval
get. Han snakket om kronisk syke med 
nevrologiske sykdommer og hvilke utfor
dringer de har i prioriteringskampen.  
I påfølgende paneldebatt deltok stortings
representantene Kristin Ørmen Johnsen (H), 
Olaug Bollestad (KrF) og Freddy de Ruiter 
(AP). 

CPforeningen har vært representert med 
generalsekretær Eva Buschmann i arbeidet 
med statusrapporten. Hun har deltatt i 
referansegruppen og i Helsedirektoratets 
dialogmøte. I tillegg har hun gitt innspill til 
en kartlegging som er foretatt av Rambøll 
på oppdrag fra direktoratet. Helsedirektora
tets statusrapport ble overlevert departe
mentet i februar 2017.

Opptrappingsplan for  
habilitering og rehabilitering og  
fjerning av diagnoselisten
I august sendte Helse og omsorgs departe
mentet ut et forslag om å fjerne den såkalte 
diagnoselisten, der retten til gratis fysio
terapi inngår. Samtidig ble det foreslått  
at egenandelstak 2 ble senket til rundt  
kr 2000 for å hindre en for stor egenandels
byrde. CPforeningen leverte en hørings
uttalelse der det ble argumentert for å 
beholde diagnoselisten. 

Forslaget til statsbudsjett for 2017 inne
holdt «Opptrappingsplan for habilitering og 
rehabilitering». Saken skapte stort engasje
ment fordi opptrappingsplanen inneholdt 
beskjedne tiltak og var koblet til forslaget 
om å fjerne diagnoselisten. Sammen med 
flere organisasjoner og FFO, tok CPforenin
gen initiativ til å få politisk oppslutning om 
å beholde diagnoselisten. Saken fikk støtte 
fra et flertall på Stortinget ved partiene 
Venstre, KrF og AP, men saken ble forhand
let bort i budsjettforliket mellom Venstre, 
KrF og regjeringspartiene. 

  GLAD GJENG: 
Irene Godager og Nina 
Darell Arvesen jubler for 
egen innsats under 
sommerleirens 
olympiade.
(Foto: Wanda Nathalie 
Nordstrøm)

CP-foreningens 
overordnede 
mål er sam-
funnsmessig 
likestilling og 
deltakelse for 
mennesker med 
cerebral parese 
og andre 
lignende  
nevrologiske 
diagnoser.
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behov for kontinuerlig tilsyn og pleie,  
kunne innvilges pleiepenger. 

I en skriftlig merknad til Arbeids og 
sosialkomiteen ble følgende tatt opp: 
• Sikre at regelverket som angir varighet 

på ytelsen gir mulighet for unntak i 
tilfeller der familien har et barn med 
progredie rende og alvorlig funksjonsned
settelse.

• Sikre at ordningen kan gjelde til barnet er 
fylt 20 i tilfeller hvor barn med 
utviklings hemming eller alvorlig sykdom 
blir boende hjemme

• Sikre at beregningen av pleiepenger 
beholdes slik ordningen er i dag

Saken ble i forkant av stortingshøringen 
drøftet i et felles møte med andre bruker
organisasjoner, etter initiativ fra Norsk 
Epilepsiforbund. Saken følges opp i 2017  
når endelig forslag er oversendt fra  
regjeringen til Stortinget.

Oversikt over vedtatte uttalelser  
på landsmøtet 2016 
• Alle barn har rett til et tilpasset  

skoletilbud
• Vi krever økt satsning på varig  

lønnstilskudd!
• CPdiagnosen krever spesialister!
• Økt fokus på psykisk helse og CP

Tilpasset opplæring og kvalitet  
i det spesialpedagogiske tilbudet
Utdanningsdirektoratet utarbeidet i 2016  
en veileder for den som har, eller skal ha 
elever med behov for alternativ og supple
rende kommunikasjon (ASK) i skolen. 
CPforeningen deltok i utviklingsarbeidet 
gjennom en referansegruppe. I samarbeid 
med erfarne foreldre i fylkesavdelingen 
Oslo og Akershus ble det gitt skriftlige 
innspill da materiellet var på høring. 

ASK ble også tematisert i Lørdagsrevyen 
på NRK 30.april der generalsekretær Eva 
Buschmann uttalte seg om tilgangen på 
hjelpemidler og assistanse for barn som  
har behov for ASK. 

Under Kirke, utdannings, og forsknings
komiteens budsjetthøring etterlyste CP 
fore ningen satsing på et tilpasset peda
gogisk tilbud for barn med funksjonsned
settelser, både i barnehage og skole. 

Følgende ble tatt opp i høringen: 
• Tiltak for å bedre tilbudet om spesial

pedagogisk hjelp i hele skoleløpet. 
• Sikre at kvaliteten i spesialpedagogiske 

tilbud styrkes gjennom økt bruk av 
kvalifisert pedagogisk personale i  
undervisning og veiledning

• Etterlyse en veileder  for hvordan barn  
i barnehage som trenger ASK skal følges 
opp slik at tidlig innsats understøttes

• Etterlyse hvordan barn som har behov 
for ASK blir fulgt opp i skolen, blant 
annet hvordan den nye veilederen om 
ASK er innarbeidet 

• Presisere at barnehagenes arbeid mot 
mobbing og sosial utestengelse skal 
inneholde et særskilt fokus på å fore
bygge mobbing av barn med funksjons
nedsettelse

• Satsingen på økt lærertetthet i ungdoms
skolen må videreføres

• Støtte forslaget om tidlig innsats gjennom 
økt lærerinnsats på 1. – 4. trinn

CPforeningens sekretariat deltok i nett
verksmøte i FFO sammen med andre 
organisasjoner, der fagtemaet var å styrke 
arbeidet med skole og utdanning.   

Inkludering i arbeid
I 2016 ble det også arbeidet med temaer  
innenfor arbeids og sosialfeltet. Tall og 

analyser fra prosjektet «På kanten av 
jobben» ble brukt videre i arbeidet med det 
interessepolitiske programmet og i uttalels
en «Vi krever økt satsning på varig lønns
tilskudd» som ble vedtatt på landsmøtet.

Med utgangspunkt i ny politikk ble det 
også gitt innspill til FFOs temahefte «Broer 
til arbeid. Hvordan få flere med funksjons
nedsettelser i arbeid», som ble lansert under 
Arendalsuka i august.

Den 18. oktober deltok rådgiver Kristin 
Benestad i muntlig høring i Arbeids og 
sosialkomiteen i forbindelse med stats
budsjettet. CPforeningen leverte skriftlig 
merknad. Det ble gitt innspill til organise
ringen av NAV, ordningen med varig lønns
tilskudd, ordningen med funksjonsassistent 
og varige tilrettelagte arbeidsplasser.

