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ÅRSBERETNING 2021
CP-foreningen er en interesseorganisasjon som arbeider for likestilling 
og mot diskriminering av mennesker med cerebral parese og 
lignende nevrologiske tilstander. Interessepolitisk påvirkningsarbeid 
og brukermedvirkning står derfor sentralt i virksomheten. I tillegg 
driver organisasjonen ulike former for likepersonsarbeid og 
informasjonsvirksomhet.

CP-foreningen nasjonalt er lokalisert i Oslo. Organisasjonen har 4634 
medlemmer fordelt på 14 fylkeslag. Fylkeslagene har ansvaret for å 
arrangere medlemstilbud og likepersonsaktiviteter lokalt, samt arbeide 
med interessepolitikk og brukermedvirkning i sitt område. 
Fylkeslagenes arbeid og alle aktiviteter foregår på frivillig basis.
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Koronapandemien fortsatte å prege arbeidet i 2021. Det har likevel ikke lagt en demper på det interessepolitiske 
arbeidet og høringer, siden disse oppgavene kunne løses via digitale plattformer. Det er gjennomført et stort 
antall digitale lunsjer og kveldsprater, med mange viktige og relevante tema.  

Hovedsatsingen som ble valgt for det interessepolitiske arbeidet, var habilitering og rehabilitering. Det ble særlig 
løftet fram situasjonen for voksne og intensivtilbudet til barn og unge. Resultatet av medlemsundersøkelsen 
som ble gjennomført i første halvår, ga oss verdifulle data. Denne kunnskapen ble benyttet i planleggingen av 
gjennomføringen av debattmøtet i Arendalsuka 2021. 

I arbeidet framover må det tas høyde for at det sannsynligvis er et etterslep i tjenestetilbudet etter pandemien. 
Det gjelder både helse, utdanning og arbeidsinkluderende tiltak. Det er grunn til å tro at dette rammer særlig 
hardt for vår gruppe. 

HOVEDSATSINGER
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VALGKAMPBUDSKAP
Valgkampbudskapet var et styrket habiliteringstilbud 
for barn og voksne med CP og lignende 
funksjonsnedsettelser. Sentralstyret vedtok den 2. mai 
følgende hovedområder:

• En nasjonal plan for habilitering
• Et styrket intensivtilbud for barn
• En systematisk oppfølging av voksne med CP
• En bedre overgang mellom barne- og 

voksenhabiliteringen
• En bedre oppfølging av psykisk helse
• Et styrket fysioterapitilbud i kommunene

I løpet av juni ble det gjennomført to 
spørreundersøkelser. En sendt til foreldre til barn med 
CP under 18 år, og en til voksne med CP over 18 år. 
Målsettingen var å få innspill og mer kunnskap om 
hvordan medlemmene opplever dagens oppfølgings- 
og habiliteringstilbud. 

I Arendalsuka ble det gjennomført debattmøte den 
17. august på Thon Hotel Arendal. Tittelen var "Hvordan 
kan vi styrke habiliteringstilbudet i Norge?" De faglige 

innlederne var Guro L. Andersen, leder for Norsk 
kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese 
(NorCP) og Nils Olav Aanonsen, avdelingsoverlege 
ved Nevrohabiliteringen ved Oslo Universitetssykehus 
(OUS). Stortingspolitikerne som deltok var Tuva 
Moflag (AP), Kjersti Toppe (SP), Carl-Erik Grimstad 
(V) og Erlend Larsen (H). Generalsekretær Eva 
Buschmann var møteleder. Monica Myhre, nestleder 
i CP-foreningen, ønsket velkommen og rådgiver 
Kristin Benestad innledet om CP-foreningens 
valgkampbudskap. Møtet ble strømmet og opptaket ble 
publisert på Facebook-siden.

Valgkampbudskapet ble synliggjort i media og sosiale 
medier. TV2 laget en reportasje som ble publisert 
9. januar 2022 på nettsiden deres, med tittelen: «Han 
skal vite at han ikke har vært innestengt». Oppslaget 
var basert på intervju med Trine Engdal, Dag Erik 
Engdal Berntsen og Ham Christian Daosai.
Alt fagstoff ble samlet på cp.no.  Et portrettintervju med 
Nils Olav Aanonsen ble publisert i CP-bladet nummer 2, 
der tittelen var: «CP-gruppen må prioriteres».  

INTERESSEPOLITISK ARBEID

Arendalsuka 2021: 
Habiliteringstilbudet i Norge var tema under debattmøtet på Thon Hotel Arendal.
Foto: Charlotte Åsland Larsen
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ASK: 
Gjennom å delta i ASK-nettverket har CP-foreningen arbeidet for å styrke ASK-rettighetene i ny opplæringslov og 
få anerkjent ASK som språk i språkloven.
Foto: Charlotte Åsland Larsen

ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON (ASK)
Generalsekretær Eva Buschmann og rådgiver Kristin Benestad har deltatt i et ASK-nettverk, bestående av 
representanter fra Autismeforeningen, Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende, Handikappede 
barns foreldreforening, Norsk forening for utviklingshemmede, Løvemammaene og ISAAC Norge. Nettverket har 
særlig arbeidet for å styrke ASK-rettighetene i ny opplæringslov og få anerkjent ASK som språk i språkloven.

Generalsekretær Eva Buschmann deltok sammen med Elin Gunnarson, Løvemammaene, på to møter med 
Kulturdepartementet, først 4. juni og så 13. desember. I det siste møtet hadde departementet invitert med tre 
språkforskere, derav to som ASK-nettverket hadde tatt kontakt med, Helen Killmer-Rumpf og Pernille Hansen. 
Den tredje var Arnfinn Muruvik Vonen. Kulturdepartementet ønsket å få en lingvistisk vurdering for bl.a. å kunne 
følge opp anmodningsvedtak fra Stortinget i forbindelse med vedtatt ny språklov. ASK-gruppen følger dette 
arbeidet videre. 
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UTDANNINGSPOLITIKK
CP-foreningen leverte høringsuttalelse til ny 
opplæringslov den 17. desember. 
I forbindelse med dette arbeidet har 
rådgiver Kristin Benestad deltatt i FFO sitt 
skolenettverk.

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE
NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt ble 
overlevert helseminister Ingvild Kjerkol den 
16. desember. Det ble da klart at utvalget 
ikke har en samlet innstilling, men er 
omforent om viktige tiltak som kan forbedre 
og styrke ordningen. Utvalgets mandat 
var avgrenset ved at juridisk forankring i 
helselovgivningen ikke var ment å endres. 
De fire brukerrepresentantene tok dissens 
i dette spørsmålet og en del andre punkter. 
Brukerrepresentantene argumenterer 
for at dersom BPA skal fungere som et 
likestillingsverktøy, bør ordningen være statlig. 
Utvalgsinnstillingen blir sendt på høring. 

BOSTØTTE OG BOLIGPOLITIKK
Rådgiverne Kristin Benestad og Anita Hanken har 
vært representanter i Bostøttealliansen, som er en 
sammenslutning av organisasjoner med mål om å bedre 
den statlige bostøtteordningen. Det har vært to møter. På 
det første møtet den 23. mars, la Menon Economics fram 
deres utredning. På det andre møtet den 
19. november, ble det informert om  forsøk med 
overføring av statlige oppgaver til statsforvalter, inkludert 
en del av Husbankens portefølje og bostøtten.
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Statsbudsjettet 2022
CP-foreningen ga ved fremleggelsen av Statsbudsjettet 2022 innspill til fire komiteer.

STATSBUDSJETTET 2022
CP-foreningen deltok på høring i fire komiteer, både muntlig og skriftlig:

• Rådgiver Kristin Benestad, Arbeids- og sosialkomiteen den 26. oktober
• Generalsekretær Eva Buschmann, Utdannings- og forskningskomiteen den 26. oktober.
• Generalsekretær Eva Buschmann, Helse- og omsorgskomiteen den 27. oktober
• Rådgiver Anita Hanken, Kommunal- og forvaltningskomiteen den 9. november

ANDRE HØRINGER:

• Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet den 17. desember om forslag til ny opplæringslov og 
endringer i friskoleloven.



