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Fylkesavdelingenes arbeid og alle aktiviteter foregår på frivillig basis.

ÅRSBERETNING 2019

Utgitt av: 

CP-foreningen

Bergsalléen 21, 0854 Oslo

www.cp.no

post@cp.no

Tlf: 22 59 99 00

Forsidefoto:  

Charlotte Åsland Larsen

Layout: mrwho.no

Trykk: BK Grafisk

INNHOLD

Hovedsatsinger  ......................................................................................................3
Interessepolitikk  ....................................................................................................5
Forskning og utvikling ...........................................................................................8
Brukermedvirkning  ............................................................................................. 10
Prosjekter  .............................................................................................................. 12
Likepersonsarbeid ................................................................................................ 14
Sommerleirene  .................................................................................................... 19
Informasjonsarbeid ............................................................................................20
Organisasjon ..........................................................................................................22
Samarbeid  ............................................................................................................ 26
Likestilling og miljø ..............................................................................................27
Økonomiske hovedlinjer  .................................................................................. 28
Aktivitetsregnskap ..............................................................................................30
Balanse ................................................................................................................... 31
CP-foreningens sentralstyre i 2019 .................................................................32
Noter ....................................................................................................................... 33
Sekretariatet ......................................................................................................... 42



CP-FORENINGEN | ÅRSBERETNING 2019 | 3

Interessepolitisk har det vært en målsetting å delta 
aktivt i kommunevalgkampen ved å profilere oss på 
bolig og BPA. 

Organisatorisk har regionreformens nye fylkesinn- 
deling fra og med 2020 stått sentralt. En arbeidsgruppe 
bestående av berørte fylker har drøftet forslag til  
organisering tilpasset reformen, og pilot Agder prøvde 
ut en sammenslåingsprosess lokalt. 
  

HOVEDSATSINGER 

HOVEDSATSINGER

«Hvordan kan vi styrke boligsituasjonen for mennesker med  

funksjonsnedsettelser?». Det var spørsmålet som ble stilt til politikerne  

da CP-foreningen inviterte til debatt i Arendalsuka tirsdag 13. august, 

sammen med Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (LUPE), 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Fellesorganisasjonen (FO). 

Fra venstre: Marit Selfors Isaksen (FO), Harald Kvame Hansen (LUPE),  

Eva Buschmann (CP-foreningen), Berit Therese Larsen (FFO) og  

Kristin Benestad (CP-foreningen). Foto: Charlotte Åsland Larsen
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BPA:

Marie Wåland (til venstre) er en av Marthe Schikora-Rustads 15 bruker-

styrte personlige assistenter. Ordningen gjør at Marthe kan leve et 

aktivt liv. Foto: Charlotte Åsland Larsen
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Bolig og BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)
Bolig og BPA var CP-foreningens hovedsatsinger og 
valgkampsaker i 2019. Mye av våren gikk med til å 
utforme et politisk budskap som ble presentert i  
valgkampen. Vi gjennomførte blant annet en spørre- 
undersøkelse i april/mai 2019. Målgruppen for  
spørreundersøkelsen var medlemmer i alderen 20–30 
år, da vi spesielt ønsket å få innblikk i erfaringer med  
«overgang til voksenlivet» og det å flytte for seg 
selv. Siden vi vet at det for noen av medlemmene er 
vanskelig å svare på en slik undersøkelse, la vi også til 
rette for at pårørende (hovedsakelig foreldre) kunne 
svare. De responderte da som pårørende og fikk egne 
tilpassede spørsmål omkring de samme temaene.  
På denne måten fikk vi også informasjon om de av 
våre medlemmer med store hjelpebehov. De viktigste 
funnene i denne spørreundersøkelsen ble presentert  
i årets andre utgave av CP-bladet.

Den 13. august arrangerte vi følgende debattmøte i 
Arendalsuka: «Hvordan kan vi styrke boligsituasjonen 
for personer med funksjonsnedsettelser?». Vi sam-
arbeidet med FFO, LUPE og FO, som alle innledet på 
møtet. CP-foreningen, ved rådgiver Kristin Benestad, la 
frem nøkkeltall fra spørreundersøkelsen. Til debatten, 
ledet av generalsekretær Eva Buschmann, hadde vi 
invitert politikere fra kommunal- og forvaltnings- 
komiteen på Stortinget. Karin Andersen fra SV og Siri 
Gåsemyr Staalesen fra AP deltok. Dessverre kunne 
ikke Høyre komme på grunn av deltagelse i en offisiell 
begravelse. Debatten ble strømmet (via Oslo Business 
Memo) og det ble laget en videoreportasje som vi delte 
i våre digitale kanaler.

Bolig og BPA var tema på to kurs på årets Storsamling, 
og vi snakket om temaene på medlemsmøter, blant 
annet i Vestfold 6. november. Vi brukte også vårt politiske 
budskap aktivt i høringsuttalelsene i forbindelse med 
fremleggingen av Statsbudsjettet for 2020 i oktober. 

Bostøtteallianse
CP-foreningen var i 2019 representert ved rådgiver 
Kristin Benestad i en felles allianse for å bedre den 
nasjonale bostøtten. Det var Pensjonistforbundet som 

tok initiativet til alliansen. Bakgrunnen var den felles 
fronten de ulike organisasjonene utgjorde under  
høringen til kommunal- og forvaltningskomiteen 
på Stortinget, i forbindelse med fremlegget av Stats-
budsjettet for 2019 i oktober 2018. Målet med denne 
alliansen er å utforme felles krav til de til kommende 
statsbudsjettforhandlingene. I løpet av 2020 skal det 
bestilles og gjennomføres en utredning av bostøtte- 
situasjonen i landet.

CPOP for voksne
En prioritert oppgave har vært å påvirke at CPOP 
videreføres til også å gjelde for voksne. De eldste barna 
fyller 18 år i 2020. De viktigste initiativene har vært: 
 • Lede arbeidsgruppen for CPOP for voksne, som 

la frem sin rapport i begynnelsen av mars 2019.  
Rapporten ble sendt til Helse- og omsorgsdeparte-
mentet, helsedirektoratet, til voksenhabiliteringene 
og rehabiliteringsinstitusjonene. 

 • Møte med statssekretær Anne Grethe Erlandsen 
i Helse- og omsorgsdepartementet den 14. juni. 
Generalsekretær Eva Buschmann og rådgiver Helle 
Aasheim møtte sammen med Eva Male Davidsen, 
Reidun Jahnsen og David Heyerdahl. I møtet ble 
rapporten presentert, og vi ba om å få et mandat  
av departementet for videre arbeid. 

 • Møte med fagpersoner på Sunnaas sykehus, CP- 
oppfølgingsprogrammet og CP-registeret nasjonalt 
den 13. desember. Målet med møtet var å drøfte 
konkret fremdrift med sikte på en gradvis innføring 
av CPOP for voksne. 

Hjernehelsestrategien 
Etter initiativ fra barnelege Einar Bryne ved barne- 
habiliteringen i Vestfold og styremedlem i Hjerne-
rådet, ble CP-foreningen ved Eva Buschmann med-
forfatter i et debattinnlegg i Aftenposten med tittel 
«Vi etterlyser mer forskning på de små hjernene» den 
9. august 2019. Debattinnlegget er en kommentar til 
hjernehelsestrategien, og tar opp vesentlige sider ved 
oppfølgingen av barn med CP. Andre medforfattere av 
innlegget var leder for CPOP, Reidun Jahnsen, og leder 
av CP-registeret, Guro L. Andersen.

INTERESSEPOLITIKK 
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Kvalitetsforbedringsprosjekt
CP-foreningen, ved Helle Aasheim og Eva Buschmann, 
har deltatt som brukerrepresentanter i et kvalitetsfor-
bedringsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus, der 
målet er å øke andelen barn som blir kognitivt utredet 
og dokumentert i CP-registeret. Begge deltok på fag-
seminar om temaet den 13. februar på Gardermoen, 
13. og 14. mai på Ullevål sykehus og 8. november på 
Rikshospitalet. 

Intensive habiliteringsprogram  
for barn og unge med hjerneskade
Etter vedtak i beslutningsforum i helseforetakene, 
skulle det utredes hvordan intensivtilbudet for barn  
og unge med hjerneskade kan styrkes. Arbeidet ble 
ledet av Helse Sør-Øst, og CP-foreningen deltok med  
to brukerrepresentanter, generalsekretær Eva  
Buschmann og Randi Væhle. 

En egen arbeidsgruppe bestående av forskere på feltet 
dokumenterte kunnskapsstatus. 

Endelig rapport ble ferdigstilt høsten 2019, for videre 
behandling i ledermøtet for habiliteringstjenestene. 
Rapporten konkluderer med at det bør utvikles  
regionale intensive tilbud, at det er behov for  
nasjonale retningslinjer og nasjonale fagnettverk.  
I utredningsperioden besluttet regjeringen i den nye 
Granavolden-erklæringen at behandlingstilbud ved 
eksempelvis Family Hope Center i USA fortsatt kan 
tilbys norske familier. 

ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) 
CP-foreningen har innledet et samarbeid på tvers av  
organisasjonene når det gjelder ASK. De som har 
deltatt er HBF, NFU og ISAAC. Nettverket hadde møter 
25. januar, 10. mai, 24. september og 12. desember. 
Gruppen har blant annet drøftet innspill til pågående 
høringer, Statped sitt oppdrag og rettigheter i lovverket, 
samt tilgang til hjelpemidler og kommunikasjonsbøker. 

Stortingsmelding om skole
De siste årene har vi jobbet en del med skolepolitikk og 
da særlig elever med særskilte behov. Vi har deltatt på 
flere møter i skolenettverket til FFO, der vi blant annet 

har gitt innspill til arbeidet i Kunnskapsdepartementet 
med stortingsmeldingen: «Tett på – tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». 
Denne meldingen bygger blant annet på Nordahl- 
utvalget og Stoltenberg-utvalget og ble lagt frem for 
Stortinget i slutten av november. CP-foreningen vil 
melde seg på stortingshøringen som skal avholdes  
i løpet av januar 2020.

Statsbudsjettet 2020
Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem 7. oktober 2019  
og CP-foreningen deltok med fire skriftlige  
høringsuttalelser og i tre muntlige høringer.  
Alle høringsuttalelsene ble publisert på nettsiden vår.
 • 17. oktober: Muntlig høring i Helse- og  

omsorgskomiteen v/ rådgiver Helle Aasheim  
og generalsekretær Eva Buschmann

 •  17. oktober: Muntlig høring i Arbeids- og  
sosialkomiteen v/ generalsekretær Eva Buschmann  
og rådgiver Kristin Benestad

 •  24. oktober: Muntlig høring i Kommunal- og  
forvaltningskomiteen v/ prosjektmedarbeider  
Anita Hanken og rådgiver Kristin Benestad

 •  Utdannings- og forskningskomiteen  
(deltok med skriftlig uttalelse)

Høringer 2019
CP-foreningen deltok i følgende høringer i 2019:
 • 23.april (Bufdir): «Forskrift om tilskudd til  

funksjonshemmedes organisasjoner»
 •  22. mai (HOD): NOU 2018:16 «Det viktigste først – 

prinsipper for prioritering i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte 
tannhelsetjenester»

 •  2. september (HOD): «Forslag til endring i pasient-
skadeloven og ny forskrift om menerstatning ved 
pasientsaker»

 •  14. november (KUD): «Forslag til ny heilskapleg 
språklov»

 •  13. desember (ASD): «Alderpensjon til tidligere  
mottakere av uføretrygd»
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HØRING PÅ STORTINGET: 

Rådgiver Kristin Benestad og generalsekretær Eva Buschmann utenfor Stortinget 

den 17. oktober i forbindelse med muntlig høring knyttet til statsbudsjettet. De la 

frem CP-foreningens merknader knyttet til kutt i AAP-ordningen for arbeids- og 

sosialkomiteen. Foto: Charlotte Åsland Larsen
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CP-KONFERANSEN 2019: 

Hovedpersonene bak årets konferanse på scenen.  

Fra venstre: Guro L. Andersen (leder av CP-registeret i Norge), Reidun Jahnsen 

(leder i CPOP) og Eva Buschmann (generalsekretær i CP-foreningen).  

Foto: Adrian Nielsen

Stiftelsen Dam
CP-foreningen har vært medlem i Stiftelsen Dam  
(tidligere Extrastiftelsen) siden 2015. Via dette medlem- 
skapet formidler CP-foreningen søknader om 
forskningsstøtte, og mottar 20% i administrasjonsstøtte 
fra prosjekter som får tilskudd. Medlemskapet i Dam 
gir også våre fylkesavdelinger muligheter til å søke om 
lokale prosjekter via tilskuddsordningen DamExpress. 
Disse prosjektene omtales i fylkesavdelingenes egne 
årsberetninger. 

I 2019 ble det innvilget kr 730 000 til første året i en 
treårig doktorgradsavhandling: «Smerter hos barn 
med CP.» Forsker er Selma Mujezinovic Larsen ved 
Rikshospitalet. 

CP-foreningen jobbet i 2019 med fire interne  
prosjekter støttet av Stiftelsen Dam 
(se spesifikk omtale under prosjekter):
 • «Bedre informasjon til Beste!»
 • «På vei til voksenlivet – bolig og BPA»
 • «ABC for ASK»
 • «Å bli eldre med cerebral parese»

CP-foreningen fikk også bevilget kr 645 000 til prosjektet 
«Tolv historier om CP» i desember 2019. Prosjektet, 
som drives internt, skal gjennomføres i 2020.
I ordningen DamExpress ble det gjennomført tre 
lokale prosjekter i 2019. Stiftelsen Dam bevilget høsten 
2019 midler til fire lokale prosjekter i fylkesavdelingene 
i CP-foreningen, som skal gjennomføres i 2020.

CP-konferansen
Konferansen ble gjennomført som et samarbeid 
mellom CP-foreningen, det nasjonale CP-oppfølgings-
program og CP-registeret. CP-foreningen hadde det 
overordnede økonomiske ansvaret for arrangementet. 
Konferansen ble gjennomført over to dager, den 18. og 

19. mars på Oslo Kongressenter. I tillegg til innlegg i 
plenum bestod programmet av fire parallellseminarer. 
Deltakerantallet var ca. 500, bestående av 85 % fag-
personell og 15% medlemmer. Konferansen ble åpnet 
av statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

Det var både brukerinnlegg og bred variasjon i de  
faglige temaene på programmet. Forskere fra både 
inn- og utland belyste temaer som motorisk læring  
og trening hos barn, deltakelse og venner, fysioterapi og 
treningsprogram i et livsløpsperspektiv, tarmfloraens 
betydning for hjernens utvikling, kognitive ferdig-
heter, språk og kommunikasjon, synsproblematikk  
hos personer med CP og kognitiv overbelastning.  
De fire parallelle seminarene hadde følgende temaer:  
Intensive treningstilbud for barn, tilbud til unge og 
voksne med CP, aktivitet og treningstilbud og barn  
og unge på GMFCS nivå fem. 

Plenumseansene ble strømmet til CP-foreningens  
nettside og Facebookside.

CPUP-dagarna i Stockholm
CP-foreningen var representert på CPUP-dagarna i 
Stockholm 14. og 15. oktober. Generalsekretær Eva 
Buschmann, rådgiver Helle Aasheim, David Heyerdahl 
og Camilla Kløgetvedt deltok. De to sistnevnte var invi-
tert som brukerrepresentanter i CP North, og deltok på 
eget arrangement i tillegg til konferanseprogrammet. 

Presentasjon på AACPDM 
Rådgiver Marit Helene Gullien representerte 
CP-foreningen med en presentasjon av CP-foreningens 
skolepakker og barnehagepakke på CP-konferansen 
AACPDM i Anaheim, USA 17.–21. september. 

FORSKNING OG UTVIKLING
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BRUKERMEDVIRKNING 

Oversikt over brukerrepresentanter nasjonalt og i 
fylkesavdelingene registreres både på nasjonalt nivå 

og på fylkesnivå. Mange av brukerrepresentantene på 
fylkesnivå er FFOs representanter.

Oversikt over CP-foreningens nasjonale brukerrepresentanter:

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 helsesportsenter

Brukerråd Jenny Irene Holte Innstilt av FFO til Sunnaas sykehus

Brukerråd David Heyerdahl, Camilla Kløgetvedt CP North, nordisk forskningsprogram

Brukerrepresentanter Eva Buschmann og Helle Aasheim Kvalitetsforbedringsprosjektet, Oslo universitets-
sykehus, for å øke andelen barn kartlagt kognitiv

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

Brukerråd Stine Dybvig Innstilt av FFO til Oslo Universitetssykehus
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Foto: Adrian Nielsen
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ABC for ASK
Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam, som et 
toårig prosjekt. I andre prosjektår ble det gjennomført 
en heldagssamling for 40 assistenter på Thon Hotel 
Oslo Airport den 1. april. Det var stor interesse for å delta, 
og stor motivasjon for å lære og utveksle erfaringer.  
Temaer for samlingen var: Språkutvikling og menneske-
rettighet å kunne kommunisere, hvordan brukes ASK  
i hverdagen hjemme, i barnehage og skole, om ASK- 
brukeres vennskapsrelasjoner i skolen og om støtte- 
ordninger og hvor man kan få hjelp og veiledning. 
Innledere var nevropsykolog Kristine Stadskleiv, Oslo 
Universitetssykehus, Carolina Caggiano, erfaren mor, 
Jørn Østvik, forsker v/ NTNU og prosjektleder Lise 
Udklit. I prosjektets siste halvår har det vært arbeidet 
med tekst, bilder og brukerfortellinger til i en ny  
temaside på cp.no om ASK.

