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I 2018 var overgangen til voksenlivet CP-foreningens 
hovedsatsning. CP-foreningen tok initiativ til en 
arbeidsgruppe bestående av fagpersoner i spesia-
listhelsetjenesten. Oppdraget var å vurdere hvordan 
oppfølgingsprogrammet CPOP kan videreføres til 
også å gjelde voksne. Arbeidsgruppen legger frem 
sin rapport i mars 2019. Ett år senere fyller de eldste 
barna i dagens oppfølgingsprogram 18 år. 

CPOP for voksne var tema på vårt debattmøte under 
Arendalsuka og resulterte i spørsmål om saken i  
Stortinget. 

Arbeidsgruppen har dokumentert ressursknapphet 
i voksenhabiliteringene. Det er behov for å styrke 
tjenestene. Overgang mellom barnehabiliteringene 
og voksenhabiliteringene er kartlagt som en del av 
arbeidsgruppas arbeid. Temaet er satt opp på CP- 
konferansen i 2019. Ulikhet i tilbudet preger  
overgangene for de som skal bruke tjenestene. 

Innføringen av CPOP for voksne er ment å skape 
forutsigbarhet og trygghet for unge voksne og deres 
familier. Arbeidsgruppen står samlet om å anbefale 
CPOP for voksne. Dette gir håp om at voksne med CP 
skal få et forsvarlig oppfølgingstilbud, basert på den 
beste kunnskapen som er tilgjengelig.  

HOVEDSATSNINGER 

HOVEDSATSINGER

Den 8. mars arrangerte CP-foreningen møte om CPOP for voksne.  

Fra venstre: Ulrik Sverdrup, Helse Sør-Øst, Susanne Følstad, Sunnaas sykehus, 

Dag Abrahamsen, Genesis Holding, Reidun Jahnsen, CPOP, Guro Andersen, 

CP-registeret og Eva Buschmann, CP-foreningen. Foto: Wanda Nordstrøm.
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CPOP 

Møtet om CPOP på Radisson Park-Inn Gardermoen samlet 40  

deltakere fra HAVO og rehabiliteringsinstitusjoner i alle de fire  

helseregionene. Generalsekretær Eva Buschmann i samtale med  

en av deltakerne på møtet. Foto: Wanda Nordstrøm.
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CPOP for voksne 
Den 8. mars tok CP-foreningen initiativ til et møte for å 
drøfte CPOP for voksne. De inviterte var landets habili-
teringstjenester, rehabiliteringsinstitusjoner og Sunnaas 
sykehus. Alle helseregionene var representert, og det 
deltok til sammen 40 personer. Programmet var utfor-
met i samarbeid med CP-registeret og oppfølg- 
ingsprogrammet for CP. Hensikten med møtet var å få 
deltakere med i en arbeidsgruppe. Mandatet til denne 
gruppen var å utarbeide et forslag til hvordan CPOP for 
voksne kan etableres som et tilbud i spesialisthelse- 
tjenesten for alle voksne med CP i hele landet. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 
 • Eva Buschmann, CP-Foreningen  

(leder av arbeidsgruppen)
 • Guro Andersen, CP-registeret
 • Reidun Jahnsen, CPOP (oppfølgingsprogrammet)
 • Anne Okholm, Voksenhabiliteringen Ahus
 • Charlotte Ramdahl, Voksenhabiliteringen Vestre Viken
 • Petra Nordby, Sunnaas sykehus
 • Susanne Følstad, Sunnaas sykehus
 • Daniel Solheim, Voksenhabiliteringen St Olavs Hospital
 • Britt Karin Bakkefjell, Voksenhabiliteringen  

Nordlandssykehuset
 • Anett Henriksen, Voksenhabiliteringen Helse Fonna
 • Eva Male Davidsen, Voksenhabiliteringen Ahus 
 • Nils Olav Aanonsen, Nevrohabiliteringen for voksne 

Ullevål sykehus
 • David Heyerdahl, CP-foreningen (brukerrepresentant)

Arbeidsgruppen har hatt fire møter i 2018. 
Arbeidsgruppen har sett på hvilke protokoller som  
benyttes i CPUP vuxen i Sverige. Gruppen har  
konkludert med at det bør utvikles standardiserte  
oppfølgingsprotokoller knyttet til det nasjonale  
kvalitetsregisteret. Arbeidsgruppen mener det er realis-
tisk at CPOP og CP-registeret kan få utvidet sitt mandat 
til også å gjelde for oppfølging av voksne. 

ParkinsonNet er en interessant ny modell for organi-
sering i faglige nettverk som er spesialiserte, og som 
myndighetene nå satser på. Det kan vurderes for fram-
tiden, men det blir ikke satt i gang flere slike nettverk 
før tidligst 2020. Oppfølgingsprogrammet for CP må 

være forankret i spesialisthelsetjenesten, og basere seg 
på samarbeid med kommunale tjenester. 

Siden det er stor ulikhet i spesialisthelsetjenesten, 
trengs det flere fagressurser for å etablere et tverrfag-
lig likeverdig tilbud over hele landet. Det forhindrer 
ikke at arbeidet kan settes i gang og utvikles gradvis til 
å gjelde for hele pasientgruppen. CP-diagnosen fører 
med seg mange tilleggsvansker. CP-diagnosen kan 
være en modell for utvikling av systematisk og kunn-
skapsbasert oppfølging for personer som har medfødte 
eller tidlig ervervede skader i hjernen. 

Debattmøte i Arendalsuka
Den 16. august, på Thon Hotell i Arendal, arrangerte 
vi debattmøtet «Er voksne med CP en glemt gruppe i 
helsetjenesten?» Fire politikere var inviterte til å delta, 
men kun Ingvild Kjerkol (AP), Ingeborg Nøklebye 
Heiberg (H) og Carl Erik Grimstad (V) deltok. 
Reidun Jansen (leder i CPOP), Nils Olav Aanonsen 
(overlege ved Nevrohabiliteringen for voksne ved 
OUS Ullevål), og David Heyerdahl (brukerrepresen-
tant i CP-foreningen), holdt innlegg før debatten. 
Debatten ble streamet direkte på nettsiden og Face-
book. Debattinnslaget har fått over 1300 visninger på 
www.cp.no.

Skriftlig spørsmål i Stortinget
Som en direkte oppfølging etter debattmøtet i Arendal, 
sendte Ingvild Kjerkol (AP) den 7. september et skrift-
lig spørsmål i Stortinget til helseminister Bent Høie (H): 
«Hvorfor har vi ikke et systematisk oppfølgingspro-
gram for voksne med cerebral parese (CP) i dag?»

Høie viste i sitt svar til at Helsedirektoratet har fått 
i oppdrag å følge opp Hjernehelsestrategien (2018- 
2024). Det arbeides med en samlet plan for oppfølging 
av strategien. Et av målene for strategien er «Gode 
forløp – fra symptom til diagnose, behandling, habilite-
ring og rehabilitering». Etter Høies mening vil part-
nerskapsgruppen som er etablert for oppfølging av 
hjernehelsestrategien, være riktig forum for å vurdere 
forslaget om et oppfølgingsprogram for voksne med 
cerebral parese.

INTERESSEPOLITIKK 
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Strategi for hjernehelse 
CP-foreningen har deltatt på innspillsmøte etter invita-
sjon fra Helsedirektoratet den 17. september. 

Helsedirektoratet inviterte til en partnerskapsgruppe, 
der FFO var representert med styreleder, Hjerne-
rådet med to representanter, Helse Sør-Øst med en 
representant, og Oslo kommune med en representant. 
Mandatet for arbeidet var å «utarbeide en samlet plan 
for oppfølging av strategien og omsette den til konkre-
te aktiviteter og tiltak, herunder kartlegge igangsatte 
tiltak og aktiviteter samt identifisere nye tiltak og akti-
viteter for å nå målene i strategien.» Det var tre møter 
i partnerskapsgruppen, og etter siste møte oversendte 
Helsedirektorat forslag til Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. Partnerskapsgruppen er ikke gjort kjent med 
innholdet.  

Debattmøte i Arendalsuka
Den 17. august, arrangerte vi i samarbeid med Norsk 
Epilepsiforbund, MS-forbundet og Norges Parkinson-
forbund, debattmøtet «Morgendagens helsetjenester – 
hvordan imøtekomme kronikernes behov for infor-
masjon, råd og veiledning». Deltakerne i debatten var 
Henrik Peerson, Norsk Epilepsiforbund, Magne Wang 
Fredriksen, Parkinsonforbundet, Sveinung Stensland 
(H), Tuva Moflag (Ap), Carl Erik Grimstad (V), Olaug 
Bollestad (KrF). 

Intensivtilbud for barn
Seniorrådgiver Randi Væhle og generalsekretær Eva 
Buschmann har deltatt i arbeidsgruppe og referanse-
gruppe oppnevnt av Helse Sør-Øst. 

Arbeidsgruppen ble oppnevnt etter vedtak i helsefore-
takenes Beslutningsforum i juni, fordi vedtaket ville 
påvirke mulighetene til å benytte habiliteringstilbud i 
utlandet. En forutsetning for planlagt avvikling av til-
budet i utlandet var at det skulle utvikles nye intensiv-
tilbud for barn med komplekse og omfattende hjelpe-
behov i Norge. Vedtaket var begrunnet i at metodene 
som benyttes i utlandet, blant annet ved Family Hope 
Center i USA, ikke har dokumentasjon for bedre effekt 
enn ordinært tilbud innenlands.

Mandatet for arbeidet har vært å vurdere hvordan 
barn med alvorligst grad av CP, motorisk og kognitivt, 
kan få et bedre og mer spesialisert tilbud innenlands. 
Det har vært tre møter i arbeidsgruppen og referanse-
gruppen. CP-foreningens representanter har innledet og 
gitt skriftlige innspill, og arbeidet videreføres i 2019.

