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a)  Nye inntekter 1 

Saksframstilling: 2 

Vi viser til CP-foreningens organisasjonsstrategi:  3 

• å styrke foreningens økonomiske handlingsrom gjennom å vurdere nye og 4 

andre inntektskilder. 5 

 6 

CP-foreningen er en solid organisasjon, med betydelig egenkapital. Grunnen til at nye 7 

inntektskilder skal vurderes, er for å hindre verdifall på egenkapitalen og bevare og 8 

styrke handlingsrommet økonomisk.  9 

 10 

Hovedgrupper inntekter 11 

Finans- og investeringsinntekter utgjorde en betydelig andel av totalinntekten i 2019. 12 

Øvrige inntekter består av følgende hovedgrupper: Offentlige og andre tilskudd 13 

(støtte til drift, sommerleir, prosjekter etc.), medlemskontingent, inntekter fra egne 14 

aktiviteter (konferanser, leir, o.l.). Som figuren viser, utgjør innsamlede midler og 15 

gaver den minste inntektsgruppen.  16 

Inntekter henger sammen med aktiviteter på ulik måte. Kontingent gjenspeiler 17 

medlemstall, når vi får flere medlemmer øker kontingentinntektene. I vår 18 

sammenheng er beløpet en liten andel av inntektene. Offentlige tilskudd og andre 19 

tilskudd henger sammen med aktivitet i organisasjonen.  20 

Vi kan øke inntektene noe med å skaffe prosjekttilskudd, men disse inntektene vil 21 

også ha en kostnadsside. Derfor prioriteres søknader til aktiviteter som er vedtatt i 22 

arbeidsplanen. I tillegg til at vi får gjennomført viktige oppgaver og medlemstilbud, 23 

kan vi gjennom prosjektsøknader få dekket deler av personal- og 24 

administrasjonskostnader. Antallet prosjekter har en begrensning med dagens 25 

bemanning, og prosjekttilskudd vil i mange tilfeller bare delvis dekke kostnadene ved 26 

å drive prosjektet. Prosjekttilskudd er likevel viktig, fordi det øker handlingsrommet 27 

for gjennomføring av planlagte prosjekter.  28 

 29 
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 30 

 31 

Finans- og investeringsinntekter varierer i takt med svingninger i finansmarkedet. 32 

Dette er svingninger vi ikke kan påvirke. Vår kapital forvaltes av profesjonell forvalter 33 

(DNB Asset Management) som vi inngikk avtale med om aktiv forvaltning i 2009. I 34 

prosessen forut, la sentralstyret rammene for forvaltningen.  35 

 36 

Forvaltningsstrategi vedtatt i 2008 37 

Sentralstyret gjorde et grundig forarbeid, og benyttet frittstående konsulent før valg 38 

av forvalter. Føringene som ble gitt var disse:  39 

• Sentralstyret legger til grunn at forvaltning av foreningens midler 40 
skal skje med utgangspunkt i en konservativ strategi der bevaring 41 
av verdier skal være et nøkkelmål. 42 

• Målsetting skal være å oppnå en nominell avkastning over tid i 43 
størrelsesorden 6-7% p.a.. 44 

• Cerebral Parese-foreningens kapital er et sentralt element i å 45 
opprettholde et ønsket aktivitetsnivå for foreningen, og det vil 46 
derfor tas ut et årlig bidrag til drift uavhengig av 47 
forvaltningsresultat i det enkelte år. 48 

• Forvaltningen skal innrettes slik at den gir en betydelig årlig 49 
kontantstrøm i form av renter, utbytte eller annen utdeling. 50 

• Forvaltningen skal innrettes slik at det er begrenset risiko for 51 
verdifall av hovedstol sett over en lengre tidsperiode, men det må 52 
påregnes kortsiktige svingninger som kan innebære 53 
formuesnedgang fra ett år til annet. 54 

• Forvaltning skal skje gjennom norske velrenommerte 55 
forvaltningsmiljøer i henhold til et avtalt investeringsmandat.  56 

 57 

Avkastningen som daværende sentralstyre la til grunn, 6-7 posent, kan vi i dag ikke 58 

forvente. Vi har de siste årene budsjettert med 4,5 prosent avkastning - etter 59 