Bedre informasjon til Beste!
Prosjektet «Bedre informasjon til Beste» fortsetter inn 
i 2020. Prosjektet består i å lage en brosjyre til beste-
foreldre, og to podkaster. I 2019 ble det laget en av to 
podkaster. I denne snakker to bestemødre sammen og 
utveksler erfaringer fra livet som besteforeldre til en 
gutt og ei jente med CP. 

På vei til voksenlivet - bolig og BPA 
Prosjektet «På vei til voksenlivet - bolig og BPA» har 
pågått hele 2019 og avsluttes innen mars 2020. Målet 
har vært å lage en informasjonspakke for unge med 
CP som planlegger å flytte hjemmefra, samt deres 

pårørende. Sluttproduktet blir tre fysiske brosjyrer 
som også skal gjøres digitale; en om bolig, en om BPA 
og en om rettigheter. Brosjyrene består av både fakta 
og medlemshistorier. Prosjektleder har vært Kristin 
Benestad. Anita Hanken ble ansatt som prosjektmed- 
arbeider i august 2019, hun har hatt ansvaret for å 
skrive brosjyrene. Prosjektet hadde en prosjektgruppe 
som møttes tre ganger, 11. februar, 24. mai og 12.  
desember. Denne gruppen besto av Catharina  
Wesenberg (Oslo og Akershus), Camilla Hedemark  
(Oslo og Akershus), Emilie Gunnersen (Telemark), 
Snorre S. Øvereng (Østfold) og Marthe Schikora-Rustad 
(Vest-Agder). Prosjektgruppen har bidratt sterkt med 
sine erfaringer. 

Å bli eldre med cerebral parese 
Hensikten med filmen «Å bli eldre med cerebral parese» 
er å spre informasjon om hvordan det er å bli eldre 
med CP i dag. Filmen gir kunnskap som kan bidra til 
egen mestring og bedre tjenester. I filmen møter vi 
Ewy Halseth, Inger Bille, Terje Olav Eriksen og Kjetil 
Korbu Nilsen, som forteller om egne opplevelser og 
erfaringer med det å bli eldre med CP. 

Både CP-foreningen og Nasjonal kompetansetjeneste 
for aldring og helse, som har produsert filmen, vil jobbe 
for å spre den i relevante kanaler og anledninger.
CP-foreningen deltok i prosjektets referansegruppe  
ved Randi Væhle og Margaretha Nicolaysen.  
I referansegruppen deltok også professor Reidun  
Jahnsen og brukerrepresentant Ewy Halseth.

PROSJEKTER 

PRATER MED ØYNENE: 

Ella (2) og foreldrene Kim og Malin har bidratt til temanettside  

på cp.no i forbindelse med prosjektet ”ABC for ASK”
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Utviklingen av likepersonsarbeidet 
I 2019 rapporterte vi inn 340 dager med gjennomført 
likepersonsaktivitet og 76 likepersoner. Med likepersoner 
mener vi både telefonkontaktene våre 

ÅRSTALL 2016 2017 2018 2019

Antall dager likepersonsaktivitet 368 396 377 340

Antall likepersoner 71 68 74 76

LIKEPERSONSARBEID

Tabell som viser utviklingen av likepersonsarbeidet 2016–2019 

(ansvarlige for en-til-en samtaler) og de som er ansvarlige 
for gjennomføringen av likepersonsaktivitetene 
(gruppebaserte aktiviteter).

Tilskuddsordningen for fylkesavdelingene
I 2019 hadde vi to tilskuddsordninger for fylkes- 
avdelingene. Den ene er en etablert ordning på  
kr 600 000. Den andre er en relativt ny ordning på 

Likepersonsamling (skolering av likepersoner)
Den 31. mai til 2. juni ble det avholdt likeperson- 
samling på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Til 
denne samlingen ble nye og erfarne telefonkontakter 
invitert, samt ansvarlige for likepersonsaktiviteter i 
fylkesavdelingene. I forkant av denne samlingen ble 
det arbeidet med å rekruttere nye telefonkontakter. 
På selve samlingen lykkes vi med å etablere seks nye 

kr 200 000, som vi startet opp i 2018. Målet med den 
nye ordningen er å stimulere til økt samhandling og 
felles måloppnåelse i foreningen.

Oversikt over tildelingene av tilskudd til fylkesavdelingene i 2019:

FYLKESAVDELING ETABLERT, VEDTATT INNVILGET 2019 NY, VEDTATT INNVILGET 2019 TIL SAMMEN 2019

Finnmark 35 000  35 000

Troms 40 000 10 000 50 000

Nordland 40 000 10 000 50 000

Trøndelag 55 000  55 000

Møre og Romsdal 40 000 10 000 50 000

Hordaland/Sogn 
og Fjordane

45 000 15 000 60 000

Rogaland 45 000 15 000 60 000

Vest-Agder 40 000 15 000 55 000

Aust-Agder 40 000 10 000 50 000

Telemark 40 000 10 000 50 000

Vestfold 40 000 10 000 50 000

Buskerud 40 000 10 000 50 000

Hedmark/Oppland 40 000 10 000 50 000

Oslo/Akershus 100 000  100 000

Østfold 40 000  40 000

Totalt 680 000 125 000 805 000

kontakter, som ble godkjent av sentralstyret i august. 
Med denne rekrutteringen mener vi å ha oppnådd en 
bredere representasjon. 

På selve samlingen deltok 20 deltagere, inkludert  
tre fra sekretariatet. I tillegg til kursing i likepersons-
arbeid hadde vi skolering av politisk budskap på 
programmet.
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VERDIFULL ERFARINGSUTVEKSLING: 

For mange er det å møte andre i samme eller lignende situasjon som en 

selv det viktigste ved Storsamlingen. Foto: Charlotte Åsland Larsen
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KURS OM BPA: 

Konsentrert deltaker og kursleder Helle-Viv Magnerud på kurset  

”Helt sjef med BPA” Foto: Charlotte Åsland Larsen
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Storsamlingen 
«Veldig fint på Storsamling! Veldig bra kurs, mange 
fine folk og en veldig lærerik helg med bare masse gøy!  
Et av årets høydepunkt, selv om dette var min første 
gang på Storsamling! Gledes veldig til neste år!»  
(fra evalueringsskjemaet i etterkant av samlingen 2019)

Storsamlingen, CP-foreningens største nasjonale  
medlemssamling, ble i 2019 gjennomført helgen 
13.–15. september på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. 
Året Storsamling var den niende i rekken. Drøyt 200 
personer deltok, inkludert over 50 hjelpere samt  
forelesere og arrangører. 

Helgen bestod av plenumsinnledninger fredag og 
søndag. Filosof Einar Øverenget var fredagens hoved-
foreleser og hans innlegg om «det gode liv» slo svært 
godt an. På lørdagen foregikk det parallelle kurs hele 
dagen. Vi utlyste tolv kurs og gjennomførte elleve.

Oversikt over gjennomførte likepersonskurs:
Kurs 1: Foreldre til barn i alderen 0–6 år med CP
Kurs 2: Foreldre til barn i alderen 0–9 år som bruker ASK
Kurs 3: Foreldre til unge med CP «av og til»  
i alderen 13–18 år
Kurs 4: For deg mellom 13 og 18 år som har  
«CP av og til» 
Kurs 6: «Sexprat med sexologene».  
For unge med CP i alderen 18–40 år
Kurs 7: Møteplass for voksne med nesten usynlig CP
Kurs 8: «Helt sjef med BPA»  
For unge med CP i alderen 18–30 år
Kurs 9: «På vei til voksenlivet – bolig».  
For unge med CP i alderen 18–30 år
Kurs 10: «Aktiviteter og en god hverdag».  
For deg som er lett eller tung, gammel eller ung
Kurs 11: «Å bli eldre med CP».  
For voksne med CP i alderen 45+
Kurs 12: «Beste på Storsamling».  
For deg som er besteforelder til et barn med CP

Besteforeldresamling 
Den 14.–16 juni arrangerte CP-foreningen for andre 
gang en helgesamling for besteforeldre til barn med 
CP på Thon Hotel Vettre i Asker. Det var 35 deltakere 
fra hele landet, og Marit Helene Gullien ledet sam-
lingen. Barnelege Guro Andersen holdt foredrag om 
CP, mulige årsaker, utfall, oppfølging og behandling. 
Psykologspesialist Kristine Stadskleiv foreleste om 
kognitive utfall, kommunikasjonsvansker og ASK. 
Medlem, psykolog og mamma til et barn med CP, Inna 
Ulrike Ødegård, holdt innlegg om foreldrenes ønsker 
og forventninger til besteforeldrene. Medlem Even 
Hodne Valaker (16) formidlet tanker og opplevelser 
fra selv å være et barnebarn med CP.