Inkludering i arbeid
Å få flere i arbeid har vært et tema i 2018 og vi har job-
bet aktivt med å gi innspill til regjeringens inkluderings-
dugnad. Regjeringens inkluderingsdugnad ble lansert i 
Jeløya-plattformen (høsten 2017), men formelt iverksatt 
i juni 2018. Regjeringen beskriver dugnaden som et 
felles samfunnsoppdrag for å få flere i ordinært arbeid. 

CP-foreningen har i forbindelse med inkluderingsdug-
naden gitt flere innspill. Første gang var den 15.oktober 
i Arbeids- og sosialdepartementet. Der deltok rådgiver 
Kristin Benestad sammen med en delegasjon fra FFO 
og SAFO for å diskutere konkrete problemstillinger 
sammen med statssekretærene Morten Bakke (Arbeids- 
og sosialdepartementet) og Paul Chaffey (Kommunal- 
og forvaltningsdepartementet). Andre gang var den 16. 
oktober i Arbeids- og sosialkomiteen i forbindelse med 
framleggelsen av statsbudsjettet for 2019. Tredje gang 
var i forbindelse med CP-foreningens ungdomssamling 
den 20.-21. oktober. På ungdomssamlingen var regje-
ringens inkluderingsdugnad ett av hovedtemaene og 
vi fikk besøk av Andreas Oftedal fra Unge Høyre som 
innledet og deltok i diskusjonen.

I tillegg til å gi skriftlige- og muntlige innspill til politike-
re høsten 2018, var arbeid og regjeringens inkluderings-
dugnad tema i 4. utgave av CP-bladet. Der orienterte 
vi om regjeringens prosjekt, samt at vi oppsummerte 
våre viktigste innspill. I tillegg vedtok landsmøtet i juni 
uttalelsen «Unge uføre er en positiv ressurs».

Inkludering i skolen
I 2017 var skole og oppfølging av elever med funk-
sjonsnedsettelser vår hovedsak. 
I 2018 har vi fulgt opp dette arbeidet ved å gi innspill 
til rapporten «Inkluderende felleskap for barn og 
unge». Denne rapporten ble overlevert fra en ekspert
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gruppe under ledelse av Thomas Nordahl til Kunn-
skaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i mars 
2018. Bakgrunnen for denne rapporten er at tilbudet 
med barn og unge som har behov for en særskilt til-
rettelegging i barnehage, grunnskole og videregående 
skole ikke er tilfredsstillende nok og at spesialunder-
visningen ikke viser seg å fungere etter hensikten.
CP-foreningen har vært enig i store deler av situa-
sjonsbeskrivelsen til Nordahl-rapporten, men ikke 
alle forslag til tiltak. Blant annet har vi vært imot å ta 
bort retten til spesialundervisning og den oppfattende 
omorganisering av PP-tjenesten og Statped som denne 
rapporten foreslo. Dette har vi formidlet gjentatte 
ganger gjennom året. 

Vi startet med å vedta uttalelsen «Vi vil beholde 
retten til spesialundervisning» på landsmøtet i juni, 
som vi sendte til Kunnskapsdepartementet og alle 

medlemmer av Utdannings- og forskningskomiteen 
på Stortinget. Deretter sendte vi inn vårt høringssvar 
til Nordahl-rapporten (arrangert av Utdanningsdi-
rektoratet) den 15. august. Videre i august brukte vi 
Arendalsuka til å delta på alle møter som hadde dette 
som tema og snakket direkte med politikere. Vi tok opp 
temaet i forbindelse med høringen om statsbudsjettet 
i Utdannings- og forskningskomiteen den 23. oktober 
og deltok på seminar om temaet på Stortinget i regi av 
hele komiteen den 14. desember. I tillegg har vi deltatt 
på FFO sine møter i skolenettverket, der dette har vært 
hovedtemaet gjennom hele året.

Vi vil følge dette arbeidet videre i 2019, da Kunnskaps-
departementet er i gang med en stortingsmelding om 
tidlig innsats og inkluderende felleskap. Denne mel-
dingen skal legges fram for Stortinget høsten 2019.

DEBATTMØTE I ARENDALSUKA

Fra venstre: Ingvild Kjerkol, AP, Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, 

Reidun Jahnsen, CPOP og Nils Aanonsen, Nevrohabiliteringen ved Oslo 

Universitetssykehus, Ullevål sykehus. Foto: Heidi Østhus Erikssen.
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Pleiepengeordningen
Pleiepengeordningen har vært en viktig sak for 
CP-foreningen både i 2017 og 2018. Selv om det ble 
gjort endringer i pleiepengeordningen i fjor, ble det 
likevel bestemt at regjeringen skulle komme med en 
videre oppfølging i 2018. 

Den 12. november deltok vi i en høring på Stortinget 
der vi ga innspill til «Proposisjon 12L, 2.2 – Oppfølging 
av anmodningsvedtak vedr. pleiepengeordningen».

I likhet med de andre organisasjonene som deltok på 
høringen, ga vi innspill til Arbeids- og sosialkomiteen 
om at tidsbegrensing på pleiepengene for de alvorlige 
syke barna må oppheves og dagens regelverk for  
gradering må praktiskes på en mildere måte og i  
tråd med spesialisthelsetjenestens anbefalinger.

Stortinget vedtok i desember med støtte fra AP, SV, 
Rødt og KRF å oppheve tidsbegrensingen, men  
KRF støttet dessverre ikke å gjøre noen endringer  
i graderingsregelverket. Vi regner med at regjeringen 
kommer tilbake til dette spørsmålet i 2019.

Statsbudsjettet 2019
I 2018 har generalsekretær Eva Buschmann og råd- 
giver Kristin Benestad vært tilstede i fire budsjett- 
høringer på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet 
for 2019. Det ble sendt inn fire høringsuttalelser.  
Nytt av året er at vi ønsket å stille i Kommunal- og  
forvaltningskomiteen, fordi denne komiteen  
behandler mange som saker som berører oss.

 • Helse- og omsorgskomiteen - 18. oktober
 •  Arbeids- og sosialkomiteen - 16. oktober
 •  Utdannings- og forskningskomiteen - 23. oktober
 •  Kommunal- og forvaltningskomiteen - 23. oktober

Høringsuttalelser i 2018 – oppsummert 
I 2018 har vi deltatt i følgende høringer:

Februar: Høringssvar til Kunnskapsdepartementet  
vedrørende forslaget om endringer i barnehageloven  
mv., (norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder  
og barnehagetilbud til barn med behov for  
alternativ og supplerende kommunikasjon  
(Kunnskapsdepartementet)
Juni: Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet 
vedrørende forslag til endringer i bilstønadsordningen.
August: Høringssvar til Utdanningsdirektoratet vedrø-
rende rapporten til Ekspertgruppen for barn og unge som 
særskilt tilrettelegging (Nordahl-utvalget).
November: Høringssvar til Arbeids- og sosialkomiteen 
på Stortinget vedrørende «Proposisjon 12L, 2.2 – Oppføl-
ging av anmodningsvedtak vedr. pleiepengeordningen».

Landsmøteuttalelser i 2018 – oppsummert 
I 2018 vedtok landsmøte følgende politiske uttalelser:
 • «CPOP for voksne»
 •  «Unge uføre er en positiv ressurs»
 •  «Vi vil beholde retten til spesialundervisning»

Interessepolitiske rapporter 2018 – til fylkene
 • I 2018 har vi fulgt opp et vedtak fra landsmøtet 2016 

om å sende ut to halvårige interessepolitiske  
rapporter til fylkesavdelingene.

DEBATT

Medlemmer og andre oppmøtte følger med på debatten, som ble streamet 

både via Facebook og CP-foreningens nettsider. Foto: Heidi Østhus Erikssen.
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CP-KONFERANSEN 2018

CP-konferansen 2018, professor Iona Novak fra Cerebral Palsy  

Alliance, Australia, holdt en engasjerende innledning om tidlig  

innsats. Foto: Wanda Nordstrøm.
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CP-foreningen er medlem i Extrastiftelsen og formid-
ler søknader om forskningsstøtte til Extrastiftelsen fra 
forskere som søker via CP-foreningen. CP-foreningen 
fikk innvilget ett treårig forskningsprosjekt som starter 
i 2019, «Smerter hos barn med CP-hvem bryr seg?»

CP-konferansen
Årets CP-konferanse ble arrangert fredag 26. januar i 
Oslo Kongressenter og hadde i underkant av 400 del-
takere. Temaet var «Tidlig er mulig» og handlet om 
tidlig intervensjon og intensiv trening for å gjøre livet 
best mulig for personer med CP. Vi samlet svært gode 
fagfolk fra både inn- og utland og hovedinnleder var 
professor Iona Novak fra Cerebral Palsy Alliance Aust-
ralia. Konferansens innledninger ligger på nettsidene 
våre og vi oppnådde to medieoppslag på forskning.no.

The APS Convention
CP-foreningen var representert med innlegg på  
The APS Convention (Association for Psychological 
Science) i San Francisco 24.-28. mai. 

Opplegget var utviklet i samarbeid med nevro- 
psykolog fra barnehabiliteringen ved Ullevål 
Universitetssykehus og psykolog for det svenske 
oppfølgingsprogrammet CPUP. CP-foreningen v/råd-
giver Marit Helene Gullien presenterte bakgrunnen 
for CP-foreningens egenutviklete støttemateriell for 
skolestart, overgang til ungdomsskolen og overgang 
til videregående skole samt distribusjon og bruk av 
materiellet. Seniorrådgiver Randi Væhle deltok  
også på konferansen. 

CPUP-dagarna i Malmø
CP-foreningen var representert med tilsvarende 
innlegg om vårt støttemateriell for skoleoverganger 
på CPUP-dagarna i Malmø 22.-23. oktober. Rådgiver 
Marit Helene Gullien og CP-bladets redaktør Heidi 
Østhus Erikssen deltok. 

