
Vedtak i sentralstyret 25.03.2021: 

Sak 19/21 – Tilskuddsordning for 2021  
 

Saksframstilling: 
Hvert år, etter at årsmøtene er avholdt, kan fylkeslagene søke økonomisk støtte fra CP-foreningen 

nasjonalt. I de siste årene har vi hatt to tilskuddsordninger, en vi har kalt «etablert» og en vi har kalt 

«ny». Retningslinjene for begge ordningene, som er godkjent av sentralstyret, finner dere her: 

https://www.cp.no/om-oss/cp-skolen/ 

 

Målsetningen for den etablerte søknadsordningen har vært å gi støtte med utgangspunkt i de 

vedtatte årsmøtepapirene til fylkeslagene. Som utgangspunkt for tildelingen har CP-foreningen 

nasjonalt sett på aktivitetsnivået som er beskrevet i henholdsvis årsberetningen, arbeidsplanen og 

budsjett. I tillegg har vi sett på antall medlemmer, reiseavstander og hvilke likepersonsaktiviteter 

som er blitt rapportert inn i løpet av fjoråret. 

Målsetningen for den nye søknadsordningen har vært å gi støtte til prosjekter og aktiviteter som 

støtter opp de nasjonale målsetningene. Intensjonen med ordningen har vært å oppnå mer 

samhandling mellom organisasjonsleddene og en felles måloppnåelse. 

Året 2020 har vært et veldig spesielt år og aktiviteten har vært mye lavere enn ellers pga. 

Koronapandemien. Det ser dessverre ut som om 2021 også vil bli et krevende år med tanke på å få 

gjennomført alle de aktivitetene fylkeslagene ønsker og har planlagt. 

 

Sekretariatet ser det ikke som hensiktsmessig å legge opp til den samme tilskuddsordningen i 2021 

som i 2020. Det har heller ikke BUFDIR gjort når det gjelder tilskuddet til organisasjoner for 

funksjonshemmede for 2021, altså statsstøtteordningen til CP-foreningen nasjonalt. Som 

utgangspunkt for utmålingen av støtte har de brukt 2019 som grunnlagsår for både 2020 og 2021. Vi 

har dermed ikke rapportert inn likepersoner og likepersonsaktiviteter for 2020 til myndighetene. 

 

Sekretariatet foreslår derfor ikke å legge opp til en omfattende søknadsprosess i 2021. Vi foreslår å 

utbetale det samme beløpet til hvert av fylkeslagene i 2021 som vi gjorde i 2020. Forutsetningen for 

å få utbetalt støtte, er likevel at alle årsmøtepapirer er godkjent av årsmøtet og at regnskapet er 

godkjent av revisor.  

 

Vedtak: 

Tilskudd til fylkeslagene gis med det samme beløp som i 2020, under forutsetning av at alle 

årsmøtedokumenter er godkjente av årsmøtet. 

 

 

 

https://www.cp.no/om-oss/cp-skolen/