Rådgivningstelefonen 
I 2019 var det 51 samtaler og 43 e-poster. Det var 
ulike temaer som ble tatt opp i henvendelsene, alt fra 
spørsmål om hjelpemidler, til kognisjon, til rettig-
heter. Vi mottok henvendelser fra pårørende i alle 
aldre, samt ungdom og voksne med CP. For de som er 
over 18 år, og kanskje også har fått påvist CP i godt 
voksen alder, kan det være vanskelig å orientere seg 
i «CP-verdenen». Vi får ofte henvendelser fra voksne 
med CP som lurer på hvor de kan få hjelp og hvordan 
de kan søke om dette. En del ringer også for å disku-
tere vanskelige ting, og psykisk helse er et tema.  
Vi mottar også henvendelser fra læresteder og  
lignende, hvor de har elever som de ikke vet hvordan 
de skal hjelpe. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra 
de som benytter rådgivningstelefonen, og som svar 
på en rådgivningsepost skrev en mor «Tusen takk for 
utfyllende svar, og for gode råd… Så tusen takk for 
hjelpen til en bedre hverdag:-)». 
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Den nasjonale telefonkontaktordningen 

Oversikt over telefonkontakter pr. 31.12.2019: 

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 Lovise Kvåle Eva Alvilde og Ole Alfred Larsen

 Pål Gabrielsen Ingvild Skarsem Jonassen

 Jenny Irene Holte Deeqa Muse Yusuf

  Camilla Sagbakken
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Sommerleir for personer med store hjelpebehov arrangeres årlig med tilskudd fra Bufdir.

Følgende leire ble arrangert i 2019:

 • 20.–29. juni: Sommerleir for barn og unge (10–18 år) på Risøya
 •  20.–24. juli: Sommerleir for unge voksne på Eidene senter, Tjøme
 •  25. juli–3. august: Sommerleir for voksne på Eidene senter, Tjøme

 BARNELEIR UNGDOMSLEIR

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

2019 47 40 71 33 25 40

2018 42 40 71 *) 31 24 43

2017 41 38 51 37 25 41

* I tillegg var det med personlige assistenter.

ALLE LEIRENE

År Totalt antall deltakere Antall søkere

2019 90 136

2018 91 124

2017 88 143

VOKSENLEIR

År Antall søkere Antall deltakere Antall hjelpere

2019 56 25 37

2018 51 27 40

2017 65 25 34

SOMMERLEIRENE 

TELEFONKONTAKTER: 

Snorre Spilling Øvereng og Caroline Sæther er  

to av CP-foreningens skolerte likepersoner. 

Foto: Anita Hanken

FRIIDRETTSDAG: 

På en av sommerens varmeste dager var det friidrettsdag for deltakerne 

på årets voksenleir. Erik var en av mange som fikk testet ut racerunning.

Foto: Charlotte Åsland Larsen
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Nyhetsbrev
I 2019 sendte CP-foreningen ut månedlige nyhetsbrev, 
med unntak av feriemåneden juli. Nyhetsbrevene 
inneholdt 3–6 saker om vårt interessepolitiske arbeid, 
forskning, arrangementer og informasjonsarbeid.  
Ved årsskiftet 2019/2020 hadde nyhetsbrevet 333 
abonnenter. 

CP-bladet
De fire numrene som ble utgitt i 2019 ble trykket i 
3300 eksemplarer. Juniutgaven var et temanummer 
med fokus på høstens kommune- og fylkestingsvalg. 
Bladet ble sendt ut til alle våre medlemmer og andre 
abonnenter. 

Sosiale medier
Facebook var også i 2019 CP-foreningens viktigste 
nyhetskanal. Vi nådde ut til mange, og ved års-
skiftet 2019/2020 hadde Facebook-siden «Cerebral 
Parese-foreningen i Norge» 3963 likerklikk og 4033 
følgere. Vi publiserte 2–3 poster i uka med fokus på 
variasjon og mangfold i innhold, og opplevde økende 
engasjement fra følgerne våre. Den mest populære 
posten nådde ut til over 34 000 Facebook-brukere.

I september ble det mulig å velge CP-foreningen  
som mottaker av midler fra innsamlingsaksjoner  
på Facebook. Facebook har også vært en lavterskel- 
kanal for henvendelser fra medlemmer. 

Fylkesavdelingene har driftet egne Facebook-sider 
med varierende aktivitet. 

Instagram ble benyttet som et supplement til  
Facebook, primært for å nå ungdom. Vi har økt publi-
seringsfrekvensen, og i 2019 publiserte vi i gjennom-
snitt ett bilde i uken. Vi har fortsatt å bruke Stories- 
og høydepunktfunksjonene i forbindelse med større, 
nasjonale arrangementer. I årsskiftet 2019/2020  
hadde Instagram-kontoen «CP-foreningen» 636 følgere.

Nettsiden
Særlig i siste del av 2019 ble det arbeidet med en ny tema- 
side for ASK. Siden vil bli publisert i første del av 2020. 

Samlesiden for faste aktiviteter i fylkesavdelingene ble 
fjernet, denne informasjonen ble lagt inn på fylkes- 
sidene. Fylkesavdelingene har i varierende grad  
oppdatert fylkessidene og arrangementskalenderen.

Hovedsiden ble oppdatert jevnlig, med blant annet 
arrangementer, rettigheter og medlemshistorier 
gjennom året. 

Barnehagepakke
I januar 2019 ble CP-foreningens nye barnehagepak-
ke, «Inkluderte småtasser», lansert under en frokost 
med miniseminar, i Ingeniørenes hus. I salen satt 50 
personer, barnehageansatte og foreldre. Marit Helene 
Gullien hadde med seg to innledere; psykolog- 
spesialist Kristine Stadskleiv fra barnehabiliteringen 
ved Ullevål sykehus, og Inna Ulrike Ødegård, psykolog 
og mor til et barn med CP. Miniseminaret ble strømmet 
via CP-foreningens nettside. Pakker ble senere sendt 
ut til alle medlemsbarn under fire år, og til alle landets 
barnehabiliteringer. Både Helsedirektoratet og Stiftelsen 
Dam støttet prosjektet.

Korte informasjonsfilmer
CP-foreningen fikk i 2019 støtte fra Helsedirektoratet 
til å lage ni korte informasjonsfilmer om CP. Filmene 
er inspirert av tilsvarende filmer publisert i USA, 
men uttrykk og form er tilpasset et norsk publikum. 
Hver film har et spesifikt tema, og varer i to til fire 
minutter. Filmopptak og etterarbeid ble utført av vår 
samarbeidspartner Filmkonsulentene AS.

Sju av våre beste fagpersoner forberedte egne manus 
på ni ulike temaer (to fagpersoner lagde to filmer) og 
gjennomførte filmopptak på Berg gård i november. 
Filmene blir ferdige på nyåret i 2020, og skal publiseres 
på cp.no. 

INFORMASJONSARBEID
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FAGPERSONER OG TEMA I FILMENE: 

Guro L. Andersen: Hva er CP?
Hva kan være årsaker til CP?

Kristine Stadskleiv: Kognisjon hos barn med CP
Kommunikasjon og ASK

Kjersti Ramstad: Smerter hos barn med CP 

Ann-Britt Huse: Hva er ortoser og hvorfor bør vi bruke dem?

Reidun Jahnsen: Hvorfor blir jeg så sliten?

Gunvor L. Klevberg: Håndfunksjon og hverdagsaktiviteter

Helene Høye: Kognisjon hos personer med CP
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ORGANISASJON

Sentralstyret 
Sentralstyret har bestått av: 
 • Tor-Helge Gundersen, leder (fra mars)
 •  Monica Myhre, styremedlem
 •  Marte Broderstad Sandvik, styremedlem
 •  Tanja Leegard, styremedlem
 •  Ken Gøran Skar, styremedlem (januar–mai)
 •  Sigrun Bjerke Fosse (varamedlem til mai, etter det 

fast styremedlem)

Sentralstyret har hatt seks møter i løpet av året.  
Julemøtet ble avholdt 29. november på Refsnes Gods, 
de øvrige styremøtene ble avholdt i CP-foreningens 
kontorlokaler. En av sakene som ble prioritert var  
regionreformen, samt høringer og interessepolitiske  
saker. Sentralstyrets medlemmer har deltatt på  
CP-konferansen og på Storsamlingen, samt årsmøter  
i fylkesavdelingene. Hvert halvår er det blitt utarbeidet 
rapport fra det interessepolitiske arbeidet. Rapporten 
sendes til fylkesavdelingene. 

FYLKESAVDELING FYLKESLEDER

Finnmark Fred Gøran Einvik

Troms Tanja Steen

Nordland Kristin Gjærde

Trøndelag Lise Løkkeberg

Møre og Romsdal Petter Sortevik

Hordaland Sogn og Fjordane Bente Heggø Olsen

Rogaland Irene Hovland

Vest-Agder Monica Myhre

Aust-Agder Ingvild Skarsem Jonassen

Vestfold Ingrid Lang

Telemark Frank Robert Hübenbecker

Buskerud Øyvind Bråthen

Oslo og Akershus André Berg

Hedmark og Oppland Katrin Austnes

Østfold Hanne Stangeboe Petersen

Fylkesavdelingene
CP-foreningen har 15 fylkesavdelinger og tabellen viser 
en oversikt over valgte ledere i 2019:
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REGIONREFORMEN:

Fylkesleder i Vest-Agder, Monica Myhre, fortalte om erfaringer fra Agder 

på årets fylkesledersamling. Foto: Charlotte Åsland Larsen

Medlemstall 
Medlemstallet den 31.12.19 er 5144. Medlemstallet er 
stabilt med en tilbakegang på åtte medlemmer fra  

 
2018. I 2019 har syv av 15 fylkesavdelinger medlems-
vekst, sammenlignet med ni i 2018.

Regionreform, arbeidsgruppe og pilot i Agder
CP-foreningen arbeidet i 2019 med hvordan vi skal  
tilpasse oss regionreformen. Landsmøtet vedtok i 2018  
å sette ned en arbeidsgruppe, der mandatet var å  
diskutere fordeler og ulemper ved å følge den nye  
politiske og geografiske inndelingen. 