FORSKNING OG UTVIKLING

BRUKERMEDVIRKNING 

Sekretariatet har videreført arbeidet med å oppdatere 
oversikt over brukerrepresentanter i CP-foreningen, 
både nasjonalt og i fylkesavdelingene. Mange av bru-
kerrepresentantene i fylkesavdelingene er oppnevnt 
av FFO. 

Nasjonalt har CP-foreningen vært representert i følgende: 
 • Randi Væhle, seniorrådgiver: Medlem i CPOP/CPRN 

faggruppe, 1 møte i året.
 • Randi Væhle, seniorrådgiver: Medlem i referansegruppe 

til WE-studien St. Olav (Botox) 1 – 2 møter i året
 • Randi Væhle, seniorrådgiver: Medlem i brukerpanel i 

CHARM. Det har blitt brukt mange møter på utvikling 
av veiledningshefte for brukermedvirkning i forskning.  
Etter at dette var avsluttet har det vært ett møte.

 • Camilla Kløgetvedt og David Heyerdahl,  
Brukerreprepresentanter i CP North,  
et nordisk forskningsprogram.

 • Katrin Austnes, representant i brukerrådet  
ved Beitostølen helsesportsenter.

Brukermedvirkning i forskning 
Det er et mål for oss å medvirke i forskning, og  
dette var ett av temaene på fylkesledersamlingen  
i november. 
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Utviklingen av likemannsarbeidet
Det skjer mye likemannsarbeid rundt om i landet og 
for 2018 har vi rapportert inn 377 dager med gjennom-
ført likemannsaktivitet og 74 likemenn til BUFDIR.

ÅRSTALL 2016 2017 2018

Antall dager med likemannsaktivitet 368 396 377

Antall likemenn 71 68 74

LIKEMANNSARBEID

Tabell som viser utvikling av likemannsarbeidet, 2016-2018

Med likemenn mener vi både telefonkontaktene våre 
(ansvarlige for en-til en samtaler) og de som er an-
svarlige for gjennomføringen av likemannsaktivitetene 
våre (gruppebaserte aktiviteter).

Ny tilskuddsordning for fylkesavdelingene
I tillegg til den etablerte ordningen på 600.000 kr, 
er det også etablert en ny ordning på 200.000 kr. 
Målet med den nye ordningen er å stimulere til økt 

samhandling og en felles måloppnåelse i foreningen. 
Støtte gis til arrangementer som oppfyller målsetnin-
ger i sentralstyrets arbeidsplan/vårt felles strategiske 
dokument.

Tabell som viser tildeling av tilskudd 2017 og 2018

FYLKESAVDELING SØKNADS-
SUM I 2017

VEDTATT 
INNVILGET I 
2017

ETABLERT, 
SØKNADS-
SUM 2018

ETABLERT, 
VEDTATT 
INNVILGET 
2018

NY, SØK-
NADSSUM 
2018

NY, VED-
TATT 
INNVILGET 
2018 

TIL 
SAMMEN 
2018

Finnmark 35000 35000 40000 35000 30000 10000 45000

Troms 60000 45000 50000 40000 20000 10000 50000

Nordland 70000 40000 50000 40000   40000

Trøndelag 60000 60000 60000 60000   60000

Møre og Romsdal 60000 40000 60000 40000 25000 15000 55000

Hordaland/Sogn  
og Fjordane

50000 50000 50000 50000 30000 15000 65000

Rogaland 45000 45000 60000 50000 15000 15000 65000

Vest-Agder 80000 40000 40000 40000 25000 20000 60000

Aust-Agder 120500 40000 45000 40000 30000 15000 55000

Telemark 30000 35000 54600 40000 4000 10000 50000

Vestfold   40000 30000 13000 10000 40000

Buskerud        

Hedmark/Oppland 35000 40000 45000 40000 5000 10000 50000

Oslo/Akershus 363000 110000 110000 100000 50000 25000 125000

Østfold 35000 35000 40000 40000   40000

Totalt 1043500 615000 744600 645000 247000 155000 800000
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Storsamlingen
«Fantastisk arrangement! Årets beste og viktigste helg. 
Første gang jeg deltok, og jeg kunne ikke forestilt meg 
at det skulle være så bra! Føler at hele tankegangen min 
om cp’n og det rundt er blitt snudd helt om til det posi-
tive etter å ha truffet andre og utvekslet tanker om et 
tema som for meg hele tiden har vært ganske sårt. Jeg 
tror aldri jeg har vært så nervøs og usikker på meg selv 
som jeg var på fredag formiddag, og jeg har aldri hatt 
så gode tanker om meg selv som jeg har etter helga» 
(utdrag fra en av de mange deltakerkommentarene  
i evalueringsskjemaet etter samlingen)

CP-foreningens største nasjonale medlemssamling, 
Storsamlingen, ble gjennomført på Thon Hotel Arena 
på Lillestrøm helgen 14. – 16. september. Drøyt 200 
personer deltok, inkludert mer enn 50 hjelpere samt 
forelesere og arrangører. Det var plenumsinnlednin-
ger fredag og søndag og parallelle kurs lørdag.  
Temaet for hovedforedraget i plenum var psykisk 
helse hos barn og unge med CP, ved barnepsykiater 
Hanne Marit Bjørgaas. Standup-komiker Dan Are  
Lykke Larsen kom tilbake etter stor suksess året før  
og årets forestilling «Mer Lykke», slo også meget godt 
an i forsamlingen.

Lørdagen var selve kursdagen og 10 ulike kurs rettet 
mot ulike målgrupper. Vi satset i år spesielt på de som 
er på vei til å bli voksen og selvstendig. Overgangen 
til voksenlivet er en stor utfordring for alle unge, og 
kanskje spesielt for våre medlemmer.

Oversikt over gjennomførte likemannskurs:

 • For foreldre til barn i alderen 0-6 år.
 •  For foreldre til barn i alderen 7-14 år.
 • Foreldre til unge med CP «av og til» i alderen 13-18 år.
 • For unge mellom 13 og 18 år og som har «usynlig CP».
 •  For voksne med «usynlig CP».
 •  Vennskap, kjærlighet, identitet og seksualitet.  

For unge med CP i alderen 16-30 år. 

 •  På vei til voksenlivet, flytte hjemmefra til egen  
bolig. For unge med CP i alderen 18-30 år.

 •  På vei til voksenlivet, BPA - rettigheter og arbeidsle-
derrollen. For unge med CP i alderen 18-30 år

 •  Psykisk helse. For voksne i alderen 25- 50 år
 •  Aktivitet og det gode liv. Tips til artige ting å gjøre.  

For alle aldre og for ulik grad av funksjonsnedsettelser.

Rådgivningstelefonen 
I 2018 har det vært 59 samtaler og 24 e-poster.

Samtalene er veldig ulike. Det er henvendelser fra for-
eldre til barn i alle aldre og voksne med CP og deres 
pårørende.  Samtalene kan være konkrete spørsmål 
og andre er mest for å ha noen å snakke med og få 
bekreftelse på de behovene de har. E-postene kommer 
i hovedsak fra foreldre, men også fra voksne og deres 
pårørende.

Den nasjonale telefonkontaktordningen
CP-foreningen hadde i 2018 24 nasjonale telefonkon-
takter, utnevnt av sentralstyret. Kontaktinformasjon 
finnes på nettsidene og i CP-bladet, samt informasjon 
om diagnose-, erfarings- og kompetanseområder. Alle 
telefonkontakter rapporterer hvert halvår til sentral-
styret om antall henvendelser, hva slags type henven-
delser og hvem som tar kontakt (ingen rapporter inne-
holder navn, bare en beskrivelse av den typiske som 
tar kontakt). I 2019 skal ordningen evalueres og det vil 
trolig bli gjort endringer i ordningen i løpet av året.

«Fantastisk arrangement!  
Årets beste og viktigste helg. 
Første gang jeg deltok, og jeg  

kunne ikke forestilt meg at 
 det skulle være så bra!

DELTAGER STORSAMLINGEN
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CP-foreningens nasjonale telefonkontakter i 2018

UNGE MED CP VOKSNE MED CP FORELDRE TIL BARN OG UNGE MED 
CP

Joakim Løberg Ann-Inger Mortensen Camilla Kløgetvedt

Stine Dybvig Linda Blålid Marthe Risan

Snorre S. Øvereng Mari Mosand Lisbeth Zachariassen

Marte Broderstad Sandvik Helle Viv Magnerud Liv Elin Moldeklev

Caroline Sæther Mari S. Hansen Charlotte Wesenberg

Inger Bille Ingrid A. Lien

Ewy Halseth Anita Sjøstrøm

Maiken Kvåle Gunn Marit Berglund

Eva og Ole Larsen

Tove T. Kristensen
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Sommerleir for personer med store hjelpebehov arrangeres årlig med tilskudd fra Bufdir. 

Følgende leire ble arrangert i 2018:

 • 21. – 31. juni, Sommerleir for barn og unge (10-18 år) på Risøya.
 • 16. – 25. juli, Sommerleir for unge voksne (19-25 år) på Eidene, Tjøme
 • 26. juli – 4. august, Sommerleir for voksne (over 25) på Eidene, Tjøme

Utvikling i antall søkere, antall plasser tilbudt og antall hjelpere de siste tre årene. 

 BARNELEIR UNGDOMSLEIR

År Antall søkere Antall deltakere Antall hjelpere Antall søkere Antall deltakere Antall hjelpere

2018 42 40 71 31 24 43

2017 41 38 51 *) 37 25 41

2016 50 38 51 35 25 29

* I tillegg var det med personlige assistenter.

ALLE LEIRENE

År Totalt antall deltakere Antall søkere

2018 91 124

2017 88 143

2016 88 145

VOKSENLEIR

  År Antall søkere Antall deltakere Antall hjelpere

2018 51 27 40

2017 65 25 34

2016 60 25 33

SOMMERLEIRENE

SOMMERLEIR

Sommerleiren byr på variert program med aktiviteter 

både på land og til vanns. Tobias er glad i å fiske.  

Foto: Anna Mjelstad Reikvam.

