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 Fra 2014 er det et nytt regelverk for 

driftstilskudd til funksjonshemmedes 

organisasjoner 

 Nytt regelverk åpner for at flere grupper som 

organiserer mennesker med sjeldne diagnoser 

kan motta tilskudd  
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 Regelen er at: 

- Organisasjonen må ha minst 250 betalende 

medlemmer og medlemmer med 

bostedsadresse i minst fem fylker  

 Unntaket er: 

- Det gis unntak fra disse krava ovenfor 

organisasjoner som organiserer personer 

med sjeldne diagnoser  
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Organisasjoner som hovedsakelig har personer med 
sjeldne diagnoser som sitt rekrutteringsgrunnlag, og 
dermed sannsynligvis aldri vil oppfylle kravet til 
antall medlemmer og antall fylker med medlemmer 
jf. andre ledd ovenfor, har dispensasjon fra disse 
kravene. 
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 Andre forutsetninger: 

- Organisasjonens medlemsmasse må i 

overveiende grad bestå av personer med 

nedsatt funksjonsevne og/eller deres 

pårørende  

- Organisasjonen må drives på et ideelt og 

ikke-kommersielt grunnlag  

- Organisasjonen må ha en medlemsbasert, 

demokratisk oppbygning  
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 Andre forutsetninger: 

- Organisasjonen må ha eksistert i to år og 

må kunne dokumentere dette gjennom 

årsmelding og revidert årsregnskap for de 

siste to årene førsøknadsåret 

- Organisasjonen må ha 

organisasjonsnummer – være registrert i 

Enhetsregisteret i Brønnøysund 
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Søknadsfrister   

 Frist for søknad for 2014: 

- Innen 15. mars (i praksis 17. mars).  

- Alle organisasjonene, både nye og gamle i  

    tilskuddsordningen, må søke om støtteberettigelse. 

 

 Frist for søknad 2015  

     -   Innen 15. september 2014 
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For mer informasjon   

 Tilskuddsordningen forvaltes av  

    Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

   (Bufdir) 

 

All informasjon ligger på Bufdirs nettsider: 

http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/funksjonshemmede/ 
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