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ÅRSBERETNING 2020
CP-foreningen er en interesseorganisasjon som arbeider for likestilling
og mot diskriminering av mennesker med cerebral parese og lignende
nevrologiske tilstander. Interessepolitisk påvirkningsarbeid står derfor
sentralt i vårt arbeid. I tillegg driver vi mye likepersonsarbeid, 
brukermedvirkning og informasjonsarbeid.

CP-foreningen nasjonalt er lokalisert i Oslo. Organisasjonen har 5012
medlemmer fordelt på 14 fylkeslag. Fylkeslagene har
ansvaret for å arrangere medlemstilbud og likepersonsaktiviteter lokalt.
Fylkeslagenes arbeid og alle aktiviteter foregår på frivillig basis.
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Etter at koronapandemien brøt ut i mars, måtte alle møter og tiltak legges om til digitale plattformer. Både 
landsmøtet, som ble utsatt til oktober, og 70-års jubileet, som ble markert i september, foregikk digitalt. 
Presentasjonen og debatten rundt interessepolitisk program og uttalelser på landsmøtet fikk en annen form. 
Landsmøtet erfarte likevel et konstruktivt engasjement rundt disse sakene fra delegatene, og ikke minst fra 
ungdomsnettverket. 

Det interessepolitiske arbeidet ble fulgt opp med skriftlige høringer og digitale hørings- og innspillsmøter.

I tillegg til arbeidet med interessepolitiske tema, ble det satset på å holde kontakt med medlemmene gjennom 
digitale møter. Disse møtene har også bidratt med viktige innspill til det interessepolitiske arbeidet. Vi har 
fått nyttig kunnskap om hvordan pandemien har rammet vår medlemsgruppe. Gjennom bred kontakt med 
medlemmene har vi erfart hvordan pandemien har svekket spesialundervisningen og gitt et vesentlig dårligere 
læringsutbytte, satt unge tilbake når det gjelder utdanning og arbeid, og skapt en betydelig tyngre situasjon for 
pårørende. Særlig pårørende til utviklingshemmede og personer i risikogruppene har hatt ekstra belastning 
gjennom hele pandemien. Rettigheter har blitt brutt på dette området, blant annet ved besøksnekt i bolig. 
Allerede tidlig i pandemien registrerte vi merkbar redusert fysisk og psykisk helse, som følge av at helsetilbud 
kommunalt og i spesialisthelsetjenesten ble stengt ned. I tillegg ble tilbud for barn og unge og treningstilbud 
kraftig redusert. Dessverre har ikke etterslepet blitt tatt igjen.     

HOVEDSATSINGER
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KORONAPANDEMIEN
CP-foreningen har arbeidet sammen med 
andre organisasjoner i Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) for å løfte spørsmål 
om informasjon til risikogrupper, vurdering av 
risiko, samt prioritering av tiltak i kommuner og 
spesialisthelsetjenesten overfor ulike grupper. 

FFO fikk etter hvert jevnlige møter med 
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der 
medlemsorganisasjonene kunne melde bekymringer 
og spørsmål via FFO. Denne muligheten har vi benyttet 
oss av. 

FFO utarbeidet to spørreundersøkelser om virkningene 
av koronaepidemien som ble distribuert via 
medlemsorganisasjonene. En del av våre medlemmer 
har svart, og svarene på undersøkelsene som helhet 
stemmer godt overens med inntrykkene vi sitter igjen 
med etter kontakt med medlemmene. Personer med 
CP og deres pårørende har blitt rammet ekstra hardt 
av nedstengte behandlings- og treningstilbud. Videre 
ser vi at isolasjon for å beskytte mot økt smitterisiko 
har ført til tyngre omsorgsbyrder og redusert psykisk 
helse. En stor bekymring er at unge som ikke får 
delta i opplæring og arbeidstilbud får lengre vei til 
arbeidsmarkedet, og dermed større risiko for å havne 
utenfor.
 
Gjennom arbeidet med disse temaene har vi hatt god 
tilgang til fagpersonell i spesialisthelsetjenesten og 
kommunene. Fagpersonene har sett viktigheten av å 
samarbeide med CP-foreningen for å kunne spre riktig 
informasjon, og fange opp tema som er viktig for vår 
brukergruppe. Dette faglige kontaktnettet vil vi ha nytte 
av videre.
 

UTDANNINGSPOLITISKE SAKER
Rådgiver Kristin Benestad har deltatt på jevnlige møter 
i FFO sitt skolenettverk. I første halvår var hovedsaken 
utredningen NOU 2019:23 Ny opplæringslov. 

Vi arrangerte også et eget digitalt interessepolitisk 
møte om videregående skole, der vi inviterte Eivind 
Digranes, rådgiver i Unge Funksjonshemmede, til å 
innlede.

I andre halvår har vi gjennom skolenettverket i FFO 
gitt innspill til retningslinjer for en ny tilskuddsordning 
som skulle styrke spesialpedagogisk tilbud lokalt, 
«Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i 
barnehage og grunnopplæring, og kompetanseløftet for 
spesialpedagogikk og inkluderende praksis». 

ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON (ASK)
Vi har videreført samarbeidet med seks andre 
organisasjoner om ASK: Autismeforeningen, 
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende 
(LUPE), Handikappede Barns Foreldreforening 
(HBF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), 
Løvemammaene og ISAAC. Fokus har vært å bevare 
og styrke de individuelle rettighetene til ASK i ny 
opplæringslov, og få gjennomslag for at ASK er et 
minoritetsspråk i den nye språkloven. 

Sammen ba vi om å få et møte med departementet 
tidlig på høsten, men fikk avslag på henvendelsen. 
CP-foreningen har markert våre synspunkter i aktuelle 
høringer. 

Vi har også markert oss i media når det gjelder 
viktigheten av ASK. Generalsekretær Eva Buschmann 
uttalte seg på lørdagsrevyen den 5. desember og 
var forfatter av en kronikk i Agenda Magasin den 12. 
desember. 

INTERESSEPOLITISK ARBEID
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ASK: 
Fokus har vært å bevare og styrke de individuelle rettighetene til ASK i ny opplæringslov og få
gjennomslag for at ASK er et minoritetsspråk i den nye språkloven.
Foto: Charlotte Åsland Larsen
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BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA)
I november/ desember ga vi innspill til BPA-utvalget, 
et offentlig utvalg som skal gjennomgå og foreslå 
forbedringer i dagens BPA-ordning. I forbindelse med 
arbeidet med innspillene arrangerte vi, i samarbeid 
med CPU, et møte for ungdom mellom 16 og 30 år. Til 
dette møtet inviterte vi Sverre Fuglerud, medlem av 
utvalget, til å innlede og motta innspill fra oss.

BOSTØTTE OG BOLIGPOLITIKK
Rådgiver Kristin Benestad har vært representant 
i Bostøttealliansen, en felles sammenslutning av 
organisasjoner som har som mål å bedre den statlige 
bostøtteordningen. Bostøttealliansen har engasjert 
Menon Economics som har utredet dagens bostøtte 
med fokus på effekt på brukerne. CP-foreningen deltok 
i intervjuer i forbindelse med utredningen.

Fra årsskiftet skjedde omlegging av tilskudd til 
etablering og tilpasning av bolig, ved at disse statlige 
tilskuddene nå er lagt inn i kommunerammen. Vi har 
sett tegn på at omleggingen fører til større ulikhet 
mellom kommunene, og at ikke alle kommuner tilbyr 
disse tilskuddene. 

UTTALELSER PÅ LANDSMØTET 2020
Følgende interessepolitiske uttalelser ble vedtatt: 

• Vi skal kjempe for ASK
• Vi vil reversere ny boligtilskuddsordning
• Kamp for økt likestilling

STATSBUDSJETTET 2021
I forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet 
2021 ga vi innspill til fire komiteer:

• Kommunal- og forvaltningskomiteen: 
Rådgiver Anita Hanken leverte skriftlig 
høringsuttalelse og deltok i budsjetthøringen 
den 19. oktober.