Medlemskontingent

Offentlige 
tilskudd

Andre tilskudd

Innsamlede 
midler og gaverAktiviteter som 

oppfyller 
formålet

Andre 
inntekter

Finans- og 
investeringsinn

tekter
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anbefaling fra kapitalforvalter - og med en prisstigning på 2 prosent årlig får vi 60 

problemer med å unngå verdifall på hovedstol.  61 

Figuren under viser årsresultat for årene 2011-2019, sammenholdt med verditapet på 62 

porteføljen som følge av prisstigning.  63 

 64 

 65 

Synet på innsamling av midler 66 

Tallene viser at dersom aktiviteten skal opprettholdes, og gi rom for videre utvikling, 67 

trengs inntektssiden å styrkes. Det er vanskelig å se hvordan CP-foreningens 68 

egenkapital skal sikres, uten å sette i gang egne inntektstiltak. Slik er også situasjonen 69 

for mange andre frivillige organisasjoner i dag som vi har snakket med.  70 

Historisk sett har store deler av behandlingstilbudet for personer med CP og andre 71 

diagnoser blitt etablert først av frivillige organisasjoner, og deretter tatt over av det 72 

offentlige.  73 

Det er også frivillighetens måte å samle inn penger på, som ligger til grunn for 74 

foreningens egenkapital. I 50-års jubileumsboka spørres det, hvordan har foreningen 75 

greid å finansiere alle tiltakene som ble satt i gang? Svaret som gis er: «Vi har i stor 76 

grad brukt tiggerstaven, med den beste samvittighet». Dette skjedde altså i ei tid 77 

preget av at «Veldedighet var ennå ikke et skjellsord (…), og pengeinnsamlingene var 78 

mange.» 79 

Av dette kan vi tolke at organisasjonen har erfart at innsamlinger var en forutsetning 80 

for å nå organisasjonens opprinnelige mål, nemlig å starte behandling for mennesker 81 

med CP i Norge. Men at med skiftende tider, kan innsamlinger komme i miskreditt 82 

hos medlemmer og befolkningen.  83 

Tiggerstaven var i historisk tid et fysisk bevis på at en person hadde tillatelse til å 84 

tigge, slik at de som hadde noe å gi visste at mottakeren var berettiget til å få.  85 

 86 

 87 
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Innsamlings- og inntektsarbeid i vår tid bygger på tillit og kompetanse 88 

Innsamlingskontrollen fører tilsyn med organisasjoner, og godkjenner organisasjoner 89 

som vil drive med innsamling. Det gir givere mulighet for å undersøke om 90 

organisasjonen de vurderer å gi til, er godkjent eller havnet på obs-listen.  91 

Innsamlingsrådet er bransjeorganisasjonen for de som driver med innsamling, og 92 

tilbyr kompetanse og opplæring for de som driver med innsamling, eller fundraising.   93 

Innsamling eller fundraising bygger i dag på kompetanse. Fordi vi ikke har drevet 94 

med inntektsarbeid gjennom de siste 50 årene, besitter vi nå ikke lenger denne 95 

kompetansen. Sentralstyret vurderer det slik at det er nødvendig å sette i gang med et 96 

utviklingsarbeid internt for å sikre nødvendig kompetanse som kan berede grunnen 97 

for et mer aktivt inntektsarbeid i framtiden.  98 

Vi opplever at CP-foreningen har tillit befolkningen, som en seriøs organisasjon med 99 

et formål som er verd å støtte. Vi tror det gir oss et potensiale for framtidig 100 

inntektsarbeid.  101 

 102 

Hva må gjøres for å komme i gang? 103 

For å sette i gang, må det utvikles en strategi for innsamlingsarbeidet. Et helt sentralt 104 

spørsmål som strategien må svare godt på, er hvorfor skal giverne støtte vårt arbeid? 105 

Verdifall på kapitalen våre forgjengere har skaffet til veie, er åpenbart ikke svaret.  106 

Hvordan bør vi formulere formålet slik at givere ønsker å bidra til vårt arbeid? 107 

Formålet ved egne inntektstiltak må knyttes til arbeidet vårt, og mål vi har satt oss. 108 