Arbeid var tema på CPUs samling den 
15.–18 oktober. Kristin Benestad innledet 
om CPforeningens interessepolitiske  
prioriteringer på arbeid og sosialfeltet, 
merknaden til Helse og sosial komiteen  
i forbindelse med statsbudsjettet, samt 
Arbeids og sosialdepartementets forslag  
til endringer i regelverket for arbeids
avklaringspenger. Mange av deltagerne 
hadde mange erfaringer med arbeids
avklaringsregelverket. Se også omtale  
under beskrivelsen av arbeidet i ungdoms
nettverket CPU. Med utgangspunkt  
i debatten på samlingen, ble det laget et 
høringssvar til Arbeids og sosialdeparte
mentet. I forbindelse med temaet «arbeids
avklaringspenger», innledet Stine Dybvig  
fra arbeidsgruppa i CPU om utdanning som 
arbeidsrettet tiltak.

Pårørendepolitikk
CPforeningen har prioritert pårørende, 
blant annet i programarbeidet.

Helsedirektoratet har i 2016 laget en 
veileder om pårørende i helse og omsorgs
tjenesten, hvor CPforeningen kom med 
innspill. Veilederen ble publisert på nett
sidene til Helsedirektoratet januar 2017.

Pleiepengeordningen
Pleiepengeordningen ble tatt opp i budsjett
proposisjonen. Den foreslåtte bevilgningen 
skulle gi utvidet rett til pleiepenger for 
foreldre i krevende omsorgssituasjoner.  
Slik skal også foreldre til barn med varig 
sykdom og funksjonsnedsettelse, og med 

Oversikt over avgitte merknader  
– Statsbudsjettet 2017
• Arbeids og sosialkomiteen 18. oktober
• Helse og omsorgskomiteen 20. oktober
• Kirke, utdannings og forsknings

komiteen 25. oktober

Oversikt over avgitte høringsuttalelser 
2016
• Sunnaas sykehus – Innspill til  

«Strategi 2030» 4. april 
• Utdanningsdirektoratet – Tilbakemelding 

på «Veileder om alternativ og supple
rende kommunikasjon – ASKveileder»  
9. mai

• Helse og omsorgsdepartementet –  
«Innføring av automatisk frikortordning 
for egenandelstak 2 og avvikling av 
sykdomslisten» 23. september

• Kulturdepartementet – «Fordeling  
av Norsk Tippings overskudd til  
samfunnsnyttige og humanitære 
organisa sjoner» 31. august

• Arbeids og sosialdepartementet –  
«Endringer i regelverket for arbeids
avklaringspenger (folketrygdloven, 
kapittel 11)» 28. oktober – høringen  
avgitt etter drøfting med CPU

CP-foreningen 
vil motarbeide 
alle former for 
diskriminering 
av funksjons-
hemmede  
og krever  
anerkjennelse 
av alle  
menneskers 
likeverd, like  
rett og like 
muligheter.
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FORSKNING OG UTVIKLING

Gjennom mange år har CPforeningen 
arrangert en årlig konferanse som retter  
seg mot fagpersonell, forskere og medlem
mer. Dette er en viktig møteplass som gir 
oversikt over den faglige utviklingen og 
tilfører ny kunnskap. I 2016 valgte CPfore
ningen å arrangere en konferanse i Nord
Norge sammen med brukerorganisasjoner 
og fagpersonell i nord og fra Russland. 

Konferanse om cerebral parese i Kirkenes
I 2016 fikk fylkesavdelingen i Finnmark 
tilskudd fra Barentssekretariatet til gjennom
føring av konferanse om cerebral parese. 
Konferansen ble arrangert i Kirkenes sam
men med russiske bruker organisasjoner og 
fagpersonell fra Murmansk og Koladistriktet. 
I søknaden var det lagt opp til at det prak
tiske arbeidet skulle planlegges og gjennom
føres av sekretariatet. Konferansen var en 
oppfølging av tidligere norskrussisk sam
arbeid i nord og ble gjennomført 20. og 21. 
april. Programmet var lagt opp som en 
engelskspråklig todagers konferanse med 
simultantolking til og fra russisk. Konfer
ansen hadde innlegg fra både norske og 
russiske brukere, fra norske og russiske 
fagpersoner og forskere fra Norge. 

Innledere og forskere var invitert for 
særskilt å redegjøre for situasjonen i den 

nordlige delen av Norge. Inntrykket var at 
faglig sett er ikke tilbudet i nord dårligere 
enn ellers i landet. Det er færre personer  
å forholde seg til og dermed mulighet for 
tettere samhandling mellom kommunene  
og spesialisthelsetjenesten. Forutsetningen 
er at fagpersonell får tilgang på kunnskaps
oppsummeringer og muligheten til faglig 
utvikling.

De russiske deltakerne viste stort initiativ 
og interesse for temaene i konferansen. 
Organisasjonenes representanter tok til 
orde for at samarbeidet bør videreføres.  
De ga uttrykk for at noen av tiltakene og 
løsningene vi har i Norge gir inspirasjon  
til å fortsette sitt arbeid i Russland. 

I alt var det 90 deltakere på konferansen, 
hvorav 30 var russiske. 

Deltakelse i internasjonal CP-konferanse
Den 1.–4. juni var CPforeningen represen
tert på den internasjonale barnenevrologi 
og CPkonferansen i Stockholm ved Randi 
Væhle, Marit Gullien, Kristin Benestad og 
Eva Buschmann.

CPforeningen bidro med en egen poster 
«At the Brink of leaving work». Denne 
posteren oppsummerte noen av de viktigste 
resultatene fra foreningens arbeidsprosjekt 
i 2015 «På kanten av jobben». 

 

BRUKERMEDVIRKNING

Brukermedvirkning har vært prioritert  
i 2016. Det  ble innhentet oversikt over 
brukerrepresentanter i fylkesavdelingene. 
Disse fikk tilbud om opplæring i forbindelse 
med fylkesledersamlingen 2016. CPforenin
gen startet også arbeidet med å utvikle eget 
opplæringstilbud til brukerrepresentanter  
i foreningen.  

Flertallet av brukerrepresentanter fra 

CPforeningen oppnevnes ved en nomine
ring av representanter til FFO. Det er FFO 
som innstiller overfor eksempelvis NAV, 
helseforetak, kommuner og skolesektor. 

