
 
 

Oslo, 24. september 2022 

Til  

Lokallagene 
Faglig råd 
Sentralstyrets medlemmer 
Ressursgruppen for mennesker med ASD 

 
 
 

INNKALLING	TIL	LANDSMØTE	22.	OKTOBER	2022	
Det innkalles med dette til landsmøte i Autismeforeningen i Norge. Landsmøtet 
avholdes på Quality Hotel Tønsberg lørdag 22. oktober kl. 09.00 – 17.00. 

Dagsorden og sakspapirer ligger vedlagt. Sakspapirene vil også legges ut på 
hjemmesiden.  

 
 

TALERETT, FORSLAGSRETT OG STEMMERETT 
Stemmerett på landsmøtet fordeles slik: 

• Sentralstyret (6 stemmer) 
• Hvert lokallag (19 stk.) har 3 stemmer, som kan benyttes av én representant 
• Ressursgruppen for voksne med ASD har 2 stemmer  

   Alle stemmeberettigede har tale- og forslagsrett. 

   Medlemmene i AiN kan delta som observatører. 
 

Sentralstyret har ikke stemmerett i spørsmål som gjelder årsmelding og regnskap. Hver       
representant kan kun avgi stemme på vegne av ett av de fora vedkommende representerer. 

 
Representanten har kun stemmerett ved innlevering av fullmakt underskrevet av leder og ett 
annet medlem fra det styret, rådet eller utvalget vedkommende represen 
 
Vel møtt! 

 
 

Vennlig hilsen 

Autismeforeningen i Norge 

 
 

Annette Drangsholt (s.) Elin Maria Lilloe-Wall (s.) 

leder daglig leder



	

	

	
	

DAGSORDEN	LANDSMØTE	22.	OKTOBER	2022	

SAK	01-2022:	Åpning	av	landsmøtet	

SAK	02-2022:	Godkjenning	av	delegatenes	fullmakter	

SAK	03-2022:	Valg	av	møteleder	

SAK	04-2022:		Valg	av	2	protokollførere	

SAK	05-2022:		Valg	av	2	stemmeberettigede	delegater	til	å	underskrive	protokollen	

SAK	06-2022:	Godkjenning	av	innkalling	

SAK	07-2022:	Godkjenning	av	saksliste	og	dagsorden	

SAK	08-2022:	Valg	av	tellekorps	på	3	medlemmer	

	
SAK	09-2022:	AiNs	årsmeldinger	i	landsmøteperioden	

A. Årsmelding	2020	(til	orientering,	vedtatt	på	landsmøtet	i	2021)	
B. Årsmelding	2021	
	

SAK	10-2022:	Revidert	regnskap	med	status	for	hvert	kalenderår	i	landsmøteperioden	
A. Revidert	regnskap	2020	(til	orientering,	vedtatt	på	landsmøtet	i	2021)	
B. Revidert	regnskap	2021	

	

SAK	11-2022:	Revisors	beretning	

A. 	Revisors	beretning	2020	(til	orientering,	vedtatt	på	landsmøtet	i	2021)	
B. Revisors	beretning	2021	

	

SAK	12-2022:	Kontrollkomiteens	rapport	

SAK	13-2022:	Fastsettelse	av	kontingent	for	de	to	neste	kalenderår	

SAK	14-2022:	Fastsettelse	av	strategiplan	
	
SAK	15-2022:	Innkomne	saker:	

A. Akershus	-	Mangfoldsplakaten	
B. Akershus	–	Treff	for	voksne	med	ASD	
C. Akershus	–	Styreansvarsforsikring	



	

	

	
	

D. Akershus-	Våre	lokaler	
E. Nordland	–	Valg	i	lokallag	
F. Østfold-	Begrepsbruk	
G. Østfold	–	Begrepsbruk	
H. Østfold-	Begrepsbruk	
I. Østfold-	Logo	
J. Østfold	-	autistisk	utbrenthet	
K. Vestfold	–	Kontingent		
L. Vestfold	–	Sidemedlemskap	
M. Vestfold	–	Ung	medlem	
N. Sogn	og	Fjordane	-	vedtektene	§	18	

	
	
	
SAK	16-2022:	Valg	av	vertskap	for	kommende	Landsmøte	
	
	
SAK	17-2022:	Valg	

A. Sentralstyre	
B. Faglig	råd	
C. Ressursgruppen	for	voksne	med	ASD	
D. Valgkomité	
E. Kontrollkomité	
F. Revisor	
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ÅRSMELDING 2020

Godkjent på landsmøtet i 2021
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INNLEDNING 
Autismeforeningen i Norge (AiN) er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose 
(ASD), foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte.  

Året har i stor grad vært preget av situasjonen knyttet til covid-19. Dette har gjort at mange 
arrangementer har blitt avlyst eller utsatt. 

8. februar ble NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og og til personer
med Tourettes syndrom overlevert helseminister Bent Høie. 2020 var planlagt til å bli et travelt år der
AiN aktivt skulle jobbe interessepolitiske for å informere om dagens situasjon og jobbe for forslag for
hvordan tjenestene må forbedres. AiN leverte høringssvar, og som mye annet ble videre arbeid med
NOUen utsatt på grunn av covid-19 situasjonen.

Sentralstyret og administrasjonen har hatt fokus på medlemsoppfølging og kartlegging av 
utfordringer knyttet til smittevernsrestriksjoner gjennom blant annet webinar og 
medlemsundersøkelser. I tillegg har det vært fokus på organisasjonsutvikling og arbeid med 
foreningens vedtekter.  

MEDLEMSUTVIKLING 
I 2020 hadde AiN 6131 betalende medlemmer. Dette er en økning på 192 medlemmer siden 2019. 

NØKKELTALL 
Foreningen har en solid økonomi. De største inntektene til foreningen kommer som tilskudd fra 
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, medlemskontingenten og 
momskompensasjon.  

Enkelte budsjettposter er overskredet i 2020, mens andre er overbudsjettert. Resultatet ble et 
overskudd på 673 493,-. Det ble det overført kr. 1 499 724,- til fylkeslagene.  
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ORGANISASJONSMESSIGE FORHOLD 
Landsmøtet 2020 ble utsatt til 2021 med henvisning til nasjonale retningslinjer for avvikling av slike 
arrangementer begrunnet i restriksjoner knyttet til covid-19. Det har derfor ikke blitt gjennomført 
nytt valg i 2020. Funksjonstiden til medlemmene i Sentralstyret, Faglig råd, Kontroll- og klageutvalget, 
Ressursgruppen for voksne med ASD og valgkomiteen, er prolongert tilsvarende. 

SENTRALSTYRET 
Sentralstyrets har etter Landsmøtet i april 2018 følgende sammensetning: 

Annette Drangsholt, leder 
Joachim Svendsen, nestleder 
Monica Samland Lund, styremedlem 
Vibeke Jacobsson Gardsten, styremedlem 
Åslaug Kalstad, styremedlem 
Judy Rafaelsen, styremedlem 

Allis Aresdatter og Roger L Rishaug har fått permisjon fra sentralstyret i 2020. 

FAGLIG RÅD 
Niels Petter Thorkildsen, psykologspesialist 
Magne Brun, advokat 
Kristin Åsen Kramås, advokat 
Beate Bergsli, vernepleier 
Eva Christensen, spesialpedagog 
Ellen Gjesti, spesialpedagog 
Bente Strømsvåg, vernepleier 

Allis Aresdatter har vært sentralstyrets representant. 
Trude Stenhammer har vært administrasjonens kontaktperson. 

RESSURSGRUPPEN FOR VOKSNE MED ASD
Hege Nerstad Gundersen 
Anna Cecilie Saur 
Truls Simon Halbakken 
Pål Munch-Ellingsen 

Ellen Støa har vært administrasjonens kontaktperson. 

KONTROLL- OG KLAGEUTVALGET (KKU) 
Ståle Tangen, leder 
Elin Rønningen 
Sissel Nilssen 
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VALGKOMITEEN

Terje Kristiansen, Buskerud 
Jan Kopperud, Oppland 
Rita Kirkbak, Østfold 
Torill Nordås (varamedlem), Nordland 

ADMINISTRASJONEN

Administrasjonen har bestått av: 

Tove Olsen: Daglig leder (sluttet 31. mai 2020)  
Elin Maria Lilloe-Wall: Fungerende daglig leder (fom. 1. juni 2020) 
Trude Stenhammer: Fagkonsulent  
Jarle Johannessen: Fagkonsulent (sluttet 31. oktober 2020) 
Ellen Støa: Veileder  
Janicke Mathisen: Administrasjonskoordinator fra Orgservice AS 

Autismeforeningen har fortsatt samarbeidet med Orgservice AS, og kjøper administrativ/merkantile 
tjenester samt daglig ledelse fra Orgservice AS.  

FYLKESLAG 
Autismeforeningen i Norge har 19 fylkeslag i alle landets fylker. Fylkeslagene drives på frivillig basis. 
2020 har vært et spesielt krevende år grunnet restriksjoner knyttet til covid-19. Dette har medført at 
det i mange tilfeller har vært vanskelig å gjennomføre års- og medlemsmøter, samt aktiviteter for 
medlemmene. Sentralstyret setter stor pris på det arbeidet som er blitt lagt ned i fylkeslagene i et år 
som har vært spesielt krevende.  

Fylkeslagene har egne årsmøter og årsmeldinger. 

VIRKSOMHETEN I ORGANISASJONEN 

SENTRALSTYREMØTER 2020 
Sentralstyret har hatt 10 sentralstyremøter i 2020, og flere arbeidsmøter i forbindelse med høringer. 
Arbeidsutvalget (AU) møtes mellom sentralstyremøtene. Mellom møtene er det tett kommunikasjon 
pr e-post, sms og telefon mellom styreleder og daglig leder, AU og resten av styremedlemmene. AU 
består av leder Annette Drangsholt, nestleder Joachim Svendsen og økonomiansvarlig Monica 
Samland Lund. 
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LANDSMØTET 2020 
Landsmøtet var i utgangspunktet planlagt 25.-26. april 2020. Grunnet restriksjoner knyttet til covid-
19, ble dette utsatt. Landsmøtet vil bli gjennomført 24.-25. april 2021. 

LEDERMØTE 2020 
Ledermøtet ble avholdt 21. november. Grunnet restriksjoner knyttet til covid-19 ble ledermøtet 
avholdt på den digitale plattformen Zoom.  

FAGLIG RÅD

Faglig råd har hatt fem møter i 2020. De fleste henvendelser til foreningen blir behandlet av 
administrasjonen. Henvendelser som er komplekse, sammensatt og faglig utfordrende skal bli sendt 
videre til Faglig Råd. Det samme gjelder saker av prinsipiell karakter. Det har i 2020 vært svært få av 
disse sakene. Trude Stenhammer har vært sekretariat for Faglig Råd. Det ble avholdt  

RESSURSGRUPPEN FOR MENNESKER MED ASD
Ressursgruppens primære formål er å være likepersoner som selv har diagnosen. De har i løpet av 
2020 besvart på henvendelser fra medlemmer i foreningen. Samtlige medlemmer har skrevet innlegg 

treffet ble dessverre avlyst grunnet restriksjoner 
knyttet til covid-19. 

ADMINISTRASJONEN

Autismeforeningens administrasjon er sekretariat for sentralstyret og ivaretar den daglige driften av 
foreningen. Administrasjonen har ansvar for at beslutninger fattet i sentralstyret blir utført. I tillegg 
har administrasjonen løpende kontakt med tillitsvalgte i fylkeslagene og utvalgene.  

I 2020 har administrasjonen deltatt i ulike møter og skrevet høringssvar i aktuelle saker. I tillegg har 
administrasjonen skrevet flere søknader (blant annet til BUFDIR og Stiftelsen Dam) og rapportert på 
tilskudd gitt til organisasjonen. Veiledning per telefon og e-post er en betydelig del av 
administrasjonens arbeid.  

HENVENDELSER TIL AIN 

Autismeforeningens administrasjon mottar et økende antall henvendelser, både per telefon og e-
post, spesielt etter at covid-19 restriksjonene ble iverksatt i mars. I 2020, mottok vi godt over 400 
telefoner, som er en økning på over 100 henvendelser, sammenlignet med 2019. Over halvparten av 
henvendelsene kom fra foreldre som har behov for veiledning og råd. I tillegg har vi hatt i underkant 
av 800 henvendelser til vårt sentralbord, som er en økning på nesten 70 % i forhold til 2019. 

Retningslinjer knyttet til smitteverntiltak ble tolket ulikt i kommunene og de ble gitt svært får og 
forskjellige tilbud. Flere familier fikk til svar at Autismespekterdiagnoser ikke er innen "sårbare 
grupper". Av henvendelser til administrasjonen har det kommet spørsmål knyttet til dårlig og 
manglende oppfølging i barnehage, grunnskole, SFO og videregående skole. Flere opplever 
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stengte/delvis stengte barnehager og da det har vært vanskelig for foreldrene å planlegge. 
Uforutsigbar hverdag er krevende for mange, og særlig skolehverdagen har for mange blitt mer 
utfordrende.  

AKTIVITETER I 2020 

VERDENS AUTISMEDAG 2. APRIL 
Dagen ble markert digitalt, da restriksjoner knyttet til covid- 19 ikke gjorde det mulig å gjennomføre 
den planlagte standen på Eidsvolls Plass. Det ble sendt ut informasjon vedrørende dagen i nyhetsbrev 
til samtlige medlemmer.  