Hva er det vi arbeider med, som trenger givernes pengestøtte? CP-foreningen er 109 

opptatt av mange gode formål, og arbeider for likestilling på alle samfunnsområder, 110 

bedre behandlingstilbud, bedre habiliteringstilbud gjennom hele livsløpet, 111 

møteplasser og likepersonsarbeid, bedre ASK rettigheter og oppfølging, informasjon 112 

og støtte til familiene, mer forskning – for bare å nevne noe.  113 

Hvordan summerer vi opp dette til et formål som er lett å kommunisere, lett å forstå 114 

og som engasjerer givere til å støtte?  115 

• Hvilket problem er det vi er opptatt av, og som vi ønsker å løse? 116 

• Hva mener vi er løsningen på problemet? 117 

• Hvordan kan vårt arbeid gjøre en forskjell? 118 

• Hvis vi ikke løser problemet, hva skjer da? 119 

• Hvorfor er det nettopp CP-foreningen som har svaret på problemet? 120 

Hvilke inntektstiltak bør vi satse på? 121 

Det neste steget er å vurdere hvilke inntektstiltak vi bør satse på, sannsynligvis bør 122 

det være flere elementer som kan virke sammen, og minske risikoen.  123 

• Søke støtte fra stiftelser og fond som har tilskuddsordninger rettet mot vår 124 

virksomhet 125 
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• Søke støtte fra bedriftsmarkedet – etablere en relasjon som gir utbytte til 126 

begge parter, eksempelvis sponsorvirksomhet 127 

• Produktsalg der deler av inntekten tilbakeføres til oss 128 

• Engasjere enkeltpersoner til å støtte oss – fast givertjeneste – som for 129 

eksempel drives av Norges Parkinsonforbund og Foreningen for Hjertesyke 130 

Barn 131 

• Samarbeid med andre frivillige organisasjoner som driver med innsamling – 132 

eks Lions røde fjær aksjon som ga overskuddet til Norges Blindeforbund ett år 133 

Hvordan gjøre organisasjonen klar til inntektsarbeid? 134 

Det tredje er å etablere system og struktur hos oss for å drive med innsamling, og 135 

gjøre organisasjonen klar til å gå i gang med en ny virksomhet. Det er viktig å 136 

forankre i hele organisasjonen, fordi det vil berøre hele organisasjonen. Det må 137 

vurderes hvordan tillitsvalgte og frivillige kan bidra, om det skal tilsettes kompetente 138 

ressurspersoner fast eller midlertidig, inngå avtale med eksterne konsulentmiljøer 139 

osv.   140 

Hva må vi tenke på før vi setter i gang inntektstiltak? 141 

Det fjerde er å gjøre forundersøkelser og grundig research knyttet til valgene av 142 

inntektstiltak. Eks hvordan finner vi potensielle givere (det er mulig å kjøpe 143 

adresseregister), hvilken aldersgruppe skal vi kontakte (erfaring viser at typiske faste 144 

givere er over 70 år, yngre vil heller støtte via sosiale medier og ved bruk av mobil), 145 

hvordan utformer vi giverbrev (undersøke hva andre organisasjoner har lykkes med 146 

og hvorfor) , hvordan tester vi resultat (sørge for et godt register), etablere rutiner for 147 

å bruke egne registerdata til å teste og kjøre rapporter) etablere system for å takke (ha 148 

beredskap til å takke hver giver innen kort tid) svare på spørsmål raskt og 149 

samvittighetsfullt. 150 

Hvordan utformes forslag overfor givere om støtte? 151 

Utvikle et konkret forslag overfor giver til hva vedkommende kan støtte, eks overfor 152 

enkeltpersoner be om et mindre beløp, og forklare hvorfor det har betydning for 153 

saken vår.  154 

Hvordan komme i kontakt med givere som kan tenkes å gi støtte? 155 

Det sjette steget er å faktisk spørre om støtte. Uten at vi tar initiativ til å spørre, får vi 156 

ikke inn penger. Det som gir suksess, er å finne en måte å spørre på som passer til 157 

mottakeren. Eks utarbeide en måte bedriftsmarkedet kan støtte oss på, og som også 158 

gir en gevinst til bedriftene. Eller etablere en salgs- og distribusjonskanal for å selge 159 

et produkt som «alle» trenger, som ikke koster mye, men gir inntekter fordi kjøperne 160 

er mange. En forutsetning her er minimal arbeidsinnsats fra CP-foreningen når 161 

ordningen er oppe og går, noe som vil øke fortjenesten. Blindeforbundet har etablert 162 

et frivilligkorps som banker på dører, for å knytte kontakter som kan bli støttespillere 163 

for deres arbeid.  164 

Hvordan etablere en varig relasjon mellom giver og oss?  165 
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Det siste punktet må ikke undervurderes, å etablere en varig relasjon til giverne og de 166 

som støtter oss. Det er allerede nevnt å ha rutiner for å takke, og svare på spørsmål og 167 

klager. Foreningen for Hjertesyke barn har én betydelig giver, som får besøk før jul 168 

hvert år for personlig å overbringe takk for gaven. Giverbrev handler ikke bare om å 169 

fortelle hvordan giveren kan støtte, men også å fortelle om hva pengene er brukt til. 170 