Brukermedvirkning på nasjonalt nivå  
har blitt stadig viktigere i forskning. Dette 
skyldes at forskningsprosjekter må doku
mentere at brukermedvirkning er vurdert 
når de søker økonomisk støtte. 

Med vår  
interessepolitikk 
ønsker vi  
å påvirke 
beslutnings-
takere slik  
at våre  
medlemmer 
sikres  
et likeverdig 
tjenestetilbud 
uavhengig av 
bosted eller 
livssituasjon.

  FOR STORE OG 
SMÅ: CP-foreningen 
arbeider for personer 
med CP i alle aldre og 
deres pårørende. 
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Det skjer mye likemannsarbeid rundt om i 
landet og all likemannsaktivitet i CPfore
ningen blir hvert år innrapportert til 
Barne, ungdoms og familiedirektoratet 
(BUFDIR). Sammen med medlemstall og 
antall fylkeslag, utgjør summen av alle 
likemenn og antall gjennomførte aktiviteter 
grunnlaget for statsstøtte. 

For 2016 kan vi rapportere 368 dager 
med gjennomført aktivitet og 71 likemenn. 
Med likemenn mener vi personene som er 
ansvarlige for gjennomføringen av aktivite
tene. De aller fleste likemenn er foreldre til 
barn med CP, eller unge og voksne som selv 
har CP.

Storsamling
CPforeningens største likemannssamling 
ble holdt for sjette år på rad på Thon Hotel 
Arena på Lillestrøm helgen 9.–11.septem
ber. Rundt 200 personer deltok, inkludert i 
underkant av 50 hjelpere, samt forelesere 
og arrangører. Teaterforestillingen  
«70 % normal» med skuespiller Kristin Grue 
berørte og engasjerte. I tillegg til plenums
foredrag fredag og søndag, ble det avholdt  
ti parallelle likemannskurs på lørdag.

I samarbeid med Frambu og Universitetet 
i Oslo ble det tilbudt kurs for foreldre og 
søsken (i alderen 10–16 år). Deltakerne 
hadde sagt ja til å delta i forsknings
prosjektet i regi av UiO. Det var tre  
foreldre og tre søsken som deltok. 

Søskenkurset «Jeg har CP  jeg har søsken. 
Hvordan gikk det – hvordan går det?» var  
et tilbud beregnet på voksne med CP. Kurset 

var populært og det var en erfaren like
mann i CPforeningen som var kursleder.

CPforeningen har de siste årene rettet 
oppmerksomheten mot det å ha «CP av  
og til». Kurset «Med lett CP i voksenlivet»  
viste seg å være svært populært.

Nytt av året var kurset for foreldre  
med barn i alderen 0–6 år. 
Det var sjette gangen CPforeningen  
arran gerte Storsamling. Det var rekord  
opp slutning og alle som ønsket fikk 
dessverre ikke mulighet. 

Rådgivningstelefonen
I 2016 var det ca. 80 noterte samtaler.  
I tillegg var det 15 henvendelser via epost. 
Det er stor variasjon i bakgrunnen for 
henvendelsene og de kommer fra alle 
aldersgrupper. Noe som er gjennomgående, 
er at vedkommende ikke føler de får 
forståelse for hjelpebehovet til barna eller 
seg selv.  Samtalene varer i alt fra 15 minut
ter til rundt en time.

Den nasjonale telefonkontaktordningen
CPforeningen hadde i 2016 24 nasjonale 
telefonkontakter, utnevnt av sentralstyret.
På nettsidene finnes kontaktinformasjon, 
samt informasjon om diagnose, erfarings 
og kompetanseområder for hver enkelt 
likemann. Alle telefonkontakter rapporterte 
hvert halvår til sentralstyret om antall 
henvendelser, hva slags type hevendelser, 
hvem som tar kontakt osv.

Tabell som viser utvikling i likemannsarbeidet 2014–2016

Årstall  2016 2015 2014

Antall dager med likemannsaktivitet 368 303 223
Antall likemenn (ansvarlige for likemannsaktiviteter) 71 71 61

LIKEMANNSARBEID

År

2016
2015
2014

Antall 
søkere

50
36
40

Antall 
plasser

38
32
38

Antall 
hjelpere

51
48
57

Antall 
søkere

35
49
34

Antall 
plasser

25
32
34

Antall 
hjelpere

29
36
34

Antall 
søkere

60
49
34

Antall 
plasser

25
31
34

Antall 
hjelpere

33
39
34

Totalt 
antall 
del 

takere

88
95

106

Antall 
søkere

145
134
108

Barneleir Ungdomsleir Voksenleir Alle leirene 

SOMMERLEIRENE 

Sommerleir for personer med store hjelpe
behov arrangeres årlig med tilskudd fra 
Bufdir. Leirene er et viktig tilbud til barn i 
alderen 1018 år, unge i alderen 1925 år og 

voksne over 26 år. Bufdir har egne retning
slinjer for tilskuddsordningen.  Tabellen 
viser antall søkere, antall plasser tilbudt og 
antall hjelpere de tre siste år. 

Likemenn/ 
telefonkontakter: 

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

Voksne med CP
AnnInger 
Mortensen
Linda Blålid
Mari Mosand
Helle Viv  
Magnerud
Mari Svartveit 
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 Torgnes 
Kristensen

  SOMMERLEIR: 
CP-foreningens 
sommerleire er 
populære blant 
medlemmene. (Foto: 
Wanda N. Norstrøm)
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Årets høydepunkt for CPU var uten tvil 
ungdomssamlingen 15. – 16. oktober. 
Arbeidsgruppen har fått gode tilbake
meldinger i etterkant, og ser frem til en ny 
samling i 2017. Besøket på barneleiren på 
Risøya er også noe arbeidsgruppa håper å 
gjenta i 2017. 

Arbeidsgruppa for unge med CP  
har i 2016 bestått av: 
Stine Dybvig (leder)
Mathias Halvorsen 
Marte Lia 
Joakim Løberg 
Sofie Jansen (som ble medlem av gruppa  
i oktober) 

Seniorrådgiver Margaretha Nicolaysen er 
rådgiver og kontaktperson for CPU. 

I 2016 har arbeidsgruppa hatt månedlige 
telefonmøter, i tillegg til regelmessig 
kontakt via Facebook og SMS. Arbeidsgrup
pa har levert innhold til CPUsiden i CP 
bladet. CPU erfarer nå at også andre unge 
har bidratt i økende grad. Flere har opp
daget mailadressen cpu@cp.no og arbeids
gruppa har fått inn fire–fem henvendelser. 