• Helse- og omsorgskomiteen: Generalsekretær 
Eva Buschmann leverte skriftlig 
høringsuttalelse og deltok i budsjetthøringen 
til Helse- og omsorgskomiteen den 26. 
oktober. 

• Arbeids- og sosialkomiteen: Rådgiver Kristin 
Benestad leverte skriftlig høringsuttalelse.

• Utdannings- og forskningskomiteen: 
Generalsekretær Eva Buschmann leverte 
skriftlig høringsuttalelse.

ANDRE HØRINGER:
I tillegg til høringsuttalelsene i forbindelse med 
statsbudsjettet, leverte vi følgende høringsuttalelser i 
løpet av 2020:

• Utdannings- og forskningskomiteen 13. 
januar (muntlig innlegg i komiteen den 28. 
februar): Melding. St. 6 (2019-2020): Tett på 
tidlig innsats og inkluderende felleskap i 
barnehage, skole og SFO.

• Utdanningsdirektoratet 21. april: Forslag til 
endringer i bestemmelser om vurdering

• Helse- og omsorgsdepartementet: 
Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2

• Kunnskapsdepartementet 26. juni: NOU 2019: 
23 Ny opplæringslov

• Helse- og omsorgsdepartementet 2. 
desember: Innspill til BPA-utvalget.
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Statsbudsjettet 2021
CP-foreningen ga ved fremleggelsen av Statsbudsjettet 2021 innspill til fire komiteer.



ÅRSBERETNING 2020  | 9

FORSKNING OG UTVIKLING

STIFTELSEN DAM
CP-foreningen har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 
2015. Via medlemskapet formidler CP-foreningen 
søknader om forskningsstøtte, og mottar 20 prosent i 
administrasjonsstøtte fra prosjekter som får tilskudd. 
Medlemskapet i Dam gir også våre fylkeslag muligheter 
til å søke om lokale prosjekter via tilskuddsordningen 
Dam Ekspress. Prosjektene omtales nærmere i 
fylkeslagenes egne årsberetninger. 

Prosjekter som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dams 
Ekstraprogram i forbindelse med koronapandemien: 

1. Funkability – tilpasset fysisk aktivitet 
over nett: I samarbeid med Beitostølen 
Helsesportsenter gjennomførte vi et digitalt 
aktivitets- og undervisningstilbud for barn 
og unge med en funksjonsnedsettelse. 
Prosjektleder var Anders Rindal. Beløp 
innvilget: 200 000 kroner. Prosjektperiode på 
åtte måneder. 

2. Digital tjeneste for aktivitetshjelpemidler:  
I samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter 
ble det etablert en portal i sosiale medier, 
hvor det ble delt videoer med tips om 
vedlikehold, teknikk, bruk osv., hvor målet var 
å øke personlig kompetanse rundt tilpasning 
av aktivitetshjelpemidler. Prosjektleder var 
Henrik Jansson. Beløp innvilget: 200 000 
kroner. Prosjektperiode på 11 måneder. 

Prosjekter som har fått støtte gjennom stimulerings-
program for helsefrivilligheten: 

Digital barselgruppe
Se «Digital småbarnsgruppe» under «prosjekter» for 
mer informasjon. Prosjektleder: Anita Hanken. Beløp 

innvilget: 394 706 kroner. Dette er et ettårig prosjekt. 

Dam Helse: 
Tolv historier om CP 
Prosjektleder: Anita Hanken. Beløp innvilget: 645 000 
kroner. Dette skulle i utgangspunktet være et ettårig 
prosjekt, men har blitt forlenget med et år grunnet 
koronasituasjonen. 

Dam Ekspress: 
Stiftelsen Dam bevilget midler til fem lokale prosjekter 
i fylkeslagene i CP-foreningen, som skal gjennomføres 
i 2021.

Dam Forskning:
Det ble videreført tilskudd med kr 710 000 til andre 
året i en treårig doktorgradsavhandling: «Smerter hos 
barn med CP.» Forsker er Selma Mujezinovic Larsen 
ved Rikshospitalet. Prosjektet blir noe forsinket på 
grunn av koronasituasjonen.
 

CP-konferansen
CP-konferansen kunne ikke gjennomføres på grunn 
av koronapandemien, men programmet videreføres til 
2021. 
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Tolv historier om CP 
Prosjektet skulle være ettårig, men ble forlenget med ett år på grunn av koronapandemien. 
Fra venstre: Rådgiver og prosjektleder Anita Hanken, rådgiver og fotograf Charlotte Åsland Larsen. 
Foto: Margaretha Nicolaysen



ÅRSBERETNING 2020  | 11

Oversikt over brukerrepresentanter nasjonalt og i fylkeslagene registreres både på nasjonalt nivå og på 
fylkesnivå. Flere av brukerrepresentantene er FFOs representanter.

Oversikt over CP-foreningens nasjonale brukerrepresentanter

BRUKERMEDVIRKNING

MEDVIRKNINGSFORM REPRESENTANTER OPPNEVNT AV

Brukerråd Randi Væhle, Helle Aasheim, Deeqa Muse 
Yusuf, Hilde Løberg, Christoffer Kongshaug 

Nasjonalt oppfølgingsprogram og CP-
register

Fagråd Eva Buschmann og Helle Aasheim Nasjonalt oppfølgingsprogram og CP-
register

Brukerråd Katrin Austnes Beitostølen Helsesportsener

Brukerråd Jenny-Irene Holte Innstilt av FFO til Sunnaas sykehus

Brukerråd David Heyerdahl, Camilla Kløgetvedt CP North, nordisk forskningsprogram

Referansegruppe Helle Aasheim Regional kompetansetjeneste for bevegelse, 
Helse Sør-Øst

Brukerråd Stine Dybvig Regional kompetansetjeneste for bevegelse, 
Helse Sør-Øst

Klagenemnda for 
utenlandsbehandling Monica Myhre, representant Innstilt av FFO til Helse- og 

omsorgsdepartementet

Klagenemnda for 
utenlandsbehandling Roy Godhei, vararepresentant Innstilt av FFO til Helse- og 

omsorgsdepartementet

Arbeidsgruppe prosjekt 
palliativt tilbud Eva Buschmann Frambu stiftelsen, Leve nå

Arbeidsgruppe retningslinjer 
for CP Eva Buschmann og Helle Aasheim NorCP 



ÅRSBERETNING 2020  | 12

UTVIKLINGEN AV LIKEPERSONSARBEIDET
På grunn av koronapandemien har det blitt arrangert lite likepersonsarbeid i tradisjonell 
forstand. Som følge av dette har myndighetene (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) 
bestemt at organisasjoner for funksjonshemmede i 2021 skal søke driftsstøtte med utgangspunkt 
i tallene fra 2019. Derfor har vi ikke laget oversikt over likepersonsarbeidet vårt for 2020.

Tabell som viser antall dager med likepersonsaktivitet og antall likepersoner 2016-2020:

LIKEPERSONSARBEID

ÅRSTALL 2016 2017 2018 2019 2020

Antall dager likepersonsaktivitet 368 396 377 340 340

Antall likepersoner 71 68 74 76 76
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FYLKESLAG ETABLERT 
SØKNADSSUM 

2020

ETABLERT, 
VEDTATT 

INNVILGET 2020

NY SØKNADSSUM 
2020

NY, VEDTATT 
INNVILGET  2020

TIL SAMMEN 2020

Finnmark 20 000 20 000     20 000

Troms 60 000 40 000 30 000 10 000 50 000

Nordland 40 000 35 000 10 000 10 000 45 000

Trøndelag 60 000 60 000     60 000

Møre og Romsdal 50 000 35 000 20 000 10 000 45 000

Vestland 60 000 60 000 40 000 15 000 75 000

Rogaland 60 000 60 000 25 000 10 000 70 000

Agder 100 000 60 000 35 000 20 000 80 000

Telemark 43 900 35 000 10 000 10 000 45 000

Vestfold 40 000 35 000 13 000 10 000 45 000

Buskerud   30 000     30 000

Innlandet 40 000 40 000     40 000

Oslo/Akershus 110 000 80 000 50 000 10 000 90 000

Østfold 40 000 35 000     35 000

Totalt 723 900 625 000 233 000 105 000 730 000

TILSKUDDSORDNINGEN FOR FYLKESLAGENE
Fylkeslagene kunne søke på to tilskuddsordninger, på henholdsvis på 600 000 og 200 000 kroner. 
Søknadsfristen var 17. april og fylkeslagene mottok støtten i begynnelsen av mai.