SOMMERLEIR

Hjelperne på leir sørger for trivsel og trygghet fra første stund for alle 

deltakere. Stor gjensynsglede mellom hjelper Elin og deltager Pernille. 

Foto: Anna Mjelstad Reikvam.
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-bladetNr 4 – 2018 – Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

PORTRETTET Inger Bille om å flytte i omsorgsbolig Se side 20

CPU 
Glimt fra ungdoms-samlingen Se side 14

BARNEHAGEPAKKE Flere  
inkluderte småtasser Se side 6

INFORMASJONSARBEID

CP-foreningens nettsider har oppdatert informasjon om diagnose, 

aktiviteter og tilbud til medlemmene. CP-bladet utgis fire ganger i 

året, mens Facbook-siden jevnlig sprer nyheter og aktualitetsstoff.

-bladet
Nr 3 – 2018 – Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

Storsamling 2018 
Se side 26

Sol- og humørfylte  
sommerleirer 
Se side 8

CPU 

Når kroppen  
sier stopp 
Se side 14

Frihetsfølelse  
med RaceRunning 
Se side 18

-blade
t

Nr 2 – 2018 – Tidsskrift fo
r Cerebral Parese-foreningen

Full fart 

på Barnas 

Fysioterapisenter 

Se side 24

WE-STUDIEN

Kan botox bedre 

gangfunksjonen? 

Se side 12

FAG

Stress og 

mestringsopplevelse 

– er det nasjonale  

forskjeller? 

Se side 30

-bladet
Nr 1 – 2018 – Tidsskrift for Cerebral Pareseforeningen

Portrettet

Med vinden i ryggen 
Se side 12

CPU

Snart student? 
Hvilke tilrettelegginger kan gjøres? 
Se side 16

CP-konferansen 2018

«Tidlig er mulig» 
Se side 6
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Nettsiden 
I februar 2018 inviterte vi nettansvarlige fra alle  
fylkesavdelingene til en opplæringssamling for å kunne 
ta i bruk dokumentboks og tilpassede påmeldingsmaler. 
I dokumentboksen har fylkesavdelingen mulighet til 
å publisere styringsdokumenter, protokoller og saks-
papirer. De tilpassede påmeldingsmalene skal gjøre 
det lettere for både arrangører og deltakere å sikre 
rett informasjon til ulike arrangementer.

Det er publisert to nye podkaster.

Hele nettsiden er nå i tråd med GDPR. Vi har kjøpt 
lisens og fått en sikrere utgave av http. Det betyr at alt 
innhold som blir sendt og mottatt er kryptert.

I januar og august fikk vi utprøvd streamingfunksjo-
naliteten på forsiden ytterligere, da vi sendte direkte 
fra henholdsvis CP-konferansen og Arendalsuken.  
De som ikke har kunnet følge med direkte har fått 
mulighet til å se sendingene i opptak. Vi har publisert 
dem i sin helhet på nettsiden.

Innhold på rettighetssiden, fagartiklene og CP-skolen 
har blitt oppdatert flere ganger i løpet av året.  
I desember startet arbeidet med en egen side til vår 
nye barnehagepakke «Inkluderte Småtasser» som ble 
lansert i januar 2019. 

Nyhetsbrev
I slutten av mai lanserte vi CP-foreningens ny-
hetsbrev. Nyhetsbrevet har i 2018 i snitt inneholdt 
mellom 4-6 saker om vårt interessepolitiske arbeid, 
forskning, informasjonsarbeid og arrangementer. 
Nyhetsbrevet har blitt gitt ut en gang i måneden siden 
mai, med unntak av feriemåneden juli. Ved årsskiftet 
hadde nyhetsbrevet 225 abonnementer.

CP-bladet
De fire utgavene som ble utgitt i 2018 ble trykket i 
3200 eksemplarer. Bladet ble også spilt inn på lydfiler 
hos NLB og kan lastes ned gratis via deres nettsider.  
I tillegg ligger tidligere utgaver i PDF på www.cp.no.

Sosiale medier
Facebook var i 2018 fortsatt den viktigste arenaen  
for å spre små og store nyheter fra CP-foreningen.  
I gjennomsnitt publiserte vi to innlegg i uken, og 
så en betydelig økning i engasjement fra følgerne 
våre.Mange deler, liker og kommenterer. I tillegg 
opplever vi at medlemmer tar kontakt via innbok-
sen på Facebook-siden vår for henvendelser som 
de tidligere ringte til rådgivningstelefonen om. Ved 
årsskiftet 2018/2019 hadde Facebook-siden Cerebral 
Parese-foreningen i Norge 3570 likes.

Bildedelingstjenesten Instagram benyttes i tillegg  
til Facebook som en arena for å spre store og små 
nyheter fra CP-foreningen. Undersøkelser viser at  
vi treffer flere yngre brukere på denne arenaen.  
I 2018 publiserte vi cirka to bilder i måneden. I tillegg 
har vi i langt større grad enn tidligere tatt i bruk 
Stories-funksjonen, hvor vi får en tettere og mer ufor-
mell dialog med våre følgere. I årsskiftet 2018/2019 
hadde CP-foreningen 374 følgere på instagram.

INFORMASJONSARBEID
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ABC for ASK 
Prosjektet «ABC for ASK» er finansiert av  
Extrastiftelsen og er et toårig prosjekt.

Høydepunktet i 2018 var foreldresamlingen som ble 
arrangert den 31. august til 2. september på Thon 
Hotel Oslo Airport på Gardermoen. I alt 26 foreldre 
deltok. Alle som deltok var foreldre til barn i alderen 
0-15 år som benytter ASK for å kommunisere. 

Samlingen hadde et tett faglig program og følgende 
hadde innledninger; Kristine Stadskleiv, nevropsy-
kolog ved OUS, Tone Mjøen, ergoterapispesialist ved 
Habiliteringssenteret i Vestfold, Kristine Fossheim 
Godtfredsen ved ASK-teamet i Statped, Bente Johnsen, 
spesialpedagog ved Haukåsen skole og Marianne  
Semner, mamma til jente som er ASK-bruker. 

Dette var første gang CP-foreningen nasjonalt arran-
gerte en egen samling for foreldre til barn som benyt-
ter ASK. Samlingen ga nyttige innspill til det toårige 
prosjektet, som skal resultere i en temaside om ASK. 

C-podden – lyden av CP
«Veldig god prosjektidé og fine temaer som er tatt opp 
i podkastene, og dyktige og engasjerte programledere. 
Mange avspillinger viser at prosjektet har vært vellykket. 
Veldig god og grundig sluttrapportering med inter-
essante refleksjoner» (Kommentar fra ExtraStiftelsen 
etter levert sluttrapport av prosjektet i 2018).  
Prosjektet «CP-podden - lyden av CP» ble finansiert av 
Exstrastiftelsen. 

Målet med prosjektet var å lage podkaster av og med 
unge med CP, for unge med CP. De tre første podkastene 
ble produsert i 2017. Den fjerde og siste podkasten ble 
ferdigprodusert i 2018. Tema for denne episoden var: 
«Psykisk helse og fatigue».

Redaksjonsgruppa for podkasten har bestått av Sofie 
Jansen, Snorre Spilling Øvereng, Joakim Løberg og Stine 
Dybvig. Margaretha Nicolaysen har produsert podkastene 
og Henning Bortne har hatt det tekniske ansvaret. 

C-pod Voksen
Podkastene har vært en suksess og flere podkaster 
har blitt etterspurt. I desember 2018 laget CP-forenin-
gen derfor podkast for voksne med CP, som en del av 
et eget internt prosjekt «C-pod Voksen». Tema for den-
ne var «Senfølger». 

PROSJEKTER 

C-PODDEN

Snorre Spilling Øvereng fra redaksjonsgruppa under opptak av 

C-podden. Foto: Heidi Østhus Erikssen.
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Enda bedre med Beste 
«Enda bedre med Beste» var et 1-årig prosjekt og ble 
finansiert av Extrastiftelsen. Målet med prosjektet 
var å samle besteforeldre til barn med CP til en helg 
med faglig og sosialt innhold. Det var 32 deltakere. 
De var både par og enslige, og kom fra hele landet. 
Samlingen ble fulltegnet på rekordtid. Deltagerne ble 
rekruttert både gjennom medlemsregistret (videre-
sendt mail fra foreldre) og via Facebook.

Samlingen ble arrangert på Thon Hotel Vettre i Asker, 
helgen 15.-17. juni. Gruppen møttes fredag kveld til pre-
sentasjon, bli litt kjent med hverandre og felles middag.

Lørdag startet med faglige innlegg fra Vesna Bryn, 
barnelege ved habiliteringstjenesten i Hedmark/Opp-
land og Kristine Stadskleiv fra Seksjon for nevroha-
bilitering av barn ved Oslo Universitetssykehus. De 
snakket om diagnosen, årsaker, utfall, oppfølging og 
behandling.

Deretter hold Even Hodne Valaker (15 år) som selv 
har CP innlegg om viktigheten av besteforeldre. Han 
ble etterfulgt av en bestefar som satte ord på sine 
opplevelser av å få et barnebarn med CP, hvordan 
de som besteforeldre har bearbeidet diagnosen og 
hvordan diagnosen preget relasjonen mellom beste-
foreldrene og barnebarnet. På søndagen ble beste-
foreldrene delt i grupper der de reflekterte over gitte 
spørsmål.

Tilbakemeldingene på samlingen fra deltakerne var 
svært gode. Gruppen ble godt kjent og dannet selv 
en Facebookgruppe i etterkant. Det var første gang 

CP-foreningen arrangerte et slikt prosjekt for beste-
foreldre til barn med CP. Tilbudet var etterlengtet, og 
tydeliggjorde at besteforeldre til barn med CP er en 
stor ressurs for familien og barnebarna. 