Det handler om å vise hvordan givere kan følge oss med løpende støtte. Her kan flere 171 

og ulike kampanjer målrettes særskilt til utvalgte givergrupper. Gjennom 172 

informasjonsarbeid på ulike kanaler viser innsamlingsorganisasjoner hvordan støtten 173 

kommer til nytte for enkeltpersoner og grupper. Foreningen for Hjertesyke barn har 174 

en kalender som spres blant annet via Facebook, hvor barn forteller en historie om 175 

utfordringer ved å ha en medfødt eller tidlig ervervet hjertesykdom. Norges 176 

Parkinsonforbund sender ut jevnlige informasjonsbrev, og har blant annet testet om 177 

det gir best respons at valgt leder eller generalsekretær skriver under.  178 

 179 

Hvordan kan innsamlingsarbeidet organiseres? 180 

Landsmøtet inviteres på denne måten til å godkjenne oppstart av innsamlingsarbeid i 181 

CP-foreningen, og angi rammene for dette arbeidet. Det er rimelig, for som det blir 182 

nevnt vil innsamlingsvirksomhet berøre hele organisasjonen.  183 

Sentralstyret tar beslutninger om overordnet strategi. Vi følger da samme modell som 184 

for forvaltning av kapitalen. Skulle det være grunn til å forandre eller korrigere 185 

kursen, blir det for tungvint å legge strategiske føringer for arbeidet i 186 

landsmøtebeslutning.  187 

Sentralstyret kan vurdere om det skal etableres arbeidsgrupper eller rådgivende 188 

organ som sekretariatet og sentralstyret kan rådføre seg med.  189 

Utførelsen ligger i sekretariatet, innenfor rammer besluttet av sentralstyret. Det vil 190 

være behov for å legge inn ny aktivitet i budsjettet. Det er fortsatt uklart hvor mye 191 

investeringer som vil være nødvendige for å komme i gang. Det ansees foreløpig at 192 

det i starten er tilstrekkelig med en investering i personell tilvarende et halvt eller ett 193 

årsverk. Det anslås at det vil ta 3-5 år før investeringene blir lønnsomme.  194 

 195 

Forslag til vedtak:  196 

Landsmøtet ber det nye sentralstyret forberede oppstart av eget inntektsarbeid for på 197 

sikt å styrke inntektssiden i organisasjonen. Målet er å gi økt økonomisk 198 

handlingsrom, uten at det går ut over foreningens omdømme.  199 

I oppstarten skal fylkeslagene involveres i utformingen av formålet med arbeidet, for 200 

å forankre den nye virksomheten i hele organisasjonen.  201 

Sentralstyret må påse at før inntektsarbeidet startes er det utarbeidet et budsjett med 202 

en tidshorisont på tre - fem år som viser hvordan investeringene kan gi avkastning på 203 

sikt.  204 
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Landsmøtet er innforstått med at inntektsarbeid krever opparbeiding av 205 

innsamlingskompetanse, og anser det som en del av investeringene som må gjøres før 206 

oppstart.  207 

 208 

 209 

b)  Satser for styrehonorar og tapt arbeidsfortjeneste 210 

til sentralstyret 211 

 212 

Saksframstilling: 213 

Honorar til sentralstyrets medlemmer fastsettes som en fast prosentsats av 214 

grunnbeløpet i folketrygden(G) 215 

• Styreleder ytes et honorar på 40 % av G. 216 

• Nestledere 13.6% av G. 217 

• Øvrige styremedlemmer 5,6 % av G. 218 

• Vararepresentanter ytes honorar på 0,8% av G pr møte, begrenset oppad til 219 

5.6% av G. 220 

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes for alle som etter innkalling deltar på ordinære møter 221 

i sentralstyret. Beregningsgrunnlaget begrenses til 8 x folketrygdens grunnbeløp. 222 