Tabell som viser tildelingen av tilskudd til fylkeslagene:
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Den nasjonale telefonkontakttjenesten
Til sammen 26 nasjonale telefonkontakter er oppnevnt. Telefonkontaktene rapporterer halvårlig til sentralstyret.

Oversikt over de nasjonale telefonkontaktene i 2020:

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

Joakim Løberg Ann-Inger Mortensen Camilla Kløgetvedt

Stine Dybvig Ewy Halseth Gunn Marit Berglund

Snorre Spilling Øvereng Mari Mosand Liv Elin Moldekleiv

Marte Broderstad Sandvik Helle-Viv Magnerud Katrin Austnes

Caroline Sæther Mari Svartveit Hansen Anita Sjøstrøm

Marthe Schikora-Rustad Inger Bille Charlotte Wesenberg

  Maiken Kvåle Eva Alvilde og Ole Alfred Larsen

  Pål Gabrielsen Ingvild Skarsem Jonassen

  Jenny-Irene Holte Deeqa Muse Yusuf

    Camilla Sagbakken

Rekruttering av nye telefonkontakter
I forbindelse med en samling for pilotgruppa i «Digitale småbarnsgruppe» (se «prosjekter» s. 18) den 30.–
31. oktober på Thon Hotel Storo, ble det gjennomført opplæring i likepersonsarbeid for småbarnsforeldre. 
Sentralstyret godkjente formelt fem nye telefonkontakter den 2. desember. Foreldrene som bekrefter tilbudet, blir 
presentert som nye telefonkontakter på nettsidene i løpet av januar/ februar 2021 og i det første CP-bladet i 2021.

Rådgivningstelefonen
Vi har registrert omtrent 80 rådgivningshenvendelser på telefon og e-post. 

Storsamlingen
Storsamlingen ble avlyst på grunn av koronapandemien.
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Rekruttering av nye telefonkontakter
I 2020 ble det rekruttert fem nye telefonkontakter fra pilotgruppen i "Digital småbarnsgruppe". 
Foto: Charlotte Åsland Larsen
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LUNSJPRAT MED HELLE
Fra og med 8. april arrangerte CP-foreningen ukentlige 
digitale lunsjprater med rådgiver Helle Aasheim som 
møteleder. Lunsjpraten ble arrangert i Pexip, CP-
foreningens digitale møterom, hver onsdag klokken 13. 
De første møtene varte i en halv time, men ble senere 
utvidet til en time for å få tid til flere spørsmål og 
innspill fra deltakerne. På høsten ble noen av møtene 
arrangert som kveldsprat klokken 20, for at enda flere 
skulle få muligheten til å delta. 

Helle har hver uke invitert fagfolk eller likepersoner 
som har innledet på ulike temaer som er relevante for 
personer med CP. Vi har blant annet tatt opp temaer 
som kognisjon, psykisk helse, smerter, intensiv trening, 
ulike vurderingsopphold på Sunnaas sykehus og 
ernæring. Arrangementene har skapt mye engasjement 
blant både medlemmer og fagfolk, og på det meste har 
vi hatt 70-80 deltakere. 

I mai/juni arrangerte vi også tre kveldswebinarer 
med fagpersoner som snakket om koronasituasjonen 
for personer med CP, og svarte på spørsmål fra 
medlemmene våre. 

DIGITALE ARRANGEMENTER

JUBILEUMSFILM
For å markere at CP-foreningen fylte 70 år i 2020 
ble det laget en jubileumsfilm, som hadde premiere 
på Facebook-siden vår fredag 18. september. 
Direktesendingen ble en suksess. Filmen ble liggende 
på Facebook-siden, og passerte raskt 1000 visninger. 
Jubileumsfilmen besto av hilsener fra medlemmer, 
fagpersoner og andre samarbeidspartnere, besøk hos 
sekretariatet på Berg gård i Oslo og gjennomgang 
av forskning på CP de siste 70 årene. Sentralstyret 
presenterte også CP-foreningens historie tiår for tiår.

Jubileumslogo
Det ble laget en egen jubileumslogo for å markere CP-foreningen 70 år.
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EGNE PROSJEKTER MED TILSKUDD FRA DAM

BOLIG OG BPA
Prosjektet om bolig og BPA ble formelt avsluttet 
i februar 2020. Informasjonspakken «På vei til 
voksenlivet - bolig, BPA og rettigheter» ble lansert 
under årsmøtet til fylkesavdelingen i Nordland. Alle 
medlemmer mellom 16 og 30 år har fått tilsendt 
informasjonsmateriellet i posten i løpet av året.

MER INFORMASJON TIL BESTE!
Prosjektet «Mer informasjon til Beste» ble ferdigstilt 
i 2020. Målet er å trygge besteforeldrene i sin rolle 
ved å gi dem tilpasset informasjon om barnebarnets 
diagnose. Prosjektet resulterte i to podkastepisoder og 
en informasjonsbrosjyre til besteforeldre til barn med 
CP. Den første podkastepisoden ble spilt inn i 2019, 
og den andre ble ferdig i starten av 2020. I den siste 
episoden snakker rådgiver Marit Helene Gullien med 
familieterapeut Mia Rafstedt om sistnevntes arbeid 
med besteforeldre til barn med CP.

Informasjonsbrosjyren ble trykket vinteren 2020, og 
alle medlemmer med barn fra 0–18 år fikk tilsendt et 
eksemplar i posten. I forbindelse med lansering av 
brosjyren ble det også produsert en animasjonsfilm, 
som skal brukes til promotering av brosjyren utover i 
2021.

Informasjon til besteforeldre
Målet med prosjektet er å trygge besteforeldrene i sin 
rolle. 
Foto: Charlotte Åsland Larsen
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DIGITAL SMÅBARNSGRUPPE
Høsten 2020 ble CP-foreningen tildelt midler til å 
opprette en digital småbarnsgruppe. Midlene var en del 
av regjeringens bevilgning til frivillige organisasjoner 
som ville sette i gang tiltak for å redusere negative 
konsekvenser av koronapandemien. 

CP-foreningens digitale småbarnsgruppe er et tilbud 
til foreldre til barn med CP i alderen 0–6 år. Formålet 
med prosjektet er at medlemmene skal få møte andre 
foreldre i samme situasjon, få informasjon, råd, tips og 
støtte, uavhengig av geografi. 

En pilotgruppe bestående av elleve småbarnsforeldre 
ble først opprettet, og arbeidet med å utvikle tilbudet 
ble gjennomført i september og oktober. Helgen 
30.–31. oktober arrangerte vi en fysisk samling for 
pilotgruppa på Thon Hotel Storo, hvor de gjennomgikk 
et likepersonkurs og diskuterte hvordan tilbudet 
skulle utformes. Syv foreldre deltok sammen med 
prosjektleder Anita Hanken og rådgivere Charlotte 
Åsland Larsen og Kristin Benestad. 

Vi startet også med nettmøter på kveldstid for 
medlemmene i den digitale småbarnsgruppen. Til disse 
møtene ble fagpersoner og andre invitert til å prate om 
temaer som medlemmene ønsket å vite mer om, blant 
annet BPA for barn og rettigheter knyttet til språk og 
logopedbehandling. Disse ukentlige møtene fortsetter 
frem til september 2021.

TOLV HISTORIER OM CP
Prosjektet skal bestå av tolv intervjuer med personer 
som har CP eller er pårørende til personer med CP. 
Disse skal blant annet presenteres i en fotoutstilling 
på Rådhusplassen i Oslo. Målet er å belyse ulike sider 
ved CP-diagnosen, og vi ønsker variasjon i blant annet 
budskap, etnisitet, alder, kjønn og geografi. Våren 2020 
åpnet vi for søknader, og fikk inn nærmere 40 søknader.