Stine Dybvig og Marte Lia stilte som 
observatører på CPforeningens landsmøte 
og holdt også innlegg om CPUs arbeid.  
De besøkte barneleiren på Risøya for å  
orientere om CPU, snakke med deltakerne 
og være med på aktivitetene. Et arbeids

gruppemøte ble gjennomført i august for  
å forberede ungdomssamlingen. 

På Storsamlingen hadde CPU kurs for 
unge i alderen 16–25 år. Joakim Løberg og 
Stine Dybvig var kursledere. Kurset hadde 
ni deltakere. Dybvig og Løberg orienterte 
om CPUs arbeid, Unge funksjonshemmede 
presenterte prosjekter om seksuell helse,  
og Atle Larsen fra FFOs rettighetssenter 
orienterte om rettighetsspørsmål. Kurset  
ble avsluttet med innledning og diskusjon 
rundt temaet søsken. Deltakerne var 
engasjerte, og det ble mange gode disku
sjoner og innspill. 

Marte Lia og Stine Dybvig var ungdoms
representanter på nordisk møte i Oslo 
29.–30. september. De satte pris på å  
utveksle erfaringer med unge fra andre 
nordiske land. 

I oktober arrangerte arbeidsgruppa,  
i samarbeid med sekretariatet, en ungdoms
samling. Temaet for samlingen var arbeids
liv, og målet for helgen var å komme med 
innspill til en høringsuttalelse om endringer 
av regelverket for arbeidsavklaringspenger. 
Søndag var det CPUworkshop. Totalt 27 
unge deltok på kurset. Engasjementet var 
stort, og arbeidsgruppa var svært fornøyde 
med gjennomføringen. 

I november deltok Stine Dybvig og Joakim 
Løberg på generalforsamlingen til Unge 
funksjonshemmede. Dybvig ble valgt inn  
i redaksjonskomiteen for uttalelser.

RAPPORT FRA ARBEIDET I UNGDOMSNETTVERKET CPU 

  CPU: CPU hadde 
ansvaret for gjennom-
føringen av ungdoms-
samlingen. Fra venstre 
Stine Dybvig, Marte Lia, 
Mathias Halvorsen, 
Sofie Jansen og Joakim 
Løberg. (Foto er Eva 
Buschmann)
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ORGANISASJON
 

Sentralstyret 2016–2018 
Nina Neby Hansen, leder
TorHelge Gundersen, nestleder
Kristin Gjærde, styremedlem
Ken Gøran Skar, styremedlem
Anne Nystuen, styremedlem
Laila Pedersen 1. varamedlem
Marte Broderstad Sandvik, 2. varamedlem

Landsmøtekomité og arbeidsgruppe  
oppnevnt av sentralstyret 
Arbeidsgruppe for CP-foreningens  
program og landsmøteuttalelser  
behandlet på landsmøtet
Marthe Risan (Sentralstyret) (leder)
Marte Broderstad Sandvik (Troms)
Ken Gøran Skar (Møre  
og Romsdal)
Bente Heggø Olsen (Hordaland og Sogn  
og Fjordane)
Tom Bugge Pettersen (Oslo og Akershus)

Arbeidsgruppe for organisasjonsprosjekt  
i landsmøteperioden 2016–2018
Nina Neby Hansen, leder
Ken Gøran Skar, sentralstyret

Anne Nystuen, sentralstyret
Øyvind Bråthen, Buskerud
Lise Løkkeberg, Trøndelag
Bente Heggø Olsen, Hordaland  
Sogn og Fjordane

Valgkomiteen 2016–2018
Marthe Risan, leder
Ewy Halseth, medlem
Øyvind Bråthen, medlem
Sigrun Bjerke Fosse, varamedlem

Kontrollkomiteen 2016–2018
Einar Georg Johannessen, leder
Rolf Benjaminsen, medlem
Mari Mosand, varamedlem

Samarbeid
CPforeningen samarbeider med andre 
brukerorganisasjoner gjennom medlemskap 
i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO) og studieforbundet Funkis. Medlem
skapet gjelder både CPforeningen nasjonalt 
og fylkesavdelingene. CPforeningen nasjo
nalt er medlem i Hjernerådet, som består  

av brukerorgani sasjoner, profesjons
organisasjoner og forskere. 

Nordisk arbeid
CP Norden ble etablert i 2010 og avholder 
årlige temamøter som alternerer mellom 
landene. Fem land er tilsluttet; Sverige, 
Danmark, Island, Færøyene og Norge. I 2016 
ble det årlige møtet avholdt i Oslo. Foruten 
drøfting av interessepolitiske saker var en 
dag viet til kunnskapsstatus for diagnose
gruppen usynlig CP. Gruppen består av  
de som motorisk har liten grad av nedsatt 
funksjonsevne, og utgjør tallmessig mer  
enn halvparten. 

Møter og arrangementer – oversikt: 
Januar, februar, mars
• Møte i forberedende arbeids

programkomite 14. januar.
• Sentralstyremøte 4. februar
• Møte i forberedende arbeid s

programkomite 23. februar.
• Arbeidsmøte i Murmansk 25. februar 

 før konferanse om CP i Kirkenes.
• Erfaringssamling for likemenn  

i fylkes avdelingene og for nasjonale 
telefon kontakter 12.– 13. mars.

• Sentralstyremøte 14. mars  

April, mai, juni 
• Sunnaas Sykehus, innspill til Strategi 2030 

den 4. april.
• FFO ledermøte 14. april. 
• Møte i forberedende arbeidsprogram

komite 27. april.
• Årsmøte Extrastiftelsen 27. april. 
• Konferanse om CP i Kirkenes med russisk 

deltakelse (Barentssamarbeid) 21.–22.4.  
• Sentralstyremøte 10. mai 
• Sentralstyremøte (telefonmøte) 20. mai 
• EACD og internasjonal CPkonferanse  

i Stockholm 1. – 4. juni.
• Innspillsmøte hos Hjernerådet om status 

hjernehelse 7. juni.
• Besøk og felles fagdag sammen med 

Spastikerforeningen i Danmark 7. juni
• Årsmøte ATlegatet 9. juni
• Sentralstyremøte 10. juni
• Landsmøtet 11. og 12. juni 

Juli, august, september 
• Sommerleir for barn 23. juni – 2. juli
• Ungdomsleir 18.–27. juli
• Sommeropphold for voksne  

28. juli – 6. august
• Arendalsuka 2016 med blant annet 

debattmøte om hjernehelse 18. august
• Sentralstyreseminar 27.–28. august 
• Storsamling, 10 likemannskurs  

9.–11. september.