Inkludering på digitale plattformer 
 «Inkludering på digitale plattformer var et 1-årig 
prosjekt og ble finansiert av Extrastiftelsen. Målet 
med prosjektet har vært å utvikle individuelt tilpas-
sede håndholdte enheter til dataspill. Målgruppa var 
barn og unge med CP som har finmotoriske utfordrin-
ger og ikke kan bruke de vanlige enhetene i dataspill, 
og som sliter med å bruke de spesielle enhetene som 
tilbys av hjelpemiddelsentralen. Enhetene skulle også 
utvikles med tanke på at de skulle ha en så lav pris at 
alle har råd til å kjøpe og bruke dem.

Sammen med prosjektleder, besøkte Ergoterapeut 
Gunvor Lilleholdt Klevberg alle deltagerne. Der 
vurderte hun de finmotoriske utfordringene deltaker-
ne hadde, og kom med anbefalinger til hvordan en 
tilpasset enhet burde se ut og fungere. Prosjektleder 
samarbeidet med en ekstern underleverandør Otter 
Productions, som importerte materialer fra Kina, og 
komponerte enhetene for brukerne.

Ved prosjektets avslutning har noen brukere fått hver 
sin spesialtilpassede enhet. Behovet for tilpassede 
enheter viste seg å være mindre enn antatt, men 
resultatet er vellykket for dem som i dag har enheter 
som innebærer at de kan glede seg over dataspilling 
på linje med jevnaldrende.
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Gjennomførte prosjekter i 2018
PROSJEKTNAVN TYPE PROSJEKT PROSJEKTLEDER

C-podden – lyden av CP. En pod-
kast av, for og med unge med CP

Helseprosjekt, støttet av Extrastiftelsen
(sluttført 2018)

Margaretha Nicolaysen

C-pod Voksen Internt prosjekt Margaretha Nicolaysen

ABC for ASK Helseprosjekt, støttet av Extrastiftelsen
(et 2-årig prosjekt som skal sluttføres i 2019)

Lise Udklit/Eva Buschmann

Enda bedre med beste Helseprosjekt, støttet av Extrastiftelsen
(sluttført i 2018)

Marit Gullien

Inkludering på digitale  
plattformer

Helseprosjekt, støttet av Extrastiftelsen
(sluttført i 2018)

Felix Vaager

BESTEFORELDRE 

I juni 2018 arrangerte CP-foreningen for første gang en helgesamling 

for besteforeldre til barn med cerebral parese. Tretti besteforeldre fra 

hele landet fikk to dager med faglig innhold, brukerinnlegg og sosialt 

samvær på Vettre i Asker. Foto: Marit Helene Gullien.
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Landsmøtet 2018
Landsmøtet ble avholdt på Scandic Nidelven i Trond-
heim lørdag 2. juni og søndag 3. juni 2018. Deltagerne 
ble invitert til å komme fredagen, selv om det formelle 
landsmøteprogrammet startet lørdag. Trøndelag var 
vertskap for landsmøtet og sto blant annet for flere 
underholdningsinnslag.

Det var i alt 60 deltagere, fordelt på 49 delegater,  
4 observatører (blant annet 2 fra CPU) og 7 ansatte. 
Ordstyrer var Knut Magne Ellingen, tidligere  
styreleder i FFO. 

Landsmøtet gjorde følgende interessepolitiske  
og organisatoriske vedtak:
 • Interessepolitiske program 2018-2020
 • Uttalelsene: «Unge uføre er en positiv ressurs», 

«CPOP for voksne» og «Vi vil beholde retten til  
spesialundervisning».

 • Organisatorisk strategi 2018-2020
 • Vedtektsendringer 2018-2020
 • Etiske retningslinjer
 • Retningslinjer for regnskap og revisjon
 • Vedtak knyttet til regionreform og behovet  

for en ny fylkesinndeling. 

Forberedende komitéarbeid til landsmøtet 2018 
Sentralstyret vedtok den 1.desember 2017 å sette ned 
to forberedende komitéer til landsmøtet. Den første 
fikk i oppgave å lage forslag til interessepolitisk pro-
gram for 2018-20, samt uttalelser. Den andre organi-
satorisk strategi og forslag til vedtektsendringer. 
I forbindelse med forslagene ble det arrangert to 
høringsrunder.

Komiteen for program og uttalelser hadde tre møter 
(16. januar, 26. februar og 24. april) og bestod av:
 • Anne Nystuen, (Sentralstyret) 
 • Marte Broderstad Sandvik (Sentralstyret)
 • Monica Myhre (Vest-Agder)
 • Sander Henriksen (Hordaland og Sogn og Fjordane)

Komiteen for organisasjonsstrategi og vedtekter  
hadde to møter (1. februar og 26. april) og bestod av:
 • Bente Heggø Olsen (Hordaland og Sogn og Fjordane)
 • Lise Løkkeberg (Trøndelag) 
 • Anita Sjøstrøm (Oslo og Akershus)
 • Sindre Klakegg Bruflot (Telemark) 

Sentralstyret
Sentralstyret har etter landsmøtet bestått av:
 • Marthe Risan (leder), Trøndelag (ny)
 • Tor-Helge Gundersen (nestleder), Hordaland og 

Sogn og Fjordane
 • Ken Gøran Skar (styremedlem), Møre og Romsdal
 • Marte Broderstad Sandvik (styremedlem)
 • Tanja Leegaard (styremedlem), Vestfold) (ny)
 • Monica Myhre (1. varamedlem), Vest-Agder (ny)
 • Sigrun Bjerke Fosse (2. varamedlem),  

Oslo og Akershus (ny)

Sentralstyret har hatt 8 møter i løpet av 2018:  
25. januar (Berg gård), 6. mars (Berg gård), 3. mai 
(Berg Gård), 1. juni (Scandic Nidelven, Trondheim), 
18.-19. august (Thon hotell Opera, Oslo),  
27. september (Berg gård), 2. november (Thon hotell 
Storo, Oslo), 30. november (Losby Gods, Akershus).   
I august ble det arrangert et sentralstyreseminar  
for det nye sentralstyret.

ORGANISASJON

CP-KONFERANSE

Salen var fylt av interesserte deltakere på årets CP-konferanse.  

Foto: Wanda Norstrøm.
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FYLKESAVDELINGENE

Fylkesavdelingene 
CP-foreningen har 15 fylkesavdelinger og tabellen viser en oversikt over valgte ledere i 2018. 

FYLKESAVDELING VALGT STYRELEDER I 2018

Østfold Hanne Petersen (ny)

Oslo og Akershus Trine Engdal (ny)

Hedmark og Oppland Kristin Kopstad

Buskerud Øyvind Bråthen

Telemark Frank Robert Hübenbecker 

Vestfold Ingrid Lang

Aust-Agder Ingvild Skarsem Jonassen 

Vest-Agder Monica Myhre

Rogaland Irene Hovland 

Hordaland og Sogn og Fjordane Bente Heggø Olsen

Møre og Romsdal Ken Gøran Skar

Trøndelag Lise Løkkeberg

Nordland Kristin Gjærde

Troms Tanja Steen 

Finnmark Kenneth Olsen (ny)
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Medlemstall og medlemsutvikling
Medlemstallet den 31.12.18 er 5152. Det betyr at vi 
fortsatt kan vise til fremgang, men litt mindre enn i  

2017. Oversikten under viser medlemsutviklingen i 
fylkesavdelingene. I 2018 har 9 av 15 fylkesavdelinger 
hatt medlemsvekst.

CP-skolen 
I 2018 har vi også prioritert CP-skolen, CP-forenin-
gens samleside for skriftlig opplæringsmateriell. Til 
samlingen i april ble alt materiell gjennomgått og 
oppdatert.

Vi har også videreført rutinen fra 2017, der alle 
nyvalgte styremedlemmer i fylkesavdelingene mottar 
en velkomst- og informasjonsmail fra sekretariatet. 
Der blir alle nyvalgte informert om kontaktordningen 
i sekretariatet, den årlige skoleringssamlingen og 
nettsiden CP-skolen.

Den 10. februar ble det arrangert opplæringssamling 
for nettansvarlige i fylkesavdelingene på Thon Hotell 

Airport Gardermoen. Tilstede var 14 deltagere og 11 
av 15 fylkesavdelinger var representert. 

Den 21.-22. april ble det arrangert en skoleringssam-
ling for tillitsvalgte på Thon hotell Airport på Garder-
moen. Både nye og erfarne tillitsvalgte var invitert. 
På denne samlingen deltok 30 tillitsvalgte og 12 av 15 
fylkesavdelinger var representert. 

Temaer på samlingen var CP-skolen, trygg økono-
mistyring, landsmøte 2018, gode sekretærrutiner. I år 
som i fjor hadde vi invitert Birgitte Brekke (erfaring 
fra blant annet Frivillighet Norge, Norsk Folkehjelp og 
Stiftelsen livsglede for eldre) til å snakke om styrear-
beid og motivasjon.

FYLKESAVDELING 2016 2017 2018

Østfold 220 225 233

Oslo og Akershus 1182 1226 1257

Hedmark og Oppland 299 314 312

Buskerud 290 296 281

Vestfold 260 268 278

Telemark 163 179 169

Aust-Agder 124 126 150

Vest-Agder 159 155 166

Rogaland 449 460 471

Hordaland og Sogn og Fjordane 580 576 573

Møre og Romsdal 208 209 221

Trøndelag 579 629 584

Nordland 193 223 227

Troms 170 166 153

Finnmark 57 64 68

Utlandet og Sentralt 3 5 9

Totalt 4936 5121 5152

Tabell som viser en oversikt over medlemstall og medlemsutvikling fra 2016-2018
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Fylkesledersamlingen 
Den årlige fylkesledersamlingen ble arrangert den 3. 
og 4. november på Thon hotell Storo i Oslo. Til denne 
samlingen blir fylkesledere, sentralstyret og alle 
ansatte invitert. I år deltok 27 deltagere og 14 av 15 
fylkesavdelinger var representert.