ÅRSBERETNING 2021  | 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 fylkesavdelinger muligheten til å søke om lokale prosjekter via 
tilskuddsordningen Dam Ekspress. Disse prosjektene omtales nærmere i fylkeslagenes egne årsberetninger. 

Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten: 
Digital barselgruppe
Prosjektleder: Anita Hanken. Beløp innvilget: 394 706 
kroner. Dette er et ettårig prosjekt som ble fullført i 
2021. 

Dam Helse: 
Tolv historier om CP 
Prosjektleder: Anita Hanken. Fotograf: Charlotte Åsland 
Larsen. Beløp innvilget: 645 000 kroner. Dette skulle 
i utgangspunktet være et ettårig prosjekt, men ble 
forlenget med ett år som følge av koronasituasjonen. 
Prosjektet ble fullført i 2021. 

Dam Ekspress: 
Det er gjennomført fire lokale prosjekter i fylkeslagene. 

Dam Forskning:
Smerter hos barn med CP
Det ble videreført tilskudd med kr 710 000 til tredje 
året i en treårig doktorgradsavhandling: «Smerter hos 
barn med CP.» Forsker er Selma Mujezinovic Larsen 
ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
 



ÅRSBERETNING 2021  | 10

CP-konferansen:
For første gang ble CP-konferansen heldigital på grunn av pandemien. Konferansen fikk tittelen «Et helt liv med CP».

CP-KONFERANSEN
Konferansen ble gjennomført torsdag 8. og fredag 9. april som et samarbeid mellom CP-foreningen og NorCP. 
Som følge av koronapandemien ble konferansen gjennomført heldigitalt, i samarbeid med eventbyrået Spring AS. 

CP-konferansen fikk tittelen «Et helt liv med CP», og tok for seg aktuelle temaer for både medlemmer og 
fagpersoner. Det handlet om både spastisitet, ortopedi, psykisk og fysisk helse for både barn, unge og voksne med 
CP. Det var presentasjoner holdt av dyktige innledere fra både inn- og utland. I tillegg til hovedprogrammet, var 
det også fire høyaktuelle parallellsesjoner, som deltakerne kunne se når som helst. Disse hadde tema «Kognisjon 
og kognisjonsoppfølging ved CP», «Ortopedisk kirurgi ved CP – hofter, ben og rygg», «Oppfølging av voksne med 
CP» og «Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)».

Totalt 535 unike brukere logget seg på konferansen. Det var ti betalende utstillere. 
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Brukerrepresentanter nasjonalt:

BRUKERMEDVIRKNING

MEDVIRKNINGSFORM REPRESENTANTER OPPNEVNT AV

Brukerråd 
Randi Væhle, Helle Aasheim, Deeqa Muse 
Yusuf, Hilde Løberg, Kristoffer Kongshaug 
(jan-okt) Miriam Tessem Strøm (okt-des)

NorCP

Fagråd Eva Buschmann og Helle Aasheim NorCP

Arbeidsgruppe retningslinjer for CP Eva Buschmann og Helle Aasheim NorCP

Brukerråd Katrin Austnes Beitostølen helsesportsenter

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 Helle Aasheim 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

Helsedirektoratets foreldrepanel for 
barn med alvorlig sykdom Kjetil Strandberg Haraldseid Innstilt av FFO til Helsedirektoratet
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UTVIKLINGEN AV LIKEPERSONSARBEIDET
På grunn av koronapandemien har det blitt arrangert lite likepersonsarbeid. Som følge av dette har 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet to år på rad bestemt at organisasjoner for funksjonshemmede 
skal søke driftsstøtte med utgangspunkt i tallene fra 2019. Tallene for 2020 og 2021 i tabellen under viser 
derfor ikke faktiske tall, men faktiske tall fra 2019.

Tabell som viser antall dager med likepersonsaktivitet og antall likepersoner 2017-2021:

LIKEPERSONSARBEID

ÅRSTALL 2017 2018 2019 2020 2021

Antall dager likepersonsaktivitet 396 377 340 340 340

Antall likepersoner 68 74 76 76 76
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FYLKESLAG INNVILGET I 2020 
(begge ordninger)

INNVILGET

Finnmark 20 000 20 000

Troms 50 000 50 000

Nordland 45 000 45 000

Trøndelag 60 000 60 000

Møre og Romsdal 45 000 45 000

Vestland 75 000 75 000

Rogaland 70 000 70 000

Agder 80 000 80 000

Telemark 45 000 45 000

Vestfold 45 000 45 000

Buskerud 30 000 30 000

Innlandet 40 000 40 000

Oslo/Akershus 90 000 90 000

Østfold 35 000 35 000

Totalt 730 000 730 000

TILSKUDDSORDNINGEN FOR FYLKESLAGENE
På grunn av koronapandemien vedtok sentralstyret å forenkle tilskuddsordningen til fylkeslagene. Fylkeslagene 
fikk utbetalt det samme beløpet som året før, under forutsetning av at alle årsmøtedokumenter er godkjente av 
årsmøtet. Det inkluderte signert årsberetning og regnskap for 2020, samt revisjonsberetning. Tilskuddene ble 
utbetalt i mai.

Tabell som viser tildelingen av tilskudd til fylkeslagene:



ÅRSBERETNING 2021  | 14

DEN NASJONALE TELEFONKONTAKTTJENESTEN

CP-foreningen hadde 29 nasjonale telefonkontakter. Fire nye småbarnsforeldre ble rekruttert i november 2020 og 
disse startet opp ved årsskiftet. Alle telefonkontaktene har fått opplæring og er formelt oppnevnt av sentralstyret. 
Telefonkontaktene rapporterer halvårlig til sentralstyret. I de siste årene har vi opplevd at telefonkontaktene får 
lite henvendelser.

Oversikt over de nasjonale telefonkontaktene:

UNGE MED CP VOKSNE MED CP FORELDRE TIL BARN 
UNDER 18 ÅR

FORELDRE TIL BARN 
OVER 18 ÅR

Joakim Løberg Ann-Inger Mortensen Deeqa Muse Yusuf Anita Sjøstrøm

Stine Dybvig Ewy Halseth Camilla Sagbakken Charlotte Wesenberg

Snorre Spilling Øvereng Mari Mosand Camilla Kløgetvedt Eva Alvilde og Ole Alfred 
Larsen

Marte Broderstad Sandvik Helle-Viv Magnerud Gunn Marit Berglund

Caroline Sæther Mari Svartveit Hansen Liv Elin Moldekleiv

Marthe Schikora-Rustad Inger Bille Katrin Austnes

  Maiken Kvåle Ingvild Skarsem Jonassen

  Jenny Irene Holte Annette Berge (ny)

  Henriette Sortehaug (ny)

Helene Nøss (ny)

    Carl Martin Martinsen (ny)

Rådgivningstelefonen
Det var 45 rådgivningshenvendelser på telefon og e-post. 
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UNGE MED CP VOKSNE MED CP FORELDRE TIL BARN 
UNDER 18 ÅR

FORELDRE TIL BARN 
OVER 18 ÅR

Joakim Løberg Ann-Inger Mortensen Deeqa Muse Yusuf Anita Sjøstrøm

Stine Dybvig Ewy Halseth Camilla Sagbakken Charlotte Wesenberg

Snorre Spilling Øvereng Mari Mosand Camilla Kløgetvedt Eva Alvilde og Ole Alfred 
Larsen

Marte Broderstad Sandvik Helle-Viv Magnerud Gunn Marit Berglund

Caroline Sæther Mari Svartveit Hansen Liv Elin Moldekleiv

Marthe Schikora-Rustad Inger Bille Katrin Austnes

  Maiken Kvåle Ingvild Skarsem Jonassen

  Jenny Irene Holte Annette Berge (ny)

  Henriette Sortehaug (ny)

Helene Nøss (ny)

    Carl Martin Martinsen (ny)

ERFARINGSSAMLING FOR LETT GRAD AV CP

Lett grad av CP har vært en prioritert målgruppe og helgen 19.-21. november ble det arrangert en 
erfaringssamling for personer med lett motorisk grad av CP (GMFCS grad 1 og 2) på Thon Hotel Arena i 
Lillestrøm. Det var første gang CP-foreningen arrangerte en slik samling kun for denne målgruppa. Samlingen 
ble vellykket og det var tydelig at de 38 deltagerne, som deltok fra hele landet, satte pris på å lære mer om CP-
diagnosen og utveksle erfaringer om hvordan det er å leve med CP. For flere var det første gang de deltok på en 
samling i regi av CP-foreningen, og første gang de snakket åpent om at de har CP. 