WEBINARSERIE MED STØTTE FRA STIFTELSEN DAM 

Med støtte fra Stiftelsen Dam ble det i mai og juni gjennomført webinarserier for foreldre med ASD, 
søsken til barn med ASD og voksne med ASD. SPISS stod ansvarlig for det faglige, mens AiN hadde 
ansvar for det administrative. Webinarene hadde over 500 påmeldte, og fikk svært gode 
tilbakemeldinger.  

MEDLEMSUNDERSØKELSER 

I forbindelse med covid-19 ble det sendt ut to spørreundersøkelser til medlemmene. Undersøkelsene 
ble også publisert på Facebook, og vi fikk totalt 778 svar på undersøkelsene. Den første fokuserte 
primært på familier med barn i barnehage og skolealder. Her svarte 80 % (av 574 svar), at hverdagen 
opplevdes mer krevende eller meget mer krevende en normal hverdag.  

Den andre undersøkelsen var primært rettet mot ungdom og voksne. Hele 52% (av 204 svar) av 
respondentene mente at behovene til personer med ASD ikke har blitt møtt i denne perioden. 62 % 
følte seg mer sårbar når det gjelder sosial isolasjon. 

AiN har poengtert til myndighetene om viktigheten av tilrettelagt informasjon til personer med ASD 
om smitteverntiltak og forståelig informasjon om bla karantene og ikke minst symptomer. Vi har også 
vært opptatt av at familier måtte få besøke voksne med ASD i kommunale boliger. Det er viktig å 
ivareta rutiner og faste aktiviteter som er med på å trygge og redusere stress. 

ORGANISASJONSUTVIKLING I AUTISMEFORENINGEN 
Grunnet betydelig vekst i antall medlemmer og økt arbeidsomfang i foreningen, har man sett et 
behov for profesjonalisering. Etter lengre tid med diskusjoner vedrørende administrasjonens 
kapasitet og arbeidsform ble Bård Standal engasjert for å kartlegge situasjonen for administrasjonen. 
Rapporten viste et betydelig forbedringsbehov, med konkrete anbefalinger for veien videre 
vedrørende organisering og kompetanse, behovskartlegging og personaloppfølging.  
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VEDTEKTSKOMITE 
Vedtektskomiteen har jobbet med utarbeidelse av forslag til nye vedtekter for foreningen. Komiteen 
har bestått av Gunn Sande (leder), Annette Dransholt, Joachim Svendsen, Fiona Druett, Harald 
Nerland, Jan Heitman (rådgiver) og Elin Maria Lilloe-Wall (sekretær). Komiteen hadde fire fysiske og 
flere digitale møter. Vedtektene ble sendt ut på høring og ble presentert på ledermøtet i november. 

FILMPROSJEKT 
I samarbeid med Sanden Media har det blitt laget en filmserie kalt «Plass for alle». Serien består av 5 
deler om personer med ASD og deres pårørende. Målet er å sette søkelys på ulike sider ved å leve 
med ASD. Filmene blir publisert i 2021. 

INTERESSEPOLITISK ARBEID 

Foreningens interessepolitiske arbeid dreier seg hovedsakelig om opplysningsarbeid i den generelle 
befolkningen. Det er et uttalt mål å jobbe mer aktivt med informasjonsarbeid om rettigheter. Videre 
jobber foreningen med å styrke personer med ASD og andre funksjonshemmedes kår gjennom 
deltakelse i FFO, Frivillighet Norge og andre samarbeidsorganer. I enkelte tema går AIN i samarbeid 
med andre organisasjoner, eksempelvis ADHD Norge og Norsk Tourette foreningen. Samarbeidet 
gjelder som regel tematikk som er knyttet til nevropsykologiske tilstander og felles utfordringer 
knyttet til det å leve med diagnosene.  

AiN blir jevnlig invitert til å gi høringsinnspill. Dette er en viktig del av foreningens interessepolitiske 
arbeid.  

HØRINGSUTTALELSER 
En stor del av det interessepolitiske arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser på forslag til lov- 
eller forskriftsordninger. Autismeforeningen har i 2020 sendt høringssvar med merknader til 
følgende: 

NOU 2019:23 Ny opplæringslov
NOU 2019:25 Med rett til å mestre
NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med
Tourettes syndrom
«Endringar i verjemålslova og verjemålsforskrifta- om godtgjering til verger mv.»
Likeverdsreformen: Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et
sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)
Nasjonal veileder  Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming,
saksnummer (360): 20/32995

MØTER OG SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER 
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Sentralstyrets medlemmer har deltatt i en rekke møter, konferanser og andre arrangement som 
dekker et eller flere av fokusområdene. Her nevnes blant annet:  

Høringsmøte, Tett på
NOU 2020:1
Innspillsmøte, Helsedirektoratet
Samarbeidsmøte ang. Utvidet TT kort, Rygg, Epilepsi og Smerteforeningen
Advisory board for Slenyto arrangert av Takeda
NEVSOM vurdering av utfasing av ASD fra sjeldenfeltet
Samarbeidsavtale sjeldne nevroutviklingsforstyrrelser NevSom, Frambu og NK-se
Kommunal departementet bolig
Felleshøringsmøte FFO videregående opplæring
FFO likepersonsarbeid, utfordringer Covid 19
FFO budsjettkonferanse
FFO barnevernsnettverk
FFO tvangsbegrensningsloven
FFO opplæringsloven
ASK
Statped, sammensatte lærevansker
Innspillsmøter, Likeverdsreformen
Hjernerådet, medlemsmøte
Frivillighet Norge, medlemsmøte
Stiftelsen Dam, årsmøte
Bufdir

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) 
FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og 
deres pårørende, og er en viktig for AiNs interessepolitiske arbeid. I tillegg henviser administrasjonen 
ofte til FFOs rettighetssenter dersom det er kommer henvendelser vedrørende rettigheter.  

HJERNERÅDET  
Autismeforeningen er medlem av hjernerådet, en paraplyorganisasjon for pasientorganisasjoner, 
faglige organisasjoner, forskningsnettverk, kompetansemiljøer og behandlingsinstitusjoner. 
Hjernerådet driver politisk lobbyvirksomhet. Målet er å bedre helsetilbudet for pasienter med 
nevrobiologiske lidelser. Hjernerådet arrangerer møter og seminarer med fokus på ulike aspekter ved 
hjernehelse. 

FRIVILLIGHET NORGE  
AiN er medlem av Frivillighet Norge som er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. 
Organisasjon har i dag mer enn 300 medlemsorganisasjoner. Frivillighet Norge arbeider for en 
helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten. 
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STIFTELSEN DAM 
Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og tildeler midler til helse- og forskningsprosjekter 
med fokus på helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. AiN ble medlem i 
Stiftelsen Dam i 2020 som gjør at fylkeslagene kan søke om midler fra utlysningen, Ekspress, som er 
eksklusiv for stiftelsens medlemsorganisasjoner. I tillegg er det mulig å søke støtte fra andre 
utlysninger. Det er lagt ned mye arbeid i søknader til Stiftelsen Dam, og i 2020 fikk vi innvilget tre 
søknader fra Stiftelsen Dam; webinarserie (gjennomført i 2020) samt støtte til likepersonsfilmer og 
en veiledningsside som lanseres i 2021.  

FUNKIS 
Autismeforeningen er medlem i studieforbundet FUNKIS som jobber med kursvirksomhet og læring 
for funksjonshemmedes organisasjoner.  

NORGES INNSAMLINGSRÅD 
I 2020 ble AiN medlem i Norges Innsamlingsråd. Det er en interessepolitisk og faglig aktør som bistår 
norske organisasjoner og institusjoner som regelmessig skaffer midler til sin virksomhet gjennom 
innsamlinger. AiN har deltatt på flere medlemsmøter. 

BRUKERMEDVIRKNING OG FORSKNING 
Autismeforeningen i Norge er involvert som brukermedvirkere i sentrale fora i samarbeidsmøtene 
mellom de ulike Regionale Helseforetakene, NevSom, SSE og BUPgen. Foreningen er medlemmer i 
senterrådet hos NevSom, og leder i Autismeforeningen innehar vervet som nestleder i senterrådet. 

Fylkeslagene oppfordres til å være brukermedvirkere i kommunale helse-, oppvekst- og 
opplæringstjenester og i spesialisthelsetjenestene. Det er variabelt i hvilken grad helseforetakene og 
kommunene følger opp arbeidet med brukermedvirkning. Autismeforeningen har ikke oversikt over 
brukermedvirkere i kommuner, fylker eller helseforetak. 

I 2020 deltok AiN sentralt i følgende fora og grupper: 

NevSom, senterråd. Autismeforeningen er medlem. Annette Drangsholt er leder.
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse
Sør-Øst. Brukerrepresentant - Joachim Svendsen, etter sommeren tok Annette Drangsholt
over.
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest
brukerrepresentant  Åslaug Kalstad.
Statped, sammensatte lærevansker. Medlem i referansegruppen  Åslaug Kalstad.
NAKU fagrådsmedlem  Annette Drangsholt.
Referansegruppe Nasjonal veileder om kommunale helse - og omsorgstjenester til personer
med utviklingshemming  Annette Drangsholt
Judy Rafaelsen deltar i forskningsprosjekt i Tromsø som omhandler: Identifisering av psykiske
lidelser hos barn og unge med autismespekterforstyrrelser
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Brukerrepresentant i SSE - Joachim Svendsen

REGIONALE FAGMILJØER/KOMPETANSETJENESTER 

De regionale fagmiljøene for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi er organisert på ulik 
måte. I helseregion Sør-Øst har fagmiljøet byttet navn til Regional kompetansetjeneste for autisme, 
ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Foreningen er representert i de regionale fagmiljøenes 
referansegrupper i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord. Helse Midt hadde ikke 
brukerrepresentasjon.  

SAMARBEID MED TJENESTEAPPARATET 
Autismeforeningen opplever at skoler, kommunal- og spesialisthelsetjenester og annet 
helsepersonell i tillegg til andre tjenesteytere, henviser brukere til Autismeforeningens 
administrasjon. Det kan tyde på at det er lite kunnskap og kompetanse om autisme ute i 
tjenesteapparatet, og vanskelig å finne frem. Samtidig er det mange med autisme som har behov for 
mer aktiviteter og flere tjenester som bidrar til meningsfylt hverdag. Ansatte i tjenesteapparatet tar 
kontakt med autismeforeningen for å finne tjenester og aktiviteter, ofte av typen som er organisert 
på frivillig basis men også fra private tjenestetilbydere. Det er et klart behov for bedre kunnskap og 
kompetanse, samt bedre aktivitets- og tjenestetilbud, ute i kommunene. 

NEVSOM - NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR NEVROUTVIKLINGSFORSTYRRELSER OG

HYPERSOMNIER

Det nasjonale kompetansesenteret innen autisme, ADHD, Tourettes syndrom og søvnsykdommer er 
organisert i NevSom. Autismeforeningen har et nært samarbeid med NevSom, og er representert i 
deres rådgivende gruppe ved styreleder Annette Drangsholt. I 2020 begynte et arbeid med utfasing 
av ASD som en sjelden diagnose. 

SPESIALISTHELSETJENESTENE 

Samarbeid med spesialisthelsetjenestene er i virksomhetsområdet til fylkeslagene i 
Autismeforeningen. Det er varierende grad av samarbeid mellom fylkeslagene og 
spesialisthelsetjenestene. 

BUPGEN 
BUPgen er et norsk forskningsprosjekt innen barnemedisin, habilitering og barne- og 
ungdomspsykiatri. Formålet er økt kunnskap om hva som forårsaker autisme og andre 
utviklingsforstyrrelser. Bedre forståelse av årsaksmekanismer vil kunne bidra til at pasientene kan få 
bedre behandling. Det overordnede målet med BUPgen prosjektet er å finne biologien bak særtrekk 
man finner ved ASD. Prosjektet har et særlig fokus på å lete etter genetiske forhold som kan forklare 
hvorfor noen utvikler ASD. Videre undersøkes det hvordan miljømessige og gen-gen interaksjoner 
påvirker effekten av en gitt genetisk sårbarhet. 
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LIKEPERSONSARBEID 
Det meste av likepersonsarbeidet i Autismeforeningen foregår gjennom likepersonsaktiviteter som 
fylkeslagene arrangerer. Dette er blant annet bowling, riding, samtalegrupper, nettverksmøter, 
svømming osv. Grunnet restriksjoner knyttet til covid-19 har en del av disse aktivitetene blitt avlyst. 
Likepersonsarbeid har også foregått via en-til-en samtaler.  

INFORMASJONSARBEID 

NETTSIDE OG SOSIALE MEDIER 
Administrasjonen drifter foreningens nettside, www.autismeforeningen.no. Nettsiden brukes til å 
formidle informasjon om foreningen, ASD og aktuelle nyheter. De fleste innmeldinger i foreningen 
skjer via nettsiden. Det er blitt vedtatt å lage en ny nettside, som skal produseres og ferdigstilles i 
2021. I tillegg til nettsiden, brukes Facebook aktivt for å formidle informasjon til medlemmer og 
andre interesserte. Facebook- . 31.12.2020, 10 929 følgere.  