Arbeidsgruppen bestod av sentralstyreleder og fylkes-
lederne i alle berørte fylkesavdelinger (Østfold, Oslo og 
Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, 
Vest-Agder, Troms og Finnmark). Arbeidsgruppens 
møter ble gjennomført 2. februar, 27. april og 31. 
august. Arbeidsgruppen oppsummerte arbeidet sitt og 
sine anbefalinger i en rapport som ble sendt ut til alle 

FYLKESAVDELING 2015 2016 2017 2018 2019

Østfold 228 220 225 233 237

Oslo og Akershus 1 177 1 182 1 226 1 257 1 263

Hedmark og Oppland 280 299 314 312 324

Buskerud 284 290 296 281 259

Vestfold 262 260 268 278 286

Telemark 155 163 179 169 181

Aust-Agder 113 124 126 150 150

Vest-Agder 152 159 155 166 186

Rogaland 435 449 460 471 454

Hordaland og Sogn og Fjordane 561 580 576 573 571

Møre og Romsdal 207 208 209 221 201

Trøndelag 558 579 629 584 575

Nordland 171 193 223 227 240

Troms 165 170 166 153 146

Finnmark 57 57 64 68 64

Utlandet og Sentralt 3 3 5 9 7

Totalt 4 808 4 936 5 121 5 152 5 144

 
 

fylkesavdelingene og som ble diskutert på fylkesleder-
samlingen i november.

Aust-Agder og Vest-Agder har i 2019 utgjort en pilot  
i det nasjonale arbeidet med regionreform og fylkes- 
sammenslåinger. Det ble satt ned et interimsstyre med 
tre personer fra hver fylkesavdeling som fikk i oppgave 
å forberede saksgang for sammenslåing. Disse har  
diskutert organisering, økonomi, fremtidig strategi  
og administrative forhold. I desember 2019 laget dette  
interimsstyret en prosjektrapport som er utgangspunktet 
for at styrene i henholdsvis Aust-Agder og Vest-Agder  
vil forslå sammenslåing fra og med årsmøtene i 2020. 

Oversikt over medlemsutviklingen 2015–2019
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CP-skolen 
Den 5.–7. april ble det avholdt skoleringssamling for 
både nye og erfarne tillitsvalgte på Thon Hotel Storo. 
På denne samlingen deltok 24 deltagere, inkludert tre 
fra sekretariatet. Tolv fylkesavdelinger var represen-
tert på samlingen. Hovedtemaet var styrearbeid og 
motivasjon, og Vanja Konradsen fra Frivillighet Norge 
innledet. Andre temaer på samlingen var lynkurs 
i likepersonsarbeid for fylkesavdelingene, rutiner 
knyttet til regnskap, nettsider og sosiale medier.

Til samlingen i april ble CP-skolen, CP-foreningens 
samleside for skriftlig opplæringsmateriell, oppdatert. 

Vi har også videreført rutinen med å sende velkomst- 
og informasjonsmail til alle nyvalgte styremedlemmer 
i fylkesavdelingene. 

Nettmøter (Skypemøter) med fylkeslederne
Vi har i 2019 opprettholdt rutinen med å avholde  
regionale nettmøter med fylkeslederne en gang i 
kvartalet. Møtene ble gjennomført 15.–16. januar, 
9.–10 april, 28. august og 23.oktober. Nettmøtene  
fungerer som en møteplass, der sekretariatet og fylkes- 
avdelingene kan utveksle informasjon og erfaringer, 

som regel med utgangspunkt i årsplanen og dags- 
aktuelle hendelser. Fra sekretariatet deltok i 2019  
Eva Buschmann, Margaretha Nicolaysen og Kristin  
Benestad, som alle er kontaktpersoner for hver sin  
region. Deltagelsen fra fylkesavdelingene var varier- 
ende, men vi har valgt å videreføre ordningen i 2020.

Fylkesledersamling 
Den 1.–3 november ble fylkesledersamlingen på 
Thon Hotel Storo avholdt. Dette er en årlig møte-
plass for fylkeslederne, sentralstyret og sekretariatet. 
Denne gangen deltok også valgkomiteens leder, 
Nina Neby Hansen. Antall deltakere var 24 og tolv 
fylkesavdelinger var representert. Hovedtemaet for 
samlingen var regionreform og arbeidsgruppa for 
regionreform la fram sine anbefalinger, etterfulgt av en 
diskusjon både i plenum og i grupper. CP-foreningen  
i Aust-Agder og Vest-Agder redegjorde om sitt arbeid  
i forbindelse med at disse fylkesavdelingene ut- 
gjorde en pilot i 2019. Andre temaer på samlingen  
var sentralstyrets arbeidsplan for 2020, samt planer 
for det kommende 70-årsjubileumet i 2020, bruker-
medvirkning, lokale nettsider og bruk av sosiale 
medier og fortellinger om vellykkede arrangementer 
fra fylkesavdelinger.

FYLKESLEDERSAMLING: 

Fylkesrepresentanter fra hele landet var samlet for en helg med gode 

samtaler og hyggelig samvær på Thon Hotel Storo i Oslo.  

Foto: Charlotte Åsland Larsen
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Rapport fra CPU
Arbeidsgruppa for unge med CP bestod i 2019 av Mathias 
Halvorsen, Marte Lia, Joakim Løberg, Sofie Jansen og 
Stine Dybvig. Marte Lia var på studieutveksling  
første halvdel av året, og var derfor fraværende. 

I 2019 hadde arbeidsgruppa flere møter per telefon 
(cirka en gang i måneden), i tillegg har medlemmene 
hatt regelmessig kontakt på Facebook og SMS. Gruppa 
har vært tilgjengelig på cpu@cp.no og på Facebook- 
siden «CPU – arbeidsgruppa for unge med CP».  
Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Facebook-siden til 
ungdomsnettverket 336 følgere. Som vanlig har CPU 
bidratt til å fylle ungdomssidene i CP-bladet gjennom 
hele året. 

Aktiviteter i 2019: 
Gjennom året har en valgkomité ledet av Stine Dybvig 
jobbet med å finne nye kandidater til arbeidsgruppa 
for unge med CP. Arbeidet var et ledd i at CPU nå får 
delegatstatus på landsmøtet og en ungdomsrepresen-
tant inn i sentralstyret. 

I juni besøkte Sofie Jansen barneleiren på Risøya på 
vegne av CPU. 

CPU hadde ikke et eget kurs på Storsamlingen i 
september 2019, men flere av medlemmene i arbeids-
gruppa var kursholdere og innledere på de øvrige 
kursene som ble arrangert. 

Helgen 19.–20. oktober arrangerte CPU ungdoms- 
samling i samarbeid med sekretariatet. 29 unge i alderen 
18–30 år deltok, og tema for helgen var FN-konvensjonen 
om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 
(CRPD), hatkriminalitet og hatefulle ytringer. I tillegg 
la valgkomiteen frem forslag til nye kandidater til 
arbeidsgruppa for unge med CP. Forslaget ble senere 
behandlet og godkjent av sentralstyret, og Sofie Jansen 
ble valgt til ny leder av arbeidsgruppa. 

Sofie Jansen og Stine Dybvig deltok på Unge funk-
sjonshemmedes generalforsamling helgen 1.–3. 
november. Jansen som varamedlem til styret, Dybvig 
på vegne av CPU. Sistnevnte satt i redaksjonskomiteen 
for uttalelser. Jansen fikk fornyet tillit og ble valgt inn 
som styremedlem i Unge funksjonshemmede for en 
periode på ett år. 

KURSLEDERE: 

Sofie Jansen (til venstre) og Marte Lia i CPU var kursledere sammen for første 

gang på Storsamlingen 2019. De hadde ansvar for kurset For deg mellom 13 

og 18 år som har «CP av og til». Foto: Charlotte Åsland Larsen
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Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
CP-foreningen samarbeider med 83 andre bruker-
organisasjoner gjennom medlemskapet i FFO. FFOs 
kongress gjenvalgte i november 2019 generalsekretær 
Eva Buschmann fra CP-foreningen som FFOs leder. 
Hun ble valgt for nye to år. Rådgiver Kristin Benestad 
deltar aktivt i skolenetteverket og organisasjonsnett-
verket i FFO og deltok på ledermøtet i mars.
Medlemskapet i FFO gjelder både CP-foreningen  
nasjonalt og fylkesavdelingene.