Ansvarlige for samlingen var rådgiverne Helle Aasheim og Kristin Benestad. Programmet ble utarbeidet over 
tid og i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av seks medlemmer i CP-foreningen som selv har lett grad 
av CP. Denne gruppen har bestått av Cristian Breivik, Alexander Sviggum, Tone Telnes, Jenny Irene Holte, Aina 
Myrseth og Sigrun Bjerke Fosse. Alle i arbeidsgruppa deltok med gode og reflekterte erfaringsinnlegg i løpet av 
samlingen.

Programmet inneholdt følgende faglige innlegg:
• «Innledende faglig innlegg om lett CP» v/Susanne Følstad, ergoterapeutspesialist og Petra Nordby, 

fysioterapispesialist fra Sunnaas sykehus.
• «Forståelse av trettbarhet – begrensninger og muligheter. Viktigheten av trening, restitusjon og 

kosthold» v/Susanne Følstad, ergoterapeutspesialist og Petra Nordby, fysioterapispesialist fra Sunnaas 
sykehus.

• «Hva menes med aksept?» v/Kristine Stadskleiv, psykologspesialist fra Universitetet i Oslo og Oslo 
Universitetssykehus.

• «Hvilke rettigheter har jeg?» v/Atle Larsen, juridisk rådgiver ved Rettighetssenteret til FFO.
• «Var ikke CP en stabil tilstand? Senfølger ved CP-diagnosen» v/Reidun Jahnsen, fysioterapeut Phd fra 

NorCP og Beitostølen. 

Alle presentasjonene fra samlingen er publisert på cp.no under CP-skolen. 
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LUNSJ- OG KVELDSPRAT MED HELLE
CP-foreningen arrangerte jevnlig digitale lunsj- og 
kveldsprater med rådgiver Helle Aasheim som 
møteleder. Disse møtene ble arrangert i Pexip, CP-
foreningens digitale møterom, på onsdager klokken 13 
eller klokken 20. Møtene varte i omtrent en time, med 
god tid til spørsmål og svar knyttet til tema.

Helle har invitert fagfolk eller likepersoner som har 
innledet på ulike temaer som er relevante for personer 
med CP.

Det er blant annet tatt opp temaer som kognisjon, 
hverdagsbalanse og rutiner, ortopediske hjelpemidler 
for både barn og voksne, universell utforming, 
habilitering, skolevegring og korona, spise- og 
ernæringsvansker og SDR-operasjon.

Arrangementene har blitt et populært tilbud for både 
medlemmer og fagfolk, og på det meste har vi hatt 50-
60 deltakere. 

Det ble også arrangert to digitale møter sammen 
med CPU, med tema som var relevante for unge med 
CP. Det dreide seg om identitet og overgangen til 
voksenlivet, og psykisk helse.

DIGITALE ARRANGEMENTER

FORELDREPRAT
I januar startet CP-foreningen et nytt digitalt tilbud for 
foreldre til ungdom i alderen 13 til 18 år med CP grad 5, 
eller alvorlig grad av CP med tilleggsdiagnoser. Målet 
med dette tilbudet har vært å gi foreldrene muligheten 
til å senke skuldrene og få en god, nyttig og hyggelig 
prat med andre foreldre i en lignende situasjon. Møtene 
ble ledet av likeperson Ingvild Skarsem Jonassen og 
Solveig Bekkhus Moe. Foreldrene har delt erfaringer 
fra hverdagen, og snakket om hvordan de kan legge til 
rette for emosjonell, juridisk og fysisk selvstendighet 
for ungdommene sine. I 2021 ble det gjennomført åtte 
foreldrepratmøter.

Foreldreprat
I 2021 ble det gjennomført åtte foreldrepratmøter.
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PROSJEKTER MED TILSKUDD FRA DAM

DIGITAL SMÅBARNSGRUPPE
Tilskuddsmidlene var en del av regjeringens bevilgning 
til frivillige organisasjoner for å redusere negative 
konsekvenser av koronapandemien. 
Den digitale småbarnsgruppa er et tilbud til foreldre til 
barn med CP i alderen 0- 6 år. Formålet med prosjektet 
var at medlemmene skulle få møte andre foreldre i 
samme situasjon, få informasjon, råd, tips og støtte, 
uavhengig av geografi. 

Det ble etablert en pilotgruppe bestående av 
elleve foreldre, som har kommet med innspill og 
tilbakemeldinger gjennom hele prosjektet. Disse 
har vært ressurspersoner som også har delt sine 
erfaringer i nettmøtene. Flere av disse er oppnevnt 
som likepersoner. 

Anita Hanken og Charlotte Åsland Larsen har avholdt 
20 nettmøter i småbarnsgruppa. Møtene ble holdt 
på kveldstid via Zoom. Fagpersoner, foreldre og 
likepersoner innledet om temaer som medlemmene 
ønsket å vite mer om. Opptak av de fleste nettmøtene 
er lagt ut på nettsiden til småbarnsgruppa. Den 
lukkede Facebook-gruppa hadde rundt 130 medlemmer 
ved utgangen av året. Det ble gjennomført en 
questbackundersøkelse som viste at foreldrene var 
svært fornøyde med tilbudet, og at de hadde ønske om 
at gruppa skulle videreføres selv om prosjektperioden 
var slutt. Foreldrene var mest fornøyde med tema som 
habiliteringstilbud, rettigheter, overgang fra barnehage 
til skole, og voksne med CP som delte erfaringer fra sitt 
liv. Likeperson og småbarnsmamma Annette Berge vil 
bidra i videreføringen av nettmøtene.
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En av deltakerne i prosjektet, Victoria Lagerqvist 
Pedersen, hadde også spilt inn en låt i studio. Hennes 
tolkning av Alessia Caras «Scars to your beautiful» 
ble et sterkt innslag som løftet åpningsarrangementet. 
Alle deltakerne ble invitert til Oslo for å se utstillingen, 
møte hverandre og sekretariatet. Utstillingen ble feiret 
med en hyggelig middag på hotellet samme kveld. 
De tolv fotoinstallasjonene sto på Rådhusplassen i 
Oslo i perioden 6.-20. oktober. Sekretariatet besøkte 
utstillingen jevnlig i denne perioden, og observerte at 
mange stoppet opp for å se nærmere på den.

Bildene og de tilhørende historiene er lett tilgjengelig 
på nettsiden vår, og er blitt godt lest. Det ble også 
produsert et fysisk bilag til CP-bladet, og korte 
videosnutter som ble vist via sosiale medier i etterkant 
av åpningen. Innlegg om prosjektet har skapt rekord 
på CP-foreningens sosiale medier. Innlegg har blitt delt 
og videreformidlet som aldri før, noe som tyder på at 
prosjektet har blitt verdsatt. Det ble gjort et omfattende 
arbeid med å kontakte nasjonale og lokale medier på 
deltakernes hjemsted, og lokalavisene ga best respons.

