Retningslinjer for TRT-midler
Tilretteleggingsmidler (TRT) er statlige voksenopplæringsmidler som fordeles fra
studieforbundene til tilhørende organisasjoner. NRFs forbundskontor har ansvar for å
forvalte og fordele TRT-midlene til alle ledd i Norsk Revmatikerforbund.
TRT-midlene skal fordeles ut til fylkeslag, BURG og diagnosegrupper, og være et tilskudd til
kursvirksomhet og aktivitet. Disse retningslinjene er utviklet for å gi bedre forutsigbarhet for
søkere, samt gi føring på hvordan TRT-midler skal fordeles internt.
Lokallag søker, og får tildelt TRT midler direkte fra FUNKIS, etter egne bestemmelser. Pdd
gjelder følgende: lokallag kan søke om inntil kr. 3000,- i TRT-midler.

1. Generelle Retningslinjer
TRT-midlene som fordeles internt skal gå til kursvirksomhet eller aktiviteter gjennomført av,
fylkeslag, diagnosegrupper og BURG.
1.1 TRT-midlene skal knyttes til merkostnader ved å arrangere eller legge til rette for
at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i opplæring.
1.2 Tilskudd kan ikke benyttes til full finansiering av opplæring.
1.3 Kursene som gis TRT-midler må oppfylle de til enhver tid gjeldende kravene fra
FUNKIS.
1.4 Temaene i NRFS vedtatte handlingsplan skal være veiledende for utdeling av TRTmidler

2. Søknad om TRT-midler
2.1 Søknadsskjema lagt ut på verktøykassen på www.revmatiker.no skal fylles ut
fullstendig, med korrekt informasjon. Ingen felter skal stå tomme. Søknadsskjema
finnes i Word og Excel (nytt 2019)
2.2 Søknadsskjema skal sendes inn elektronisk, på epost til kontaktperson i NRFs
Forbundskontor som står oppgitt på nettsiden.
2.3 Husk å fylle ut oppsummering av alle kursene, med totalt antall timer, kurs,
deltagere og utgifter. I Word må dette gjøres manuelt på side 1 i
søknadsskjemaet, og i Excel summeres dette automatisk.
2.4 Søknaden skal fylles ut elektronisk – ikke med håndskrift.
2.5 Søknaden trenger ikke signatur, men den som fyller ut søknaden skal bekrefte at
søknaden er i tråd med fylkeslagets, diagnosegruppens eller BURGs planer.

3. Fordelingskriterier
Søknader om tildeling av TRT-midler vil bli vurdert ut ifra følgende kriterier:
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3.12.

Hvert kurs må følge kursplan godkjent av FUNKIS
Tema for kurset skal gjenspeile kompetanseheving i tråd med formålet til
FUNKIS (se tekstboks).
Antall kurstimer
Antall planlagte kurs
Antall kursdeltagere
Navnet på kurset skal være dekkende beskrivelse for innholdet
Søknadene vurderes etter behov for tilrettelagt reise og opphold.
Målgruppe for kurset (medlemmer, tillitsvalgte, styret, fylket, lokallag)
Variasjon og bredde i samlet kursvirksomhet styrker søknaden
Hvert kurs/arrangement i søknaden vurderes enkeltvis
Behov for spesielle fasiliteter (basseng, sal, aktiviteter til BURG etc)
Hva ble søkt om, gjennomført og rapportert foregående år.

Formålsparagrafen til Funkis:
Funkis skal arbeide med voksenopplæring for mennesker med nedsatt funksjonsevne og
deres pårørende. Voksenopplæringen skal være et redskap i en læringsprosess som i størst
mulig grad fører til mestring av de fysiske, psykiske og sosiale utfordringene for mennesker
med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. Opplæringens hovedmål er å øke livskvalitet
og mestring for den enkelte, og utvikle og synliggjøre kompetansen i forhold til annen
utdanning og arbeidsliv. Opplæringen skal bidra til inkludering og større deltakelse i samfunn
og kulturliv.

