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Høringssvar om forskrifter til nye stimuleringsordninger for idrett og 
frivillighet 
 

Norges Parkinsonforbund støtter forslagene, og gir her innspill til stimuleringsordningen 
for frivillighetssektoren. 

 

Norges Parkinsonforbund har, som flere organisasjoner, hatt økte driftsutgifter på grunn av 
koronaepidemien. Slike driftsutgifter er vanskelig å dekke inn gjennom ulike 
tilskuddsordninger med nye prosjekter som formål. 

Norges Parkinsonforbund har 46 fylkes- og lokalforeninger ledet av tillitsvalgte som selv har 
parkinson eller er pårørende. De fleste av våre tillitsvalgte er over 60 år, og flere har 
sykdomssymptomer som kan gjøre det vanskelig å bruke data eller å lære seg nye ting.  

De fleste som har parkinson er i aldersgruppene som etter FHIs definisjoner har økt risiko 
med tanke på koronavirus.  

Norges Parkinsonforbund opplever en stor etterspørsel i denne perioden etter opplæring i 
digitale verktøy. Ved de fleste digitale møter, er det behov for å ha flere ansatte tilgjengelige 
for å hjelpe til med påkoblinger, spørsmål, med mer. Ved større møter, som landsmøtet, ser 
vi oss nødt til å leie inn eksterne firmaer for hjelp til gjennomføring. Vi har også leid inn 
eksterne aktører for å gjennomføre opplæring i Teams og andre digitale verktøy. For tiden er 
det årsmøter, og mange nye tillitsvalgte kommer inn. Dette skaper behov for nye kurs. 

Parkinsons sykdom og annen parkinsonisme medfører ofte utfordringer knyttet til taleevnen. 
Mange får svak og utydelig tale. Ettersom alderssnittet er høyt, har vi vanligvis også flere 
deltakere som har hørselsutfordringer. Ved fysiske møter har vi brukt mikrofoner som 
sendes rundt i møterommet. Ved digitale møter har vi behov for å gå til innkjøp av headset 
som kan sendes til styremedlemmer og landsmøtedelegater. Dette medfører betydelige 
ekstrakostnader. 
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For å bedre tilgjengelighet av informasjonsmøter og -videoer, har vi behov for teknisk 
bistand til for eksempel streaming, klipping og teksting. 

 

Norges Parkinsonforbund stiller seg positiv til en tilskuddsordning med enkel 
søknadsutfylling, rask behandling og lite omfattende rapportering dersom dette kan la seg 
gjøre.  

 

Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre møter, besøkstjeneste , 
samtalegrupper og annet likepersonsarbeid. Disse aktivitetene utgjør deler av grunnlaget for 
driftstilskudd til organisasjonen. Frafall av lokal og frivillig aktivitet medfører dermed for oss 
lavere driftsinntekter fra Bufdir i tilskuddsårene som kommer to år etter grunnlagsår med lav 
aktivitet. Her håper vi at departementene kan samarbeide for å hindre at 
koronasituasjonen får konsekvenser for driftsinntekter for frivillige organisasjoner i de 
kommende år. 
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