AUTISME I DAG

. De tre første numrene ble sendt til om lag 4 300 

digitalt til alle, og fysisk til de medlemmene som ønsker det. Over 5800 mottok bladet digitalt, og litt 
over 300 mottok det per post. Redaksjonskomiteen bestod av: Joachim Svendsen (redaktør), Åslaug 
Kalstad, Vibeke Jacobsson Gardsten, Hege Nerstad Gundersen og Bente Strømsvåg  

AUTISMEFORENINGENS FORSKNINGSFOND OG STUDIESTIPEND 

Stiftelsens formål er å yte bidrag til forskning og studiestipend for fagpersoner som arbeider med 
mennesker med ASD. Styret har bestått av Sylvi Storvik (leder), Vegard Ytterland og Joachim 
Svendsen. Styrets arbeid har foregått via e-post og telefonsamtaler. 



styremedlem styremedlem

styremedlem styremedlem
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INNLEDNING	
Autismeforeningen	i	Norge	(AiN)	er	en	forening	for	personer	med	autismespekterdiagnose	
(ASD),	deres	foreldre,	pårørende,	fagfolk	og	andre	interesserte.	AiNs	visjon	er	varig	god	
livskvalitet	i	et	mangfoldig	samfunn. Foreningen	jobber	for	å	bedre	levekårene	for	våre	
medlemmer	gjennom	medlemsrettet	arbeid,	politisk	påvirkningsarbeid,	folkeopplysning	og	ved	
å	arrangere	sosiale	aktiviteter.		

Året	har	vært	preget	av	varierende	smitteverntiltak,	noe	vi	vet	også	har	fått	store	konsekvenser	
for	mange	av	våre	medlemmer.	Til	tross	for	dette	har	det	blitt	arrangert	medlemsrettede	
samlinger	og	tiltak	både	sentralt	og	i	lokallagene.		

De	siste	årene	har	vi	hatt	en	svært	god	medlemsvekst	og	2021	ble	enda	et	rekordår	med	6966	
betalende	medlemmer.	Siden	2017	har	foreningen	hatt	en	vekst	på	nesten	55	%.	Veksten	er	et	
resultat	av	alt	det	viktige	arbeidet	medlemmer,	tillitsvalgte	og	sekretariatet	legger	ned	i	
organisasjonen.		

	

I	takt	med	medlemsveksten	har	foreningen	også	økt	sin	omsetning,	og	har	en	solid	økonomi.	
Inntektene	til	foreningen	har	økt	med	27%	fra	2020	til	2021.	De	største	inntektene	til	
foreningene	kommer	som	tilskudd	fra	Helsedirektoratet,	Barne-	ungdoms-	og	
familiedirektoratet	(Bufdir),	medlemskontingent	og	momskompensasjon.	
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SENTRALSTYRET	
Grunnet	koronarestriksjoner,	ble	Landsmøtet	i	2020	utsatt	til	2021.	Frem	til	landsmøtet	bestod	
sentralstyret	av	følgende	medlemmer:	Annette	Drangsholt	(leder),	Joachim	Svendsen	
(nestleder),	Monica	Samland	Lund,	Allis	Aresdatter,	Vibeke	J.	Gardsten,	Judy	Rafaelsen.	Åslaug	
Kalstad	og	Roger	L.	Rishaug.	

På	landsmøtet	i	2021	ble	Annette	Drangsholt,	Joachim	Svendsen	og	Monica	Samland	Lund	
gjenvalgt.	I	tillegg	fikk	sentralstyret	tre	nye	styremedlemmer:	Cathrine	Pettersen,	Sonja	Lillevik	
og	Fiona	Druett.	Ketil	Vestrum	Einarsen	og	Ruth	Gravdal	ble	valgt	som	varamedlemmer.	Ketil	
Vestrum	Einarsen	har	hatt	permisjon	fra	sitt	verv	siden	sommeren	2021.		

I	2021	har	sentralstyret	hatt	syv	sentralstyremøter	i	tillegg	til	flere	arbeidsmøter	i	forbindelse	
med	større	saker:	Forberedelser	til	landsmøtet,	arbeid	med	blant	annet	vedtektsendringer,	
høringer	samt	ulike	prosjekter	som	ny	hjemmeside	og	kunnskapsbase.	Mellom	møtene	har	det	
vært	tett	kommunikasjon	mellom	styreleder,	sekretariatsleder,	og	sentralstyrets	medlemmer.		

I	tillegg	ble	det	våren	2021	gjennomført	digitale	møter	med	samtlige	lokallagsstyrer,	samt	en	
digital	tillitsvalgtopplæring.		
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LOKALLAGENE	
Som	et	resultat	av	den	stortingsvedtatte	regionreformen	som	ble	
gjennomført	i	2020,	samsvarer	ikke	lengre	lagenes	geografiske	områder	
med	de	nye	fylkene	i	landet.	Sentralstyret	fremmet	derfor	et	forslag	til	
landsmøtet	om	å	endre	navn	på	lagene	fra	fylkeslag	til	lokallag.	Forslaget	
ble	vedtatt	av	landsmøtet.	Lokallagene	dekker	det	samme	geografiske	
området	som	tidligere,	og	har	ikke	medført	noen	praktiske	endringer	for	
medlemmene.	

Til	tross	for	enda	et	år	med	pandemi	har	lokallagene	arrangert	aktiviteter	
i	hele	landet.	Medlemmene	har	møtt	hverandre	på	fysiske	arrangementer	
tilpasset	ulike	målgrupper.	Aktiviteter	som	går	igjen	i	mange	lokallag	er	
foreldretreff,	bowling	og	julebord.	Å	tilbringe	tid	sammen	ute,	enten	det	
er	på	gård	eller	i	skog	og	mark	er	også	populære	aktiviteter.	Mye	av	
styrearbeidet	har	måttet	foregå	digitalt	også	dette	året.	Mange	av	
lokallagene	er	også	flinke	til	å	samarbeide	med	relevante	instanser	som	
f.eks.	BUP.		

RESSURSGRUPPEN	FOR	VOKSNE	MED	ASD	
Ressursgruppens	primære	formål	er	å	være	likepersoner	som	selv	har	
diagnosen.	De	har	i	løpet	av	2021	besvart	på	henvendelser	fra	
medlemmer	i	foreningen.	

Ressursgruppen	består	av:	

• Hege	Nerstad	Gundersen	
• Anna	Cecilie	Saur	
• Truls	Simon	Halbakken	
• Pål	Munch-Ellingsen	

Ellen	Støa	har	vært	kontaktperson	fra	sekretariatet.	

Ressursgruppen	er	ansvarlige	for	å	arrangere	treff	for	voksne	med	ASD,	som	ble	avholdt	i	
november.	Samtlige	medlemmer	har	skrevet	innlegg	til	“Autisme	i	dag”.		

FAGLIG	RÅD	
Faglig	råd	bistår	foreningen	med	generelle	faglige	spørsmål	og	problemstillinger.		

Etter	landsmøtet	2021	består	faglig	råd	av:	

• Niels	Petter	Thorkildsen,	psykologspesialist	
• Magne	Brun,	advokat	

Autismeforeningen	i	
Norge	har	19	lokallag	
fordelt	over	hele	landet:	
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• Bente	Strømsvåg,	vernepleier	
• Kristin	Åsen	Kramås,	advokat	
• Ellen	Gjesti,	spesialpedagog	
• Eva	Christensen,	spesialpedagog	
• Mari	Degvold,	vernepleier	
• Annette	Drangsholt,	sentralstyrets	representant	

Faglig	råd	har	hatt	seks	møter	i	2021.	På	møtene	har	det	blitt	diskutert	generelle	spørsmål	fra	
medlemmer	og	sentralstyret.	Videre	har	faglig	råd	gitt	innspill	til	høringer	foreningen	har	svart	
på,	samt	lagt	ned	mye	arbeid	med	utarbeidelse	av	tekst	til	Kunnskapsbasen	som	sentralstyret	og	
sekretariatet	også	jobber	med.	Kunnskapsbasen	publiseres	i	2022.		

KONTROLLKOMITEEN	
Kontroll-	og	klageutvalget	endret	navn	til	Kontrollkomiteen	etter	vedtak	på	landsmøtet	2021.	
Kontrollkomiteen	er	landsmøtets	valgte	kontrollorgan	og	rapporterer	til	landsmøtet.	
Kontrollkomiteen	har	tre	medlemmer:	

• Ståle	Tangen	(leder)	
• Elin	Rønningen	
• Sissel	Nilssen	

SEKRETARIATET	
Autismeforeningens	sekretariat	bistår	sentralstyret	og	ivaretar	den	daglige	driften	av	
foreningen.	Sekretariatet	har	ansvar	for	at	beslutninger	fattet	i	sentralstyret	blir	utført	og	har	
løpende	kontakt	med	tillitsvalgte	i	lokallagene	og	utvalgene.	

Sekretariatet	består	av	faste	ansatte,	1,5	stilling,	i	kombinasjon	med	tjenester	levert	fra	
Orgservice.	Orgservice	har	ansatte	med	autismefaglig	kompetanse	samt	organisasjonsrådgivere	
som	er	knyttet	opp	mot	Autismeforeningen.	Dette	er	regulert	i	en	egen	avtale.		

Sekretariatet	består	av:	

• Elin	Maria	Lilloe-Wall,	sekretariatsleder	
• Ellen	Støa,	veileder	
• Trude	Stenhammer,	fagkonsulent	
• Janicke	Frostad-Mathisen,	organisasjonsrådgiver		
• Susanne	Angell-Olsen,	organisasjonsrådgiver	

Utover	dette	bistår	flere	i	Orgservice	med	administrative	tjenester	knyttet	til	arrangementer,		
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I	2021	flyttet	de	ansatte	i	AiN	og	Orgservice	til	samme	lokaler	i	Wergelandsveien	1-3.	De	nye	
kontorene	har	møtefasiliteter	som	mindre	og	større	møterom	for	å	avholde	styremøter	og	
seminarer	opptil	60	personer,	tilgjengelig	for	foreningen.	

Sekretariatet	har	i	2021	deltatt	i	ulike	møter	og	skrevet	høringssvar	i	aktuelle	saker	på	vegne	av	
og	i	samarbeid	med	sentralstyret	og	faglig	råd.	I	tillegg	har	sekretariatet	skrevet	flere	søknader	
(blant	annet	til	BUFDIR	og	Stiftelsen	Dam),	rapportert	på	tilskudd	gitt	til	organisasjonen,	samt	
arbeidet	med	flere	prosjekter	og	arrangementer.	Veiledning	per	telefon	og	e-post	er	også	en	
betydelig	del	av	sekretariatets	arbeid.			

ARRANGEMENTER	

LANDSMØTE		
Grunnet	smittevernhensyn	ble	landsmøtet	avholdt	digitalt	24.-25.	april	2021.	Det	var	likevel	et	
godt	oppmøte	med	over	70	deltagere	hele	helgen.	Landsmøtet	godkjente	regnskap	og	
årsmeldinger	for	de	tre	foregående	årene	og	behandlet	blant	annet	forslag	til	vedtektsendringer.	
Landsmøtet	valgte	nye	medlemmer	til	sentralstyret,	faglig	råd,	kontrollkomiteen,	
ressursgruppen	for	voksne	med	ASD	og	valgkomiteen.	

LEDERMØTE	
Ledermøtet	ble	avholdt	20.-21.	november	i	Bodø.	På	det	formelle	ledermøtet	ble	budsjett	for	
2022	og	handlingsplanen	vedtatt.	Videre	delte	lokallagene	erfaringer	fra	årene	med	
smittevernsrestriksjoner	og	begrensede	muligheter	for	å	møtes.	I	tillegg	ble	det	gjennomført	en	
egen	strategisamling	hvor	deltakerne	diskuterte	veien	videre	for	organisasjonen.		

FAGKONFERANSE	
Fagkonferansen	ble	lagt	til	samme	helg	som	ledermøtet.	En	av	foredragsholderne	var	
psykologspesialist	Marianne	Berg	Halvorsen	som	snakket	om	psykisk	helse	hos	barn	og	unge	
med	autismespekterdiagnoser.	Jon	Løkke	og	Stian	Orm	holdt	et	engasjerende	foredrag	om	
hvordan	Stian	Orm,	som	har	diagnosen	barneautisme,	fikk	veiledning	og	hjelp	fra	Jon	Løkke.	
Deltakerne	var	svært	fornøyde	med	innholdet	og	fikk	mye	ut	av	fagkonferansen.		

TREFF	FOR	VOKSNE	MED	ASD	
Ressursgruppen	for	voksne	med	ASD	gjennomførte	«treff	for	voksne	med	ASD»	i	Oslo	5.-7.	
november.	På	grunn	av	smittesituasjonen	kunne	vi	kun	ha	20	deltakere,	men	det	var	langt	flere	
som	meldte	seg	på.	Ressursgruppen	holdt	innlegg	første	kvelden	og	videre	i	løpet	av	helgen	ble	
det	tatt	opp	temaer	som	hvordan	man	kan	komme	seg	inn	i	arbeidslivet	og	hvordan	leve	gode	liv	
med	ASD.	Deltakerne	var	godt	fornøyde	med	helgen	og	vi	håper	å	få	arrangert	en	enda	større	
samling	i	2022.	
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HØSTLEIR	
I	oktober	arrangerte	foreningen	en	høstleir	for	ungdommer	med	ASD.	14	deltakere	mellom	16	
og	20	år	tilbrakte	en	helg	på	Strandheim	leirsted	i	Asker	hvor	de	blant	annet	lærte	om	friluftsliv,	
tente	bål	og	kjørte	motorbåt.	I	tillegg	fikk	deltakerne	prøve	å	ri	på	hest	og	spille	frisbeegolf.	På	
kveldene	spilte	de	brettspill	og	pratet	sammen.	For	deltakerne	var	det	fint	å	treffe	jevnaldrende	i	
liknende	livssituasjoner	og	dele	erfaringer.	Noen	sa	at	opplevde	det	som	befriende	å	være	i	en	
situasjon	hvor	de	ikke	trengte	å	forklare	seg	eller	sine	behov	og	en	annen	deltaker	sa	at	hun	aldri	
før	hadde	følt	seg	så	normal.		