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

Hjernerådet og 4Nevro
Viktig er også samarbeidet i 4Nevro, der de andre 
organisasjonene er Norges Parkinsonforbund, Norsk 
Epilepsiforbund og MS-forbundet. CP-foreningen 
nasjonalt er medlem av Hjernerådet, som består av 
brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner og 
forskere. På Hjernehelsekonferansen deltok rådgiver 
Helle Aasheim og generalsekretær Eva Buschmann. 

Bufdir 
Det er Bufdir som administrerer statsstøtteordningen 
vår, tilskuddsordningen for funksjonshemmedes  
organisasjoner. I 2019 har det skjedd endringer i 
regelverket og ordningen har blitt omgjort til en for-
skrift. Kristin Benestad har deltatt på flere workshops 
for å gi innspill til regelverksendringene. 

Fra og med 2020 til 2022 skal hun delta i ekspert- 
utvalget for tilskuddsordningen for funksjons- 
hemmedes organisasjoner.

CP Norden
Samarbeidet i Norden innebærer et årlig fagmøte, og 
en arbeidsgruppe som planlegger de årlige møtene. 
Vertskap for det årlige møtet i 2019 var RBU i Sverige 
og tema var ASK. Fra CP-foreningen deltok rådgiver 
Helle Aasheim, redaktør for CP-bladet Charlotte Åsland 
Larsen, prosjektleder for ASK-prosjektet ABC for ASK, 
Lise Udklit, sentralstyremedlem Marte Broderstad 
Sandvik og generalsekretær Eva Buschmann.  

Samarbeid med Nasjonalballetten RAW
Nasjonalballetten RAW er dansernes egen forestilling. 
I august danset de to utsolgte forestillinger til inntekt 
for CP-foreningen. 

Alt ble gjort på frivillig basis, fra kostymer til 
markedsføring til koreografi. Den 22. august ble 
CP-foreningens medlemmer invitert til general- 
prøven i Operahuset, og danserne stilte som vert-
skap og assistenter for våre medlemmer. Rundt 100 
personer møtte opp for å få med seg generalprøven. 
Forestillingen ga mulighet til å informere om CP- 
diagnosen og arbeidet CP-foreningen gjør overfor  
et nytt publikum. 

SAMARBEID 

GENERALPRØVE: 

Det var god stemning i foajeen på Operahuset før generalprøve til  

ballettforestillingen RAW. Over 100 av CP-foreningens medlemmer  

satt i publikum. Foto: Victoria Francisca
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Det er ansatt seks kvinner og en mann i sekretariatet, 
i alt 6,7 årsverk. Sykefraværet var på 11,20 %. Det 
har skjedd én skade i løpet av året. Arbeidsmiljøet 
vurderes som godt. CP-foreningen oppfordrer alle 
kvalifiserte søkere til å søke utlyste stillinger, uav-
hengig 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-forenin-
gens program.

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

LIKESTILLING OG MILJØ
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Årsregnskapet omfatter CP-foreningen nasjonalt, som 
er en frivillig og demokratisk oppbygd organisasjon 
av og for mennesker med cerebral parese og andre 
lignende nevrologiske tilstander. CP-foreningen har 
ikke økonomisk vinning som formål. Organisasjonens 
sekretariat holder til i Bergsalleen 21 i Oslo. Årsregn-
skapet 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 2019 viser et overskudd på 
kr 14 059 403.

CP-foreningen presenterer sitt årsregnskap for 2019 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 34 312 639. Av dette utgjorde 
offentlige tilskudd kr 8 113 810. Tilskuddet til drift 
av funksjonshemmedes organisasjoner fra Bufdir 
utgjorde kr 3 346 408. CP-foreningen brukte kr 11 599 
578 på CP-foreningens formål. Administrasjonskost-
nadene utgjorde kr 4 840 549. 

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det  
at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.  
Til grunn for antagelsen ligger resultat for 2019 og 
budsjett for landsmøteperioden. CP-foreningen er  
i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Eksponering mot markedsrisiko 
CP-foreningen hadde ved utgangen av 2019 plassert 
kr 140 211 328 i markedsbaserte finansierte  
omløpsmidler, aksjer og eiendomsfond. I tillegg er 
kr 8 000 000 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 eien-
dom på Berg gård i Oslo i 2008. Alle plasseringer er 
sammensatt med tanke på sikkerhet, risikospredning 
og likviditet.

ØKONOMISKE HOVEDLINJER ØKONOMISKE HOVEDLINJER 
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SIGRUN BJERKE FOSSE /s/
styremedlem 

MONICA MYHRE /s/
styremedlem

MARTE BRODERSTAD SANDVIK/s/
styremedlem

TOR-HELGE GUNDERSEN /s/
styreleder

TANJA LEEGAARD /s/
styremedlem

EVA BUSCHMANN /s/
generalsekretær 

Oslo, 30.03.2020
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AKTIVITETSREGNSKAP

ANSKAFFEDE MIDLER NOTE REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019 REGNSKAP 2018

Medlemskontingent  763 519 800 000  770 761

Offentlige tilskudd 11  8 113 810 7 300 000 7 360 817

Andre tilskudd  11 5 531 683 4 600 000 2 334 680

Sum tilskudd 13 645 493 11 900 000 9 695 497

Innsamlede midler og gaver 12  209 587 30 000 115 065

Aktiviteter som oppfyller CP-foreningens formål 13 2 038 057 2 077 600 1 488 003

Aktiviteter som skaper inntekter  0 0  0

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 2 038 057 2 077 600 1 488 003

Andre inntekter 7 1 736 319 115 000 6 868 938

Finans og investeringsinntekter  8 15 919 664 6 072 189 2 374

SUM ANSKAFFEDE MIDLER 34 312 639 20 994 789 18 940 638

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler  158 947 424 500 355 738

Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av CP-
foreningens formål 

14 3 592 194 1 220 000 2 164 074

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 15 11 599 578 11 713 845 11 284 737

Kostnader knyttet til CP-foreningens formål 15 191 772 12 933 845 13 448 811

Administrasjonskostnader 2 4 840 549 4 448 403 5 174 133

Annen finanskostnad 61 968 2 000 426 847

SUM FORBRUKTE MIDLER  20 253 236 17 808 748 19 405 528

Årets aktivitetsresultat 14 059 403 3 186 041 -464 890

Disposisjon av årets resultat 4

Vedlikehold grunnkapital -3 687 983 -3 005 317

Overført annen formålskapital -10 371 420 3 470 207

SUM DISPONERT -14 059 403 464 890
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BALANSEBALANSE

EIENDELER NOTE 2019 2018

Anleggsmidler

Leiligheter 0 470 255

Andre driftsmidler 682 890 803 818

Sum driftsmidler 7 682 890 1 274 073

Finansielle anleggsmidler 9

Investering i aksjer og andeler 1 000 1 000

Sum finansielle anleggsmidler 1 000 1 000

Sum anlegggsmidler 683 890 1 275 073

Fordringer  3

Kundefordringer   41 986 106 929

Andre fordringer   25 813 116 722

Sum fordringer 67 798 223 651

Investeringer  8

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 148 211 328 129 421 638

Sum investeringer 148 211 328 129 421 638

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 5 602 838 6 554 291

Sum omløpsmidler   153 881 965 136 199 580

SUM EIENDELER 154 565 856 137 474 654

Formålskapital og gjeld

Annen formålskapital med selvpålagt restriksjoner  4 126 905 966 123 217 983

Annen formålskapital 4 18 978 622 8 607 202

Sum formålskapital 145 884 588 131 825 185

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 845 474 578 570

Skattetrekk og andre trekk 272 935 301 568

Annen kortsiktig gjeld 7 562 859 4 769 332

Sum kortsiktig gjeld  5, 10  8 681 268 5 649 469

Sum gjeld 8 681 268 5 649 469

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 154 565 856 137 474 654
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CP-FORENINGENS SENTRALSTYRE I 2019

Fra venstre: Tanja Leegaard, Monica Myhre, Sigrun Fosse, Tor-Helge Gundersen, Marte Broderstad Sandvik

SIGRUN BJERKE FOSSE /s/
styremedlem 

MONICA MYHRE /s/
styremedlem

MARTE BRODERSTAD SANDVIK/s/
styremedlem

TOR-HELGE GUNDERSEN /s/
styreleder

TANJA LEEGAARD /s/
styremedlem

EVA BUSCHMANN /s/
generalsekretær 
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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 15 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 inntekts-
føres 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 etableringstids-
punktet er uansett klassifisert som omløpsmidler.  
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld  
er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggmidler er vurdert til anskaffelseskost, men 
nedskrevet til virkelig verdi når verdifallet forventes 
ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig av-
skrivningsplan. 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 redu-
sert for påregnelig tap. Avsetning til tap er gjort på  
grunnlag av individuell vurdering av fordringene.