Fylkesavdeling Valgt styreleder Medlemmer Medlemmer Tilskudd  
 2016  2016 2015 likemanns-

    arbeid 2016
 
Østfold Vera Eriksen 228 220 35 000
Oslo og Akershus Øystein Ultvedt 1 177 1 182 100 000
Hedmark og Oppland Kristin Kopstad 280 299 35 000
Buskerud Øyvind Bråthen 284 290 35 000
Vestfold Ingrid Lang 262 260 35 000
Telemark Jørgen Thorkildsen 155 163 35 000
AustAgder Invild Skarsem Jonassen 113 124 35 000
VestAgder Monica Myhre 152 159 35 000
Rogaland Siv Rita Lye 435 449 45 000
Hordaland og Sogn og Fjordane Bente Heggø Olsen 561 580 50 000
Møre og Romsdal Ken Gøran Skar 207 208 35 000
Trøndelag Lise Løkkeberg 558 579 60 000
Nordland Kristin Gjærde 171 193 35 000
Troms Thomas Pettersen 165 170 40 000
Finnmark Evalill Oskarsson 57 57 35 000
Utlandet  3 3 
Sum   4 808 4 936 645 000

Fylkesavdelingene

  SENTRALSTYRET: 
Et nyvalgt sentralstyre 
under landsmøtet på 
Sundvolden i juni. 
Fra venstre: Kristin 
Gjærde, Tor-Helge 
Gundersen, Marte 
Broderstad Sandvik, 
Nina Neby Hansen, 
Anne Nystuen, Ken 
Gøran Skar og Laila 
Pedersen. (Foto: Silje 
Herbro Landsverk)
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Prosjektnavn Type prosjekt Prosjektleder

Spill for å delta Helseprosjekt, ettårig Eva Buschmann

Arbeidsminnetrening  Forskning, Postdoc, treårig Gro Løhaugen 
for barn med CP

Oversikten viser prosjekt som har vært arbeidet med i 2016 

Tilskudd fra  Prosjekt Prosjektleder

Helsedirektoratet  Informasjonsfilm i samarbeid  Randi Væhle
 med Snøball Film 

Utdanningsdirektoratet  Skolepakken fra barnetrinn  Marit Helene Gullien
 til ungdomstrinn  

Utdanningsdirektoratet  Skolepakken fra ungdomstrinn  Marit Helene Gullien
 til videregående skole. 
 Videreføres i 2017 

Kompetanse Norge Basiskompetanse i regning,  Marte Broderstad Sandvik
 skriving og bruk av data 

Barentssekretariatet  Konferanse om CP i Kirkenes Eva Buschmann
 i samarbeid med russiske i samarbeid med
 brukerorganisasjoner Finnmark fylkesavdeling

Nordens Velferdssenter CP Norden – årlig møte Oslo Eva Buschmann

Andre prosjekt

• Sentralstyremøte 22. september
• Møte i arbeidsgruppa 22. september
• Rambøll telefonintervju, innspill til 

statusrapport hjernehelse 27. september.
• CP Norden, årlig møte med tema usynlig 

CP, 29.– 30. september  

Oktober, november, desember
• CPU seminar med arbeid som tema  

14. – 16. oktober.
• Helsedirektoratet, møte i referanse

gruppen for statusrapport hjernehelse  
17. oktober

• Høringsmøte i Arbeids og sosialkomiteen 
(innstilling til statsbudsjettet) 18. oktober

• Høringsmøte i Helse og omsorgs
komiteen (innstilling til statsbudsjettet) 
20. oktober

• Høringsmøte i Kirke, utdannings og 
forskningskomiteen (innstilling til 
statsbudsjettet) den 25. oktober.

• Møte i arbeidsgruppa 4. november
• Fylkesledersamling og opplæring for 

brukerrepresentanter 5. og 6. november
• Dialogmøte om statusrapport hjernehelse 

7. november.

• FFOs representantskap og ekstra
ordinære kongress 26. november

• FFO nettverksmøte oppvekst og  
utdanning 30. november.

• Sentralstyremøte 2. desember
• Helsedirektoratet møte i referanse

gruppen for statusrapport hjernehelse  
6. desember.

• Prosjektstyret En innbygger en journal  
5. desember.

Prosjekt via Extrastiftelsen
CPforeningen ble medlem i Extrastiftelsen 
2015. Fylkesavdelingene kan søke om lokale 
prosjekter via ExtraExpress, i 2016 ble det 
gitt tilskudd til åtte lokale prosjekter som 
fylkes avdelingene selv rapporterer for. 
CPforeningen nasjonalt kan søke om 
tilskudd til helseprosjekter. Forskere  
kan søke via CPforeningen om tilskudd  
til forskningsprosjekter. Kontaktperson  
i sekretariatet er seniorrådgiver  
Margaretha Nicolaysen, som veileder  
søkere og informerer om regnskaps  
og rapporterings frister. 

  SPILL FOR Å 
DELTA: Felix Vaager  
var prosjektleder for  
«Spill for å delta».  
Her sammen med 
Håkon T. Ørjavik (Foto: 
Silje Herbro Landsverk)
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Vi vil at det  
skal bli enklere 
for pårørende  
å få innfridd de 
rettighetene  
de har og få 
nødvendig hjelp 
og oppfølging.

ORGANISASJON OG MILJØ

CPforeningen har en økning i medlems
tallet, og nærmer seg nå 5000 medlemmer. 
Med unntak av tre, har medlemstallet i 
samtlige fylkesavdelinger økt. Veksten er  
et resultat av en økning i antall fami
liemedlemskap. 

Det er samme antall fylkesavdelinger  
som året før. De 15 fylkesavdelingene 
dekker hele landet, fire omfatter to fylker. 

For å kartlegge fylkesstyrenes behov for 
oppfølging fra sekretariatet, ble det i 2016 
gjennomført en undersøkelse blant tillits
valgte i fylkesavdelingene. Resultatene  
viser at de tillitsvalgte er fornøyd med den 
eksisterende kontaktordningen med sekre
tariatet. Samtidig ble det dokumentert et 
behov for mer informasjon til nye tillits
valgte og at kontaktordningens innhold  
må gjøres bedre kjent. Arbeidsgruppen som 

ble etablert for landsmøteperioden skal 
drøfte hvordan oppfølgingen kan forbedres. 

Det er ansatt seks kvinner og en mann  
i sekretariatet, til sammen utgjør dette  
6,7 årsverk. Sykefraværet var på 1,54 
prosent. 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 
bakgrunn og funksjonsevne. Arbeidsplassen 
tilpasses ved behov. Sosial inkludering og 
mangfold 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. 