PÅGÅENDE	PROSJEKTER	

STRATEGIARBEID	
Våren	2021	nedsatte	sentralstyret	et	strategiutvalg.	Utvalget	har	bestått	av	utvalgsleder	Fiona	
Druett,	Annette	Drangsholt,	Lillian	Gotteberg,	Mari	Degvold,	Joachim	Svendsen,	Kristine	Magnus	
og	Ruth	Gravdal.	Ekstern	rådgiver	Jan	H.	Heitmann	fra	Heitmann	PLUS	AS	har	vært	faglig	leder	
av	prosessen.	Janicke	Frostad-Mathisen	og	Elin	Maria	Lilloe-Wall	har	hatt	sekretariatsansvar.	

Utvalget	har	hatt	fem	arbeidsmøter	og	arrangert	to	«storsamlinger»	(20.	november	2021	og	22.	
april	2022).	Storsamlingene	har	bestått	av	sentralstyret,	ressursgruppen	og	tillitsvalgte	i	
lokallagene.	Strategiutvalget	fremmet	forslag	til	strategi	for	perioden	2022-2037	til	sentralstyret	
før	landsmøtet	2022.	

KUNNSKAPSBASEN	
I	2020	ble	foreningen	tildelt	midler	fra	Stiftelsen	Dam	for	å	lage	en	digital	kunnskapsbase.	
Prosjektgruppen	bestående	av	Annette	Drangsholt,	Joakim	Svendsen,	Fiona	Druett	og	Kristin	
Kramås.	Faglig	råd	bistår	med	tekstarbeid,	og	sekretariatet	lager	siden.		

NY	HJEMMESIDE	
En	av	de	viktigste	kommunikasjonsplattformene	AiN	har,	er	hjemmesiden.	Hjemmesiden	er	vårt	
ansikt	utad,	og	er	viktig	for	informasjonsarbeidet	foreningen	driver.	Dette	gjelder	til	både	
medlemmer,	helsepersonell,	beslutningstakere	og	andre	interesserte.	I	forbindelse	med	
kunnskapsbasen	arbeides	det	derfor	også	med	en	oppgradering	av	hjemmesiden	til	foreningen.		

LIKEPERSONSKURS	
Med	støtte	fra	Stiftelsen	Dam,	har	jobber	AiN	med	et	digitalt	likepersonskurs.	Dette	er	et	digitalt	
kurs	alle	likepersoner	i	lokallagene	skal	gjennomføre	innen	de	begynner	sitt	verv	som	
likeperson.	Psykiatrisk	sykepleier	og	veileder	Marie	Storjord	har	stått	for	den	faglige	biten.	
Kurset	er	delt	opp	i	fem	deler	hvor	hver	del	inneholder	en	film,	en	oppsummering	og	en	
refleksjonsoppgave.	Likeperson	Helene	Kværnø	gir	tips	og	råd	for	hvordan	man	kan	håndtere	
ulike	situasjoner.	

Kurset	finner	du	på	autismeforeningen.no/likepersonskurs.	
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INTERESSEPOLITISK	ARBEID	
Foreningens	interessepolitiske	arbeid	dreier	seg	hovedsakelig	om	opplysningsarbeid	i	den	
generelle	befolkningen.	Dette	gjøres	blant	annet	gjennom	fagkonferanser,	møter	og	sosiale	
medier.	Videre	jobber	foreningen	med	å	styrke	personer	med	ASD	og	andre	funksjonshemmedes	
kår	gjennom	deltakelse	i	FFO,	Frivillighet	Norge	og	andre	samarbeidsorganer.	I	enkelte	temaer	
samarbeides	det	med	andre	organisasjoner,	eksempelvis	ADHD	Norge	og	Norsk	Tourette	
foreningen.	Samarbeidet	gjelder	som	regel	tematikk	som	er	knyttet	til	nevropsykologiske	
tilstander	og	felles	utfordringer	knyttet	til	det	å	leve	med	diagnosene.		

I	tillegg	blir	AiN	jevnlig	invitert	til	å	gi	høringsinnspill,	og	sentralstyret	har	også	sendt	brev	
direkte	til	politikere,	ulike	fagkomiteene	på	Stortinget	samt	lokale	beslutningstagere.	
Autismeforeningen	har	blant	annet	stilt	spørsmål	ved	oppfølgningen	av	NOU	2020:1.		

ARENDALSUKA	
Arendalsuka	er	Norges	største	arrangement	for	politikk	og	sivilsamfunnsaktører.	Hvert	år	
avholdes	det	over	1000	arrangementer	over	5	dager.	I	2021	arrangerte	AiN	et	møte	om	psykiatri	
og	autismespekterdiagnoser	og	inviterte	fagpersoner	og	politikere	til	å	diskutere	veien	videre	
for	hvordan	personer	med	autismespekterdiagnoser	bør	bli	møtt	i	psykiatrien.	Arrangementet	
var	en	stor	suksess	og	en	av	politikerne	som	deltok,	Hege	Haukeland	Liadal	(AP),	fulgte	opp	
temaet	og	stilte	skriftlig	spørsmål	til	Stortinget:	Kan	vi	tillate	at	spesialisthelsetjenesten	fortsatt	
kan	avgjøre	hvem	som	skal	få	behandling	hvor,	for	personer	med	utviklingshemming	og	
autisme?	

Daværende	helseminister	Bent	Høie	svarte	Liadal	og	stilte	også	til	intervju	i	Autisme	i	dag,	hvor	
han	blant	annet	snakket	om	hvordan	de	ulike	instansene	må	samarbeide	for	å	gi	personer	med	
ASD	den	helsehjelpen	de	trenger:	

Bilder:	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tXRTRFB4wCsmNpeKoTmIlZY--g2FECDQ	

HØRINGER:	
Å	sende	inn	høringssvar	er	noe	av	det	viktigste	interessepolitiske	arbeidet	foreningen	gjør.	Hvert	
år	debatteres	og	vedtas	en	rekke	nye	lovendringer	og	vi	blir	sammen	med	andre	organisasjoner	
gitt	anledning	til	å	kommentere	lovendringene	før	de	vedtas.	Høringssvarene	er	som	regel	
konkrete	innspill	til	hvordan	politikken	bør	utformes.		
	
I	2021	sendte	vi	inn	høringssvar	til	tre	høringer	

TVERRFAGLIG	KARTLEGGING	AV	BARN	I	BARNEVERNET		
AiN	spilte	inn	at	man	må	være	bevisst	på	at	barn	med	ASD	er	overrepresentert	i	barnevernet	og	
at	det	er	viktig	å	sørge	for	tilstrekkelig	opplæring	av	nye	omsorgspersoner	i	tilfeller	hvor	barn	
flyttes.	Det	ble	også	påpekt	at	den	tverrfaglige	helsekartleggingen	må	gjennomføres	før	en	
eventuell	omplassering,	og	at	barna	må	få	en	riktig	diagnose	så	tidlig	som	mulig.		
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-tverrfaglig-helsekartlegging-av-barn-i-
barnevernet/id2819979/?expand=horingssvar	

FORSLAG	TIL	NY	OPPLÆRINGSLOV	OG	ENDRINGER	I	FRISKOLELOVA		
AiNs	hovedinnvending	til	lovforslaget	er	at	det	ikke	er	tatt	høyde	for	at	ASK	er	språk.	Mangel	på	
tilgang	til	språk	(ASK)	kan	ha	svært	uheldige	konsekvenser,	som	mangelfull	læring,	psykisk	
uhelse	og	utfordrende	atferd.	Foreningen	vil	derfor	at	ASK	skal	lovfestes	som	språk	på	lik	linje	
med	tegnspråk.	AiN	vil	også	at	det	skal	stilles	krav	om	kompetanse	utover	den	vanlige	
lærerkompetansen	til	de	som	underviser	i	ASK.	Det	er	også	mangel	på	tilpasset	pedagogisk	
materiell	for	ASK	elever	og	AiN	påpeker	at	vi	trenger	en	paragraf	i	opplæringsloven	som	
presiserer	at	det	er	statens	plikt	å	sørge	for	tilpassede	læremidler	for	alle	elever	som	mottar	
individuelt	tilpasset	opplæring.		

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-
opplaringslov/id2868810/?uid=606971f3-d7ee-4f39-89c9-a0c34dfb9017	

OPPFØLGNING	AV	FORSLAGENE	FRA	TVANGSLOVUTVALGET		
I	høringssvaret	påpekes	det	at	tvangslovutvalgets	utredning	og	departementets	kommentarer	til	
denne	bærer	preg	av	å	mangle	tilstrekkelig	forankring	i	CRPD.	Hver	enkelt	enhet	som	utøver	
tvang,	må	ha	tilstrekkelig	kunnskap	om	hvorfor	tvangsloven	endres.	Forståelsen	for	loven	må	
tolkes	likt	på	de	ulike	enhetene	og	ansvaret	for	å	tolke	loven	kan	derfor	ikke	ligge	hos	de	ulike	
enhetene,	men	heller	på	et	nasjonalt	nivå.	Det	må	bevilges	penger	til	opplæring,	kvalitetssikring	
og	kurs	med	sertifisering.		

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/213110-horing-oppfolging-av-forslagene-fra-
tvangslovutvalget/id2865789/	

VERDENS	AUTISMEDAG	
Verdens	autismedag	markeres	hvert	år	2.	april.	I	2021	ble	dagen	markert	i	sosiale	medier,	på	
hjemmesiden	og	i	Autisme	i	dag.	Årets	tema	var	«Rett	til	arbeid	og	opplæring	på	lik	linje	med	
andre!».		

I	forbindelse	med	markeringen	ble	dokumentarserien	«Plass	for	alle»	publisert.	Serien	er	laget	i	
samarbeid	med	Sanden	Media	AS	og	med	økonomisk	støtte	fra	Stiftelsen	Dam.	
Dokumentarserien	tar	utgangspunkt	i	filmer	som	ble	produsert	i	2010/2011.	Personene	som	
medvirket	i	den	opprinnelige	serien,	ble	kontaktet	for	å	høre	hvordan	livene	deres	er	nå.	
Gjennom	fem	filmer	blir	deltakerne	portrettert	slik	at	seerne	får	et	unikt	innblikk	i	livet	med	ASD	
er,	over	tid.		I	tillegg	ble	det	vist	en	reklamefilm	for	foreningen	på	TV2	i	forbindelse	med	
reklamefri	dag	2.	april.	

Bilde:	https://autismeforeningen.no/wp-content/uploads/sites/23/2021/03/Bilde1.jpg	



	

	
Side11/16	

Autismeforeningen	i	Norge	●	Post-	og	besøksadresse:	Wergelandsveien	1-3,	0167	Oslo	
● Tlf.	23	05	45	70	●	www.autismeforeningen.no	●	E-post:	post@autismeforeningen.no		
●	Organisasjonsnummer:	971	522	178	●	Bankgiro:	6142.05.32457	

	

BRUKERMEDVIRKNING	OG	FORSKNING	
Autismeforeningen	er	involvert	som	brukermedvirkere	i	sentrale	fora	i	samarbeidsmøtene	
mellom	de	ulike	Regionale	Helseforetakene	og	NevSom,	

Lokallagene	oppfordres	til	å	være	brukermedvirkere	i	kommunale	helse-,	oppvekst-	og	
opplæringstjenester	og	i	spesialisthelsetjenestene.	Det	er	variabelt	i	hvilken	grad	
helseforetakene	og	kommunene	følger	opp	arbeidet	med	brukermedvirkning.		

I	2021	deltok	AiN	sentralt	i	følgende	fora	og	grupper:	

• Regional	kompetansetjeneste	for	autisme,	ADHD,	Tourettes	syndrom	og	narkolepsi	i	Helse	
Sør-Øst.	Brukerrepresentant	-	Annette	Drangsholt	

• Regionalt	Fagmiljø	for	autisme,	ADHD,	Tourettes	syndrom	og	narkolepsi	Helse	Midt	-	Fiona	
Druett	

• Regionalt	Fagmiljø	for	autisme,	ADHD,	Tourettes	syndrom	og	narkolepsi	Helse	Vest	-	Ruth	
Gravdal	

• Regionalt	Fagmiljø	for	autisme,	ADHD,	Tourettes	syndrom	og	narkolepsi	Helse	Nord	-	Sonja	
Lillevik	

• Brukerrepresentant	i	SSE	-	Joachim	Svendsen	
• Brukerrepresentant	fagrådet	NAKU-	Annette	Drangsholt	
• Referansegruppe	Nasjonal	kompetansetjeneste	for	utviklingshemning	og	psykisk	helse-	

Annette	Drangsholt	
• Prosjektgruppe	Tjenesteinnovasjon	prosjekt,	Nasjonal	kompetansetjeneste	for	

utviklingshemning	og	psykisk	helse-	Annette	Drangsholt	
• Organisasjon	nettverk	ASK,	oppfølging	rundt	språklov	og	opplæringslov-	Annette	Drangsholt	
• Brukerrepresentant	Autisme	og	psykisk	helse	studie	Universitets	sykehuset	Nord-Norge-	

Annette	Drangsholt	
• Brukerrepresentanter	forsknings	prosjekter	og	søknader	Oslo	Universitetssykehus	HF	-	

Ullevål	K.G.	Jebsen-senter	for	utviklingsforstyrrelser	Joachim	Svendsen	og	Annette	
Drangsholt	

• EU	prosjekt,	Neurodivergent	prosjekt-	Joachim	Svendsen	
• Autism	Europe	-	Sonja	Lillevik	

	

NEVSOM	-	NASJONALT	KOMPETANSESENTER	FOR	NEVROUTVIKLINGSFORSTYRRELSER	OG	
HYPERSOMNIER	

Det	nasjonale	kompetansesenteret	innen	autisme,	ADHD,	Tourettes	syndrom	og	
søvnsykdommer	er	organisert	i	NevSom.	Autismeforeningen	er	representert	i	senterrådet	ved	
styreleder	Annette	Drangsholt.	I	2020	begynte	et	arbeid	med	utredning	om	utfasing	av	ASD	som	
en	sjelden	diagnose.	Avgjørelsen	om	en	forventet	utfasing	ventes	i	2022.		
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SPESIALISTHELSETJENESTENE	

Samarbeid	med	spesialisthelsetjenestene	er	i	virksomhetsområdet	til	lokallagene	i	
Autismeforeningen.	Det	er	varierende	grad	av	samarbeid	mellom	lokallagene	og	
spesialisthelsetjenestene.	