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

Kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer 
For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer  
brukes markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen  
tilsvarer markedsverdien av investeringene pr. 31.12. 
Mottatte utdelinger, og realiserte og urealiserte   
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 på en fremtidig 
pensjon basert på bl.a. opptjeningstid og lønn på 
pensjoneringstidspunktet. Det foreligger dermed for 
arbeidsgiver i prinsippet en forpliktelse overfor de 
ansatte til å yte denne pensjonen.

Statens Pensjonskasse har ikke tilstrekkelig 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 be-
handles som en tilskuddsplan regnskapsmessig, som 
i praksis vil si at periodens pensjonskostnad er lik 
periodens tilskudd.

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

Netto kostnad for Cerebral Parese-foreningen  
kr 599 300 i 2019 og kr 482 950 i 2018. 

NOTER
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NOTER

Note nr. 1 Regnskapsprinsipper fortsetter  

Note nr. 2 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.
LØNNSKOSTNADENE BESTÅR AV FØLGENDE POSTER: REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019 REGNSKAP 2018

Lønn og påløpte feriepenger 6 728 022 4 328 000 6 316 354

Arbeidsgiveravgift 977 033 659 598 969 742

Pensjonsordning for 7 fast ansatte 599 300 400 000 482 950

Andre personalkostnader 101 502 70 000 105 272

8 405 856 5 457 598 7 874 318

Overf. andre kostnader -5 757 106 -2 818 655 -5 148 330

Personalkostnader 2 648 750 2 638 943 2 725 988

Antall faste stillinger 6,7 årsverk 6,7 årsverk

Avviket mellom regnskap og budsjett i lønn og påløpte feriepenger og arbeidsgiveravgift skyldes at all lønn føres 
på lønnskontoen for deretter å føres mot aktiviteten kostnaden hører til. Lønnskostnader til prosjektstillinger og 
tidsbegrensede oppdrag knyttet til leirene, likemannsamling etc. tilsvarer totalt ca. 6 årsverk. 
 
ADMINISTRASJONSKOSTNADER REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019 REGNSKAP 2018

Personalkostnader 2 648 750 2 638 943 2 725 988

Andel av felleskostnader 63 %  
av andre driftskostnader

1 596 108 1 282 460 1 329 541

Andre administrative kostnader 
Styremøter, landsmøte, komiteer, kontingenter

595 691 527 000 1 118 604

4 840 549 4 448 403 5 174 133

     
 
REVISOR REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019 REGNSKAP 2018

Revisjonstjenester CP-foreningen nasjonalt 118 125 230 000 106 250

Revisjonstjenester fylkesavdelingene 157 190 79 750

Revisjon rapporter og søknader m.v. 55 619 30 238

Annen bistand CP-foreningen nasjonalt 31 438 43 968

Annen bistand fylkesavdelingene 2 125 0

   
GODTGJØRELSER 2019 DAGLIG LEDER STYRET

Lønn, provisjon 913 375 62 312

Pensjonsutgifter 123 306

Annen godtgjørelse 7 578

Daglig leder har ingen andre avtaler om godtgjørelse.

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 2019 og budsjett for landsmøteperioden.  
CP-foreningen er i en sunn økonomisk stilling.
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Note nr. 3 Kundefordringer / andre fordringer 
  

NOTER

Note nr. 4 Formålskapital
FORMÅLSKAPITAL MED SELV-

PÅLAGT RESTREKSJON
ANNEN  

FORMÅLSKAPIT.
SUM  

FORMÅLSKAPITAL

Pr. 01.01.  123 217 983  8 607 202 131 825 185

Overført fra annen egenkapital -3 687 983 -3 687 983

Overført til annen formålskapital

Overført til formålskapital med 
selvpålagt restreksjon

3 687 983 3 687 983

Overført årets resultat 14 059 403 14 059 403

Pr. 31.12. 126 905 966 18 978 622 145 884 588

Verdien av grunnkapitalen ivaretas, og justeres i takt med årlig inflasjon.

  

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. 280 791 bundne skattetrekksmidler.       
            
Note nr. 7 Driftsmidler       

BOKFØRT 
VERDI 01.01.

TILGANG AVGANG ÅRETS AV-
SKRIVNING

BOKFØRT 
VERDI 31.12.

ØKONOMISK 
LEVETID

AVSKRIVNNGS
METODE

Leilighet 470 255 470 255 0 50-100 år ingen

Inventar 260 544 58 456 74 510 244 490 3 - 5 år saldo

Kontormask. 0 0 3 - 5 år saldo

Hjemmeside 296 196 74 049 222 147 3 - 5 år saldo

EDB maskin 247 078 23 238 54 063 216 253 3 - 5 år saldo

Sum 1 274 073 81 694 470 255 202 622 682 890

Foreningens leilighet for utleie i Hovseterveien 68b i Oslo er solgt med netto gevinst kr. 1 656 009.

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.    
  



CP-FORENINGEN | ÅRSBERETNING 2019 | 36

NOTER

Note nr. 8 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler     
KOSTPRIS BOKFØRT 

VERDI  01.01.
TILGANG UTTAK REALISERT - 

TAP/GEVINST
UREALAISERT 

- TAP/GEVINST
BOKFØRT 

VERDI  31.12.

DnB ASSET  
MANAGEMENT

87 000 000 64 500 000 0 3 000 000 61 500 000

Tidligere års 
avkastning

62 921 639 62 921 639 62 921 639

Årets avkastning 15 789 689 15 789 689

Sum 87 000 000 127 421 639 0 3 000 000 0 78 711 328 140 211 328

Beholdning: 01/01/2019 31/12/2019

Aksjer omløp 52 903 459 7 815 451 60 718 910

Obligasjoner/
sertifikater, 
omløp

74 514 493 4 974 213 79 488 705

Bankinnskudd 3 687 26 3 713

Sum 127 421 639 12 789 690 140 211 328

Resultat

Innbetalt kapital 64 500 000 64 500 000

Avkastning 62 921 639 15 789 689 75 711 328

Sum 127 421 639 15 789 689 140 211 328

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

DNB Private 
Equity VI AS 0 6 000 000

Totalbeholdning 129 421 639 148 211 328

Cerebral Parese-foreningen har kr 148 211 328 i markedsbaserte aksjer, obligasjoner og eiendomsfond.  
Herav 140 211 328 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 6 måneders varsel fra CP-foreningens side. 
RESULTATREGNSKAP REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019 REGNSKAP 2018

Renteinntekter bank 6 763 7 000 2 415

Renteinntekter/kostnader verdipapirer 1 191 884 2 351 655

Gevinst ved salg av verdipapirer 2 573 583 4 439 442

Verdiendring verdipapirer 12 031 398 -7 153 448

Tap ved salg av verdipapirer -7 201 -60 695

Verdiøkning DNB Private EQ IV (IS) AS 103 940

Utdeling DNB Private EQ 19 297

Sum finans og investeringsinntekter 15 919 664  6 065 189 -420 631
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Note nr. 9 Aksjer           
Aksjer og andeler er bokført til kostpris. Foreningen eier 8 aksjer i Norservice Eiendom AS 

NOTER

Note nr. 10 Annen kortsiktig gjeld         
2019 2018

Leverandørgjeld 866 435 578 570

Skattetrekk og andre trekk 272 935 301 568

Skyldig arbeidsgiveravgift 309 044 326 940

Avsetninger DNB Private Equity IV (IS) AS 900 392 1 952 089

Avsetninger DNB Private Equity VI AS 4 800 000  -   

Periodisering (inntekter som gjelder neste år) 445 040 1 657 679

Tilskudd som skal tilbekebetales til Bufdir 156 082  -   

Skyldige feriepenger 931 340 832 624

8 681 268 5 649 469

 

Note nr.11 Tilskudd  
OFFENTLIGE TILSKUDD REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019 REGNSKAP 2018

Driftstilskudd fra Bufdir 3 346 408 2 900 000 2 909 921

Leirtilskudd fra Bufdir 3 427 622 3 200 000 3 200 000

Tilskudd fra Helsedirektoratet 160 000 200 000 200 000

MVA kompensasjon 1 179 780 1 000 000 1 050 896

Sum offentlige tilskudd 8 113 810 7 300 000 7 360 817

 
ANDRE TILSKUDD REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019 REGNSKAP 2018

Stiftelsen Dam 3 054 069  -   459 532

Norsk Tipping spilloverskudd 2 402 014 4 000 000 1 795 408

Andre prosjekttilskudd  -   500 000  -   

Tilskudd Studieforbundet 75 600 100 000 79 740

Sum andre tilskudd 5 531 683 4 600 000 2 334 680

Note nr.12 Gaver 
REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019 REGNSKAP 2018

Testamentarisk gave  -    -    -   

Andre gaver 209 587 30 000 115 065

Sum gaver 209 587 30 000 115 065
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NOTER

Note nr. 13 Inntekt av aktiviteter som oppfyller CP-foreningens formål
REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019 REGNSKAP 2018

Deltakeravgift leirene 495 000 550 000 506 000

Deltakeravgift seminar og lignende 1 319 313 1 200 000 687 950

Inntekter annonser/sponsing 80 090 100 000 59 375

Leieinntekter leiligheter 143 654 227 600 234 678

2 038 057 2 077 600 1 488 003

 