TOLV HISTORIER OM CP
Prosjektet har hatt som mål å spre informasjon om 
diagnosen cerebral parese – og bryte ned fordommer 
mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Det var 40 søkere som ønsket å være med. 
Prosjektleder Anita Hanken og fotograf Charlotte 
Åsland Larsen fikk hjelp av en jury bestående av Tor-
Helge Gundersen og Marthe Risan til å velge ut tolv 
kandidater fra hele landet. Det ble lagt vekt på å velge 
kandidater som var forskjellige fra hverandre, for å 
vise at mennesker med cerebral parese er ulike, og 
lever ulike liv. 

Charlotte og Anita gjennomførte samtaler med alle 
deltakere via Zoom våren 2021. Deretter besøkte de 
deltakerne og gjennomførte intervju og fotografering 
på hjemstedene deres. Charlotte har tatt alle bildene 
til fotoutstillingen, mens Anita har skrevet tekst til 
bildene. 

Fotoutstillingen ble åpnet på verdens CP-dag 6. oktober 
med en digital åpningsseremoni. Dette ble spilt inn i 
forkant av åpningsdagen, og utstillingen ble offisielt 
åpnet av ordfører i Oslo Marianne Borgen. 
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PROSJEKTER MED TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET

INFORMASJONSPAKKE TIL NYE CP-FORELDRE

Helsedirektoratet bevilget kr 350 000 kroner til prosjektet «Informasjonspakke til nye CP- foreldre». Midlene ble 
gitt under tilskuddsordningen «Informasjons- og veiledningsarbeid om nevrologiske skader og sykdommer». Det 
ble søkt utsettelse av prosjektet til 2022. Prosjektleder er Anita Hanken. 
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Det ble tidlig klart at sommerleirene ikke ville la seg gjennomføre på grunn av koronapandemien. For andre året 
på rad ble disse avlyst, og vi måtte formidle til medlemmene våre at disse måtte avlyses før vi rakk å åpne for 
søknader. Som et alternativ arrangerte vi «digitale sommersprell», som et digital plaster på såret til tidligere 
deltakere og andre som er interessert i sommerleir. Dette ble arrangert i tett samarbeid med de som skulle være 
ledere og hjelpere på leirene dersom det hadde vært mulig med fysiske leire. 

I perioden juni til august ble det arrangert sommerbingo, quiz, omvisning på Eidene senter (ung voksen- og 
voksenleir) og Risøya Folkehøyskole (barneleir) med konkurranser - og vi fikk laget en egen sommerleirdans og 
sommerleirsang sammen med Nora Helena Dyrholm og Olav Andreas Abildgaard. Dette skjedde primært på CP-
foreningens Facebook-side.

SOMMERLEIRENE 

SOMMERLEIR!
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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 527 abonnenter.

INFORMASJONSARBEID

CP-BLADET
De fire numrene ble trykket i 3750 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. Det var i tillegg fokus på 
å ha en blanding av fagstoff, medlemshistorier og 
interessepolitikk i hvert nummer. De som ble intervjuet 
til portrettintervjuene hadde ulik alder, kjønn og 
både personer som har CP selv og pårørende var 
representert.
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NETTSIDEN
Arbeidet med videreutvikling av nettsidene er gjort i 
samarbeid med utviklerbyrået Everyday. Hovedsiden 
ble oppdatert jevnlig, med blant annet arrangementer, 
prosjekter og medlemshistorier gjennom året. 
Fylkeslagene har i varierende grad oppdatert 
fylkessidene og arrangementskalenderen. På våren ble 
det arrangert en digital opplæring av de nettansvarlige 
i fylkeslagene, men ikke alle deltok. Det ble igangsatt et 
prosjekt for å starte «en til en opplæring» med samme 
gruppe i slutten av året. En av hovedprioriteringene 
for nettsiden 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. Det har vært stadige 
endringer i tiltak, restriksjoner og anbefalinger, og 
siden har blitt oppdatert etter hver pressekonferanse. 
Siden hadde mange besøkende også i 2021. I første 
kvartal ble det lansert en «ny» forside, med flere nye 
funksjoner. Selve layouten er fornyet, og rekkefølgen 

på sidene er flyttet rundt etter hvilke som blir mest 
besøkt. I tillegg fremstår siden som mindre statisk 
med mulighet for å legge inn tre aktuelle saker som 
rullerer øverst på siden. Det har også blitt gjort andre 
små endringer på forsiden for å fremheve for eksempel 
«historier» og «likepersoner».

Det har blitt lagt til flere muligheter på 
arrangementsidene, slik at man nå blant annet kan 
legge inn varighet på arrangementet.

Prosjektet «12 historier om CP» har fått en egen 
temaside, hvor man kan klikke seg inn og lese 
historiene og se flere bilder av intervjuobjektene. CP-
skolen har blitt oppdatert jevnlig gjennom hele året. 
Her kan likepersoner og tillitsvalgte finne relevant 
informasjon for sitt arbeid.
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SOSIALE MEDIER
Facebook
Facebook var fortsatt CP-foreningens viktigste 
nyhetskanal. Vi tilegnet oss nye følgere jevnt og 
trutt gjennom året, og ved utgangen av året hadde 
Facebook-siden «Cerebral Parese-foreningen i Norge» 
5391 følgere og 4999 likerklikk.

Vi har publisert 3-4 poster i uka, med fokus på 
variasjon i innhold og type innlegg. Vi har i noe større 
grad brukt video i formidlingen vår enn tidligere. Vi har 
et aktivt publikum på denne plattformen, og opplever 
stort engasjement på mange av postene.

Facebook har også vært en lavterskelkanal for 
henvendelser fra medlemmer, og i perioder har vi 
mottatt henvendelser her ukentlig.

Fylkesavdelingene har driftet egne Facebook-sider med 
varierende aktivitet.

Instagram
Instagram ble i hovedsak benyttet som et supplement 
til Facebook, for å nå ut til yngre brukere. Vi har 
i gjennomsnitt publisert ett bilde i uken, og har 
brukt «stories-funksjonen» aktivt ved nasjonale 
arrangementer eller dager vi ønsker å markere, som 
«World CP-day», Kvinnedagen, dagen statsbudsjettet 
legges frem og så videre. Her kan man mye mer 
aktivt kommunisere direkte med følgere, reposte, ha 
meningsmålinger etc. Denne funksjonen vil prioriteres 
mer i 2022 når restriksjonene er færre og vi igjen kan 
arrangere store nasjonale samlinger.
Ved utgangen av året hadde Instagram-kontoen «CP-
foreningen» 1075 følgere.

Twitter
I august aktiverte CP-foreningen igjen sin Twitter-konto 
«CP-foreningen», og brukte denne aktivt til å blant 
annet nå ut til medlemmer, politikere og journalister 
under Arendalsuka. Dette er en arena hvor vi i 
hovedsak ønsker å formidle vårt interessepolitiske 
arbeid og budskap – og kanalen er særlig viktig under 
valgkamp, statsbudsjett, høringer og til å fronte nye 
prosjekter. Ved utgangen av året hadde Twitter-
kontoen 143 følgere.

NYTT MEDLEMSREGISTER
Fra sommeren ble medlemsdataene overført til nytt 
medlemsregister, Winorg. Ny funksjonalitet som 
min-side løsning, kursmodul og bedre løsninger for 
fylkeslagene vil komme etter hvert.  
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UNDERGRUPPER PÅ NASJONALT NIVÅ
Undergruppen Foreningen Haug boliger er nå utmeldt av CP-foreningen. Varsel om utmelding ble bestridt av CP-
foreningen, og det ble brukt store ressurser på å komme fram til en løsning uten at det lyktes. En kjennelse i Oslo 
tingrett slo fast at Foreningen Haug boliger hadde rett til å melde seg ut. Kjennelsen ble ikke anket. 