BUPGEN	

BUPgen	er	et	norsk	forskningsprosjekt	innen	barnemedisin,	habilitering	og	barne-	og	
ungdomspsykiatri.	Formålet	er	økt	kunnskap	om	hva	som	forårsaker	autisme	og	andre	
utviklingsforstyrrelser.	Bedre	forståelse	av	årsaksmekanismer	vil	kunne	bidra	til	at	pasientene	
kan	få	bedre	behandling.	Det	overordnede	målet	med	BUPgen	prosjektet	er	å	finne	biologien	bak	
særtrekk	man	finner	ved	ASD.	Prosjektet	har	et	særlig	fokus	på	å	lete	etter	genetiske	forhold	
som	kan	forklare	hvorfor	noen	utvikler	ASD.	Videre	undersøkes	det	hvordan	miljømessige	og	
gen-gen	interaksjoner	påvirker	effekten	av	en	gitt	genetisk	sårbarhet.	Autismeforeningen	er	
representert	som	brukermedvirker	i	prosjektet.		

KOMMUNIKASJON	

SOSIALE	MEDIER	
I	tillegg	til	nettsiden,	brukes	Facebook	aktivt	for	å	formidle	informasjon	til	medlemmer	og	andre	
interesserte.	Facebook-siden	“Autismeforeningen”,	har	over	11	000	følgere.	I	tillegg	er	det	blitt	
opprettet	en	Instagram-konto	som	brukes	aktivt.	

AUTISME	I	DAG	
Foreningens	medlemsblad,	Autisme	i	dag,	gis	ut	fire	ganger	i	året.	I	2021	har	vi	hatt	ett	tema	per	
utgave:	Utdanning,	arbeidsliv,	påvirkningsarbeid	og	kvinner	med	ASD.	Redaksjonskomiteen	har	
jobbet	med	å	sette	ASD	på	dagsorden	hos	politikerne	og	løfte	frem	våre	medlemmers	behov.	
Autisme	i	dag	lages	både	digitalt	og	fysisk,	og	er	tilgjengelig	for	alle	medlemmer	på	den	nye	
nettsiden:	autismeidag.no	

I	den	første	utgaven	av	Autisme	i	dag	intervjuet	vi	daværende	kunnskapsminister,	Guri	Melby.	
Melby	overtok	som	kunnskapsminister	i	det	skolene	stengte	på	grunn	av	koronapandemien.	En	
del	elever	med	ASD	opplevde	at	rutinene	i	undervisningen	forsvant,	og	flere	fikk	ikke	tilrettelagt	
skoletilbudet	i	ukene	skolene	var	stengt.	Kunnskapsminister	innrømmet	at	man	ikke	har	klart	å	
ivareta	stabilitet	for	denne	gruppen.		

I	utgaven	som	kom	ut	før	sommeren,	var	det	arbeidsliv	og	NAV	som	var	hovedtema.	I	den	
forbindelse	ble	NAV-direktør	Hans	Christian	Holte	intervjuet.	Han	understreket	behovet	om	
individuelle	løsninger,	særlig	for	personer	med	ASD,	og	ønsker	at	flest	mulig	skal	komme	ut	i	
arbeid.	Det	er	derfor	viktig	å	ta	i	bruk	aktuelle	virkemidler	som	mentortilskudd,	midlertidig	
lønnstilskudd,	arbeidstrening	o.l.	I	tillegg	kan	enkelte	ha	behov	for	oppfølging	i	starten	av	arbeid.	
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Den	tredje	utgaven	fokuserte	på	det	interessepolitiske	arbeidet	foreningen	gjør	og	intervjuet	
daværende	helseminister	Bent	Høie	om	psykisk	helse,	som	også	var	temaet	under	foreningens	
møte	på	Arendalsuka.		

Årets	siste	utgave	hadde	tema	kvinner	og	jenter	med	ASD,	om	kamuflering,	identitet	og	
tilhørighet.	Utgaven	inneholder	flere	intervjuer	med	kvinner	og	jenter	og	hvordan	de	opplever	
det	er	å	leve	med	ASD.	Blant	annet	forteller	forfatter	Lena	Leeman,	som	har	skrevet	boken	
«Kunsten	å	feike	arabisk,	om	sin	bok	og	hvordan	hun	har	jobbet	for	å	forstå	seg	selv	bedre.	
Utgaven	har	vært	svært	populær,	og	sekretariatet	har	mottatt	mange	henvendelser	fra	både	
medlemmer	og	andre	som	har	hatt	stor	nytte	av	utgaven.		

Sekretariatet	utarbeider	Autisme	i	dag	i	samarbeid	med	redaksjonskomiteen.	
Redaksjonskomiteen	består	av:		

• Hege	Nerstad	Gundersen	
• Vibeke	Jacobssen	Gardsten	(utgave	1,	2	og	3/2021)	
• Åslaug	Kalstad	(utgave	1,	2	og	3/2021)	
• Bente	Strømsvåg	(utgave	1,	2	og	3/2021)	
• Sonja	Lillevik	(utgave	4/2021)	
• Cathrine	Pettersen	(utgave	4/2021)	

MEDLEMSKAP	I	ANDRE	ORGANISASJONER	

FUNKSJONSHEMMEDES	FELLESORGANISASJON	(FFO)	
FFO	er	Norges	største	paraplyorganisasjon	for	organisasjoner	for	kronisk	syke,	
funksjonshemmede	og	deres	pårørende.	FFO	er	en	viktig	for	AiNs	interessepolitiske	arbeid	
gjennom	møtedeltakelse	og	samarbeid	om	ulike	høringer.	Sekretariatet	henviser	ofte	til	FFOs	
rettighetssenter	dersom	det	er	kommer	henvendelser	vedrørende	rettigheter.	

HJERNERÅDET	
Autismeforeningen	er	medlem	av	hjernerådet,	en	paraplyorganisasjon	for	
pasientorganisasjoner,	faglige	organisasjoner,	forskningsnettverk,	kompetansemiljøer	og	
behandlingsinstitusjoner.	

Hjernerådet	driver	politisk	lobbyvirksomhet.	Målet	er	å	bedre	helsetilbudet	for	pasienter	med	
nevrobiologiske	lidelser.	Hjernerådet	arrangerer	møter	og	seminarer	med	fokus	på	ulike	
aspekter	ved	hjernehelse.	

FRIVILLIGHET	NORGE	
AiN	er	medlem	av	Frivillighet	Norge	som	er	et	samarbeidsforum	for	frivillige	organisasjoner	i	
Norge	og	som	arbeider	for	en	helhetlig	frivillighetspolitikk	for	å	sikre	vekst	og	utvikling	i	frivillig.	
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STIFTELSEN	DAM	
Stiftelsen	Dam	gir	støtte	til	helse-	og	forskningsprosjekter	med	fokus	på	helse.	Som	
medlemsorganisasjon	kan	lokallagene	søke	om	midler	fra	utlysningen	Ekpress.	Det	er	lagt	ned	
mye	arbeid	i	søknader	til	Stiftelsen	Dam.	I	2021	ble	følgende	innvilget:	

PROSJEKT	 UTLYSNING	 SØKER	
SPOR	- Scenekunst	for	
mestring, deltakelse	og	inkludering	

Helse	(vår	2021)	 Autismeforeningen	i	Norge	

Musikkterapeutisk	samspill	med	
familier	med	barn	med	autisme	

Helse	(vår	2021)	 Autismeforeningen	i	Norge	

Aktivitetstreff	Molde	 Ekspress	(vår	2021)	 Møre	og	Romsdal	-	Per	Martin	
Vikene	

Ungdomsgruppe	Ålesund	 Ekspress	(vår	2021)	 Møre	og	Romsdal	-	Per	Martin	
Vikene	

Klatring	på	Straume	 Ekspress	(vår	2021)	 Hordaland	-	Linda	Haugland	

Pårørendetreff	 Ekspress	(høst	2021)	 Buskerud	-	Gro	Iren	Johnsen	
Stenberg	

Søskentreff	 Ekspress	(høst	2021)	 Buskerud	-	Gro	Iren	Johnsen	
Stenberg	

Kreativ	utfoldelse	 Ekspress	(høst	2021)	 Hordaland	-	Linda	Haugland	

Tegnekurs	 Ekspress	(høst	2021)	 Hordaland	-	Linda	Haugland	

Julesamling	 Ekspress	(høst	2021)	 Hordaland	-	Linda	Haugland	

Julebord	2021	AiR	 Ekspress	(høst	2021)	 Rogaland	-	Ruth	Marie	Kjeldsen	

Riding	i	Hønefoss	 Ekspress	(høst	2021)	 Buskerud	-	Gro	Iren	Johnsen	
Stenberg	

Rush	trampolinepark	i	Drammen	 Ekspress	(høst	2021)	 Buskerud	-	Gro	Iren	Johnsen	
Stenberg	

Bowling	Drammen/Hønefoss	 Ekspress	(høst	2021)	 Buskerud	-	Gro	Iren	Johnsen	
Stenberg	

Klatring	på	Klatreverket	i	Drammen	 Ekspress	(høst	2021)	 Buskerud	-	Gro	Iren	Johnsen	
Stenberg	
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STUDIEVIRKSOMHET	-	FUNKIS	
Autismeforeningen	er	medlem	i	studieforbundet	FUNKIS	som	jobber	med	kursvirksomhet	og	
læring	for	funksjonshemmedes	organisasjoner.	Når	foreningen	og	lokallagene	holder	kurs	og	
opplæring	kan	man	søke	om	økonomisk	støtte	fra	FUNKIS	etter	voksenopplæringsloven.		

Grunnet	smittevernsrestriksjoner	har	det	også	i	2021	være	noe	mindre	aktivitet.	Likevel	er	det	
totalt	registrert	889	studietimer	totalt.		

	

ARRANGØR	 ANTALL	TILTAK/KURS	 REGISTRERTE	
STUDIETIMER	

ANTALL	DELTAKERE	

Autismeforeningen	i	
Norge	

2	 40	 18	

Akershus	lokallag	 6	 42	 27	

Hordaland	lokallag	 42	 652	 397	

Sør-Trøndelag	
lokallag	

14	 132	 114	

Telemark	lokallag	 1	 23	 44	

Sum	totalt	 65	 889	 600	

	

FUNDRAISING	NORGE	
Autismeforeningen	er	medlem	i	Fundraising	Norge,	tidligere	kalt	Norges	innsamlingsråd.	Dette	
er	en	interessepolitisk	og	faglig	aktør	som	bistår	norske	organisasjoner	og	institusjoner	som	
regelmessig	skaffer	midler	til	sin	virksomhet	gjennom	innsamlinger.	I	2021	deltok	AiN	i	deres	
kampanje:	Arvekampanjen.	Sekretariatet	har	deltatt	på	flere	medlems-	og	prosjektmøter.	

INNSAMLINGSKONTROLLEN	
Autismeforeningen	er	medlem	av	Innsamlingskontrollen	(IK)	i	Norge	og	vi	rapporterer	for	alle	
innsamlede	midler	i	henhold	til	IKs	regelverk	for	regnskap	og	revisjon.	Innsamlingskontrollen	er	
den	eneste	aktøren	i	Norge	som	kontrollerer	innsamlingsaktiviteter	og	det	er	viktig	for	AIN	å	
være	medlem	slik	at	det	foreningens	innsamlingsaktiviteter	gjennomføres	på	en	betryggende	
måte,	at	forvaltningen	av	midlene	er	forsvarlig	og	at	pengene	går	til	det	oppgitte	formålet.	