Hovedtemaet på samlingen var oppfølgingen av 
landsmøtevedtaket om regionreform og en eventuell 
ny inndeling av fylkesavdelingene. Andre temaer på 
samlingen var fra brukermedvirkning i forskning,  
likemannsarbeidet framover, innspill til sentral- 
styrets arbeidsplan.

Regionale Skype-møter 
I 2018 innførte vi regionale, kvartalsvise Skype- 
møter som en ny arena for kontakt og kommunika-
sjon mellom sekretariatet og fylkesavdelingene. 

Følgende møter ble avholdt:
 • 15. og 17. januar
 •  16. og 17.april
 •  29. og 30. august
 •  23. og 24. oktober

Alle møter har foregått på ettermiddag/kveldstid med 
1 time som tidsramme. På dagsorden har det typisk 
nok vært tidsaktuelle saker som årsmøteoppfølging, 
oppfølging av nye tillitsvalgte, landsmøtesaker, 
innrapportering av likemannsarbeid, osv. Denne 
type møter har gitt fylkesavdelingene en ny måte å 
få informasjon, dele erfaringer med andre og sekre-
tariatet har fått en ny mulighet til å følge opp tettere. 
Deltakelsen fra de ulike fylkesavdelingen har variert 
noe og vi har opplevd en del tekniske nybegynnerpro-
blemer. 

Rapport fra CPU 
Arbeidsgruppa for unge med CP har i 2018 bestått av 
Mathias Halvorsen, Marte Lia, Joakim Løberg, Sofie 
Jansen og Stine Dybvig. Marte Lia var på studieutvek- 
sling siste halvdel av året, og var derfor fraværende. 

I 2018 har arbeidsgruppa hatt flere møter per telefon 
(cirka en gang i måneden). I tillegg har medlemmene 
hatt regelmessig kontakt på Facebook og SMS. Gruppa 
har vært tilgjengelig på cpu@cp.no og på Facebook-siden 
«CPU – arbeidsgruppa for unge med CP». Ved års- 
skiftet 2018/2019 hadde Facebook-siden til ungdoms- 
nettverket 316 følgere. Som vanlig har CPU bidratt til 
å fylle ungdomssidene i CP-bladet gjennom hele året. 

Aktiviteter i 2018
CPU har hatt et aktivt år. Her er de viktigste aktivitetene; 
 • Marte Lia og Sofie Jansen deltok som ungdomsrepre-

sentanter på CP Norden i København 12.-13. april, hvor 
tema var helseutfordringer i de nordiske landene.

 • Stine Dybvig og Sofie Jansen var observatører på 
landsmøtet i juni 2018. Der ble det vedtatt at CPU får 
delegatstatus på neste landsmøte samt at det skal 
velges en ungdomsrepresentant inn i sentralstyret. 

 • CPU hadde ikke et eget kurs på Storsamlingen i sep-
tember 2018, men flere av medlemmene i arbeids-
gruppa var bidragsytere på de øvrige kursene som 
ble arrangert. 

 • Helgen 19.-21. oktober arrangerte CPU ungdoms-
samling i samarbeid med sekretariatet. 25 unge 
i alderen 18-30 år deltok, og tema for helgen var 
statsbudsjettet, arbeidsliv og BPA/koordinering av 
tjenester. Det ble i tillegg foreslått en gruppe på tre 
personer som skal jobbe med å finne aktuelle kandi-
dater til CPU/arbeidsgruppa i 2019. 

 • Joakim Løberg og Sofie Jansen deltok på Unge  
funksjonshemmedes generalforsamling helgen  
1.-3. november. Sofie Jansen ble valgt inn som  
varamedlem i styret for en periode på ett år.

 • C-Poddens siste episode ble spilt inn i mars 2018. 
Flere av deltakerne i arbeidsgruppa har også vært i 
redaksjonsgruppa for C-podden. C-podden har vært 
veldig populær blant unge medlemmer, og flere  
episoder ble etterlyst på ungdomssamlingen i  
oktober 2018. 
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Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
CP-foreningen samarbeider med 84 andre bruker-
organisasjoner gjennom medlemskapet i Funksjons-
hemmedes Fellesorganisasjon (FFO). FFOs kongress 
valgte i november 2017 generalsekretær Eva Busch-
mann fra CP-foreningen som FFOs leder. Hun er valgt 
for to år. Rådgiver Kristin Benestad deltar aktivt i 
skolenetteverket og organisasjonsnettverket i FFO.
Medlemskapet i FFO gjelder både CP-foreningen na-
sjonalt og fylkesavdelingene.

Funkis
CP-foreningen er medlem i studieforbundet Funkis. 
Rådgiver Kristin Benestad har deltatt i arbeidsgruppe 
som utvikler opplæringsmateriell om likemannsar-
beid (fra juni 2017-juni 2018). Medlemskapet i Funkis 
gjelder både CP-foreningen nasjonalt og fylkesavde-
lingene. 

4Nevro og Hjernerådet
Viktig er også samarbeidet i 4Nevro, der de andre 
organisasjonene er Norsk Parkinsonforbund, Norsk 
Epilepsiforbund og MS-forbundet. CP-foreningen 
nasjonalt er medlem av Hjernerådet, som består av 
brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner og 
forskere. På årsmøtet i Hjernerådet 6. mars deltok 
CP-foreningen med rådgiver Kristin Benestad. 
For å følge opp arbeidet med hjernehelsestrategien 
inviterte Hjernerådets styre CP-foreningen til å delta 
i en arbeidsgruppe som følger prosessen med Hjerne-
helsestrategien. Generalsekretær Eva Buschmann har 
deltatt i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har vært et 
nyttig forum for å løfte fram konkrete forslag. 

Bufdir
I 2018 har vi deltatt aktivt i flere fora i Bufdir.  
Blant annet har rådgiver Kristin Benestad deltatt i 
en arbeidsgruppe i november og desember som har 
arbeidet med innspill til nye forslag til regelverks- 
endringer for driftsstøtte til funksjonshemmedes 
organisasjoner.

CP-Norden 
Samarbeidet i Norden innebærer et årlig fagmøte, og 
en arbeidsgruppe som planlegger de årlige møtene. 
Spastikerforeningen var vertskap for møtet som ble 
avholdt 12. og 13. april i København. Fra CP-forenin-
gen deltok Heidi Østhus Erikssen, Ken Gøran Skar, 
Eva Buschmann, Sofie Jahnsen og Marte Lia. Tema 
for møtet var «Den sundhedsmæssige behandling af 
mennesker med cerebral parese». 

Arbeidsgruppen for CP Norden hadde møte i Oslo den 
3. oktober. 

SAMARBEID 

UNDERHOLDNING

Lørdag under landsmøtet i Trondheim var det Lasse Løkkeberg og  

musikkpedagog Jens Petter Grønnesby som underholdt med  

egenkomponert sang. De fikk salen til å synge med og Lasses  

store entusiasme for musikk rørte forsamlingen.  

Foto: Heidi Østhus Erikssen.
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Det er ansatt seks kvinner og en mann i sekretariatet, 
i alt 6,7 årsverk. Sykefraværet var på 4,1 %. Det var 
ikke alvorlige skader eller ulykker knyttet til virksom-
heten. Arbeidsmiljøet vurderes som godt. 

CP-foreningen oppfordrer alle kvalifiserte søkere til 
å søke utlyste stillinger, uavhengig av alder, kjønn, 
etnisk bakgrunn og funksjonsevne. Arbeidsplassen 

tilpasses ved behov. Sosialt mangfold og inkludering 
er viktig for CP-foreningen, noe som framgår av 
CP-foreningens program. 

CP-foreningen forurenser ikke det ytre miljø, utover 
det som følger av reise knyttet til møter og arrange-
menter. 

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

Årsregnskapet omfatter ikke fylkesavdelingene, 
fordi de etter vedtektene er selvstendige økonomiske 
enheter. Det som framkommer av fylkesavdelingenes 
økonomi i regnskapet gjelder kun overføringer fra 
CP-foreningen nasjonalt. Regnskapet for 2018 viser et 
underskudd på kr 464 890. 

CP-foreningen presenterer sitt årsregnskap for 2018  
i henhold til regnskapsstandard for ideelle organi-
sasjoner. Styret mener årsregnskapet viser et riktig 
bilde av CP-foreningens drift, resultat og eiendeler. 
Brutto inntekter var kr 18 940 638 i 2018. Av dette 
utgjorde offentlige tilskudd kr 7 360 817. Tilskuddet 
til drift av funksjonshemmedes organisasjoner fra 
Bufdir utgjorde i 2018 kr 2 909 921.
CP-foreningen brukte kr 13 448 811 på CP-forenin-
gens formål. Administrasjonskostnadene utgjorde  
kr 5 174 133.

CP-foreningen formidler forskningssøknader via 
sitt medlemskap til Extrastiftelsen, og mottar 20% i 
administrasjonsstøtte fra prosjekter som får tilskudd. 
CP-foreningen var arrangør av en nasjonal fagkonfe-
ranse, CP-konferansen, som finansieres via deltaker-
avgift og hjelpemiddelutstillere. 

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det 
at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til 
grunn for antagelsen ligger resultat for 2018 og bud-
sjett for landsmøteperioden. CP-foreningen er i en 
sunn økonomisk og finansiell stilling. 

Eksponering mot markedsrisiko
CP-foreningen hadde ved utgangen av 2018 plassert 
kr 127 421 639 i markedsbaserte finansierte omløps-
midler, aksjer og eiendomsfond. I tillegg er kr 2 milli-
oner plassert i Private Equity fond. Det er en langsik-
tig investering i fond bestående av selskaper som ikke 
er børsnoterte og som forvaltes aktivt. 

Midlene knytter seg til salg av CP-foreningens eien-
dom på Berg gård i Oslo i 2008. Alle plasseringer er 
sammensatt med tanke på sikkerhet, risikospredning 
og likviditet. 