CP-foreningen har nå tre undergrupper bestående av personer med sjeldne diagnoser: 

• Gruppe Hunter Hurler (H/H - MPS)
• Gruppe Ataxia Teleangiectasia (AT)
• Gruppe Metachromatisk leukodystrofi (MLD/TS)

SENTRALSTYRET
Sentralstyret har i 2021 bestått av:
• Bente Heggø Olsen, leder
• Monica Myhre, 1. nestleder
• Sigrun Fosse Bjerke, 2. nestlede
• Tor-Helge Gundersen, styremedlem
• Marte Broderstad Sandvik, styremedlem
• Tanja Leegaard, styremedlem
• Stine Dybvig, styremedlem 
• Robert Johnsen, styremedle
• Kjetil S. Haraldseid, styremedlem
• Torstein Torheim, CPU
• Kenneth Olsen, 1. varamedlem
• Ingvild Skarsem Jonassen, 2. varamedlem
• Kristin Gjærde, 3. varamedlem

ORGANISASJON

Sentralstyret har hatt sju ordinære styremøter. Alle møtene har vært gjennomført digitalt på Teams og 
protokollene er lagt ut på sentralstyrets nettside. Hovedsakene har vært utforming av valgkampbudskap og 
deltagelse i valgkampen, og arbeidet med å forhindre utmelding fra Foreningen Haug Boliger.
Det er tegnet styreansvarsforsikring for sentralstyret og ledelse. 



ÅRSBERETNING 2021  | 25

FYLKESLAGENE
Det er 14 aktive fylkeslag. Det ble valgt fem nye fylkesledere i henholdsvis Nordland, Møre og Romsdal, Vestland, 
Rogaland og Vestfold.

FYLKESLAG 2021 FYLKESLEDERE 2021

Finnmark Fred Gøran Einvik

Troms Tanja Steen

Nordland Eilif Benjaminsen (ny)

Trøndelag Lise Løkkeberg

Møre og Romsdal Kristoffer Svendsen (ny)

Vestland Bente Heggø Olsen (ny)

Rogaland Malin Lillesund Harestad (ny)

Agder Monica Myhre 

Vestfold Tanja Leegaard (ny)

Telemark Frank Robert Hübenbecker 

Buskerud Per Erik Nordlien

Oslo og Akershus André Berg  

Innlandet Katrin Austnes 

Østfold Hanne Stangeboe Petersen 

Oversikt over fylkeslag og fylkesledere:
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FYLKESLEDERSAMLING
Den årlige fylkesledersamlingen ble arrangert den 
5.-7. november på Thon hotel Storo.
Der deltok sentralstyret, CPU-leder, fylkesledere og 
sekretariatet. 11 av 14 fylkeslag var representert 
på samlingen. Hovedsaken var interessepolitikk 
i fylkeslagene og Janne Nyhus, politisk rådgiver i 
Frivillighet Norge, innledet om lobbyvirksomhet. Andre 
saker som ble tatt opp på samlingen var sentralstyrets 
arbeidsplan for 2022, arbeidet med nye inntekter og 
brukermedvirkning i forskning.

JEVNLIGE MØTER MED FYLKESLEDERE 
Det ble gjennomført tre digitale møter med fylkesleder-
ne, den 19. januar, den 3. mai og den 2. september. På 
det siste møtet ble alle medlemmer av de ulike fylkes-
styrene invitert. Sentrale saker på disse møtene har 
vært årsmøteavvikling og valgkampbudskap.

MØTER MED FYLKESLAGENE OM REGIONREFORM
Sentralstyret vedtok i første halvår at det ikke blir 
foreslått vedtektsendringer på landsmøtet 2022 for 
å avstemme organiseringen av egne fylkeslag med 
offisiell fylkesinndeling i landet. Sentralstyret vedtok 
samtidig å legge til rette for mer samarbeid mellom 
de ikke sammenslåtte fylkeslagene. I den forbindelse 
ble det gjennomført tre digitale møter; 4. oktober med 
Troms og Finnmark, 5. oktober med Vestfold og Tele-
mark, og 11. oktober med Buskerud, Østfold og Oslo og 
Akershus. På disse møtene deltok også Bente Heggø 
Olsen (leder), Monica Myhre (1. nestleder), Sigrun Fos-
se Bjerke (2. nestleder), Eva Buschmann (generalsekre-
tær) og Kristin Benestad (rådgiver).

RAPPORT FRA CPU 
CPU arbeidsgruppa har bestått av fem personer. Noomi 
Alexandersen, Torstein Torheim, Even Hodne Valaker, 
Camilla Stenersen og Sofie Jansen. For å opprettholde 
en god flyt i ungdomsarbeidet har vi hatt jevnlige møter 
cirka en gang i måneden, samt sporadisk kontakt på 
e-post, telefon og Messenger. Vi har levert tekst til alle 
numrene av CP-bladet gjennom året. CPU har også 
medvirket til uttalelsen til CP-foreningen om BPA som 
ble lagt fram på Stortinget. 

Digitale arrangementer
Året har vært preget av koronapandemien, vi har der-
for hatt mest digitale arrangementer. Torsdagsquiz var 
et fast digitalt arrangement en gang i måneden gjen-
nom året. Den 3. mars ledet Noomi og Sofie kveldsprat 
om identitet og det å bli trygg i egen kropp sammen 
med spesialvernepleier Heidi Solvang. Den 25. august 
ledet Even og Torstein kveldsprat om psykisk helse. 
Det var stort engasjement og godt oppmøte på arran-
gementene. 

Andre halvår inngikk vi samarbeid med Redd Barna 
angående prosjektet «Fritid uten fordommer», og første 
møte mellom CPU og Redd Barna ble avholdt digitalt 5. 
august. Dette møtet var en idémyldring frem mot sam-
arbeid på arbeidsgruppas ungdomssamling i oktober. 
Sofie og Torstein deltok på generalforsamlingen til 
Unge Funksjonshemmede 30.-31. oktober. Grunnet 
pandemien ble den avholdt digitalt. 
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Fysiske arrangementer
Ungdomssamlingen ble arrangert 22.-24. oktober på 
Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Det var 19 deltakere 
på samlingen. Tema var psykisk helse med Anette 
Remme fra FFO. Ane Aamot og Marianne Skogen fra 
Redd Barna hadde også innlegg og workshop rundt sitt 
prosjekt «Fritid uten fordommer». Det var gode disku-
sjoner blant deltakerne rundt både fritid og skolegang. 
Kristin hadde en kort bolk om statsbudsjettet og CPU 

Ungdomsnettverket:
CPU besto i 2021 av Torstein Torheim, Even Hodne Vallaker, Noomi Alexandersen, Sofie Østerbø Jansen og 
Camilla Stenersen.
Foto: Charlotte Åsland Larsen

presenterte sitt videre arbeid. Helgen ble avsluttet ved 
at valgkomiteen ved Stine Dybvig la frem forslag til ny 
arbeidsgruppe. 

Sofie deltok på fylkesledersamling på vegne av CPU 5.-
7. november på Thon Hotel Storo. På denne samlingen 
ble CP-foreningens interessepolitiske program disku-
tert, samt at Sofie la frem CPU sitt arbeid.
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Sosiale medier
I januar opprettet vi en Instagram-konto med formål 
om å vise hverdagen med CP, samt dele tips og triks. 
Alle som ønsker får ha kontoen en uke av gangen, for 
å vise frem mangfoldet med CP. Vi opplever at Insta-
gram-kontoen er populær, både med tanke på antall 

følgere og de som ønsker å overta kontoen. I februar 
2022 har kontoen 359 følgere. Vi er også aktive på vår 
Facebook-side, hvor det ofte blir stilt spørsmål fra folk 
om ulike problemstillinger. Her har vi 463 følgere per 
februar 2022.