Vi vil jobbe for 
at kommunene 
er i stand til å 
tilby tjenester 
som gir den 
enkelte med 
funksjons-
nedsettelse 
frihet og 
mulighet til  
å kunne leve  
sitt liv på like 
vilkår som 
andre.

  CP-KONFERANSE: 
CP-konferansen  
ble arrangert i Kirkenes 
sammen med russiske 
bruker organisasjoner  
og fagpersonell i 
Murmansk- og 
Koladistriktet.
(Foto: Silje L. Kvammen)
 

  CP.NO: I 2016 fikk 
CP-foreningens 
nettsider nytt design 
som er mer tilpasset 
mobil og nettbrett
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ØKONOMISKE HOVEDLINJER
 

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 fylkes
avdelingene, fordi de etter vedtektene  
er selvstendige økonomiske enheter. Det 
som fremkommer av fylkesavdelingenes 
økonomi i regnskapet, gjelder kun 
overføringer fra CPforeningen nasjonalt. 
Regnskapet for 2016 viser et overskudd  
på kr 880 177. 

CPforeningen presenterer sitt årsregn
skap for 2016 i henhold til regnskaps
standard for ideelle organisasjoner. 

Brutto inntekter var i 2016 kr 18 205 860. 
Av dette utgjorde offentlige tilskudd  
kr 6 281 056. Tilskuddet til drift av 
funksjons hemmedes organisasjoner fra 
Bufdir utgjorde i 2016 kr 2 300 332. 

CPforeningen brukte kr 12 045 607 på 
CPforeningens formål. Administrasjons
kostnadene utgjorde kr 4 924 033.  

Avkastningen fra finansporteføljen gir 
tilskudd til CPforeningens drift og 
medlems  tilbud. Dette sikrer en stabil 
inntekt og langsiktig finansiering. CPfore
ningen skal kunne drives også i framtiden. 
Midlene som utgjør CPforeningens invest
erte kapital er midler fra salg av CPforenin
gens eiendom på Berg gård i Oslo 2008. 

CPforeningen hadde ved utgangen av 
2016 plassert kr 126 651 133 i markeds
baserte finansierte omløpsmidler, aksjer  
og eiendomsfond. Alle plasseringer er 
sammensatt med tanke på sikkerhet,  
risikospredning og likviditet. 

Midlene forvaltes i samsvar med sentral
styrets vedtatte retningslinjer. 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. 
Dette har vært tema for årlig møte med 
kapitalforvalter de siste årene. 

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

Vi vil arbeide  
for at det er den 
enkeltes behov 
som skal være 
avgjørende for 
hvilke tjenester 
og hjelp som 
blir innvilget.

FORTSATT DRIFT

I samsvar med regnskapsloven § 3–3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er  
til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultat for 2016 og budsjett for landsmøteperioden. 
CPforeningen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. 

Oslo, 16. februar 2017

Nina Neby Hansen
TorHelge Gundersen       Leder   Kristin Gjærde 
Nestleder        Styremedlem

Anne Nystuen  Gøran Skar
Styremedlem Eva Buschman Styremedlem
 Generalsekretær 

 GLEDE: Eirik Lien har 
det fint på sommerleir.
(Foto: Wanda Nathalie 
Nordstrøm)
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BALANSE

  Note 2016 2015

Eiendeler
Anleggsmidler      

Leiligheter  1 023 559 946 815
Andre driftsmidler  1 258 201 1 372 853
Sum driftsmidler 7 2 281 760 2 319 668
     
Finansielle anleggsmidler      

Investering i aksjer og andeler 9 1 000 2 200
Sum finansielle anleggsmidler  1 000 2 200
     
Sum anlegggsmidler  2 282 760 2 321 868

Fordringer     
Kundefordringer  116 737 49 072
Andre fordringer  113 920 63 245
Sum fordringer 3 230 656 112 316
     
Investeringer     
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter  126 651 133 124 241 327
Sum investeringer 8 126 651 133 124 241 327
     
Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 3 063 382 4 298 332
     
Sum omløpsmidler  129 945 172 128 651 975
     
Sum eiendeler  132 227 931 130 973 843

Formålskapital og gjeld     
Annen formålskapital med selvpålagt restreksjoner 4 117 280 650 113 463 587
     
Annen formålskapital 4 12 966 137 15 903 023
Sum formålskapital  130 246 787 129 366 610
     
Kortsiktig gjeld     
Leverandørgjeld   600 753 569 477
Skattetrekk og andre trekk  239 787 187 083

Annen kortsiktig gjeld  1 140 604 850 674
Sum kortsiktig gjeld 5, 10 1 981 144 1 607 234

Sum gjeld  1 981 144 1 607 234
     
Sum egenkapital og gjeld  132 227 931 130 973 843
      

AKTIVITETSREGNSKAP 

  Regnskap Budsjett Oppnådd Regnskap
 Note 2016 2016 i % 2015

Anskaffede midler     
Medlemskontingent  774 296 800 000 96,79 % 790 293

Offentlige tilskudd 11 6 281 056 5 800 000 108,29 % 6 192 454
Andre tilskudd 11 2 532 152 2 822 800 89,70 % 3 042 756
Sum tilskudd  8 813 208 8 622 800 102,21 % 9 235 210
     
Innsamlede midler og gaver 12 521 655 30 000 1738,85 % 39 762
     
Aktiviteter som oppfyller CPforeningens formål 13 1 094 267 1 264 624 86,53 % 1 815 007
Aktiviteter som skaper inntekter  500 0  1 00
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter  1 094 767 1 264 624 86,57 % 1 816 007
     
Andre inntekter  70 563 705 000 10,01 % 111 332
     
Finans og investeringsinntekter 8 6 931 371 6 249 976 110,90 % 5 167 429
     
Sum anskaffede midler  18 205 860 17 672 400 103,02 % 17 160 034

Forbrukte midler      

Kostnader til anskaffelse av midler  354 430 485 560 72,99 % 809 853
     
Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse 
av CPforeningens formål 14 1 258 132 1 224 000 102,79 % 2 702 708
     
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 15 10 787 475 11 253 100 95,86 % 11 546 816
Kostnader knyttet til CP-foreningens formål  12 045 607 12 477 100 96,54 % 14 249 524
     