Gjennomføring av intervjuene lot seg ikke gjøre i 
2020 på grunn av restriksjoner i forbindelse med 
koronapandemien, og ble derfor utsatt til 2021.

Digital småbarnsgruppe
Høsten 2020 ble CP-foreningen tildelt midler til å 
opprette en digital småbarnsgruppe. 
Foto: Charlotte Åsland Larsen
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Vi startet året som normalt, og begynte med 
forberedelser til barne-, ung voksen og voksenleir. 
Vi tok imot søknadsskjemaer fra deltakere, og 
hadde jevnlige møter med leirlederne. I mars forsto 
vi at smittesituasjonen ville gjøre det vanskelig å 
gjennomføre leir, og etter nøye vurdering avlyste 
vi alle leirene. Deltakere ble informert i slutten av 
mars. Leirleder brukte deler av sommerperioden på 
å jobbe videre med leirhåndboken, og vi arrangerte 
digital omvisning på leirområdet på barneleir og 
digital underholdning med aktivitetsleder og leirleder 
for ung voksen og voksenleir. Begge disse digitale 
arrangementene foregikk på Facebook, og ble vist i 
periodene hvor leirene skulle vært avholdt. 

SOMMERLEIRENE 
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NYHETSBREV
CP-foreningen sendte ut månedlige nyhetsbrev, med 
unntak av feriemåneden juli. Nyhetsbrevene inneholdt 
4–6 saker om vårt interessepolitiske arbeid, forskning, 
arrangementer og informasjonsarbeid. Ved årsskiftet 
hadde nyhetsbrevet 392 abonnenter. 

INFORMASJONSARBEID

CP-BLADET
De fire numrene ble trykket i 3300 eksemplarer. 
Bladet ble sendt ut til alle våre medlemmer og andre 
abonnenter. Det var ingen temanumre, men det var 
variert innhold og fokus på geografisk spredning blant 
intervjuobjektene slik at store deler av landet var 
representert. 
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NETTSIDEN
Det har i annet halvår blitt arbeidet med å finne ny 
samarbeidspartner for drift av nettsiden. Det har også 
vært ønskelig med en mer fleksibel løsning når det 
gjelder design, og arbeidet ble satt i gang sammen med 
kommunikasjon- og designbyrået Fete Typer. Før jul 
startet vi et samarbeid med utviklerbyrået Everyday for 
videreutvikling av nettsidene.

Hovedsiden ble oppdatert jevnlig, med blant annet 
arrangementer, rettigheter og medlemshistorier 
gjennom året. Fylkeslagene har i varierende grad 
oppdatert fylkessidene og arrangementskalenderen. 
En av hovedprioriteringene for nettsiden i 2020 var 
å jevnlig oppdatere siden «CP og korona», slik at 
medlemmer enklest mulig skulle kunne finne den 
nyeste og mest relevante informasjonen om den 
pågående pandemien. Siden hadde mange besøkende 
og sekretariatet fulgte myndighetenes informasjon og 
anbefalinger tett.

En ny temaside om alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK) ble publisert. Temasiden var et 
resultat av prosjektet «ABC for ASK», som ble avsluttet 
året før. 

I tillegg har prosjektet «Digital småbarnsgruppe», som 
hadde oppstart i annet halvår, fått en egen side på 
nettsiden. Her legges det fortløpende ut informasjon 
om prosjektet, samt presentasjoner fra nettmøter og 
informasjon om fremtidige møter.

SOSIALE MEDIER
Facebook er CP-foreningens viktigste nyhetskanal. Ved 
årsskiftet hadde Facebook-siden «Cerebral Parese-
foreningen i Norge» 4 866 følgere og 4 570 likerklikk.
 
Vi fortsatte å nå ut til mange, både nye og gamle 
følgere, og opplevde stor rekkevidde på innleggene 
som ble lagt ut. Det mest populære innlegget handlet 
om Verdens CP-dag og nådde ut til 44 264 Facebook-
brukere.

Vi postet 3–4 saker i uken, og kanalen ble svært viktig 
i informasjonsformidlingen etter at korona-pandemien 
brøt ut i mars. Facebook ble også i mye større grad enn 
tidligere brukt for å promotere arrangementer, som 
i all hovedsak ble digitale fra og med mars. Enkelte 
arrangementer ble også gjennomført via Facebook 
Live. Vi hadde blant annet stor suksess med digitale 
danse- og yogatimer på våren og høsten, hvor vi hadde 
rundt 50 deltakere på det meste.

På Instagram har vi postet i snitt ett innlegg i uken i 
2020. I tillegg har vi i økende grad tatt i bruk Stories-
funksjonen, hvor innlegg kun blir liggende i 24 timer 
– men hvor algoritmene gjør at postene når ut til flere 
enn ved ordinære innlegg. Her er det også mulig å 
interagere med medlemmer på en annen måte, ved 
avstemninger, meningsmålinger og så videre. Ved 
årskiftet hadde CP-foreningen 911 følgere
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LANDSMØTET 2020
Landsmøtet i 2020 skulle arrangeres 25.—26. april på 
Thon Hotell Arena på Lillestrøm, men ble utsatt og 
arrangert digitalt den 10.—11. oktober på Zoom. Det var 
i alt 61 deltagere på møtet og 49 delegater fordelt på 
13 av 14 fylkeslag. Ordstyrer var Knut Magne Ellingsen, 
tidligere styreleder i FFO. Protokollen fra landsmøtet er 
tilgjengelig på nettsidene våre.

Landsmøtet behandlet flere endringer i vedtektene. 
Blant annet ble fylkeslag vedtatt som betegnelse 

ORGANISASJON

på tidligere fylkesavdeling, uten at endringen har 
innholdsmessig betydning. Oppgavene til fylkeslag 
ble presisert også gjelder interessepolitiske saker 
og antallet delegater fra fylkeslag på landsmøtet 
ble økt slik at landsmøtet består av flere personer. I 
tillegg ble det vedtatt å utvide sentralstyret med flere 
styremedlemmer, samt 1. og 2. nestleder. I en egen 
sak ble det vedtatt å igangsette et arbeid med å styrke 
inntektssiden i foreningen.

Digitalt landsmøte
Landsmøtet 2020 ble arrangert på Zoom helgen 10.–11. oktober. 
Foto: Charlotte Åsland Larsen
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FORBEREDENDE LANDSMØTEKOMITE
På sentralstyremøtet den 29. november 2019 ble det 
satt ned en forberedende landsmøtekomité. Denne fikk i 
oppgave å komme med forslag til nytt interessepolitisk 
program, samt uttalelser. Komiteen hadde tre møter, 9. 
januar, 10. februar og 17. august. Komiteen arrangerte 
også en høringsrunde i fylkeslagene fra 17. februar til 
13. mars, der fylkeslagene kunne komme med innspill 
til førsteutkastet av det interessepolitiske programmet.
Den forberedende landsmøtekomiteen bestod av:

•  Marte Broderstad Sandvik (sentralstyret)
•  Stine Dybvig (Oslo og Akershus)
•  Siw Vestengen (Oslo og Akershus)
•  Kjetil Haraldseid (Agder)
•  Ann Myrbakk Andersen (Nordland)
•  Lene Brurås (Vestland) 

UNDERGRUPPER PÅ NASJONALT NIVÅ
Undergrupper kan etableres etter vedtak av 
landsmøtet. CP-foreningen har i dag tre undergrupper 
bestående av personer med sjeldne diagnoser, og 
Foreningen Haug boliger som eier og driver boligtiltak i 
Ålesund kommune: 

• Gruppe Hunter Hurler (H/H - MPS)
• Gruppe Ataxia Teleangiectasia (AT)
• Gruppe Metachromatisk leukodystrofi (MLD/TS)
• Foreningen Haug boliger (opprinnelig Ålesund og 

Sunnmøre hjelpelag for cerebral parese)
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SENTRALSTYRET
Sentralstyret har etter landsmøtet 11. oktober bestått av:

•  Bente Heggø Olsen, leder
•  Monica Myhre, 1. nestleder
•  Sigrun Fosse Bjerke, 2. nestleder
•  Tor-Helge Gundersen, styremedlem
•  Marte Broderstad Sandvik, styremedlem
•  Tanja Leegaard, styremedlem
•  Stine Dybvig, styremedlem 

•  Robert Johnsen, styremedlem
•  Kjetil S. Haraldseid, styremedlem
•  Torstein Torheim, CPU
•  Kenneth Olsen, 1. varamedlem
•  Ingvild Skarsem Jonassen, 2. varamedlem
•  Kristin Gjærde, 3. varamedlem

Sentralstyret har hatt ti møter, ett der medlemmene var på Berg gård og ni digitalt over Teams. Den viktigste 
saken har vært å forberede og gjennomføre landsmøtet. I tillegg har det vært en sak på flere styremøter gjennom 
hele året knyttet til situasjonen i undergruppen Foreningen Haug boliger, og dens plass i organisasjonen. 