CPU
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Oversikt over medlemsutviklingen fra 2016 – 2021

FYLKESLAG 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Østfold 220 225 233 237 229 222

Oslo og Akershus 1 182 1 226 1257 1 263 1 216 1149

Innlandet 299 314 312 324 292 243

Buskerud 290 296 281 259 251 231

Vestfold 260 268 278 286 305 301

Telemark 163 179 169 181 180 145

Aust-Agder 124 126 150 150

Vest-Agder (Agder fra 6. 
feb.2020) 159 155 166 186 311 276

Rogaland 449 460 471 454 433 409

Vestland 580 576 573 571 580 559

Møre og Romsdal 208 209 221 201 201 170

Trøndelag 579 629 584 575 566 551

Nordland 193 223 227 240 234 196

Troms 170 166 153 146 139 120

Finnmark 57 64 68 64 68 52

Utlandet og sentralt 3 5 9 7 7 10

Totalt 4 936 5 121 5 152 5 144 5 012 4634

MEDLEMSTALL OG MEDLEMSUTVIKLING 
Medlemstallet ved utgangen av året var på 4634. Sammenlignet med fjoråret er dette 378 medlemmer lavere,
og en betydelig nedgang i antall medlemmer. Det er trolig flere årsaker til nedgangen, men det kan ikkeutelukkes 
at det skyldes administrative forhold. Det var utskriftsproblemer i forbindelse med hovedkravet i januar. Etter 
at CP-foreningen gikk over til nytt medlemsregister fra sommeren, startet foreningen med å sende purringer 
per e-post til de som har e-postadresse. Det er grunn til å frykte at flere ikke har sett disse påminnelsene. Det 
ble derfor planlagt å sende ut en henvendelse i januar 2022 til alle medlemmer som var utmeldt på grunn av 
manglende betaling, med en oppfordring om å melde seg inn igjen.
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CP-SKOLEN 
På grunn av koronapandemien ble den årlige tillitsvalgtopplæringen gjennomført digitalt. Den 
6. april ble det arrangert to kurs i Teams, ett for
nybegynnere og ett for viderekommende. Kathrine
Jølle Wathne fra Aktiv Kunnskap AS ledet kursene.
Den 17. april ble det arrangert et opplæringskurs for både nye og erfarne tillitsvalgte. Formålet med opplæringen 
var å gi tillitsvalgte en introduksjon i CP-foreningen og arbeidet som foreningen gjør, samt en gjennomgang av 
styrets viktigste oppgaver og økonomirutiner. Ansvarlige for dette kurset var generalsekretær Eva Buschmann 
og rådgiverne Ole Kristian Fagersand og Kristin Benestad.

Den 21. april ble det også arrangert et opplæringskurs i nettsider og sosiale medier. Ansvarlige for dette kurset 
var rådgiverne Charlotte Åsland-Larsen og Heidi Østhus Erikssen.

Presentasjonene fra de ulike opplæringskursene er blitt lagt ut på nettsiden under CP-skolen. I tillegg ble 
opplæringsheftet for nye og erfarne tillitsvalgte oppdatert og sendt ut til alle tillitsvalgte i styrene etter 
årsmøtene i fylkeslagene.



ÅRSBERETNING 2021  | 31

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) 
CP-foreningen samarbeider med 87 andre 
brukerorganisasjoner gjennom medlemskapet i FFO. 
Generalsekretær Eva Buschmann ble gjenvalgt som 
leder i FFO for to nye år. Ledermøtet ble holdt digitalt 
den 26. mars. Representantskapsmøte og kongress 
ble holdt digitalt 27.-28. november, og delegater fra 
CP-foreningen var Bente Heggø Olsen og Sigrun Bjerke 
Fosse. Medlemskapet i FFO gjelder både CP-foreningen 
nasjonalt og fylkesavdelingene. 

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 ble holdt på Færøyene, etter å ha 
blitt utsatt året før på grunn av koronapandemien. 
Fra Norge deltok Heidi Østhus Erikssen og Eva 
Buschmann, i tillegg til Reidun Jahnsen som 
innleder. Arbeidsgruppens norske representant er 
generalsekretær Eva Buschmann.  Fra Sverige er det 
blitt et skifte. RBU, som var med og stifte CP Norden, 
har trukket seg ut, og CP Sverige har trådt inn som 
deltakerorganisasjon.  

SAMARBEID

FUNKIS
CP-foreningen er medlem i Studieforbundet 
Funkis. Medlemskapet gjelder både CP-foreningen 
nasjonalt og fylkeslagene. Vi fikk støtte til følgende 
opplæringsaktiviteter: opplæringskurset for 
tillitsvalgte i fylkeslagene, ungdomssamlingen, 
fylkesledersamlingen og erfaringssamlingen for 
personer med lett grad av CP.
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LIKESTILLING OG MILJØ

Det var ansatt sju kvinner og en mann i sekretariatet, i alt åtte årsverk. Det tilstrebes likhet i lønnsnivå, 
uavhengig av kjønn. 

Sykefraværet var på 8,33 %. 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.
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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 Bergsalléen 21 i Oslo.

Årsregnskapet omfatter ikke fylkesavdelingene, fordi 
de etter vedtektene er selvstendige økonomiske 
enheter. Det som fremkommer av fylkesavdelingenes 
økonomi i regnskapet gjelder kun overføringer fra 
CP-foreningen nasjonalt. 

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 8 480 
823. CP-foreningen presenterer sitt årsregnskap 
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 23 949 813. Av 
dette utgjorde offentlige tilskudd kr 5 203 170, hvorav 
tilskudd til drift av funksjonshemmedes organisasjoner 
fra Bufdir utgjorde kr 4 133 462. CP-foreningen 
brukte kr 6 538 458 på CP-foreningens formål. 
Administrasjonskostnadene utgjorde kr 5 687 200.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at 
forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn 
for antagelsen ligger resultat for 2021 og budsjett 
for landsmøteperioden. CP-foreningen er i en sunn 
økonomisk og finansiell stilling.

EKSPONERING MOT MARKEDSRISIKO
CP-foreningen hadde ved utgangen av 2021 plassert 
kr 152 619 103 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. 
De investerte 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.

FRAMTIDIG UTVIKLING
Sentralstyret fikk i oppdrag av Landsmøtet i 2020 å:

ØKONOMISKE HOVEDLINJER

"Forberede oppstart av eget inntektsarbeid for på 
sikt å styrke inntektssiden i organisasjonen. Målet 
er å gi økt økonomisk handlingsrom, uten at det 
går ut over foreningens omdømme."

Sentralstyret har involvert fylkesavdelingene 
i diskusjonen av formål med evt ny satsing på 
inntektsarbeid. Dette skjedde på fylkesledersamlingen 
i november. Sentralstyret oppnevnte deretter en 
arbeidsgruppe som har drøftet spørsmålet videre og 
deltatt på workshop med ekstern konsulentbistand. 
Siste setning: Sentralstyret vil orientere landsmøtet 
om dettearbeidet, samt legge fram forslag til videre 
framdrift.Det vil så være landsmøtet som tar stilling til 
videre planer.
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AKTIVITETSREGNSKAP

ANSKAFFEDE MIDLER NOTE REGNSKAP  2021 BUDSJETT 2021 REGNSKAP  2020

Medlemsinntekter 874 154 800 000 744 334

Offentlige tilskudd 11 5 203 170 8 300 000 6 145 495

Andre tilskudd 11 4 129 255 4 270 000 4 149 727

Sum tilskudd 9 332 425 12 570 000 10 295 222

Innsamlede midler, gaver m.v. 12 46 092 30 000 42 642

Aktiviteter som oppfyller CP-foreningens 
formål 13 845 994 2 562 000 883 938

Opptjente inntekter fra operasjonelle 
aktiviteter 845 994 2 562 000 883 938

Annen driftsinntekt 36 757 115 000 8 394

Finans- og investeringsinntekter 8 12 814 390 6 858 772 8 892 966

SUM ANSKAFFEDE MIDLER 23 949 813 22 935 772 20 867 496

Forbrukte midler

Kostnader knyttet til anskaffelse av midler 131 716 316 200 358 874

Tilskudd, bevilgninger m.v. til oppfyllelse av 
CP-foreningens formål 14 2 998 704 1 305 000 3 293 557