Administrasjonskostnader 2 4 924 033 4 150 723 118,63 % 3 929 155
     
Annen finanskostnad  1 612 2 000 80,61 % 441
     
Sum forbrukte midler  17 325 682 17 115 383 101,23 % 18 988 974

Årets aktivitetsresultat  880 177 557 017 158,02 % –1 828 941
     
Disposisjon av årets resultat 4    
Vedlikehold grunnkapital  –3 817 063   –3 687 983
Overført annen formålskapital  2 936 886   5 516 924
     
Sum disponert  –880 177   1 828 941
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NOTER  

Sentralstyrets godkjenning av årsregnskapet 2016
1. mars 2017

Nina Neby Hansen
leder

TorHelge Gundersen 
nestleder

Kristin Gjærde
styremedlem

Eva Buschmann
Generalsekretær

Ken Gøran Skar  
styremedlem

Anne Nystuen
styremedlem

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    
Offentlige tilskudd/driftstilskudd inntektsføres når foreningen har 
juridisk rett til tilskuddet og verdien kan måles pålitelig. Tilskudd 
det knytter seg betingelser til, inntektsføres i takt med forbruk av 
midler på den aktivitet som støtten knytter seg til. Ubenyttet 
tilskudd regnskapsførers i balansen som en forpliktelse. Medlem
sinntekter inntektsføres når de mottas. Øvrige gaver/arv måles til 
virkelig verdi  og inntektsføres på mottakstidspunktet. Kostnader 
hvor det er tilknytning til inntekter kostnadsføres i samme periode 
som tilhørende inntekt (sammenstillingsprinsippet). Kostnader 
hvor det ikke er direkte sammenheng med en inntekt, kostnads
føres på det tidspunkt foreningen har pådratt seg en forpliktelse.  

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler  
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etablerings
tidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifi
sering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende prinsipper 
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 virke 
lig 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. 31.12.2016.  
  
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 på en fremtidig pensjon basert på bl.a. opptje
ningstid og lønn på pensjoneringstidspunktet. Pensjonsordningen  
i Statens Pensjonskasse er et premiefellesskap, slik at pensjonskost
naden beregnes årlig. Det vil ikke påløpe uforutsette fremtidige 
kostnader. AFPordningen er forhåndsfinasiert, ved uttak av AFP 
påløper heller ikke ekstra kostnader. Foreningen er pliktig til å ha 
tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Foreningens pensjonsordning oppfyller kravene etter denne loven. 
Netto kostnad for Cerebral Pareseforeningen kr 386 068 i 2016 og 
kr 433 251 i 2015. 

Note nr. 2 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.  
     
Lønnskostnadene består Regnskap Budsjett Regnskap
av følgende poster: 2016 2016 2015 
Lønn og påløpte feriepenger 6 197 622 4 078 281 5 722 683
Arbeidsgiveravgift 886 402 618 042 871 737
Pensjonsordning 
for 7 fast ansatte 386 068 350 000 433 251
Andre personalkostnader 57 495 70 000 80 319
  7 527 586 5 116 323 7 107 990
Overf. andre kostnader –5 011 573 –2 641 175 –4 945 465
Personalkostnader 2 516 013 2 475 148 2 162 525
     
 Gjennomsnitt antall årsverk 6,7  6,7
 I tillegg kommer lønnskostnader til prosjektstillinger og tids
begrensede oppdrag knyttet til leirene, likemannsamling etc. 
samlet tilsvarer det ca. 6 årsverk.     

  Regnskap Budsjett Regnskap
Administrasjonskostnader  2016 2016 2015 
Personalkostnader 2 516 013 2 475 148 2 162 525
Andel av felleskostnader 
63 % av andre driftskostnader 1 472 250 946 575 1 103 713
Andre administrative kostnader 
(Styremøter, landsmøte, 
komiteer, kontingenter) 935 770 729 000 662 918
  4 924 033 4 150 723 3 929 155

  Regnskap Budsjett Regnskap
Revisor  2016 2016 2015 
Kostnadsført revisjonshonorar 150 947 125 000 158 913
Herav konsulentbistand 67 197  76 413
     
Godtgjørelser 2016  Daglig leder Styret 
 Lønn, provisjon  753 963 71 097
Pensjonsutgifter  82 936 
Annen godtgjørelse  14 686  

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 Sum
 selvpålagt restreksjon formåls- formåls-
  kapital kapital
Pr. 01.01.  113 463 587   15 903 023  129 366 610
Overført fra 
annen egenkapital  –3 817 063 0
Overført til annen 
formålskapital   
Overført til formålskapital 
med selvpålagt restreksjon 3 817 063   3 817 063
Overført årets resultat  880 177 
Pr. 31.12. 117 280 650 12 966 137 130 246 787

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. 250 510,87 bundne skatt
trekksmidler. 
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Note nr. 10 Annen kortsiktig gjeld
  2016 2015
Leverandørgjeld  600 753 569 477
Skattetrekk og andre trekk  239 787 187 083
Skyldig arbeidsgiveravgift  233 123 253 931
Periodisering 
(inntekter som gjelder neste år)  201 512 10 812
Skyldige feriepenger  705 969 585 931
  1 981 144 1 607 234

Note nr. 7 Driftsmidler       
 Bokført verdi Tilgang Avgang Årets  Bokført verdi Økonomisk Avskrivnngs
 01.01.   avskrivning 31.12. levetid metode
       
Leiligheter 946 815 76 744   1 023 559 50 – 100 år ingen
Inventar 529 075 34 005  140 770 422 310 3 – 5 år saldo
Kontormask. 4 124   1 031 3 093 3 – 5 år saldo
Hjemmeside 538 631 138 547  169 295 507 884 3 – 5 år saldo
EDB maskin 301 022 105 120  81 228 324 914 3 – 5 år saldo
Sum 2 319 668 354 416 0 392 324 2 281 760  
       
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 76 500 000 0 4 500 000   72 000 000
Tidligere års avkastning      47 741 327 
Årets avkastning      6 909 805 54 651 133
Sum 87 000 000 76 500 000 0 4 500 000 0 54 651 133 126 651 133
       
Beholdning:     01.01.16  31.12.16
Aksjer omløp     44 284 110 2 457 849 46 741 959
Obligasjoner/sertifikater, omløp    79 953 761 –48 159 79 905 602
Bankinnskudd     3 456 116 3 572
Sum     124 241 327 2 409 806 126 651 133
       
Resultat       
Innbetalt kapital     76 500 000 –4 500 000 72 000 000
Avkastning     47 741 327 6 909 806 54 651 133
Sum     124 241 327 2 409 806 126 651 133
       
       
Cerebral Pareseforeningen har plassert kr 126 651 133 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 Management. 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 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015
Renteinntekter bank 132  687
Renteinntekter/kostnader verdipapirer 2 149 452  2 370 079
Gevinst ved salg av verdipapirer 1 931 963  2 553 783
Verdiendring verdipapirer 3 244 302  342 104
Tap ved salg av verdipapirer –416 041  –13 832
Transaksjonsgebyr/depotkostnad –2  –5 915
Resultat 6 909 805  6 170 976  5 246 907

Note nr. 9 Aksjer    
Aksjer og andeler er bokført til kostpris. Foreningen eier 8 aksjer i Norservice Eiendom AS. Foreningens 6 aksjer i Riktige leker er solgt  
i 2016, aksjene ble kjøpt for kr. 1 200 og solgt for kr. 21 000.