Forutsetningen er at man har avstått fra konkret lønnet arbeid (permisjon uten lønn) 223 

for å delta på møte i sentralstyret.  224 

 225 

Forslag til vedtak:  226 

Forslagene til satser for styrehonorar og tapt arbeidsfortjeneste til sentralstyret 227 

vedtas. 228 

 229 

 230 

c) Regionreform og ny fylkesinndeling 231 

Saksframstilling: 232 

Sentralstyret foreslår at CP-foreningen følger regionreformen og den politiske 233 

vedtatte geografiske fylkesinndelingen i Norge. 234 

Forslaget innebærer: 235 

a) å endre dagens fylkesinndeling i CP-foreningen i tråd med regionreformen som 236 

trådte i kraft fra og med 01.01.20. 237 

b) å følge eventuelle nye framtidige politiske vedtatte endringer. 238 
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Dersom forslaget blir vedtatt vil det innebære at fylkesavdelinger som pr. i dag ikke 239 

følger den nye fylkesinndelingen må starte arbeidet med å planlegge 240 

sammenslåinger. Framgangsmåten som anbefales er at de aktuelle fylkesavdelingene 241 

setter ned et interimsstyre (samarbeidsorgan) på årsmøtene i 2021 og at disse får i 242 

oppgave å forberede sammenslåinger på årsmøtene i 2022. 243 

For Oslo og Akershus betyr forslaget en oppsplitting for Oslos vedkommende, og for 244 

Akershus både en deling fra Oslo og en sammenslåing med Buskerud og Østfold til 245 

Viken. 246 

 247 

Bakgrunn  248 

Regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020 og landet vårt består i dag av 11 fylker:  249 

Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og 250 

Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.  251 

 252 

Pr. dags dato har CP-foreningen 14 fylkesavdelinger: 253 

Østfold, Oslo og Akershus, Innlandet, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, 254 

Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.   255 

Syv fylkesavdelinger følger i dag regionreformen, mens syv følger den ikke. De som 256 

ikke følger den er: Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold, Troms 257 

og Finnmark. 258 

 259 

CP-foreningen har over tid arbeidet med regionreformen. Landsmøtet i 2018 vedtok 260 

å sette ned en arbeidsgruppe, der mandatet var å diskutere fordeler og ulemper ved å 261 

følge den nye politiske og geografiske inndelingen. Arbeidsgruppen har bestått av 262 

sentralstyreleder og fylkeslederne i alle berørte fylkesavdelingene. Arbeidsgruppen 263 

har møttes tre ganger i løpet av 2019 og gruppens anbefalinger ble oppsummert i en 264 

rapport som ble oversendt alle fylkesavdelinger og diskutert på fylkesledersamlingen 265 

i november.  266 

Målet med diskusjonen på fylkesledersamlingen var å gi sentralstyret et råd om 267 

hvordan saken skal diskuteres og behandles fram mot landsmøtet. Hverken 268 

arbeidsgruppen eller fylkesledersamlingen gav sentralstyret et entydig råd. Noen 269 

fylkesavdelinger var positive, mens andre var negative.  270 

I tillegg til arbeidet i arbeidsgruppa, har Agderfylkene i 2019, utgjort en pilot i det 271 

nasjonale arbeidet med regionreform og fylkessammenslåinger. Aust- Agder og Vest-272 

Agder vedtok på sine respektive fylkesårsmøter i 2019 å sette ned et interimsstyre 273 

som fikk i oppgave å forberede saksgang for sammenslåing. I desember 2019 ble det 274 

laget en prosjektrapport, som beskrev arbeidet som ble gjort. Denne 275 

prosjektrapporten dannet grunnlaget for at Aust- og Vest-Agder ble sammenslått til 276 

ett Agder på et felles årsmøte den 8. februar 2020. 277 

Sentralstyret har vurdert helheten i alle innspill som har kommet fram i arbeidet med 278 

regionreformen og vedtok den 29. november 2019 å legge fram et forslag for 279 

landsmøtet om at CP-foreningen bør følge regionreformen og den politiske vedtatte 280 

fylkesinndelingen.  281 

 282 
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Sentralstyret har lagt følgende til grunn for sin beslutning: 283 