Sentralstyret
Sentralstyret har hatt ti møter, ett der medlemmene var på Berg gård og ni digitalt over Teams. Den viktigste 
saken har vært å forberede og gjennomføre landsmøtet. Foto: Charlotte Åsland Larsen
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FYLKESLAGENE
Det er nå 14 fylkeslag. Aust-Agder og Vest-Agder ble sammenslått til Agder på deres årsmøte den 8. februar. 
Hordaland og Sogn og Fjordane skiftet navn til Vestland på deres årsmøte den 5. mars, og Hedmark og Oppland 
skiftet navn til Innlandet på deres årsmøte den 8. september. 

FYLKESLAG 2020 FYLKESLEDERE 2020

Finnmark Fred Gøran Einvik

Troms Tanja Steen

Nordland Kristin Gjærde

Trøndelag Lise Løkkeberg

Møre og Romsdal Petter Sortevik

Vestland Liv Elin Moldekleiv 

Rogaland Irene Hovland 

Agder Monica Myhre 

Vestfold Ingrid Lang 

Telemark Frank Robert Hübenbecker 

Buskerud Per Erik Nordlien

Oslo og Akershus André Berg  

Innlandet Katrin Austnes 

Østfold Hanne Stangeboe Petersen 

Oversikt over fylkeslagene og valgte fylkesledere
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FYLKESLAG 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Østfold 228 220 225 233 237 229

Oslo og Akershus 1 177 1 182 1 226 1257 1 263 1 216

Innlandet 280 299 314 312 324 292

Buskerud 284 290 296 281 259 251

Vestfold 262 260 268 278 286 305

Telemark 155 163 179 169 181 180

Aust-Agder 113 124 126 150 150

Vest-Agder (Agder fra 6. 
feb.2020) 152 159 155 166 186 311

Rogaland 435 449 460 471 454 433

Vestland 561 580 576 573 571 580

Møre og Romsdal 207 208 209 221 201 201

Trøndelag 558 579 629 584 575 566

Nordland 171 193 223 227 240 234

Troms 165 170 166 153 146 139

Finnmark 57 57 64 68 64 68

Utlandet og sentralt 3 3 5 9 7 7

Totalt 4 808 4 936 5 121 5 152 5 144 5 012

MEDLEMSTALL OG MEDLEMSUTVIKLING 
Medlemstallet var 5012 ved utgangen av året. Det er en nedgang sammenlignet med året før. Tre fylkeslag hadde 
positiv medlemsvekst i 2020.

Tabell som viser medlemsutviklingen fra 2015–2020:
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CP-SKOLEN 
Den årlige opplæringen av tillitsvalgte i fylkeslagene 
som var planlagt den 5.—7. juni, ble avlyst på 
grunn av koronapandemien. I samarbeid med CPU 
nasjonalt og CPU Agder ble det arrangert et nettkurs 
i organisasjonsliv og politikk for ungdom mellom 
18—35 år. Innleder på kurset var Stein Christian 
Salvesen, seniorrådgiver ved ARKIVET freds- og 
menneskerettighetssenteret i Kristiansand.

Følgende kurskvelder ble arrangert:
•  28. mai: Organisasjonskunnskap
•  4. juni: Det parlamentariske systemet
•  11. juni: Rollen som folkevalgt
•  18. juni: De politiske partiene

FYLKESLEDERSAMLING 
Den årlige fylkesledersamlingen som var planlagt 
den 7.—8. november ble avlyst på grunn av 
koronapandemien.

DIGITALE MØTER MED FYLKESLEDERE
Vi har arrangert jevnlige møter mellom sekretariatet 
og fylkeslederne på Teams. Disse møtene var 
14. januar, 15. april, 5. mai, 24. august og 24. november. 
På det siste møtet ble sentralstyrets arbeidsplan for 
2021 gjennomgått og diskutert. 

Vi har tilbudt alle fylkeslagene lisens som gir tilgang til 
Microsoft Office-pakken, inkludert Teams og «cp.no»-e-
postadresse som kan benyttes som en varig adresse. 
Det gir større mulighet for å kunne ha digitale møter 
lokalt.  

RAPPORT FRA CPU 
Arbeidsgruppa for unge med CP besto av Torstein 
Torheim, Camilla Stenersen, Even Hodne Vallaker, 
Noomi Alexandersen og Sofie Østerbø Jansen.

Gjennom året har arbeidsgruppen hatt 14 møter, de 
fleste digitalt. I tillegg har medlemmene kommunisert 
på Messenger, Facebook og over telefon. CPU har vært 
tilgjengelig på Facebook «CPU - Arbeidsgruppa for 
unge med CP» og på e-post cpu@cp.no. Ved årsskiftet 
hadde CPU 420 følgere på Facebook-siden «CPU – 
arbeidsgruppa for unge med CP». Arbeidsgruppa har 
også fylt CPU-sidene i CP-bladet gjennom året. Det har 
lykkes å få inn eksterne tekster, blant annet om livet på 
folkehøgskole. CPU har planlagt egen Instagramkonto, 
som vil bli opprettet på nyåret 2021.

Aktiviteter:
Helga 28. februar—1. mars var arbeidsgruppa samlet 
i Oslo for fysisk møtehelg. Denne ble ledet av Sofie 
Østerbø Jansen. Tidligere leder Stine Dybvig var med 
på deler av helgen for å fortelle om historikken til 
arbeidsgruppa. Margaretha Nicolaysen og Charlotte 
Åsland Larsen fra sekretariatet deltok på deler av 
møtet. Denne helgen ble det vedtatt at Torstein Torheim 
foreslås som CPUs representant inn i sentralstyret, og 
at Noomi Alexandersen og Sofie Østerbø Jansen deltar 
på landsmøtet som delegater.

I juli besøkte Sofie ungdomsgruppa i CP-
foreningen Agder og innledet om det å utvikle et 
arrangement. Videre har Sofie og Even vært med i ei 
planleggingsgruppe sammen med ungdomsgruppa i 
Agder. Den planlagte samlingen ble utsatt på grunn av 
koronapandemien.  

I september reiste Noomi og Sofie til Bodø for å bidra 
med innlegg på ungdomstreffet til CP-foreningen i 
Nordland.

Helgen 10.—11. oktober deltok CPU som delegater 
på landsmøtet for første gang. Arbeidsgruppa hadde 
hatt et møte i forkant der sakene blei gjennomgått og 
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drøftet rundt hva som var relevant for vår målgruppe. 
Det ble også laget en liste med endringsforslag som 
ble sendt inn på forhånd. Det var en spennende og 
lærerik helg.

30. oktober deltok Sofie på ledermøte til 
Unge funksjonshemmede som styremedlem. 
Valgperioden varer på ett år til. Sofie blei valgt som 
protokollunderskriver.

Arbeidsgruppa har hatt flere sosiale digitale 
arrangementer i Pexip, blant annet kveldsmat, quiz på 
og høytidsrettede møter som påskeprat og julekos. 

