
 

 

Norsk Revmatikerforbund ble stiftet av pasientene selv i 1951. I 
dag er vi en av Norges største interesse- og brukerorganisasjon 
med om lag 35 000 medlemmer. Én av fem har en sykdom 
relatert til muskel- og skjelett. Vi jobber med forskning for å 
løse sykdomsgåten, behandling og rehabilitering. Vi hjelper alle 
til bedre livskvalitet, mestring av sykdommen og deltakelse i 
samfunnet. Sammen for et friskere liv! 
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Høringsuttalelse - Budsjett for fylkeskommunen 2023 til 2026 

 

Angående forslag til avvikling av driftstilskuddet «Tilskudd til foreninger for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne»  

Fylkeskommunen foreslår å avvikle tilskuddsordningen i sin helhet for hele budsjettperioden, som 
innsparingstiltak. Norsk Revmatikerforbund Hedmark (NRF Hedmark) reagerer sterkt på den 
foreslåtte avviklingen. Tilskuddet er et viktig bidrag til drift av organisasjoner for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. 

Organisasjonene for mennesker med funksjonsnedsettelser arbeider spesielt for å rekruttere og 
styrke brukermedvirkningen og likepersonsarbeidet. Brukermedvirkning er en plikt og en rettighet i 
helselovgivningen. 

Som i alt annet frivillig arbeid er organisasjonene for mennesker med funksjonsnedsettelser, 
avhengig av en administrasjon. En del av kostnadene ved dette, dekkes gjennom 
medlemskontingent. Vi kan ikke bare øke egenfinansieringen gjennom økt medlemskontingent eller 
deltakeravgift, da mange av våre medlemmer ikke har økonomi til dette grunnet sin helse. For å 
kunne opprettholde et godt og stabilt tilbud og aktiviteter over tid, er vi derfor avhengig av tilskudd. 
En fjerning av tilskuddet vil medføre reduksjon i aktiviteter. 

I den verbale delen til fylkesbudsjett for 2023-2026 står det: 

«Fylkeskommunen skal støtte opp under aktivitet og tiltak som særlig legger vekt på 
mangfold, inkludering og redusere barrierer for deltakelse i fysiske aktiviteter.» 

Videre står det under «En sterk og engasjert frivillig sektor»: 

«Fylkeskommunen vil styrke frivillig sektor gjennom gode tilskuddsordning, samt gjennom 
å skape nettverk og møteplasser for kompetanse- og erfaringsdeling.» 
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I Regional plan for det inkluderende Innlandet fremheves også viktigheten av frivilligheten, og at lag 
og foreninger er viktige bidragsytere for inkludering og fellesskap i lokalmiljøet.  

 

I årene fremover vet vi at det ikke vil være nok helsepersonell i helsetjenestene, og at frivilligheten vil 
være et viktig supplement til det offentlige. Frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og 
inkludering og gir folk i alle aldre anledning til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap. 
Vi blir derfor svært skuffet om midlene til frivilligheten strykes.  

Med dette vil NRF Hedmark sterkt oppfordre til å beholde tilskuddet for kommende 
økonomiperiode. 

 

 

Om Norsk Revmatikerforbund Hedmark Fylkeslag. 

En av 4 nordmenn har en sykdom relatert til muskel- og skjelettsystemet. Mer enn 300 000 av disse 
har en revmatisk diagnose. Muskel- og skjelettplager er den viktigste årsaken til at arbeidstakere er 
sykmeldte eller uføre.  

NRF Hedmark har mer enn 1300 medlemmer, og er basert på frivillighet. Vi har som mål å forebygge 
og bekjempe revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager. Dette gjøres i samarbeid med 
offentlige helsetjenester og andre. Fylkeslaget tilrettelegger og gjennomfører kurs, arrangementer og 
tiltak for den enkelte diagnosegruppe og driver aktivt arbeid for å opprette, støtte og rekruttere til 
lokallag og deres aktivitet. Det arbeides aktivt for brukerrepresentasjon og likepersonsarbeid. I tillegg 
gjennomføres det kurs og godkjenning av aktivitetsveiledere, mosjonskontakter, instruktører og 
livreddere både regionalt og lokalt. For mennesker med revmatiske diagnoser og muskel- og 
skjelettplager, er tilpasset trening og aktivitet viktig. 

 
 

 

Med hilsen 
Norsk Revmatikerforbund Hedmark Fylkeslag  

 
Stine Wasenius Dahl       Hege Rismoen 
Fylkesleder        Fylkessekretær  
  