Kostnader til aktiviteter som oppfyller 
formålet 15 6 538 458 13 270 105 5 943 721

Kostnader knyttet til CP-foreningens formål 9 537 162 14 575 105 9 237 278

Administrasjonskostnad 2 5 687 200 5 450 831 5 706 570

Annen finanskostnad 10 188 2 000 25 987

SUM FORBRUKTE MIDLER 15 366 266 20 344 136 15 328 709

Skattekostnad 10 102 724 0 211 308

Årsresultat 8 480 823 2 591 636 5 327 479

Disposisjon av årets resultat 4

Vedlikehold grunnkapital −4 521 449 −3 172 649

Overført annen formålskapital −3 959 374 −2 154 830

SUM DISPONERT −8 480 823 −5 327 479
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BALANSE

EIENDELER NOTE 2021 2020

 Anleggsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 981 656 1 141 788

Sum driftsmidler 7 981 656 1 141 788

Finansielle anleggsmidler 9

Investeringer i aksjer og andeler 8 001 000 8 001 000

Sum finansielle anleggsmidler 8 001 000 8 001 000

Sum anleggsmidler 8 982 656 9 142 788

Fordringer 3

Kundefordringer 4 674 6 497

Andre fordringer 0 7 500

Sum fordringer 4 674 13 997

Investeringer 8

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 152 619 103 149 088 952

Sum investeringer 152 619 103 149 088 952

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 3 873 472 2 611 437

Sum omløpsmidler 156 497 250 151 714 386

Sum eiendeler 165 479 905 160 857 176

Formålskapital og gjeld

Annen formålskapital med selvpålagte restriksjoner 4 134 600 064 130 078 615

Annen formålskapital 4 25 092 825 21 133 452

Sum formålskapital 159 692 889 151 212 067

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 253 327 343 121

Betalbar skatt 10 78 680 211 308

Skyldige offentlige avgifter 593 068 559 568

Gjeld til fylkeslag 348 080 297 244

Annen kortsiktig gjeld 4 513 861 8 233 867

Sum kortsiktig gjeld 5, 10 5 787 016 9 645 108

Sum gjeld 5 787 016 9 645 108

Sum egenkapital og gjeld 165 479 905 160 857 176
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NOTER

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

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

Kortsiktige plasseringer:
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert 
som omløpsmidler) er i regnskapet vurdert til 
markedsverdi pr. 31.12. For aksjer som ikke lar seg 
verdsette benyttes kostpris.

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.

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. Ubenyttet tilskudd balanseføres 
som annen kortsiktig gjeld. 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 
for sine aktiviteter.

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. 
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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. 

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. 

NOTER

LØNNSKOSTNADENE BESTÅR AV FØLGENDE POSTER: REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Lønn og påløpte feriepenger 5 933 148 7 574 571 5 454 108

Arbeidsgiveravgift 873 865 1 152 615 809 426

Pensjonsordning for 8 fast ansatte 581 125 650 000 594 178

Andre personalkostnader −134 730 70 000 158 533

7 253 408 9 447 186 7 016 244

Overf. andre kostnader −4 330 552 −5 906 845 −4 274 104

Personalkostnader 2 922 857 3 540 341 2 742 140

Antall faste stillinger 7,5 årsverk 7,7 årsverk

NOTE NR. 2 ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE M.V.

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 
kr 581 128 i 2021 og 594 178 i 2020.

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 2021 og budsjett 
for landsmøteperioden. CP-foreningen er i en sunn 
økonomisk stilling.
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ADMINISTRASJONSKOSTNADER REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Personalkostnader 2 922 857 3 540 341 2 742 140

Andel av felleskostnader 63 % av andre 
driftskostnader 2 304 304 1 333 490 2 452 083

Andre administrative kostnader                   
Styremøter, landsmøte, komiteer, kontingenter 460 039 577 000 512 347

5 687 200 5 450 831 5 706 570

REVISOR REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Revisjonstjenester CP-foreningen nasjonalt 207 750 270 000 193 250

Revisjonstjenester fylkesavdelingene 203 125 161 375

Revisjon rapporter og søknader m.v. 61 519 95 425

Annen bistand CP-foreningen nasjonalt 88 173 34 500

Annen bistand fylkesavdelingene 52 750   -   

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. Andre personalkostnader 
inneholder en nedjustering av for mye avsatt feriepenger fra tidligere år. Lønnskostnader til prosjektstillinger og 
tidsbegrensede oppdrag knyttet til leirene, likemannsamling etc.  tilsvarer totalt ca. 5,5 årsverk.
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FORMÅLSKAPITAL MED 
SELVPÅLAGT RESTRIKSJON

ANNEN 
FORMÅLSKAPITAL

SUM 
FORMÅLSKAPITAL

Pr. 01.01.   130 078 615   21 133 451 151 212 066

Overført fra annen egenkapital −4 521 449 −4 521 449

Overført til annen formålskapital

Overført til formålskapital med 
selvpålagt restreksjon 4 521 449 4 521 449

Overført årets resultat 8 480 823 8 480 823

Pr. 31.12. 134 600 064 25 092 825 159 692 889

NOTE NR. 3 KUNDEFORDRINGER / ANDRE FORDRINGER

Kundefordringer er vurdert til pålydende.

Andre fordringer er vurdert til pålydende.

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

NOTE NR. 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. 603 499 i bundne skattetrekksmidler.

NOTER

NOTE NR. 4 FORMÅLSKAPITAL

Formålskapitalen med selvpålagt restriksjon representerer markedsbaserte omløpsmidler i form av aksjer, og 
vedlikeholdes i takt med årlig inflasjon.
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BOKFØRT 
VERDI 01.01.

TILGANG AVGANG ÅRETS  
AVSKRIVN.

BOKFØRT 
VERDI 31.12.

ØKONOMISK 
LEVETID

AVSKRIVN.
METODE

Inventar 183 367 45 842 137 525 3 - 5 år saldo

Kontormask. 23 204 5 801 17 403 3 - 5 år saldo

Hjemmeside 394 278 98 570 295 708 3 - 5 år saldo

EDB maskin 540 939 152 900 12 026 150 793 531 020 3 - 5 år saldo

Sum 1 141 788 152 900 12 026 301 006 981 656

Tilgangen i driftsmidler skyldes investering i tilpasninger av nytt medlemssystem og kjøp av PC-utstyr. Avgang 
skyldes nedskriving av restverdi på gammelt medlemssystem.

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 9 000 000 52 500 000

Tidligere års 
avkastning 87 588 952 87 588 952 87 588 952

Årets avkastning 0 12 530 151 12 530 151

Sum 87 000 000 149 088 952 0 9 000 000 0 100 119 104 152 619 104

Beholdning: 1/1/21 12/31/21

Aksjer omløp 84 284 462 797 505 85 081 967

Obligasjoner/
sertifikater, omløp 64 418 637 2 698 337 67 116 974

Bankinnskudd 385 853 34 309 420 162

Sum 149 088 952 3 530 151 152 619 104

Resultat

Innbetalt kapital 61 500 000 52 500 000

Avkastning 87 588 952 12 530 151 100 119 104

Sum 149 088 952 12 530 151 152 619 104

Totalbeholdning 149 088 952 152 619 104

NOTE NR. 8 MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

NOTER
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NOTE NR. 9 AKSJER

RESULTATREGNSKAP REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Renteinntekter bank 922 7 000 1 938

Renteinntekter/kostnader 
verdipapirer 2 838 399   -   1 607 292

Gevinst ved salg av verdipapirer 5 047 981   -   6 690 069

Verdiendring verdipapirer 4 661 803 6 851 772 831 996

Tap ved salg av verdipapirer −18 356   -   −251 757

Utdeling DNB Private EQ 283 648   -   13 433

Transaksjonsgebyr/depotkostnad −8   -   −6

Sum finans og investeringsinntekter 12 814 390 6 858 772 8 892 966

NOTER

Cerebral Parese-foreningen har kr 152 619 104,- i markedsbaserte aksjer, obligasjoner og eiendomsfond forvaltet 
av DNB Asset Management. 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 
6 måneders varsel fra CP-foreningens side.