ØKONOMISKE HOVEDLINJER ØKONOMISKE HOVEDLINJER 
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Midlene forvaltes i samsvar med sentralstyrets ved-
tatte strategi og investeringsinstruks. Sentralstyret 
har vært opptatt av at kapitalforvalter har vedtatt 
etiske retningslinjer som sikrer at plassering i mar-
kedsbaserte aksjefond og andre fond skal følge etiske 
retningslinjer. Det er årlige møter med kapitalforvalter.

Avkastningen fra finansporteføljen har vært negativ  
i 2018, noe som skyldes negativ utvikling i markedet.  
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 for-
ventes å forekomme. 

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

CP-foreningen har god likviditet og det er ikke besluttet 
å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen.  

MARTE BRODERSTAD SANDVIK /s/
styremedlem 

TOR HELGE GUNDERSEN /s/
nestleder

KEN GØRAN SKAR /s/
styremedlem

MARTHE RISAN /s/
styreleder

TANJA LEEGAARD /s/
styremedlem

EVA BUSCHMANN /s/
generalsekretær 

Oslo, den 11. april 2019
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NOTE REGNSKAP 
2018

BUDSJETT
2018

OPPNÅDD
I %

REGNSKAP
2017

Anskaffede midler

Medlemskontingent 770 761 800 000 96,35 % 772 501

Offentlige tilskudd 11 7 360 817 6 450 000 114,12 % 6 255 978

Andre tilskudd 11 2 334 680 2 783 333 83,88 % 2 848 550

Sum tilskudd 9 695 497 9 233 333 105,01 % 9 104 528

Innsamlede midler og gaver 12 115 065 30 000 383,55 % 58 545

Aktiviteter som oppfyller CP-foreningens formål 13 1 488 003 1 692 600 87,91 % 1 309 627

Aktiviteter som skaper inntekter 0 0 0

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 1 488 003 1 692 600 87,91 % 1 309 627

Andre inntekter 6 868 938 6 615 000 103,84 % 114 672

Finans og investeringsinntekter 8 2 374 6 595 833 0,04 % 8 697 229

SUM ANSKAFFEDE MIDLER 18 940 638 24 966 766 75,86 % 20 057 103

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler 355 738 424 500 83,80 % 430 843

Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av 
CP-foreningens formål

14 2 164 074 1 120 000 1 252 728

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 15 11 284 737 11 142 005 101,28 % 11 726 159

Kostnader knyttet til CP-foreningens formål 13 448 811 12 262 005 109,68 % 12 978 887

Administrasjonskostnader 2 5 174 133 4 673 243 110,72 % 4 602 641

Annen finanskostnad 8 426 847 2 000 1 446

SUM FORBRUKTE MIDLER 19 405 528 17 361 748 111,77 % 18 013 817

Årets aktivitetsresultat -464 890 7 605 018 -6,11 % 2 043 286

Disposisjon av årets resultat 4

Vedlikehold grunnkapital -3 005 317 -2 932 016

Overført annen formålskapital 3 470 207 888 730

SUM DISPONERT 464 890 -2 043 286

AKTIVITETSREGNSKAP
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EIENDELER NOTE 2018 2017

 Anleggsmidler

Leiligheter 470 255 1 521 299

Andre driftsmidler 803 818 973 912

Sum driftsmidler 7 1 274 073 2 495 211

Finansielle anleggsmidler 9

Investering i aksjer og andeler 1 000 1 000

Sum finansielle anleggsmidler 1 000 1 000

Sum anlegggsmidler 1 275 073 2 496 211

Fordringer 3

Kundefordringer 106 929 36 966

Andre fordringer 116 722 123 996

Sum fordringer 223 651 160 961

Investeringer 8

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 129 421 639 128 844 645

Sum investeringer 129 421 639 128 844 645

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 6 554 291 3 453 454

Sum omløpsmidler 136 199 580 132 459 060

SUM EIENDELER 137 474 654 134 955 271

Formålskapital og gjeld

Annen formålskapital med selvpålagt restreksjoner 4 123 217 983 120 212 666

Annen formålskapital 4 8 607 201 12 077 408

Sum formålskapital 131 825 184 132 290 074

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 578 570 583 527

Skattetrekk og andre trekk 301 568 224 256

Annen kortsiktig gjeld 4 769 332 1 857 413

Sum kortsiktig gjeld 5, 10 5 649 469 2 665 197

Sum gjeld 5 649 469 2 665 197

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 137 474 654 134 955 271

BALANSEBALANSE
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CP-FORENINGENS SENTRALSTYRE I 2018

MARTHE RISAN/s/
leder

KEN GØRAN SKAR /s/
sentralstyremedlem

TOR HELGE GUNDERSEN /s/
nestleder

TANJA LEEGAARD /s/ 
 sentralstyremedlem

EVA BUSCHMANN /s/
generalsekretær 

MARTE BRODERSTAD SANDVIK /s/ 
sentralstyremedlem

Fra venstre: Monica Myhre (1. vara), Marte Broderstad Sandvik, Marthe Risan og Tor Helge Gundersen. Ken Gøran Skar og Tanja Leegaard var ikke 

til stede da bildet ble tatt.
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Note nr. 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslo-
ven og god regnskapsskikk for idelle organisasjoner.

Konsolideringsprinsipper
Regnskapet omfatter foreningsregnskapet for 
CP-foreningen nasjonalt. Landsmøtet har godkjent 
tilsluttet tre undergrupper for sjeldne diagnoser, 
og Ålesund og Sunnmøre hjelpelag. Underlagt 
CP-foreningen nasjonalt er 15 fylkesavdelinger som 
etter vedtektene 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 inntektsførte tilskudd
regnskapsføres i balansen som en forpliktelse un-
der Forskudd tilskuddsmidler. Tliskudd og gaver fra 
andre givere og opptjente inntekter fra aktiviteter 
inntektsføres når organisasjonen har juridisk rett til 
tilskuddet eller gaven.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler:
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klas-
sifisert som annleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal 
tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet 
er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klas-
sifisering 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 begren-
set økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig
avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det la-
veste 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 redu-
sert for påregnelig tap. Avsetning til tap er gjort på
grunnlag av individuell vurdering av fordringene.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert 
som omløpsmidler) er i regnskapet vurdert til
markedsverdi pr. 31.12. 

Kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer 
For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer 
brukes markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen 
tilsvarer markedsverdien av investeringene pr. 31.12. 
Mottatte utdelinger, og realiserte og urealiserte gevin-
ster/tap, resultatføres som finansposter.

Pensjoner
Pensjonsordningen Cerebral Parese-foreningen har 
i Statens Pensjonskasse fremstår for de ansatte som 
en såkalt ytelsesplan, dvs. at de har krav en fremti-
dig pensjon basert på bl.a opptjeningstid 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 informa-
sjon tilgjengelig til at det lar seg gjøre å beregne en 
slik forpliktelse, og således behandles ordningen som 
en ytelsesplan regnskapsmessig. Etter anbefalt prak-
sis i Norge kan slike pensjonsplaner i dette tilfellet 
behandles som en tilskuddsplan regnskapsmessig, 
som i praksis vil si at periodens pensjonskostnad er 
lik periodens tilskudd.

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
Foreningens pensjonsordning oppfyller kravene  
etter denne loven.

Netto kostnad for Cerebral Parese-foreningen  
var kr 482 950 i 2018 og kr 379 948 i 2017.

NOTER
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NOTER

Note nr. 1 Regnskapsprinsipper fortsetter  

Note nr. 2 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.     
LØNNSKOSTNADENE BESTÅR AV FØLGENDE POSTER: REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2017

Lønn og påløpte feriepenger 6 316 354 4 328 000 5 876 834

Arbeidsgiveravgift 969 742 659 598 874 030

Pensjonsordning for 7 fast ansatte 482 950 400 000 379 948

Andre personalkostnader 105 272 70 000 82 441

7 874 318 5 457 598 7 213 253

Overf. andre kostnader -5 148 330 -2 818 655 -4 643 287

Personalkostnader 2 725 988 2 638 943 2 569 966

Antall faste stillinger 6,7 årsverk 6,7 årsverk

Avviket mellom regnskap og budsjett i lønn og påløpte feriepenger og arbeidsgiveravgift skyldes at all 
lønn føres på lønnskontoen for deretter å føres mot aktiviteten kostnaden hører til. Lønnskostnader til  
prosjektstillinger og tidsbegrensede oppdrag knyttet til leirene, likemannsamling etc.  tilsvarer totalt ca. 6 årsverk.  
   
ADMINISTRASJONSKOSTNADER REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2017

Personalkostnader 2 725 988 2 638 943 2 569 966

Andel av felleskostnader 63 %  
av andre driftskostnader

1 329 541 1 262 300 1 398 807

Andre administrative kostnader
Styremøter, landsmøte, komiteer, kontingenter

1 118 604 772 000 633 868

5 174 133 4 673 243 4 602 641

     
 
REVISOR REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2017

Revisjonstjenester CP-foreningen nasjonalt 106 250 230 000 150 888

Revisjonstjenester fylkesavdelingene 79 750 50 000

Revisjon rapporter og søknader m.v. 30 238 37 781

Annen bistand CP-foreningen nasjonalt 43 968 58 209

Annen bistand fylkesavdelingene 0 17 500

   
GODTGJØRELSER 2018 DAGLIG LEDER STYRET

Lønn, provisjon 859 515 72 515

Pensjonsutgifter 116 035

Annen godtgjørelse 7 999

  

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 
Til grunn for antagelsen ligger resultatet for 2018 og budsjett for landsmøteperioden.    
CP-foreningen er i en sunn økonomisk stilling.
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Note nr. 3 Kundefordringer/andre fordringer

NOTER

Note nr. 4 Formålskapital
NOTE NR. 4 FORMÅLSKAPITAL FORMÅLSKAPITAL MED  

SELVPÅLAGT RESTREKSJON
ANNEN

FORMÅLSKAPIT.
SUM 

FORMÅLSKAPITAL

Pr. 01.01.  120 212 666  12 077 408 132 290 074

Overført fra annen egenkapital -3 005 317 -3 005 317

Overført til formålskapital med  
selvpålagt restreksjon 

3 005 317 3 005 317

Overført årets resultat -464 890 -464 890

Pr. 31.12. 123 217 983 8 607 201 131 825 184

  

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. 309 304,04 bundne skattetrekksmidler.      
      