CP-Foreningens Ungdomsnettverk
Arbeidsgruppa for unge med CP besto i 2020 av Torstein Torheim, Camilla Stenersen, Even Hodne Vallaker, Noomi 
Alexandersen og Sofie Østerbø Jansen. 
Foto: Charlotte Åsland Larsen



ÅRSBERETNING 2020  | 29

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) 
CP-foreningen samarbeider med 84 andre 
brukerorganisasjoner gjennom medlemskapet i 
FFO. Generalsekretær Eva Buschmann er valgt 
som leder i FFO. Ledermøtet i mars ble avlyst. 
Representantskapsmøte og ekstraordinær kongress 
skulle holdes i november, men ble utsatt på grunn av 
koronapandemien. Medlemskapet i FFO gjelder både 
CP-foreningen nasjonalt og fylkeslagene. 

FUNKIS
CP-foreningen er medlem i studieforbundet Funkis. 
Medlemskapet i Funkis gjelder både CP-foreningen 
nasjonalt og fylkeslagene, og gir mulighet til å få støtte 
til voksenopplæringstiltak. 

HJERNERÅDET 
CP-foreningen nasjonalt er medlem av 
Hjernerådet, som består av brukerorganisasjoner, 
profesjonsorganisasjoner og forskere. På digitalt 
årsmøte i Hjernerådet deltok generalsekretær Eva 
Buschmann. 

CP NORDEN 
Samarbeidet i Norden innebærer et årlig fagmøte, og 
en arbeidsgruppe som planlegger de årlige møtene. Det 
årlige møtet skulle vært avholdt på Færøyene, men ble 
utsatt på grunn av koronapandemien. Arbeidsgruppens 
norske representant er generalsekretær Eva 
Buschmann. Arbeidsgruppen er informert om at det nå 
er etablert en ny organisasjon i Sverige, CP Sverige. 
Den nye organisasjonen tilbyr også medlemskap til 
voksne med CP, i tillegg til foreldre til barn og unge 
med CP. 

SAMARBEID



ÅRSBERETNING 2020  | 30

Det er ansatt sju kvinner og en mann i sekretariatet, 
i alt åtte årsverk. Sykefraværet var på 9,07 %. 
Arbeidsmiljøet vurderes som godt. CP-foreningen 
oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke utlyste 
stillinger, uavhengig av alder, kjønn, seksuell 
orientering, 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 arrangementer.

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 fylkeslagenes regnskaper, 
fordi de selv legger fram egne regnskaper. Det som 
framkommer av fylkeslagenes økonomi i regnskapet 
gjelder kun overføringer fra CP-foreningen nasjonalt. 

CP-foreningen presenterer sitt årsregnskap for 
2020 i henhold til regnskapsstandard for ideelle 
organisasjoner. Styret mener årsregnskapet viser 
et riktig bilde av CP-foreningens drift, resultat og 
eiendeler. Brutto inntekter var kr 20 867 496. Av dette 
utgjorde offentlige tilskudd kr 6 145 495. Tilskuddet 
til drift av funksjonshemmedes organisasjoner 
fra Bufdir utgjorde kr 3 544 185. CP-foreningen 
brukte kr 5 943 721 på CP-foreningens formål. 
Administrasjonskostnadene utgjorde kr 5 706 570.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at 
forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn 
for antagelsen ligger resultat for 2020 og budsjett 
for landsmøteperioden. CP-foreningen er i en sunn 
økonomisk og finansiell stilling. 

EKSPONERING MOT MARKEDSRISIKO
CP-foreningen hadde ved utgangen av 2020 plassert 
kr 149 088 952 i markedsbaserte finansierte 
omløpsmidler, aksjer og eiendomsfond. I tillegg er kr 
8 millioner plassert i Private Equity fond. Det er en 
langsiktig investering i fond bestående av selskaper 
som ikke er børsnoterte og som forvaltes aktivt. 
Midlene knytter seg til salg av CP-foreningens eiendom 
på Berg gård i Oslo i 2008. Alle plasseringer er 
sammensatt med tanke på sikkerhet, risikospredning 
og likviditet.

ØKONOMISKE HOVEDLINJER
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en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 
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AKTIVITETSREGNSKAP

ANSKAFFEDE MIDLER NOTE REGNSKAP  2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

Medlemsinntekter 744 334 800 000 763 519

Offentlige tilskudd 11 6 145 495 7 200 000 8 113 810

Andre tilskudd 11 4 149 727 3 700 000 5 531 683

Sum tilskudd 10 295 222 10 900 000 13 645 493

Innsamlede midler, gaver m.v. 12 42 642 30 000 209 587

Aktiviteter som oppfyller CP-foreningens 
formål 13 883 938 196 972 2 038 057

Opptjente inntekter fra operasjonelle 
aktiviteter 883 938 196 972 2 038 057

Annen driftsinntekt 8 394 115 000 1 736 319

Finans- og investeringsinntekter 8 8 892 966 6 842 469 15 919 663

SUM ANSKAFFEDE MIDLER 20 867 496 18 884 441 34 312 639

Forbrukte midler

Kostnader knyttet til anskaffelse av midler 358 874 866 192 158 947

Tilskudd, bevilgninger m.v. til oppfyllelse av 
CP-foreningens formål 14 3 293 557 800 000 3 592 194

Kostnader til aktiviteter som oppfyller 
formålet 15 5 943 721 6 616 555 11 599 578

Kostnader knyttet til CP-foreningens formål 9 237 278 7 416 555 15 191 772

Administrasjonskostnad 2 5 706 570 4 995 613 4 840 549

Annen finanskostnad 25 987 2 000 61 968

SUM FORBRUKTE MIDLER 15 328 709 13 280 360 20 253 236

Skattekostnad 10 211 308 0 0

Årsresultat 5 327 479 5 604 081 14 059 403

Disposisjon av årets resultat 4

Vedlikehold grunnkapital −3 172 649 −3 687 983

Overført annen formålskapital −2 154 830 −10 371 420

SUM DISPONERT −5 327 479 −14 059 403
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BALANSE

EIENDELER NOTE 2020 2019

 Anleggsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 1 141 788 682 890

Sum driftsmidler 7 1 141 788 682 890

Finansielle anleggsmidler 9

Investeringer i aksjer og andeler 1 000 1 000

Sum finansielle anleggsmidler 1 000 1 000

Sum anleggsmidler 1 142 788 683 890

Fordringer 3

Kundefordringer 6 497 41 986

Andre fordringer 7 500 25 813

Sum fordringer 13 997 67 798

Investeringer 8

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 157 088 952 148 211 328

Sum investeringer 157 088 952 148 211 328

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 2 611 437 5 602 838

Sum omløpsmidler 159 714 386 153 881 965

Sum eiendeler 160 857 176 154 565 856

Formålskapital og gjeld

Annen formålskapital med selvpålagte restriksjoner 4 130 078 615 126 905 966

Annen formålskapital 4 21 133 452 18 978 622

Sum formålskapital 151 212 067 145 884 588

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 640 365 845 474

Skyldige offentlige avgifter 559 568 272 935

Annen kortsiktig gjeld 8 233 867 7 562 859

Betalbar skatt 10 211 308 0

Sum kortsiktig gjeld 5, 10 9 645 108 8 681 268

Sum gjeld 9 645 108 8 681 268

Sum egenkapital og gjeld 160 857 176 154 565 856
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CP-FORENINGENS SENTRALSTYRE 2020

Stine Dybvig
Styremedlem

Kenneth Olsen
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Kristin Gjærde
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Styremedlem
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Robert Johnsen
Styremedlem

Ingvild Skarsem Jonassen
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Kjetil S. Haraldseid
Styremedlem

Sigrun Bjerke Fosse
2. Nestleder

Tor-Helge Gundersen
Styremedlem

Torstein Torheim
CPU

Marte Broderstad Sandvik
Styremedlem

Bente Heggø Olsen
Leder
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NOTER

ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig
avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til 
det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp 
eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Fordringer:
Utestående fordringer er bokført til pålydende redusert 
for påregnelig tap. Avsetning til tap er gjort på 
grunnlag av individuell vurdering av fordringene.

Kortsiktige plasseringer:
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert 
som 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 
gevinster/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 fremtidig 
pensjon basert på ll.a. opptjeningstid og lønn på 
pensjoneringstidspunktet. Det foreligger dermed for 
arbeidsgiver i prinsippet en forpliktelse overfor de 
ansatte til å yte denne pensjonen.

NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 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 14 fylkesavdelinger som 
etter vedtektene står ansvarlig for egen økonomi. 
Fordi fylkesavdelingene, undergrupper og Ålesund og 
Sunnmøre hjelpelag står ansvarlig for egen økonomi, 
er regnskapene 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 under 
Forskudd tilskuddsmidler. Tilskudd og gaver fra andre
givere og opptjente inntekter fra aktiviteter 
inntektsføres når organisasjonen har juridisk rett til 
tilskuddet eller gaven. Foreningen er ikke skattepliktig

Hovedregel for vurdering og klassifisering av 
eiendeler:
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert 
som annleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales 
innen et år fra etableringstidspunktet er uansett
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge klassifisert
lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men 
nedskrevet til virkelig verdi når verdifallet forventes
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Note nr. 1 Regnskapsprinsipper fortsetter

Statens Pensjonskasse har ikke tilstrekkelig 
informasjon tilgjengelig til at det lar seg gjøre å 
beregne en slik forpliktelse, og således behandles 
ordningen som en ytelsesplan regnskapsmessig. Etter 
anbefalt praksis i Norge kan slike 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.

NOTER

LØNNSKOSTNADENE BESTÅR AV FØLGENDE POSTER: REGNSKAP 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

Lønn og påløpte feriepenger 5 454 108 5 448 000 6 728 022

Arbeidsgiveravgift 809 426 817 518 977 033

Pensjonsordning for 7 fast ansatte 594 178 400 000 599 300

Andre personalkostnader 158 533 70 000 101 502

7 016 244 6 735 518 8 405 856

Overf. andre kostnader −4 274 104 −3 470 394 −5 757 106

Personalkostnader 2 742 140 3 265 124 2 648 750

Antall faste stillinger 7,7 årsverk 6,7 årsverk

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 2020 og budsjett 
for landsmøteperioden. CP-foreningen er i en sunn 
økonomisk stilling.

NOTE NR. 2 ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE M.V.
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ADMINISTRASJONSKOSTNADER REGNSKAP 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

Personalkostnader 2 742 140 3 265 124 2 648 750

Andel av felleskostnader 63 % av andre 
driftskostnader 2 452 083 1 333 490 1 596 108

Andre administrative kostnader                   
Styremøter, landsmøte, komiteer, kontingenter 512 347 397 000 595 691

5 706 570 4 995 613 4 840 549

REVISOR REGNSKAP 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

Revisjonstjenester CP-foreningen nasjonalt 193 250 270 000 118 125

Revisjonstjenester fylkesavdelingene 161 375 157 190

Revisjon rapporter og søknader m.v. 95 425 55 619

Annen bistand CP-foreningen nasjonalt 34 500 31 438

Annen bistand fylkesavdelingene   -   2 125

GODTGJØRELSER 2020 DAGLIG LEDER STYRET

Lønn, provisjon 923 122 74 534

Pensjonsutgifter 124 621

Annen godtgjørelse 4 725

Daglig leder har ingen andre avtaler om godtgjørelse.

NOTER

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. seks årsverk. 
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FORMÅLSKAPITAL MED 
SELVPÅLAGT RESTRIKSJON

ANNEN 
FORMÅLSKAPITAL

SUM 
FORMÅLSKAPITAL

Pr. 01.01.   126 905 966   18 978 622 145 884 588

Overført fra annen egenkapital −3 172 649 −3 172 649

Overført til annen formålskapital

Overført til formålskapital med 

selvpålagt restreksjon 3 172 649 3 172 649

Overført årets resultat 5 327 479 5 327 479

Pr. 31.12. 130 078 615 21 133 452 151 212 067

NOTE NR. 3 KUNDEFORDRINGER / ANDRE FORDRINGER

Kundefordringer er vurdert til pålydende.

Andre fordringer er vurdert til pålydende.

Ingen del av utestående fordringer har forfall sener enn ett år etter regnskapsårets utgang.

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. 280 244 i bundne skattetrekksmidler.

NOTER

NOTE NR. 4 FORMÅLSKAPITAL
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BOKFØRT 
VERDI 01.01.

TILGANG AVGANG ÅRETS  
AVSKRIVN.

BOKFØRT 
VERDI 31.12.

ØKONOMISK 
LEVETID

AVSKRIVN.
METODE

Leilighet 0 0 50-100 år ingen

Inventar 244 490 61 123 183 367 3 - 5 år saldo

Kontormask. 0 30 938 7 735 23 204 3 - 5 år saldo

Hjemmeside 222 147 227 668 55 537 394 278 3 - 5 år saldo

EDB maskin 216 253 405 506 80 821 540 939 3 - 5 år saldo

Sum 682 890 664 113 0 205 214 1 141 788

Økningen i driftsmidler skyldes investering i nytt medlemssystem og forbedringer av foreningens hjemmeside.
Dette er ikke ferdigstilt pr balansedato, slik at avskriving vil start neste regnskapsår.

NOTE NR. 7 DRIFTSMIDLER

NOTER
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KOSTPRIS BOKFØRT 
VERDI 01.01.

TILGANG UTTAK REALISERT - 
TAP/GEVINST

UREALISERT - 
TAP/GEVINST

BOKFØRT 
VERDI  31.12.

DnB ASSET 
MANAGEMENT 87 000 000 61 500 000 61 500 000

Tidligere års 
avkastning 78 711 328 78 711 328 78 711 328

Årets avkastning 0 8 877 624 8 877 624

Sum 87 000 000 140 211 328 0 0 0 87 588 952 149 088 952

Beholdning: 43831 44196

Aksjer omløp 60 718 910 23 565 552 84 284 462

Obligasjoner/
sertifikater, omløp 79 488 705 −15 070 068 64 418 637

Bankinnskudd 3 713 382 140 385 853

Sum 140 211 328 8 877 624 149 088 952

Resultat

Innbetalt kapital 64 500 000 64 500 000

Avkastning 75 711 328 8 877 624 84 588 952

Sum 140 211 328 8 877 624 149 088 952

DNB Private Equity 
IV (IS) AS 2 000 000 2 000 000

DNB Private Equity 
VI AS 6 000 000 6 000 000

Totalbeholdning 148 211 328 157 088 952

NOTE NR. 8 MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

NOTER
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NOTE NR. 9 AKSJER

Aksjer og andeler er bokført til kostpris. Foreningen eier åtte aksjer i Norservice Eiendom AS.

RESULTATREGNSKAP REGNSKAP 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

Renteinntekter bank 1 938 7 000 6 763

Renteinntekter/kostnader 
verdipapirer 1 607 292   -   1 191 884

Gevinst ved salg av verdipapirer 6 690 069   -   2 573 583

Verdiendring verdipapirer 831 996 6 835 469 12 031 398

Tap ved salg av verdipapirer −251 757   -   −7 201

Verdiøkning DNB Private EQ IV (IS) AS −5 894   -   103 940

Utdeling DNB Private EQ 19 327   -   19 297

Transaksjonsgebyr/depotkostnad −6   -     -   

Sum finans og investeringsinntekter 8 892 966 6 842 469 15 919 664

NOTER

Cerebral Parese-foreningen har kr 157 088 952,- i markedsbaserte aksjer, obligasjoner og eiendomsfond. 
Herav 149 088 952 kroner fra DNB Asset Management og 2 000 000 kroner i DNB Private Equity IV AS og 
6 000 000 kroner i DNB Private Equity VI AS. Alle plasseringene er i verdipapirfond og er sammensatt med hensyn 
til sikkerhet, risikospredning, likviditet og etiske 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 ble inngått i 2009 med tanke på et langsiktig samarbeid, men skal allikevel 
kunne sies opp med maksimum seks måneders varsel fra CP-foreningens side.
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Skattekostnaden gjelder investeringer i DnB Private Equity IV (IS) AS og Scandinavian Property Fund. 
Skatteetaten har vedtatt skatteplikt for deler av investeringene med tilbakevirkende kraft til 2018. CP-foreningen er 
ikke enig, og vil påklage vedtaket. Som følge av forsiktighetsprinsippet er det foretatt avsetning for skattekrav og 
estimert skatt for 2020.