AUTISM	EUROPE	
Autismeforeningen	er	medlem	i	den	europeiske	organisasjonen	Autism	Europe.	Målet	til	
organisasjonen	er	å	øke	søkelyset	på	ASD	og	påvirke	europeiske	beslutningstakere.	Sonja	
Lillevik	er	foreningens	representant.		
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TILLITSVALGTE	PÅ	NASJONALT	NIVÅ	

SENTRALSTYRET	

Leder	av	sentralstyret:	Annette	Drangsholt		
Nestleder	av	sentralstyret:	Joachim	Svendsen	
Styremedlem:	Monica	Samland	Lund		
Styremedlem:	Fiona	Druett	
Styremedlem:	Cathrine	Pettersen		
Styremedlem:	Sonja	Liljevik		
Varamedlem:	Ruth	Gravdal	

FAGLIG	RÅD	

Niels	Petter	Torkildsen,	Psykologspesialist	
Magne	Brun,	Advokat		
Kristin	Åsen,	Kramås	Advokat		
Mari	Degvold,Vernepleier		
Bente	Strømsvåg,	Vernepleier		
Ellen	Gjesti,	Spesialpedagog		
Eva	Christensen,	Spesialpedagog	
Annette	Drangsholt,	sentralstyret	

KONTROLLKOMITEEN	
Leder	Ståle	Tangen	
Elin	Rønningen		
Sissel	Nilssen	

RESSURSGRUPPEN	
Hege	Gundersen		
Pål	Munch-Ellingsen	
Anna	Saur		
Truls	Halbakken	

VALGKOMITE	
Leder	Terje	Kristiansen		
Rita	Kirkbak		
Vibeke	Jacobsson	Gardsten	
Varamedlem	Ragne	Larsen	



Rapport fra Faglig Råd til Ledermøtet november 2020 

Faglig Råd har etter Landsmøtet 2018 hatt denne sammensetning: 
Beate Bergsli, vernepleier (gjenvalgt)  
Magne Brun,  advokat (gjenvalgt)  
Eva Christensen,  spesialpedagog (ny)  
Ellen Gjesti,  spesialpedagog (gjenvalgt)  
Kristin Kramås, advokat (ny)  
Bente Rovik Strømsvåg, vernepleier (gjenvalgt)  
Niels Petter Thorkildsen, psykologspesialist (gjenvalgt)  
Allis Aresdatter, sosionom (gjenvalgt/Sentralstyrets representant)  

Det vises også til egen rapport til Landsmøtet -2020, datert 24.02.20.  
Da det planlagte landsmøtet 2020 ble avlyst pga. Korona-epidemien, ble de samme 
personene oppfordret til å bli sittende i sine verv, inntil et nytt landsmøte kunne 
gjennomføres (som sannsynligvis blir våren -21).   
Vi har i 2020 hatt færre møter enn tidligere år. Det var to ordinære møter januar og mars  -
20, som ble holdt i administrasjonens lokaler. Deretter var det to digitale møtet over video-
link i mai og september.   
I oktober hadde vi på nytt et «fysisk» møte, på Nordvoll skole. Der hadde vi en drøfting av 
Faglig råds virksomhet de siste årene, sett i forhold til et nylig mottatt forslag til nye 
vedtekter og mandat for Faglig råd.  Vi ser behov for et tettere samarbeid med Sentralstyret 
og øvrige fora i foreningen, og ønsker en dialog med Sentralstyret om hvordan Faglig råds 
virksomhet kan organiseres og driftes på en bedre måte.  Vi har ikke oversikt over hvor 
mange henvendelser som kommer til foreningens administrasjon og som besvares derfra 
(telefon og e-post), men har etterlyst dette. I følge Faglig råds mandat, skal vi bidra med 
dokumentasjon av mangelfull tjenesteyting til personer med ASD. I nåværende situasjon 
oppleves det som vanskelig, fordi vi får ikke lenger får vite om de aktuelle sakene som kunne 
ha belyst dette. Faglig råd har fått tildelt svært få saker de siste 3-4 årene.  
Ellers kan det nevnes at vi våren -20 fikk fullført arbeidet med revidering av fakta-
beskrivelsene, som finnes på foreningens hjemmeside.  Vi mener at slike beskrivelser av 
«ofte stilte spørsmål» er nyttig for brukerne å lese, og kan være arbeidsbesparende for f.eks 
administrasjonen.  Vi er mottakelig for innspill, både om nye tema som det kan lages fakta-
ark om, og forslag til endringer og oppdateringer i de gjeldende fakta-beskrivelsene.   

Oslo, 5.11.20 

Niels Petter Thorkildsen 



Rapport	fra	Faglig	Råd	2021	

Faglig	Råd	har	etter	Landsmøtet	2018	hatt	denne	sammensetning:	

Psykologspesialist 
Advokat 
Advokat 
Vernepleier 
Vernepleier 
Spesialpedagog 

Niels Petter Torkildsen 
Magne Brun   
Kristin Kramås   
Beate Bergsli   
Bente Strømsvåg  
Ellen Gjesti  
Eva Christensen Spesialpedagog 

Faglig	Råd	har	etter	Landsmøtet	2021	hatt	denne	sammensetning:	

Psykologspesialist	
Advokat	
Advokat	
Vernepleier	
Vernepleier	
Spesialpedagog	

Niels	Petter	Torkildsen	
Magne	Brun-		
Kristin	Kramås		
Mari	Degvold		
Bente	Strømsvåg	
Ellen	Gjesti	 	
Eva	Christensen	 Spesialpedagog	

I	2021	har	Faglig	råd	hatt	seks	møter.	På	sitt	første	møte	for	året	evaluerte	Faglig	råd	
samarbeidet	med	sentralstyret	samt	snakket	om	samarbeidsform	framover	samt	
henvendelser	fra	medlemmer.	På	sitt	andre	møte	diskuterte	Faglig	råd	utfasing	av	
NEVSOM	samt	gav	innspill	på	høringen		om	tverrfaglig	helsekartlegging	av	barn	i	
barnevernet.	På	sitt	tredje	møte,	det	siste	innen	landsmøtet,	svarte	Faglig	råd	på	flere	
henvendelser	fra	medlemmer	samt	en	henvendelse	fra	Bærum	kommune.	På	sitt	fjerde	
møte	i	juni,	det	første	møtet	etter	landsmøtet,	startet	møte	med	presentasjon	av	nytt	
Faglig	råd.	Kommende	kunnskapsbank	samt	henvendelser	til	Faglig	råd	ble	diskutert.	På	
sitt	femte	møte	i	august	snakket	Faglig	råd	om	Eibi,	kunnskapsbanken	og	et	
forskningsprosjekt	om	Autisme	ved	Oslo	universitetssykehus.	På	sitt	sjette	møte	i	
oktober	snakket	Faglig	råd	om	forskningsprosjektet	«A	step	towards	precision	
medicine:	investigating	pathophysiological	mechanisms	using	brain	dynamics,	
genetics	and	clinical	phenotypes	in	autism	spectrum	disorders»,	et	høringssvar	samt	
Eibi.		

Oslo,	12.09.2022	

Niels	Petter	Thorkildsen	



  

Årsrapport 2020 – Ressursgruppen for voksne med ASD 
 

Våre oppdrag har vært litt redusert i år pga Korona situasjonen, men vi har gjort 
følgende: 
 

1) Ressursgruppen har som tidligere besvart henvendelser fra medlemmer i 
Autismeforeningen. Vi har delt opp i forskjellige områder der vi mener at vi har 
best kompetanse. Noen av henvendelsene jobber vi sammen om da de er litt 
mere krevende. Der e-poster vi frem og tilbake til hverandre for å dele 
kompetanse og erfaringer. Vi er opptatt av at medlemmene skal få de beste 
svar og råd.  
 

2) Vi har hatt innspill til et par saker fra Sentralstyret.  
Da kommer en e-post til koordinator. Vi deler meninger og erfaringer via e-
post. Så sender koordinator e-post tilbake på vegne av hele Ressursgruppen. 

 
3) Vi har skrevet innlegg i alle "Autisme i dag". 

 
4) Noen av oss har også jobbet for Fylkeslaget som vi tilhører.  

 
5) Boken «Håndbok i miljøterapi» av Trine Lise Bakken ble gitt ut i 2020 og Anna 

skrev et kapittel til den boka. 
 

6) Aspergertreffet: 
 
Aspergertreffet er det store vi jobber for hvert år da vi ønsker at det skal være veldig 
bra for medlemmene. Aspergertreffet ble i år avlyst pga. Koronasituasjonen. 
Ressursgruppen har foreslått å spare pengene og heller arrangere to treff neste år, 
da vi ikke synes at det skulle arrangeres digitalt. 
 
Vi skulle også deltatt på Landsmøtet i Bodø. Dette ble flyttet til 2021 pga. 
Koronasituasjonen. 
 
Vi skal også gjennomføre et møte digitalt da vi ikke har kunne møttes pga. 
situasjonen. 
 
Ressursgruppen samarbeider utrolig godt sammen, hjelper hverandre der det trengs 
så godt det lar seg gjøre. 
 
Ressursgruppen har i år bestått av Anna Saur, Pål Munch-Ellingsen, Truls Simon 
Halbakken og Hege N. Gundersen. 
 



Ressursgruppens	virksomhet	2021	
	
Ressursgruppen	har	i	2021	bestått	av	Hege,	Anna,	Pål	og	Truls	

Vi	har	igjen	hatt	et	år	som	har	vært	preget	av	coronapandemien,	men	vi	har	fått	
gjennomført	noe.	

Vi	har	hatt	noen	digitale	møter	selv	om	vi	skulle	ønske	vi	hadde	hatt	flere.	Men	pga	
sykdom	og	vanskelige	tider	har	det	vært	utfordrende.	

Vi	har	dette	året	svart	på	mailer	fra	medlemmer	som	vi	også	har	gjort	tidligere	år.		

Noen	av	oss	har	også	jobbet	for	egne	Fylkeslag/lokallag.	

AUTISME	I	DAG	

Vi	har	skrevet	et	innlegg	hver	i	Autisme	i	dag,	bladet	er	et	medlemsblad	som	sendes	til	
medlemmer	og	ligger	på	hjemmesiden	til	Autismeforeningen	

ASPERGERTREFF	

Aspergertreffet	ble	gjennomført	i	år	tross	for	mye	nedstengninger	og	til	tider	høy	smitte.	
Der	deltok	Pål,	Truls	og	Hege.	Anna	måtte	dessverre	melde	avbud.	Det	ble	et	treff	der	
våre	oppgaver	var	flere.	Vi	hadde	et	foredrag	og	vi	hadde	en	til	en	samtaler	med	de	som	
hadde	ønske	om	det.	Det	ble	et	godt	gjennomført	aspergertreff	med	mange	gode	
tilbakemeldinger.	Vi	vil	også	takke	Ellen	som	står	for	arrangementet	av	treffet.	Hun	
gjorde	en	god	jobb	og	står	alltid	til	disposisjon	for	oss	i	Ressursgruppen.	Vi	fikk	også	på	
treffet	et	møte	med	Sentralstyret	som	hadde	sitt	opplegg	på	samme	hotell	denne	helgen.	

LEDERMØTE	

AiN	ledermøte	ble	denne	gangen	holdt	i	Bodø	19-21	november.	Her	fikk	vi	deltatt	alle	4	
fra	Ressursgruppen.	Det	var	en	veldig	lærerik	helg	for	oss.	Nyttig	for	oss	også	å	få	med	
strategipresentasjonen	som	ble	holdt	av	Jan	Heitmann.	Vi	hadde	også	en	liten	prat	oss	4	i	
Ressursgruppen	der	vi	snakket	litt	om	hvordan	vi	jobber	med	oppgaver	og	hvordan	vi	
har	det.		

JENTEHEFTET	

Vi	har	ikke	fått	jobbet	noe	med	Jenteheftet	i	2021,	men	tar	det	opp	igjen	i	2022.	

	
Ressursgruppen	

	



ADMINISTRASJONEN 2020 
 
Administrasjonen har bestått av: 
 
• Tove Olsen, daglig leder (tom. 31. mai 2020) 
• Elin Maria Lilloe-Wall, fungerende daglig leder (fom.1. juni 2020) 
• Trude Stenhammer, fagkonsulent 
• Jarle Johannessen, fagkonsulent (tom. 31. oktober 2020) 
• Ellen Støa, veileder 
• Janicke Mathisen, administrasjonskoordinator 
 

Autismeforeningen har ved utgangen av 2020 1,5 stillinger i administrasjonen. 
Autismeforeningen samarbeider med firmaet Orgservice AS, som håndterer 
administrative/merkantile tjenester som bl.a. merkantile oppgaver, medlemsregister, 
regnskapstjenester og daglig ledelse. Høsten 2019 ble Elin Maria Lilloe-Wall vikar for 
daglig leder. Siden 1. juni 2020 har Lilloe-Wall hatt stillingen som fungerende daglig 
leder fast. 

Autismeforeningens administrasjon er blant annet sekretariat for sentralstyret og 
ivaretar den daglige driften av foreningen. Administrasjonen har ansvar for at 
beslutninger fattet i sentralstyret blir utført.  

I tillegg har administrasjonen løpende kontakt med tillitsvalgte i fylkeslagene og 
utvalgene. De ansatte deltar i ulike møter og arrangementer, skriver høringssvar i 
aktuelle saker og skriver søknader på vegne av foreningen. Administrasjonen jobber 
også med medlemsbladet Autisme i dag, som gis ut fire ganger i året. I 2020 har vi 
også avholdt et webinar for foreldre til barn med ASD, søsken til barn med ASD og 
voksne med ASD. Administrasjonen har også en veiledningstjeneste og svarer per 
telefon og e-post.  

Året har vært preget av koronapandemien, og det har vært mye hjemmekontor og lite 
deltakelse ute i eksterne møter/kurs/foredrag. Året har også vært preget av mye 
sykefravær av de ansatte. 

Administrasjonen flyttet ut fra lokalene i Grenseveien i desember, og inn sammen 
med Orgservice i Thomles gate 4. I 2021, vil vi flytte inn i nye, store lokaler i 
Wergelandsveien 2. 

HENVENDELSER TIL AIN 
Autismeforeningens administrasjon mottar mange henvendelser, både per telefon og 
e-post (alle disse loggføres). I 2020, mottok veiledningstelefonen godt over 400 
telefoner, som er en økning på over 100 henvendelser, sammenlignet med 2019. I 
tillegg har administrasjonen hatt over 760 henvendelser til sentralbordet. 
Sentralbordet har en servicegrad på 97%. Mange av henvendelsene gjelder 
spørsmål om rettigheter og om tilrettelegging for personer med ASD og deres 
familier. Mange etterspør advokathjelp fra AiN. Administrasjonens ansatte henviser 
da til Rettighetssenteret i FFO for juridiske tips og råd i prinsipielle saker. I mange 
tilfeller er tjenestene medlemmene mottar så mangelfulle at det anses som brudd på 
brukerens rettigheter. Det er også mange henvendelser om utfordringer i barnehage, 



grunnskole og videregående skole. Det har vært en økning i antall henvendelser fra 
personer med ASD som har fått diagnose i voksen alder. Det kan virke som om flere 
enn tidligere er blitt kjent med ASD og har spørsmål om hvordan man går frem for å 
få en utredning. I tillegg er det mange som kontakter oss vedrørende 
manglende/dårlig oppfølging fra NAV. 



