
 
Til foreningene 

Utlysning av aktivitetstilskudd 2019  
Alle lokal- og fylkesforeninger oppfordres til å sende inn søknader. Tilskuddet gjelder tiltak som 
gjennomføres i løpet av 2019. 

 

Det kan for eksempel gis støtte til følgende tiltak: 
• Likepersonsarbeid (prioriteres)  

For eksempel besøkstjeneste, samtalegrupper eller annen ulønnet, organisert 
erfaringsutveksling mellom personer med parkinson eller mellom pårørende. 

• Tiltak for å nå ut til medlemmer som ikke ellers deltar i lokale aktiviteter eller møter 
• Tiltak for yngre med parkinson 
• Tiltak for personer med parkinson pluss 
• Tiltak for å nå ut til personer som bor alene 
• Tiltak for personer som har gjennomgått DBS operasjon 
• Treningsgrupper og andre tiltak med fokus på fysisk aktivitet 
• Hjernetrim (for eksempel quiz) 
• Lokale medlemsblader  
• Tiltak som ellers styrker organisasjonen  

 

Det gis ikke støtte til:  
• rent sosiale samlinger som for eksempel julebord, bussturer og omvisninger 
• tiltak med store reiseutgifter som for eksempel helsereiser 
• det som regnes som normal foreningsdrift, som for eksempel årsmøter og styremøter 
• møter med foredrag ved fagpersoner  

 
Søknader skal inneholde: 
- Ett utfylt søknadsskjema for hvert tiltak det søkes om  
- Ett utfylt skjema for aktivitetsplan 

Vedlegg aksepteres, men er mest aktuelt i form av møte-/aktivitetsprogrammer.  

Ta kontakt med forbundskontoret dersom dere trenger hjelp til utfylling. Det vil ikke gis midler til tiltak 
som ikke inneholder fullstendig budsjett i søknaden for hvert tiltak.  

 

Eksempler på utgifter aktivitetsmidlene  
kan dekke: 
• Annonsering for å nå ut til flere/nye 
• Lokalleie 

Eksempler på utgifter aktivitetsmidlene ikke 
kan dekke: 
• Honorarer 
• Bevertning 
• Innkjøp av utstyr 



 
 
Aktivitetsplan 
I tillegg til søknader om enkelttiltak, skal det sendes ved en aktivitetsplan som viser alle foreningens 
planlagte tiltak for 2019 (også de det ikke søkes støtte til). Denne gir i seg selv et tilskudd på inntil kr. 
3000.  

NB! Også foreninger som ikke ønsker å sende inn søknader, kan sende inn en aktivitetsplan for 2019 
innen 1. mars og motta inntil kr 3000 for dette. 

 

Medlemsblad 
Det gis støtte på inntil kr. 5000 til medlemsblader på minimum 4 sider x 4 utgaver i året. Man kan få 
redusert tilskudd til medlemsblad hvis man har færre utgivelser og antall sider. Eksempel på 
medlemsblad bør ettersendes som vedlegg til søknaden.  
 

Øvrige retningslinjer 
Søknaden må inneholde opplysninger som gjør det mulig å vurdere tiltaket opp mot 
tilskuddsordningens formål, og et budsjett for hvert tiltak som gjør det mulig å vurdere kostnader opp 
mot innhold. Derfor er det viktig å forklare organisering, spesielle forhold og eventuelt 
programinnhold, samt antall deltakere, periode og antall dager med aktivitet.  

Budsjettet, som må vise hva som gir kostnader ved tiltaket, må være realistisk og i samsvar med 
anslått antall aktivitetsdager og antall deltakere. 

Det forutsettes at det opplyses om egenandeler i budsjettet. 

 

Viktige datoer 

1. mars  Søknadsfrist 

5. april   Tilsagnsbrev og egenerklæringsskjemaer* sendes til foreningene 

1. mai   Frist for innsending av egenerklæring 

1. oktober  Frist for å melde fra om endringer i tiltak som har mottatt støtte 

31. desember  Tiltaket må være avsluttet 

1. feb. 2020  Endelig frist for rapportering av tildelte midler 

 
*Egenerklæringsskjema: bekreftelse på at mottatt midler benyttes i samsvar med innvilgede søknad. 

 

 



 
Rapportering av tiltak  
Foreningene kan bli bedt om å sende enkle rapporter for andre tiltak i tillegg til de det er søkt om, 
dersom slik dokumentasjon har betydning for forbundets samlede søknad/rapport til Bufdir. 
Tilskuddet forbundet mottar fra Bufdir baserer seg spesielt på likepersonsaktiviteter.  
 
Det må føres eget regnskap for tiltakene det søkes om, slik at det kan rapporteres om eventuelle 
restmidler. Restbeløp må tilbakebetales. Utvalget kan be om å få regnskap ettersendt. Mer 
informasjon om rapportering sendes ved tildeling.  
 

Søknadsskjema ligger på forbundets hjemmeside under «om forbundet» og «for tillitsvalgte».  

Mal til aktivitetsplan ligger vedlagt i mail.  

 

Husk å budsjettere med inntekt fra Funkis  

Tiltak som varer i til sammen 8 timer eller mer, og som har utgifter på minst kr 400, kvalifiserer til 
støtte fra Funkis. Hvis dette er tilfelle, skal det budsjetteres med en inntekt fra Funkis på kr 80 per time. 
Dette gjelder også tiltak som kommer opp i over 8 timer når flere aktivitetsdager slås sammen.  

Eksempel: Trimgruppe møtes 10 ganger i løpet av høsten, med 2 timer trim/erfaringsutveksling per 
gang. Dette gir 20 timer og en budsjettert inntekt fra Funkis på kr 1600.   

Ved spørsmål om Funkis kontakt Zara Akhtar: zara.akhtar@parkinson.no/22 00 83 04. 

 

Skjema 
For å gjøre arbeidet til likepersonsutvalget som vurderer innkomne søknader overkommelig og 
rettferdig, må alle søknader følge den samme malen. Ønsker om endringer i malen kan spilles inn til 
linda.vik@parkinson.no.   

Det er ønskelig at det er kun én person fra styrene som sender inn alle søknadene på vegne av 
foreningen.  

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp i søknadsprosessen. 

 

Med vennlig hilsen  

Likepersonsutvalget 

v/Norges Parkinsonforbund 
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