2020 2019

Leverandørgjeld 640 365 845 474

Skattetrekk og andre trekk 265 350 272 935

Skyldig arbeidsgiveravgift 294 218 309 044

Avsetninger DNB Private Equity IV (IS) AS 579 986 900 392

Avsetninger DNB Private Equity VI AS 4 200 000 4 800 000

Periodisering (inntekter som gjelder neste år) 906 163 622 083

Tilskudd som skal tilbekebetales til Bufdir 1 637 616   -   

Skyldige feriepenger 910 101 931 340

Skattekostnad 211 308   -   

9 645 108 8 681 268

OFFENTLIGE TILSKUDD REGNSKAP 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

Driftstilskudd fra Bufdir 3 544 185 3 000 000 3 346 408

Leirtilskudd fra Bufdir 1 424 271 4 000 000 3 427 622

Tilskudd fra Helsedirektoratet   -   200 000 160 000

MVA kompensasjon 1 177 039 1 000 000 1 179 780

Sum offentlige tilskudd 6 145 495 8 200 000 8 113 810

NOTE NR. 10 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

NOTE NR. 11 TILSKUDD

NOTER
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REGNSKAP 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

Testamentarisk gave 3 900 30 000 200 872

Andre gaver 38 742   -   8 715

Sum gaver 42 642 30 000 209 587

REGNSKAP 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

Deltakeravgift leirene   -     -   495 000

Deltakeravgift seminar og lignende 742 388   -   1 319 313

Inntekter annonser/sponsing 44 577 100 000 80 090

Leieinntekter leiligheter 96 973 96 972 143 654

883 938 196 972 2 038 057

ANDRE TILSKUDD REGNSKAP 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

Extrastiftelsen 2 052 842 1 200 000 3 054 069

Norsk Tipping spilloverskudd 2 096 885 2 500 000 2 402 014

Tilskudd Studieforbundet   -     -   75 600

Sum andre tilskudd 4 149 727 3 700 000 5 531 683

NOTER

NOTE NR. 12 GAVER

NOTE NR. 13   INNTEKT AV AKTIVITETER SOM OPPFYLLER CP-FORENINGENS FORMÅL
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REGNSKAP 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

Tilskudd fylkesavdelingene 730 000 800 000 835 200

Prosjekt Extrastiftelsen 1 976 515   -   2 127 950

Refundert MVA kompensasj. fylkesavd. 209 798   -   243 036

Medl.kont. tilbakeført fylkesavdelingene 297 244   -   303 628

Prosjekttilskudd eksterne søknader 80 000   -   82 381

3 293 557 800 000 3 592 194

REGNSKAP 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

Kostnader leirer 1 476 165 878 017 4 632 941

Fylkeslederkonferanse   -     -   154 663

CP-skolen   -   350 000 155 594

Oppfølging av fylkesavdelingene 754 230 772 184 667 236

Rådgivningstelefon 569 304 526 810 476 347

Informasjon 1 823 176 1 857 733 1 697 683

Likemannsamling 187 849 175 603 1 419 411

Fagkonferanse 487 219 175 603 1 180 930

Andre samlinger og egne prosjekt 50 951 1 000 000 761 633

Profilering 594 826 880 603 453 140

5 943 721 6 616 555 11 599 578

NOTER

NOTE NR. 14  TILSKUDD, BEVILGNINGER TIL OPPFYLLELSE AV CP-FORENINGENS FORMÅL

NOTE NR. 15  KOSTNADER TIL AKTIVITETER SOM OPPFYLLER FORMÅLET
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REGNSKAP 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

Fylkesavdelingene 559 620 666 352 540 561

Leirene 559 620 666 352 540 561

Rådgivningstelefon 335 772 399 811 324 337

Informasjon 1 063 279 1 266 068 1 027 066

Likemannsamling 111 924 133 270 108 112

Fagkonferanse 111 924 133 270 108 112

Profilering 111 924 133 270 108 112

Administrasjon 2 742 140 3 265 124 2 648 750

5 596 204 6 663 518 5 405 612

NOTE NR. 16  FORDELING AV FELLESKOSTNADER

Alle ansatte i Cerebral Parese-foreningen er ansatt for å arbeide med en eller flere formålsaktiviteter, og
personal-og andre driftskostnaden for disse personene er fordelt på de ulike aktivitetene med basis i tidsbruk.

NOTER
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INNTEKTER REGNSKAP 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

Tilskudd offentlige 6 145 495 7 200 000 8 113 810

Tilskudd  andre 4 149 727 3 700 000 5 531 683

Gaver og bidrag 42 642 30 000 209 587

Andre inntekter 1 636 666 1 111 972 4 537 895

Sum Inntekter 11 974 530 12 041 972 18 392 975

KOSTNADER

Varekostnader 96 192 96 192 126 594

Lønnskostnader 5 719 173 6 735 518 5 467 924

Avskrivning 205 214 300 000 202 622

Andre driftskostnader 5 988 586 5 346 650 10 801 934

Kontante bidrag 3 293 557 800 000 3 592 194

Sum kostnader 15 302 722 13 278 360 20 191 269

Driftsresultat −3 328 192 −1 236 388 −1 798 293

Finansinntekter 21 235 7 000 26 034

Verdvurdering finansielle omløpsmidler 8 871 730 6 835 469 15 893 630

Finanskostnader 25 987 2 000 61 968

Netto finansposter 8 866 979 6 840 469 15 857 695

Skattekostnad 211 308 0 0

Årsresultat 5 327 479 5 604 081 14 059 403

DISPONERING AV RESULTAT

Overført til/fra FK m/selvpål. restr. −3 172 649 −3 687 983

Overført til/fra annen formålskapital −2 154 830 −10 371 420

Sum disponert 5 327 479 −14 059 403

NOTE NR. 17 ARTSINNDELING

NOTER
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

TToorr  HHeellggee  GGuunnddeerrsseenn
SSttyyrreemmeeddlleemm
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen
Serienummer: 9578-5999-4-1351946
IP: 158.248.xxx.xxx
2021-03-26 13:43:33Z

TToorrsstteeiinn  TToorrhheeiimm
SSttyyrreemmeeddlleemm
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen
Serienummer: 9578-5997-4-3496253
IP: 185.41.xxx.xxx
2021-03-26 13:54:27Z

MMoonniiccaa  MMyyhhrree
11..  nneessttlleeddeerr
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen
Serienummer: 9578-5993-4-4269451
IP: 85.166.xxx.xxx
2021-03-26 14:33:49Z

BBeennttee  RRiiggmmoorr  HHeeggggøø  OOllsseenn
SSttyyrreelleeddeerr
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen
Serienummer: 9578-5993-4-2138967
IP: 80.213.xxx.xxx
2021-03-26 15:25:56Z

SSiiggrruunn  BBjjeerrkkee  FFoossssee
22..  nneessttlleeddeerr
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen
Serienummer: 9578-5998-4-835246
IP: 77.18.xxx.xxx
2021-03-26 17:30:20Z

RRoobbeerrtt  JJoohhnnsseenn
SSttyyrreemmeeddlleemm
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen
Serienummer: 9578-5997-4-670709
IP: 84.215.xxx.xxx
2021-03-26 17:59:45Z

SSttiinnee  BBjjeerrkklluunndd  DDyybbvviigg
SSttyyrreemmeeddlleemm
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen
Serienummer: 9578-5999-4-2176348
IP: 84.208.xxx.xxx
2021-03-26 18:03:54Z

MMaarrttee  BBrrooddeerrssttaadd  SSaannddvviikk
SSttyyrreemmeeddlleemm
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen
Serienummer: 9578-5999-4-2389859
IP: 178.74.xxx.xxx
2021-03-27 08:42:32Z
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CP-FORENINGEN 

⛳ Bergsalléen 21, 0854 OSLO

📱 22 59 99 00  ✉ post@cp.no

www.cp.no