Note nr. 7 Driftsmidler       

BOKFØRT 
VERDI 01.01.

TILGANG AVGANG ÅRETS AV-
SKRIVNING

BOKFØRT 
VERDI 31.12.

ØKONOMISK 
LEVETID

AVSKRIVNNGS 
METODE

Leiligheter 1 521 299 277 765 1 328 809 470 255 50-100 år ingen

Inventar 316 733 30 660 86 848 260 544 3 - 5 år saldo

Kontormask. 2 320 0 0 2 320 0 3 - 5 år saldo

Hjemmeside 394 928 0 98 732 296 196 3 - 5 år saldo

EDB maskin 259 931 48 916 61 769 247 078 3 - 5 år saldo

Sum 2 495 211 357 341 1 328 809 249 669 1 274 073

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 er solgt i 2018       
Realisert leilighet på 78 kvm. ble pusset opp i forkant av salget. Etter kort markedføring ble det inngått   
salgskontrakt datert 05.12.2018 og vederlaget ble innbetalt til meglersklientkonto den 28.12.2018. Av   
praktiske grunner ble det avtalt med kjøper å overlevere nøkler på morgenen 2. januar 2019. Gevinsten er  
ved avleggelse av regnskapet vurdert til å være opptjent i desember 2018, da alle formaliteter om salget   
er gjort i desember og at avtale om overlevering av nøkler kun er av praktisk karakter.    
   
            

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.
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NOTER

Note nr. 8 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 
KOSTPRIS BOKFØRT 

VERDI 01.01.
TILGANG UTTAK REALISERT - 

TAP/GEVINST
UREALAISERT 

- TAP/GE-
VINST

BOKFØRT 
VERDI 31.12.

DnB ASSET  
MANAGEMENT

87 000 000 65 500 000 0 1 000 000 64 500 000

Tidligere års 
avkastning

63 344 645 63 344 645

Årets avkastning -423 006 62 921 639

Sum 87 000 000 128 844 645 0 1 000 000 0 62 921 639 127 421 639

Beholdning: 01/01/2018 31/12/2018

Aksjer omløp 51 945 149 958 311 52 903 459

Obligasjoner/
sertifikater, 
omløp

76 895 849 -2 381 357 74 514 493

Bankinnskudd 3 647 40 3 687

Sum 128 844 645 -1 423 006 127 421 639

Resultat

Innbetalt kapital 65 500 000 -1 000 000 64 500 000

Avkastning 63 344 645 -423 006 62 921 639

Sum 128 844 645 -1 423 006 127 421 639

DNB Private 
Equity IV (IS) AS

0 2 000 000

Totalbeholdning 128 844 645 129 421 639

Cerebral Parese-foreningen har kr 129 421 639,- i markedsbaserte aksjer, obligasjoner og eiendomsfond. Herav 127 
421 639 kroner fra DNB Asset Management og 2 000 000 kroner im DNB Private Equity IV AS.    
Alle plasseringene er i verdipapirfond og er sammensatt med hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og etis-
ke hensyn, i samsvar med sentralstyrets vedtatte retningslinjer. Cerebral Parese-foreningen 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 CP-foreningens side. 
       
RESULTATREGNSKAP REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2017

Renteinntekter bank 43 76

Renteinntekter/kostnader verdipapirer 2 351 655 1 848 354

Gevinst ved salg av verdipapirer 4 439 442 3 723 476

Verdiendring verdipapirer -7 153 448 3 133 822

Tap ved salg av verdipapirer -60 695 -12 215

Transaksjonsgebyr/depotkostnad -2 -2

Resultat -423 006  6 588 833 8 693 511

Renteinntekter 2 374  7 000 3 717

Sum finans og investeringsinntekter -420 632 6 595 833 8 697 228
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Note nr. 9 Aksjer
Aksjer og andeler er bokført til kostpris. Foreningen eier 8 aksjer i Norservice Eiendom AS

NOTER

Note nr. 10 Annen kortsiktig gjeld
2018 2017

Leverandørgjeld 578 570 583 527

Skattetrekk og andre trekk 301 568 224 256

Skyldig arbeidsgiveravgift 326 940 270 531

Avsetninger DNB Private Equity IV (IS) AS 1 952 089 0

Periodisering (inntekter som gjelder neste år) 1 126 479 851 772

Tilskudd som skal tilbekebetales til Bufdir 531 200

Skyldige feriepenger 832 624 735 111

5 649 469 2 665 197

 
Note nr.11 Tilskudd  
OFFENTLIGE TILSKUDD REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2017

Driftstilskudd fra Bufdir 2 909 921 2 500 000 2 530 365

Leirtilskudd fra Bufdir 3 200 000 2 750 000 2 750 000

Andre tilskudd fra Bufdir 0

Tilskudd fra Helsedirektoratet 200 000 200 000 0

MVA kompensasjon 1 050 896 1 000 000 975 613

Sum offentlige tilskudd 7 360 817 6 450 000 6 255 978

 
ANDRE TILSKUDD REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2017

Extrastiftelsen 459 532 0 201 890

Norsk Tipping spilloverskudd 1 795 408 2 200 000 2 218 260

Utdanningsdirektoratet

Barentssekreteriatet 330 000

Lions Club Oslo 0

Andre prosjekttilskudd 500 000

VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk -3 200

Tilskudd Studieforbundet 79 740 83 333 101 600

Tilskudd Nordens Valfardscenter 0 0 0

Sum andre tilskudd 2 334 680 2 783 333 2 848 550

Note nr.12 Gaver       
REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2017

Testamentarisk gave 32 648

Andre gaver 115 065 30 000 25 897

Sum gaver 115 065  30 000 58 545
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NOTER

Note nr. 13 Inntekt av aktiviteter som oppfyller CP-foreningens formål
REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2017

Deltakeravgift leirene 506 000 495 000 400 500

Deltakeravgift seminar og lignende 687 950 870 000 588 150

Inntekter annonser/sponsing 59 375 100 000 45 000

Leieinntekter leiligheter 234 678 227 600 275 977

1 488 003 1 692 600 1 309 627

 

Note nr. 14  Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av CP-foreningens formål   
REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2017

Tilskudd fylkesavdelingene 800 000 800 000 615 000

Prosjekt Extrastiftelsen 795 836 0 168 352

Refundert MVA kompensasj. fylkesavd. 183 284 0 155 316

Medl.kont. tilbakeført fylkesavdelingene 306 864 320 000 309 060

Prosjekttilskudd eksterne søknader 78 090 0 5 000

2 164 074 1 120 000 1 252 728

 

Note nr. 15  Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet    
REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2017

Kostnader leirer 4 310 025 4 347 925 4 223 651

Fylkeslederkonferanse 159 385 160 000 173 052

CP-skolen 271 173 350 000 120 345

Oppfølging av fylkesavdelingene 661 843 638 742 635 499

Rådgivningstelefon 460 417 443 355 447 909

Informasjon 1 689 155 1 603 629 1 617 445

Likemannsamling 1 419 234 1 147 785 1 410 223

Fagkonferanse 619 898 647 785 506 671

Andre samlinger og egne prosjekt 941 838 950 000 1 322 477

Profilering 751 769 852 785 1 268 887

11 284 737 11 142 005 11 726 159
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NOTER

Note nr. 16  Fordeling av felleskostnader        
Alle ansatte i Cerebral Parese-foreningen er ansatt for å arbeide med en eller flere formålsaktiviteter, og  
kostnaden for disse personene er fordelt på de ulike aktivitetene.      

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2017

Fylkesavdelingene 556 324 538 560 524 483

Leirene 556 324 538 560 524 483

Rådgivningstelefon 333 794 323 136 314 690

Informasjon 1 057 016 1 023 264 996 517

Likemannsamling 111 265 107 712 104 897

Fagkonferanse 111 265 107 712 104 897

Profilering 111 265 107 712 104 897

Administrasjon 2 725 988 2 638 943 2 569 966

Note nr. 17 Artsinndeling    
INNTEKTER REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2017

Tilskudd offentlige 7 360 817 6 450 000 6 255 978

Tilskudd  andre 2 334 680 2 783 333 2 848 550

Gaver og bidrag 115 065 30 000 58 545

Andre inntekter 9 127 702 9 107 600 2 196 801

Sum Inntekter 18 938 264 18 370 933 11 359 875

KOSTNADER

Varekostnader 322 686 204 500 308 319

Lønnskostnader 5 642 756 5 457 598 5 316 552

Avskrivning 249 669 300 000 302 976

Andre driftskostnader 10 599 495 10 277 650 10 831 795

Kontante bidrag 2 164 074 1 120 000 1 252 728

Sum kostnader 18 978 680 17 359 748 18 012 371

Driftsresultat -40 416 1 011 185 -6 652 497

Renteinntekter 2 374 7 000 3 717

Verdivurdering finansielle omløpsmidler 423 006 6 588 833 8 693 511

Rentekostnader 3 841 2 000 1 446

Netto finansposter -424 473 6 593 833 -8 691 240

Årsresultat -464 890 7 605 018 2 043 286

DISPONERING AV RESULTAT

Overført til/fra FK m/selvpål. restr. 3 005 317 2 932 016

Overført til/fra nenen formålskapital 3 470 207 888 730

Sum disponert 464 890 -2 043 286
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Cerebral Parese-Foreningen 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Cerebral Parese-Foreningen. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2018 
• Resultatregnskap for 2018 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
organisasjonens finansielle stilling per 31. 
desember 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og 
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

Vi ønsker å presisere at vi ikke har revidert foreningen sitt budsjett. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 

BDO AS 
 
Tommy Benum 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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