Sekretariatet 2021 

Sekretariatet har bestått av: 
• Elin Maria Lilloe-Wall, sekretariatsleder
• Susanne Angell-Olsen, organisasjonsrådgiver
• Ellen Støa, veileder
• Janicke Mathisen, administrasjonskoordinator
• Trude Stenhammer, fagkonsulent

Autismeforeningen har ved utgangen av 2021 1,5 stillinger i administrasjonen. 
Autismeforeningen samarbeider med Orgservice AS, som leverer 
sekretariatstjenester. 

Sekretariatet utfører oppgaver gitt av sentralstyret og ivaretar den daglige driften av 
foreningen. Sekretariatet har ansvar for at beslutninger fattet i sentralstyret blir utført. 

I tillegg har sekretariatet løpende kontakt med tillitsvalgte i lokallagene og utvalgene. 
De deltar i ulike møter og arrangementer, skriver høringssvar i aktuelle saker og 
skriver søknader på vegne av foreningen. Sekretariatet jobber også med 
medlemsbladet Autisme i dag, som gis ut fire ganger i året. I 2021 har de jobbet med 
mange prosjekter og arrangementer: Treff for voksne med ASD, Høstleir for ungdom, 
digital tillitsvalgtskolering, ny hjemmeside, nytt digitalt likepersonskurs og 
Kunnskapsbasen.  

Sekretariatet har også en veiledningstjeneste og svarer per telefon og e-post. 

Administrasjonen flyttet inn i nye, store lokaler i Wergelandsveien 1-3 i august 2021. 

HENVENDELSER TIL AIN 
Sekretariatet mottar mange henvendelser, både per telefon og e-post (alle disse 
loggføres). I 2021, mottok veiledningstelefonen godt over 500 telefoner, som er en 
økning på over 100 henvendelser, sammenlignet med 2020 og 200 henvendelser 
sammenlignet med 2019. I tillegg har administrasjonen hatt over 795 henvendelser 
til sentralbordet. 
Sentralbordet har en servicegrad på 95%. Mange av henvendelsene gjelder 
spørsmål om rettigheter og om tilrettelegging for personer med ASD og deres 
familier. Mange etterspør advokathjelp fra AiN. Administrasjonens ansatte henviser 
da til Rettighetssenteret i FFO for juridiske tips og råd i prinsipielle saker. I mange 
tilfeller er tjenestene medlemmene mottar så mangelfulle at det anses som brudd på 
brukerens rettigheter. Det er også mange henvendelser om utfordringer i barnehage, 
grunnskole og videregående skole. Det har vært en økning i antall henvendelser fra 
personer med ASD som har fått diagnose i voksen alder. Det kan virke som om flere 
enn tidligere er blitt kjent med ASD og har spørsmål om hvordan man går frem for å 
få en utredning. I tillegg er det mange som kontakter oss vedrørende 
manglende/dårlig oppfølging fra NAV. 
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Aktivitetsregnskap 2020 Note 2019 2020

ANSKAFFEDE MIDLER

Medlemsinntekter
Kontingenter/abonnement 1 830 271  1 847 501 
Tilskudd
BUFDIR, driftstilskudd 8       2 209 953  2 299 292 
BUFDIR - levekår 100 000    
Helsedirektoriatet - psykiatrimidler 2 723 500  2 320 000 
MVA-kompensasjon 617 257     753 987    
Innsamlede midler, gaver 12     
Gaver 118 596     1 049 643 
Facebookdonasjoner 259 541    
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Støtte Funkis 69 900       
Salgsinntekter (porto, materiell etc) 36 494       51 620      
Diverse inntekter fra tidligere år 97 552       
Kursavgifter 132 916     
Stiftelsen Dam 765 000     150 000    
Erasmusprosjekt 140 407    
SUM ANSKAFFEDE MIDLER 8 601 439  8 971 991 

FORBRUKTE MIDLER 9       
Kostnader til anskaffelse av midler
Inntektsbringende arbeid  740 998     37 409      
Kostnader til organisasjonens formål 10     
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
Politisk arbeid 843 037     1 181 342 
Brukermedvirkning 214 708     400 921    
Likepersonssarbeid 595 908     1 565 997 
Medlemsrettet arbeid 2 889 376  1 577 977 
Informasjonsarbeid 1 308 303  1 360 897 
Organisasjonsarbeid/andre formålsaktiviteter 1 265 490  1 342 443 
Administrasjonskostnader 11     
Diverse administrative kostnader 740 998     748 185    
Revisjonshonorar 48 850       61 388      
Finanskostnader 15 988       21 938      

SUM FORBRUKTE MIDLER 8 663 656  8 298 497 

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT 62 217-       673 493    

Tillegg/reduksjon egenkapital 62 217-       673 493    
Sum tillegg/reduksjon egenkapital 62 217-       673 493    
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Balanse per 31. desember 2020

EIENDELER Note 2019 2020

Omløpsmidler
Kundefordringer 6 57 300           39 932       
Andre kortsiktige fordringer 6 319                319            
Andre forskuddsbetalte kostnader 6 14 456           80 422       
Sum fordringer 72 075           120 673     

Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 5 527 612      6 474 535  

Sum omløpsmidler 5 599 687      6 595 208  

SUM EIENDELER 5 599 688      6 595 208  
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Balanse per 31. desember 2020

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2019 2020

Egenkapital
Annen egenkapital 4 5 034 272  5 707 764  
Sum egenkapital 5 034 272  5 707 764  

Gjeld
Leverandørgjeld 5 146 590     533 695     
Annen kortsiktig gjeld
Offentlige avgifter 418 826     353 749     

Sum gjeld 565 416     887 444     

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 599 688  6 595 208  

styremedlem styremedlem

styreleder nestleder

styremedlem styremedlem
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Noter til regnskapet 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifiser som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld 
er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler verdsettes til virkelig på balansedagen.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. Inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre 
måneder fra anskaffelse.

Hovedregel for vurdering av inntekter og kostnader
Medlemsinntekter, innsamlede midler og gaver regnskapsføres etter kontantprinsippet når de er mottatt. Tilskudd som det
knytter seg betingelser til intekstsføres i takt med forbruk av midlene. Ikke inntektsførte tilskudd balanseføres under posten
tilskuddsgjeld.

Kostnader føres eller transaksjonsprinsippet, når de er påløpt.

Direkte kostnader er henført til den aktiviteten kostnader gjelder. Fordelingen av felleskostnader på aktivitetene blir fordelt
eller medgått tid og størrelsen på prosjektene. 

Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 3,5

Annen
Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader godtgjørelse
Daglig leder 338 155     106420 0

Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: Lån Sikkerhetsstillelse
Ansatte og medlemmer av styret 0 0

Note 3
Revisor
Kostnadsført godtgjørelse for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester utgjør i 2020 NOK 61 388 kr inkl. mva.
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Noter til  regnskapet 2020

Note 4 Egenkapital 2019 2020
Egenkapital per 01.01. 5 096 490      5 034 272                                      
Årets tilførsel -62 218          673 493                                         
Sum egenkapital 31.12 5 034 272      5 707 765                                      

Note 5 Annen kortsiktig gjeld/ leverandørgjeld 2019 2020
Leverandørgjeld 146 590         533 695                                         
Offentlige avgifter 418 826         353 749                                         
Sum 565 416 887 444

Note 6 Andre  fordringer
2019 2020

Kundefordringer 57 300           39 932                                           
Andre kortsiktige fordringer 319                319                                                
Andre forskuddsbetalte kostnader, reisekostnader 14 456           80 422                                           
Sum 72 075 120 673

Note 7 Bankinnskudd
Foreningen har 7 bankkonti 

2019 2020
Kontingentkonto 6142.05.32457 719 904         2 636 277                                      
Driftskonto 6142.05.94495 3 171 892      2 219 083                                      
Kapitalkonto 6061.56.53597 720 625         722 580                                         
Filippiner-prosjektet 6049.05.33438 5 228             5 228                                             
Nordea Likviditetskonto 54802433315 631 594         639 122                                         
Bankinnskudd for skattetrekk 6011.86.25997 129 454         102 509                                         
Depositum Grensev. 99 148 916         149 735                                         
Sum 5 527 612      6 474 535                                      

Note 8 Offentlig støtte

Foreningen har mottatt kr  2 399 292 i driftsmidler fra Bufdir.
Foreningen har mottatt kr 2 320 000 fra Helsedirektoriatet 

Note 9 Fordeling av kostnader spesifisert etter prosjekt
2019 2020

Lønninger inkl.arb.g.avgift og yrkesskadeforsikring 2 415 401      1 652 629                                      
OrgService (fast) 1 040 610      1 231 904                                      
OrgService (tilleg) 248 978         856 392                                         
Diverse utgifter 20 015           38 913                                           
Medlemsskap i Frivillighet, FS, FFO. WOA og IAAE 46 177           250 412                                         
Omkostninger/gebyrer 884                221                                                
Finans 15 104           21 717                                           
Organisasjonsutvikling/strategiarbeid 9 750             453 341                                         
Felleskostnader: husleie, renhold, post og IT 429 725         399 560                                         
Kontorrekvisita / teknisk utstyr og datasystemer 70 768           83 166                                           
Telefon/telefonsentral 30 109           33 516                                           
Utgifter administrasjon 13 757           58 434                                           
Utgifter til forsikringer 19 727           20 126                                           
Velferdskasse for de ansatte 3 929             1 175                                             
Driftsmidler til fylkeslag 386 992         236 844                                         
Fylkeslagenes andel av medlemskontingenten 680 820         710 850                                         
Momskompensasjon overført fylkeslagene 236 906         325 030                                         
Psykiatrimidler overført fylkeslagene 250 000         227 000                                         
Facebookdonasjoner -                     78 255                                           
Informasjonsmateriell 135 188         -                                                     
Distribusjon og lagertjenester 261 206         241 131                                         
Tryknings-/kopieringsutgifter 2 545             -                                                     
Utgifter "Autisme i dag" 355 276         421 436                                         
Vedlikehold/oppgradering data og medlemsregister 52 952           26 216                                           
Utgifter kurs/seminarer 25 266           6 662                                             
Utgifter Nordisk samarbeidsmøte 3 783             -                                                     
Utgifter til møter i Autism Europe 8 146             -                                                     
Faglig Råd - styremøter 13 109           4 080                                             
Utgifter til Stiftelsen Dam prosjekt 650 000         -                                                     
Koronawebinarer -                     159 160                                         
Honorarer inkl.revisjonshonorar 48 850           61 388                                           
AiN-skolering 270 740         -                                                     
Asperger-treff/ressursgruppa for m.m Asperger syndr. 203 315         6 504                                             
Landsmøte/ledermøte 388 706         170 814                                         
Eksterne møter/besøk i fylkeslag - interessepolitisk arb. 47 489           79 850                                           
Sentralstyret - styremøter m/reise/opphold/godt.gjøring 147 292         214 126                                         
Sentralstyret, frikjøp til deltakelse i møter, råd/utvalg 130 141         214 998                                         
Utlegg fylkeslag -                     12 647                                           
Total 8 663 656      8 298 497                                      
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Noter til regnskapet 2020

Note 10 Formålsprosent

2019 2020
Kostnader til organisasjonens formål 7 857 820 7 466 986
Sum forbrukte midler 8 663 657                      8 298 497                 
Formålsprosent 90,7 % 90,0 %

Note 11 Administrasjonsprosent

2019 2020
Administrasjonskostnader 805 836 831 511
Sum forbrukte midler 8 663 657 8 298 497
Administrasjonsprosent 9,3 % 10,0 %

Note 12 Innsamlingsprosent

2019 2020
Disponibelt til formålet 118 596 1 271 775
Innsamlede midler 118 596 1 309 184
Innsamlingsprosent 100,0 % 97,1 %
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Autismeforeingen i Norges årsregnskap som viser et positivt aktivitetsresultat på 
kr 673 493. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 

 
 
 
 

Revisorgruppen  
Akershus AS 
Postboks 335 
N-1411 Kolbotn 
 
Besøksadresse: 
Rosenholm Campus 
Rosenholmveien 25 
 
Tlf.:  +47 66 81 79 00 
E-post: akershus@rg.no 
 
Foretaksregisteret 
NO 967 604 364 MVA 
 
www.rg.no 



 www.rg.no 
  

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper 

 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger  

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god  
bokføringsskikk i Norge. 
 
Konklusjon om utdelinger og forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi 
organisasjonen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, organisasjonens formål og 
vedtektene for øvrig.  
 