Note nr. 11 Tilskudd    
 Regnskap Budsjett Regnskap
 Offentlige tilskudd  2016 2016 2015 
Driftstilskudd fra Bufdir 2 300 332 2 200 000 2 190 794
Leirtilskudd fra Bufdir 2 700 000 2 700 000 2 650 000
Tilskudd fra Helsedirektoratet 200 000 0 254 401
MVA kompensasjon 1 080 724 900 000 1 097 259
Sum offentlige tilskudd 6 281 056 5 800 000 6 192 454
    
 Regnskap Budsjett Regnskap
Andre tilskudd 2016 2016 2015
 Extrastiftelsen 202 800 202 800 1 576 300
Norsk Tipping spilloverskudd 1 759 040 1 500 000 1 284 356
Utdanningsdirektoratet 335 970 500 000 0
Barentssekreteriatet   68 500
Lions Club Oslo 40 000 0 0
Kompetanse Norge 50 000 500 000 0
Tilskudd Studieforbundet 107 480 100 000 113 600
Tilskudd Nordens Valfardscenter 36 862 20 000 0
Sum andre tilskudd 2 532 152 2 822 800 3 042 756
    
   
Tilskudd fra Barentssekretariatet var gitt som et tilsagn på kr  
350 000 til fylkesavdelingen i  Finnmark. I søknaden som dannet 
grunnlaget for tilskuddet framgår det at fylkesavdelingen får  
hjelp med planleggingen og gjennomføringen fra sekretariatet. 
Prosjektet ble gjennomført i 2016, men rapporteres først i 2017. 
Midlene utbetales ikke før rapport og regnskap er godkjent.   
 

Note nr. 12 Gaver
 Regnskap Budsjett Regnskap
  2016 2016 2015 
Testamentarisk gave 
Odd Johan Lillemyr 518 955  
Andre gaver 2 700 30 000 39 762
Sum gaver 521 655 30 000 39 762

   
Note nr. 13 Inntekt av aktiviteter som oppfyller 
CP-foreningens formål    
  Regnskap Budsjett Regnskap
   2016 2016 2015 
Deltakeravgift leirene 400 500 405 000 432 000
Deltakeravgift seminar 
og lignende 276 240 345 000 853 370
Inntekter annonser/sponsing 78 375 160 000 151 798
Leieinntekter leiligheter 339 152 354 624 377 839
 1 094 267 1 264 624 1 815 007
 
  
Note nr. 14 Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av 
CP-foreningens formål   
 Regnskap Budsjett Regnskap
   2016 2016 2015 
Tilskudd fylkesavdelingene 645 000 600 000 605 000
Prosjekt Extrastiftelsen 178 981 169 000 1 617 549
Refundert MVA 
kompensasj. fylkesavd. 128 992 100 000 165 577
Medl.kont. tilbakeført 
fylkesavdelingene 305 159 320 000 314 582
Prosjekttilskudd 
eksterne søknader 0 10 000 0
CPprisen 0 25 000 0
 1 258 132 1 224 000 2 702 708
    

   

Note nr. 15 Kostnader til aktiviteter som oppfyller 
formålet    
 Regnskap Budsjett Regnskap
   2016 2016 2015 
Kostnader leirer 4 212 214 4 255 382 4 271 314
Fylkeslederkonferanse 181 335 0 199 932
CPskolen 193 160 450 000 166 707
Oppfølging av  
fylkesavdelingene 630 317 580 257 528 928
Rådgivningstelefon 448 298 393 229 369 914
Informasjon 1 711 722 1 485 001 1 421 605
Likemannsamling 1 245 888 1 231 076 1 203 229
Fagkonferanse 589 511 281 076 717 793
Andre samlinger og  
egne prosjekt 824 419 1 250 000 691 224
Profilering 750 612 1 327 076 1 976 170
Sum 10 787 475 11 253 100 11 546 816
    
  
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  
personene er fordelt på de ulike aktivitetene.   
 
 Regnskap Budsjett Regnskap
  2016 2016 2015 
Fylkesavdelingene 513 472 505 132 441 332
Leirene 513 472 505 132 441 332
Rådgivningstelefon 308 083 303 079 264 799
Informasjon 975 597 959 751 838 530
Likemannsamling 102 694 101 026 88 266
Fagkonferanse 102 694 101 026 88 266
Profilering 102 694 101 026 88 266
Administrasjon 2 516 013 2 475 148 2 162 525
    

   
Note nr. 17 Artsinndeling   
Inntekter       
Tilskudd offentlige 6 281 056 5 800 000 6 192 454
Tilskudd andre 2 532 152 2 822 800 3 042 756
Gaver og bidrag 522 155 30 000 40 762
Andre inntekter 1 939 126 2 769 624 2 716 632
Sum Inntekter 11 274 489 11 422 424 11 992 604

 Kostnader
Varekostnader 279 051 250 560 259 429
Lønnskostnader 7 527 586 5 116 323 7 107 990
Avskrivning 392 324 200 000 219 419
Andre driftskostnader 7 841 977 10 322 500 8 950 607
Kontante bidrad 1 283 132 1 224 000 2 702 708
Sum kostnader 17 324 071 17 113 383 19 240 154

Driftsresultat –6 049 582 –5 690 959 –7 247 550
Renteinntekter 21 566 79 000 63 892
Verdvurdering 
finansielle omløpsmidler 6 909 805 6 170 976 5 228 907
Nesdkrivning aksjer 0 0 0
Rentekostnader 1 612 2 000 –125 810
Netto finansposter 6 929 759 6 247 976 5 418 609
Årsresultat 880 177 557 017 –1 828 941
    
 Disponering av resultat   
Overført til/fra FK 
m/selvpål. restr. 3 817 063  3 687 983
Overført til/fra nenen 
formålskapital 2 936 886  5 516 924
Sum disponert –880 177  1 828 941
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