KOSTPRIS ÅRETS  ENDRING BOKFØRT VERDI 31/12

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

DNB Private Equity VI AS 6 000 000 6 000 000

Norservice Eiendom AS - 8 aksjer 1 000 1 000

Sum 8 001 000 8 001 000

DNB Private Equity (PE) utgjør en andel av foreningens samlede investeringer med hensikt å sikre foreningens 
kapital. PE har tilhørende forpliktelser og således kapitalinkallinger gjennom året. Aksjer og andeler er vurdert  til 
kostpris.
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Skattekostnaden gjelder investeringer i DnB Private Equity IV (IS) AS og Scandinavian Property Fund. CP-forenin-
gen er ikke enig i Skatteetatens vedtak fra 2021, og har og klaget på vedtaket. Vedtak på klagen er lovet i løpet av 
2022. Årets avsetning av skattekrav er gjort på basis i mottatt krav om forskuddsskatt for 2021.

2021 2020

Leverandørgjeld 263 927 343 121

Skyldig medlemskontingent fylkeslagene 348 080 297 244

Skattetrekk og andre trekk 291 605 265 350

Skyldig arbeidsgiveravgift 301 463 294 218

Avsetninger DNB Private Equity IV (IS) AS 276 248 579 986

Avsetninger DNB Private Equity VI AS 2 910 000 4 200 000

Periodisering (inntekter som gjelder neste år) 530 000 906 163

Tilskudd som skal tilbekebetales til Bufdir 0 1 637 616

Skyldige feriepenger 787 014 910 101

Skattekostnad 78 680 211 308

5 787 016 9 645 108

OFFENTLIGE TILSKUDD REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Driftstilskudd fra Bufdir 4 133 462 3 500 000 3 544 185

Leirtilskudd fra Bufdir - 3 500 000 1 424 271

Tilskudd fra Helsedirektoratet   -   200 000   -   

MVA kompensasjon 1 069 708 1 100 000 1 177 039

Sum offentlige tilskudd 5 203 170 8 300 000 6 145 495

NOTE NR. 10 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

NOTE NR. 11 TILSKUDD

NOTER
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REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Testamentarisk gave 516 30 000 3 900

Andre gaver 45 576   -   38 742

Sum gaver 46 092 30 000 42 642

REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Deltakeravgift leirene   -     495 000     -   

Deltakeravgift seminar og lignende 716 600 1 870 000 742 388

Inntekter annonser/sponsing 31 270 100 000 44 577

Leieinntekter leiligheter 98 124 97 000 96 973

845 994 2 562 000 883 938

ANDRE TILSKUDD REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

DAM 1 884 542 1 200 000 2 052 842

Stimuleringsmidler Covid19 195 403 0 0

Norsk Tipping spilloverskudd 1 951 310 2 500 000 2 096 885

Andre prosjekttilskudd 0 500 000 0

Tilskudd Studieforbundet 98 000   70 000   0   

Sum andre tilskudd 4 129 255 4 270 000 4 149 727

NOTER

NOTE NR. 12 GAVER

NOTE NR. 13   INNTEKT AV AKTIVITETER SOM OPPFYLLER CP-FORENINGENS FORMÅL
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REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Tilskudd fylkesavdelingene 730 000 800 000 730 000

Prosjekt Extrastiftelsen 1 679 806   0   1 976 515

Refundert MVA kompensasj. fylkesavd. 209 818 185 000 209 798

Medl.kont. tilbakeført fylkesavdelingene 348 080 320 000 297 244

Prosjekttilskudd eksterne søknader 0 0 80 000

Stipend 31 000 0 0

2 998 704 1 305 000 3 293 557

REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Kostnader leirer 1 014 108 4 941 284 1 476 165

Fylkeslederkonferanse 163 285 160 000 0

CP-skolen 0 350 000 0

Oppfølging av fylkesavdelingene 779 383 828 351 754 230

Rådgivningstelefon 577 358 560 510 569 304

Informasjon 1 930 990 1 964 450 1 823 176

Likepersonsamling 192 453 1 486 837 187 849

Fagkonferanse 852 219 1 286 837 487 219

Andre samlinger og egne prosjekt 387 684 1 000 000 50 951

Profilering 640 978 691 837 594 826

6 538 458 13 270 105 5 943 721

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 2021 BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Fylkesavdelingene 596 501 722 519 559 620

Leirene 596 501 722 519 559 620

Rådgivningstelefon 357 901 433 511 335 772

Informasjon 1 133 353 1 372 785 1 063 279

Likepersonsamling 119 300 144 504 111 924

Fagkonferanse 119 300 144 504 111 924

Profilering 119 300 144 504 111 924

Administrasjon 2 922 857 3 540 341 2 742 140

5 965 014 7 225 186 5 596 204

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 driftskostnader for disse personene er fordelt på de ulike aktivitetene med basis i tidsbruk.

NOTER
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INNTEKTER REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Tilskudd offentlige 5 203 170 8 300 000 6 145 495

Tilskudd  andre 4 129 255 4 270 000 4 149 727

Gaver og bidrag 46 092 30 000 42 642

Andre inntekter 1 756 906 3 477 000 1 636 666

Sum Inntekter 11 135 423 16 077 000 11 974 530

KOSTNADER

Varekostnader 106 320 96 200 96 192

Lønnskostnader 6 134 659 7 297 186 5 719 173

Avskrivning - Nedskriving 313 032 300 000 205 214

Andre driftskostnader 5 827 408 11 343 750 5 988 586

Utdeling til fylkeslag 730 000 800 000 730 000

Prosjektkostnader 2 268 704 505 000 2 563 557

Sum kostnader 15 380 122 20 342 136 15 302 722

Driftsresultat −4 244 699 −4 265 136 −3 328 192

Finansinntekter 284 239 7 000 21 235

Verdvurdering finansielle omløpsmidler 12 530 151 6 851 772 8 871 730

Finanskostnader 10 188 2 000 25 987

Netto finansposter 12 804 202 6 856 772 8 866 979

Skattekostnad 78 680 0 211 308

Årsresultat 8 480 823 2 591 636 5 327 479

DISPONERING AV RESULTAT

Overført til/fra FK m/selvpål. restr. −4 521 449 −3 172 649

Overført til/fra annen formålskapital −3 959 374 −2 154 830

Sum disponert 8 480 823 5 327 479

NOTE NR. 17 ARTSINNDELING

NOTER
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NOTE NR. 18  OMKLASSIFISERING

Skyldig medlemskontingent fylkeslagene er for 2020 omklassifisert fra Leverandørgjeld til Gjeld til fylkeslag. 
Videreført for 2021. Foreningens investering i DNBs Equity program er for 2020 omklassifisert fra markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler til finansielle anleggsmidler. Videreført for 2021.
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SEKRETARIATET

EVA BUSCHMANN
Generalsekretær

MARGARETHA NICOLAYSEN
Seniorrådgiver

KRISTIN BENESTAD
Rådgiver

HELLE AASHEIM
Rådgiver

CHARLOTTE ÅSLAND LARSEN
Informasjonsrådgiver

ANITA HANKEN
Rådgiver

OLE KRISTIAN FAGERSAND
Økonomirådgiver

HEIDI ØSTHUS ERIKSSEN
Redaktør/informasjonsrådgiver
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CP-FORENINGEN 

⛳ Bergsalléen 21, 0854 OSLO

📱 22 59 99 00  ✉ post@cp.no

www.cp.no