Diskusjonen om regionreform har pågått en stund. Det er åpenbare positive og 284 

negative konsekvenser ved å gjøre endringer i organisasjonen. Sentralstyret ser 285 

likevel behovet for et tydeligere regelverk som kan gi oss en retning på det videre 286 

arbeidet og gjøre det enklere å ta beslutninger. 287 

Sentralstyret ser på regionreformen og fylkessammenslåinger som positivt for 288 

organisasjonsutviklingen. Målet med å regionreformen er å gjøre fylkesavdelingene 289 

sterkere, ikke svakere. Til tross for lengre avstander og reisevei, ser vi at flere 290 

fylkesavdelinger kan dra fordeler av å samarbeide. Større fylkesavdelinger har bedre 291 

muligheter til å arrangere mer spissede arrangementer og oppnå bredere tilslutning 292 

og deltagelse. I forkant av sammenslåingen i Agder ble det arbeidet mye med å lage 293 

en felles aktivitetsplan, der målet var å opprettholde eksisterende aktiviteter i begge 294 

fylkene og å samtidig invitere til nye. Agderfylkene vektla både tradisjon og fornyelse. 295 

Sentralstyret vurderer regionreformen og fylkessammenslåinger som en mulighet til 296 

å styrke styrearbeidet og det organisatoriske arbeidet i fylkesavdelingene. Flere 297 

fylkesavdelinger sliter i dag med å rekruttere tillitsvalgte og vi ser på et samarbeid 298 

mellom fylkesavdelingene som en mulighet å gjøre rekrutteringen enklere.  299 

Færre styremedlemmer totalt sett gjør det også enklere å knytte til seg 300 

ressurspersoner som kan delta aktivt i fylkesarbeidet. Sentralstyret ser for seg en 301 

organisasjonsmodell der styrene i større grad delegerer arbeid og myndighet til 302 

arbeidsgrupper og ansvarspersoner, som får et konkret ansvarsområde eller oppgave, 303 

som for eksempel Sabeltanngym, faste ungdomsarrangement, weekendtur for 304 

foreldre osv. Sentralstyret åpner i denne omgang ikke for dannelse av lokallag (jamfør 305 

forslaget til endringer i vedtektene), men utelukker ikke det på sikt. 306 

Sentralstyret ser på det å følge regionreformen som en fordel med tanke på å utvikle 307 

interessepolitikk og å følge opp brukermedvirkning i fylkene. Ved å følge den 308 

politiske vedtatte geografiske inndelingen er det enklere å framstå tydelig 309 

interessepolitisk og å kunne delta aktivt i samfunnsdebatten. FFO, vår 310 

paraplyorganisasjon, vil følge regionreformen, og uansett utfall i spørsmålet om 311 

regionreform vil medlemskapet i FFO kreve et samarbeid/koordinering mellom 312 

fylkene. Det samme kan antas å være tilfelle med tanke på samarbeid med andre 313 

organisasjoner, søknad om pengestøtte osv.  314 

Både arbeidsgruppen og fylkesledersamlingen har diskutert økonomi og fylkenes 315 

ulike økonomiske forutsetninger og det er enighet om at dette ikke er den største 316 

utfordringen for samarbeid og sammenslåinger. Sentralstyret deler denne 317 

oppfatningen og mener at utgangspunktet bør være at økonomiene sammenslås ved 318 

sammenslåinger, slik også piloten i Agder gjorde ved at fylkesavdelingene inngikk en 319 

fusjon (etter aksjeloven som modell). Der fylkesavdelingen skal deles, blir det 320 

tilsvarende prosess med å dele eiendelene i to andeler. 321 

Til slutt, sentralstyret ser at selve overgangen til nye fylkesavdelinger vil kreve mye 322 

arbeid og innsats fra fylkesavdelingene. Derfor mener vi det er naturlig at det settes 323 

av ressurser i sekretariatet til å kunne bidra i dette arbeidet. 324 

 325 
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Forslag til vedtak: 326 

Sentralstyrets intensjon er at CP-foreningen følger regionreformen  327 

og den politiske vedtatte geografiske og politiske fylkesinndelingen i Norge, men at 328 

selve vedtaket utsettes til landsmøtet i 2022. Hovedårsaken til utsettelsesforslaget er 329 

at koronapandemien og smittesituasjonen i 2020 har gjort det vanskelig for 330 

fylkesavdelingene til å treffe hverandre, diskutere og forberede sammenslåinger.  331 

 332 

 333 