Note nr. 14  Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av CP-foreningens formål 
REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019 REGNSKAP 2018

Tilskudd fylkesavdelingene 835 200 800 000 800 000

Prosjekt Extrastiftelsen 2 127 950  -   795 836

Refundert MVA kompensasj. fylkesavd. 243 036 100 000 183 284

Medl.kont. tilbakeført fylkesavdelingene 303 628 320 000 306 864

Prosjekttilskudd eksterne søknader 82 381  -   78 090

3 592 194 1 220 000 2 164 074

 

Note nr. 15  Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019 REGNSKAP 2018

Kostnader leirer 4 632 941 4 351 125 4 310 025

Fylkeslederkonferanse 154 663  -   159 385

CP-skolen 155 594 300 000 271 173

Oppfølging av fylkesavdelingene 667 236 640 342 661 843

Rådgivningstelefon 476 347 445 275 460 417

Informasjon 1 697 683 1 606 829 1 689 155

Likemannsamling 1 419 411 1 148 425 1 419 234

Fagkonferanse 1 180 930 1 168 425 619 898

Andre samlinger og egne prosjekt 761 633 1 400 000 941 838

Profilering 453 140 653 425 751 769

11 599 578 11 713 845 11 284 737
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NOTER

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

REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019 REGNSKAP 2018

Fylkesavdelingene 540 561 538 560 556 324

Leirene 540 561 538 560 556 324

Rådgivningstelefon 324 337 323 136 333 794

Informasjon 1 027 066 1 023 264 1 057 016

Likemannsamling 108 112 107 712 111 265

Fagkonferanse 108 112 107 712 111 265

Profilering 108 112 107 712 111 265

Administrasjon 2 648 750 2 638 943 2 725 988

5 405 612 5 385 598 5 563 241

Note nr. 17 Artsinndeling   
INNTEKTER REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019 REGNSKAP 2018

Tilskudd offentlige 8 113 810 7 300 000 7 360 817

Tilskudd  andre 5 531 683 4 600 000 2 334 680

Gaver og bidrag 209 587 200 872 115 065

Andre inntekter 4 537 895 2 992 600 9 127 702

Sum Inntekter 18 392 975 15 093 472 18 938 264

KOSTNADER

Varekostnader 126 594 204 500 322 686

Lønnskostnader 5 467 924 5 457 598 5 642 756

Avskrivning 202 622 300 000 249 669

Andre driftskostnader 10 801 934 10 624 650 10 599 495

Kontante bidrag 3 592 194 1 220 000 2 164 074

Sum kostnader 20 191 268 17 806 748 18 978 680

Driftsresultat -1 798 293 -2 713 277 -40 416

Finansinntekter 26 034 7 000 2 374

Verdvurdering finansielle omløpsmidler 15 893 630 6 065 189 0

Finanskostnader 61 968 2 000 3 841

Netto finansposter 15 857 696 6 070 189 -1 467

Årsresultat 14 059 403 3 356 913 -41 884

DISPONERING AV RESULTAT

Overført til/fra FK m/selvpål. restr. -3 687 983 3 005 317

Overført til/fra nenen formålskapital -10 371 420 3 470 207

Sum disponert -14 059 403 464 890
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Uavhengig revisors beret ning
Til  årsmøt et  i Cerebral Parese-Foreningen

Ut t alelse om revisj onen av årsregnskapet

Konklusj on

Vi har revidert  årsregnskapet  t i l  Cerebral Parese-Foreningen.

Årsregnskapet  best år av:

· Balanse per 31.  desember
2019

· Akt ivit et sregnskap for 2019

· Not er t i l  årsregnskapet ,

herunder et  sammendrag av

vikt ige regnskapsprinsipper.

Et t er vår mening:

Er årsregnskapet  avgit t  i samsvar med lov og forskrif t er

og gir et  ret t visende bilde av foreningens f inansiel le

st i l l ing per 31.  desember 2019,  og av det s result at er for

regnskapsåret  avslut t et  per denne dat oen i samsvar med

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gj ennomført  revisj onen i samsvar med lov,  forskrif t  og god revisj onsskikk i Norge, herunder

de int ernasj onale revisj onsstandardene Int ernat ional St andards on Audit ing (ISA-ene).  Våre

oppgaver og pl ikt er i henhold t i l  disse st andardene er beskrevet  i Revisors oppgaver og pl ikter ved

revisj on av årsregnskapet . Vi er uavhengige av foreningen sl ik det  kreves i lov og forskrif t ,  og har

overholdt  våre øvrige et iske forpl iktelser i samsvar med disse kravene. Et t er vår oppfat ning er

innhent et  revisj onsbevis t i lst rekkel ig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusj on.

Annen informasj on

Ledelsen er ansvarl ig for annen informasj on.  Annen informasj on best år av årsberet ningen.

Vår ut t alelse om revisj onen av årsregnskapet  dekker ikke annen informasjon,  og vi at t est erer ikke

den andre informasj onen.

I forbindelse med revisj onen av årsregnskapet  er det  vår oppgave å lese annen informasjon

ident if isert  ovenfor med det  formål å vurdere hvorvidt  det  forel igger vesent l ig inkonsistens mel lom

annen informasj on og årsregnskapet ,  kunnskap vi har opparbeidet  oss under revisj onen, el ler

hvorvidt  den t i lsynelat ende inneholder vesent l ig fei l informasj on.

Dersom vi,  på bakgrunn av arbeidet  vi har ut ført ,  konkluderer med at  disse andre opplysningene

inneholder vesent l ig fei l informasj on,  er vi pålagt  å ut tale oss om det t e.  Vi har ingent ing å

rapport ere i så henseende.

St yret  og daglig leders ansvar for årsregnskapet

St yret  og daglig leder (ledelsen) er ansvarl ig for å ut arbeide årsregnskapet  i samsvar med lov og

forskrif t er,  herunder for at  det  gir et  ret t visende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarl ig for sl ik intern kont rol l  som den f inner nødvendig

for å kunne ut arbeide et  årsregnskap som ikke inneholder vesent l ig fei l informasj on,  verken som

følge av misl ighet er el ler ut i lsikt ede feil .
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BDO AS,  et  norsk aksj eselskap,  er delt aker i BDO Int ernat ional Limit ed, et  engelsk selskap med begrenset  ansvar,  og er en del av det  int ernasj onale net t verket  BDO,
som best år av uavhengige selskaper i de enkelt e land. Foret aksregist eret :  NO 993 606 650 MVA.

Ved ut arbeidelsen av årsregnskapet  må ledelsen t a st andpunkt  t i l  foreningens evne t i l fort sat t  drif t

og opplyse om forhold av bet ydning for fort sat t  drif t . Forut set ningen om fort sat t  drif t  skal legges t i l

grunn så lenge det  ikke er sannsynl ig at  virksomhet en vil  bl i  avviklet .

Revisors oppgaver og pl ikt er ved revisj onen av årsregnskapet

Vårt  mål er å oppnå bet ryggende sikkerhet  for at  årsregnskapet  som helhet  ikke inneholder

vesent l ig fei l informasjon,  verken som følge av misl ighet er eller ut i lsikt ede f eil ,  og å avgi en

revisj onsberetning som inneholder vår konklusj on. Bet ryggende sikkerhet  er en høy grad av

sikkerhet ,  men ingen garant i for at  en revisj on ut ført  i samsvar med lov,  forskrif t  og god

revisj onsskikk i Norge, herunder ISA-ene,  al lt id vi l  avdekke vesent l ig fei l informasjon som eksist erer.

Feil informasj on kan oppst å som følge av misl ighet er eller ut i lsikt ede feil .  Feil informasj on bl ir

vurdert  som vesent l ig dersom den enkelt vis el ler samlet  med rimel ighet  kan forvent es å påvirke

økonomiske beslut ninger som brukerne foret ar basert  på årsregnskapet .

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og pl ikt er vises det  t i l :

ht t ps:/ / revisorforeningen.no/ revisj onsberet ninger

Ut t alelse om andre lovmessige krav

Konklusj on om årsberet ningen

Basert  på vår revisj on av årsregnskapet  som beskrevet  ovenfor,  mener vi at  opplysningene i

årsberet ningen om årsregnskapet  og forut set ningen om fort sat t  drif t  er konsist ent e med

årsregnskapet  og i samsvar med lov og forskrif t er

Konklusj on om regist rering og dokument asj on

Basert  på vår revisj on av årsregnskapet  som beskrevet  ovenfor,  og kont rol lhandl inger vi har funnet

nødvendig i henhold t i l  int ernasjonal st andard for at t est asj onsoppdrag (ISAE) 3000

«At t est asj onsoppdrag som ikke er revisj on el ler forenklet  revisorkont rol l av historisk f inansiell

informasj on», mener vi at  ledelsen har oppfylt  sin pl ikt  t i l  å sørge for ordent l ig og oversikt l ig

regist rering og dokument asj on av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Tommy Benum

st at saut orisert  revisor

(elekt ronisk signert )
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