 
 
Trollåsen, 19. mars 2021 
Revisorgruppen Akershus AS 
 
 
Knut Østbye 
Statsautorisert revisor 
Dokumentet er elektronisk signert 
 
 

https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger


Elektronisk signatur

Signert av

Østbye, Knut

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

19.03.2021 10.06.51
Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en
håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på
de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med
innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.
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Aktivitetsregnskap 2021 

 
Note 

 
2020 

 
2021 

ANSKAFFEDE MIDLER    

Medlemsinntekter 
Kontingenter/abonnement 

  

1 847 501 

 

2 057 546 
Tilskudd 
BUFDIR, driftstilskudd 

 
8 

 
2 299 292 

 
3 134 352 

BUFDIR - levekår  100 000 150 000 
BUFDIR - fritidstiltak   175 000 
Helsedirektoriatet - psykiatrimidler  2 320 000 2 600 000 
MVA-kompensasjon  753 987 697 529 
Covidstøtte. Lotteri- og stiftelsetilsynet 
Innsamlede midler, gaver 
Gaver 

 
12 

 
 

1 049 643 

125 173 
 

133 459 
Facebookdonasjoner 
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 
Støtte Funkis 

 259 541 192 464 
 

148 000 
Kommersiell støtte   63 846 
Salgsinntekter (porto, materiell etc) 
Diverse inntekter fra tidligere år 
Kursavgifter 

 51 620 31 430 
 

284 784 
Stiftelsen Dam  150 000 949 500 
Stiftelsen Dam - eksterne 
Erasmusprosjekt 

  
140 407 

679 000 

SUM ANSKAFFEDE MIDLER  8 971 991 11 422 083 
 
 
FORBRUKTE MIDLER 
Kostnader til anskaffelse av midler 
Inntektsbringende arbeid 

 
 

9 

 
 
 
 

37 409 

 
 
 
 

33 793 
Kostnader til organisasjonens formål 
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 
Politisk arbeid 

10  
 

1 181 342 

 
 

1 443 763 
Brukermedvirkning  400 921 867 262 
Likepersonssarbeid  1 565 997 1 886 949 
Medlemsrettet arbeid  1 577 977 1 680 294 
Informasjonsarbeid  1 360 897 2 824 840 
Organisasjonsarbeid/andre formålsaktiviteter 
Administrasjonskostnader 
Diverse administrative kostnader 

 
11 

1 342 443 
 

748 185 

1 076 959 
 

741 881 
Revisjonshonorar og advokat  61 388 79 813 
Finanskostnader  21 938 30 067 

SUM FORBRUKTE MIDLER  8 298 497 10 665 621 
    

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT  673 493 756 462 
 
Avsetning tilligtsvalgtsskolering 2022 

   
300 000 

Tillegg/reduksjon egenkapital  673 493 456 462 
Sum tillegg/reduksjon egenkapital  673 493 456 462 
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Balanse per 31. desember 2021 

   

EIENDELER Note 2020 2021 

 
Omløpsmidler 
Kundefordringer 

 
 

6 

 
 

39 932 

 
 

182 996 
Andre kortsiktige fordringer  319 319 
Andre forskuddsbetalte kostnader 
Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 

 80 422 - 
148 000 

Sum fordringer  120 673 331 315 
 
 
 
 
Bankinnskudd, kontanter o.l. 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

6 474 535 

 
 
 
 

8 765 247 

Sum omløpsmidler  6 595 208 9 096 562 
    

SUM EIENDELER  6 595 208 9 096 562 
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Balanse per 31. desember 2021 

   

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2021 

Egenkapital 
Annen egenkapital 

 

4 

 

5 707 764 

 

6 164 226 
Egenkapital med restriksjoner   300 000 
Sum egenkapital  5 707 764 6 464 226 
 
Gjeld 
Leverandørgjeld 

 
 

5 

 
 

533 695 

 
 

1 887 572 
Annen kortsiktig gjeld 
Offentlige avgifter 

  
353 749 

 
73 264 

Ikke benyttet tilskudd   671 500 
Sum gjeld  887 444 2 632 336 
    

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  6 595 208 9 096 562 
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Fiona Druett  
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styreleder nestleder styremedlem 
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Autismeforeningen i Norge 
Noter til regnskapet 2021 

Note 1 Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS (F) God Regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. 

 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert 
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier 
lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

 
Hovedregel for vurdering av inntekter og kostnader 
Medlemsinntekter, innsamlede midler og gaver regnskapsføres etter kontantprinsippet når de 
er mottatt. Tilskudd inntektsføres når organisasjonene har juridisk rett til midlene. Tilskudd 
som det knytter seg betingelser til, inntektsføres i takt med forbruk av midlene. 
Ikke inntektsførte tilskudd balanseføres under posten annen kortsiktig gjeld. 
Kostnader føres etter transaksjonsprinsippet, når de er påløpt. 

 
Ved årsslutt settes regnskapet opp etter God Regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. 
kostnadene spesifiseres etter aktivitet (prosjekt) som foreningen har avholdt i året som gikk. 
Administrasjonskostnader er fordelt på aktivitet etter et estimat på medgått tid. 
Direktekostnader per prosjekt legges inn som egne linjer. 

 
 

I aktivitetsregnskapet er administrasjonskostnader fordelt ut på de ulike 
aktivitetspostene etter sekretariatets prosentvise tidsforbruk. 

 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. 

 
Bankinnskudd, kontanter ol 
Bankinnskudd, kontanter ol. Inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler 
med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse 

 
Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm 

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 1,5 

 
Annen 

Ytelser til ledende personer Honorar Pensjonskostnader godtgjørelse 
Styrets leder  30 000  0  39 480 

 
 

Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: Lån  Sikkerhetsstillelse 
Ansatte og medlemmer av styret  0  0 

 
Note 3 
Revisor 
Kostnadsført godtgjørelse for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester utgjør i 2021 NOK 39 000 kr inkl. mva. 
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Note 4 Egenkapital 2020 2021 
Egenkapital per 01.01.  5 034 272 5 707 764 
Årets tilførsel  673 492 456 462 
Egenkapital med restriksjoner; avsetning tillitsvalgtskolering   300 000 
Sum egenkapital 31.12  5 707 764 6 464 226 
 
 
 
Note 5 

 
 
 

Annen kortsiktig gjeld/ leverandørgjeld 

 
 
 

2020 

 
 
 

2021 
Leverandørgjeld  533 695 1 887 572 
Offentlige avgifter; skatt og arbeidsgiveravgift  353 749 73 264 
Ikke benyttet tilskudd; ubrukt støtte fra Stiftelsen Dam   671 500 
Sum  887 444 1 960 836 
 
 
Note 6 

 
 

Andre fordringer 

 
 
 

2020 

 
 
 

2021 
Kundefordringer; fakturaer til lokallag ledermøte 39 932 182 996 
Andre kortsiktige fordringer 319 319 
Andre forskuddsbetalte kostnader, reisekostnader 
Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt, støtte fra Studieforbundet Funkis 

80 422  
148 000 

Sum 120 673 183 315 
 
 
 
Note 7 Bankinnskudd 
Foreningen har 7 bankkonti 

  

 
2020 2021 

Kontingentkonto 6142.05.32457 2 636 277 4 906 293 
Driftskonto 6142.05.94495 2 219 083 2 160 287 
Kapitalkonto 6061.56.53597 722 580 722 865 
Filippiner-prosjektet 6049.05.33438 5 228 5 228 
Nordea Likviditetskonto 54802433315 639 122 642 822 
Bankinnskudd for skattetrekk 6011.86.25997 102 509 177 858 
Depositum Grensev. 99 149 735 149 893 
Sum 6 474 535 8 765 247 
 
 
 
Note 8 Offentlig støtte 

  

Foreningen har mottatt driftsmidler fra Bufdir og Helsedirektoriatet 
  

 
Note 9 Fordeling av kostnader spesifisert etter prosjekt 

 
 

2020 

 
 

2021 
Sekretariatet og annen personalkostand 3 762 225 3 709 406 
Diverse utgifter 38 913 22 788 
Medlemsskap i Frivillighet, FS, FFO. WOA og IAAE 250 412 100 685 
Finans (Bankgebyrer, KID etc) 21 938 30 067 
Organisasjonsutvikling/strategiarbeid 453 341 257 082 
Kompetanseutvikling ressursgruppen   

Kontor og teknisk utstyr / telefon 574 676 280 926 
Lokallag - Driftsmidler/kontingentandel/mvakompensasjon/psykiatridmidler/facebookdonasjoner 1 577 979 1 461 172 
Distribusjon og lagertjenester 241 131 200 432 
Utgifter "Autisme i dag" 421 436 448 260 
Web og datautgifter inkl likeperson.no 26 216 126 831 
Hjemmeside (ny 2021)  250 000 
Utgifter kurs/seminarer (inn og utland) 6 662 20 419 
Faglig Råd - styremøter 4 080 7 404 
Stiftelsen Dam Digital Kunnskapsbase  562 500 
Stiftelsen Dam likepersonsfilm 
Koronawebinarer 
Filmprosjekt: Plass til flere Sanden Media (BUFDIR - levekår) 

 
159 160 

275 259 
 

305 000 
Inntektssikring / innsamling  33 793 
Høstleir for ungdom  260 325 
Arendalsuka  190 616 
Stiftelsen Dam - SPOR- Scenekunst for mestring, deltakelse og inkludering  500 000 
Stiftelsen Dam - Musikterapeutisk samspill med...  150 000 
Honorarer inkl.revisjonshonorar, advokat 61 388 79 813 
Asperger-treff/ressursgruppa for m.m Asperger syndr. 6 504 175 266 
Landsmøte 170 814 342 642 
Ledermøte /fagkonferanse  574 904 
Eksterne møter/besøk i lokallag - interessepolitisk arb. 79 850 13 606 
Sentralstyret - styremøter m/reise/opphold/godt.gjøring 214 126 111 385 
Sentralstyret, Godtgjørelse 214 998 159 172 
Utlegg lokallag og forskningsfond 12 647 15 870 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 8 298 497  10 665 621 
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Note 10 Formålsprosent 
 

 2020 2021 
Kostnader til organisasjonens formål 7 466 986 9 780 068 
Sum forbrukte midler 8 298 497 10 665 621 
Formålsprosent 90,0 % 91,7 % 

 
 

Note 11 Administrasjonsprosent 
 

 2020 2021 
Administrasjonskostnader 831 511 851 760 
Sum forbrukte midler 8 298 497 10 665 621 
Administrasjonsprosent 10,0 % 8,0 % 

 
 

Note 12 Innsamlingsprosent 
 

 2020 2021 
Disponibelt til formålet 1 271 775 292 130 
Innsamlede midler 1 309 184 325 923 
Innsamlingsprosent 97,1 % 89,6 % 
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Til årsmøte i 
Autismeforeningen i Norge 

 
 
 
 
 
 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Autismeforeingen i Norges årsregnskap som viser et positivt aktivitetsresultat på 
kr 673 493. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

 
 
 
 
 
 

Revisorgruppen 
Akershus AS 
Postboks 335 
N-1411 Kolbotn 

 
Besøksadresse: 
Rosenholm Campus 
Rosenholmveien 25 

 
Tlf.: +47 66 81 79 00 
E-post: akershus@rg.no 

 
Foretaksregisteret 
NO 967 604 364 MVA 

 
www.rg.no 

 
 
 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper  
Statsautoriserte 
revisorer  

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering. 
Verifisert av 
SIGNICAT 
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig  i  henhold  til  internasjonal  standard  for  attestasjonsoppdrag  (ISAE)  3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Konklusjon om utdelinger og forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi 
organisasjonen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, organisasjonens formål og 
vedtektene for øvrig. 

 
 

Trollåsen, 19. mars 2021 
Revisorgruppen Akershus AS 

 
 

Knut Østbye 
Statsautorisert revisor 
Dokumentet er elektronisk signert 
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Autismeforeningen i Norge, kontroll- og klageutvalget 

stale.tangen@autismeforeningen.no 

 

 

 

 

 

 

Autismeforeningen i Norge, sentralstyret v/daglig leder 

elin.wall@autismeforeningen.no 

 

VIRKSOMHETEN I KONTROLL OG KLAGEUTVALGET 2020  

Kontroll og klageutvalget (KKU) ble etablert etter vedtak i landsmøtet 2016 og med vedtektsendring 
og valg i landsmøtet 2018.  Da ble medlemmer valgt for to år, fram til landsmøtet 2020: Ståle Tangen 
(leder), Elin Rønningen og Sissel Nilssen.  Landsmøtet 2020 ble utsatt til 2021 med henvisning til 
nasjonale retningslinjer for avvikling av slike arrangementer begrunnet i koronapandemi, og 
medlemmenes funksjonstid er prolongert tilsvarende.  Nærmere informasjon om KKU framgår av 
melding 14.10.2019 om virksomheten i KKU 2019; presentasjon og mandat finnes på AiNs 
hjemmesider. 

KKU v/leder deltok på ledermøtet i Stavanger 09.10.11.2019.  Ledermøtet 21.11.2020 ble avviklet 
som digitalt møte.  Her var KKU fulltallig representert. 

I 2020 har KKU behandlet 10 saker.  Saksbehandlingen er skriftlig. Arbeidsformen har vært intern 
kommunikasjon i KKU ved e-post, SMS, telefon og telefonmøter, basert på skriftlige henvendelser.  
Det er ikke protokollert møter i tradisjonell forstand. KKUs uttaler til den enkelte sak dokumenterer 
virksomheten.  Uttalene er utformet med tanke på å unngå begrensinger i innsyn og offentlighet. KKU 
står samlet bak alle uttaler i 2020.  Behandlede saker er innmeldt av sentralstyre, fylkeslag og 
individuelle tillitsvalgte. 

I det følgende refereres kort de sakene som er behandlet og de uttalene som er avgitt i 2020: 

Sak 01/20 Spørsmål om endring/virksomhetsoverdragelse av Autismeforeningens (AiNs) sekretariat 

Vurdering av spørsmål om å gå over fra å ha egne ansatte, både daglig leder og andre ansatte i 
Autismeforeningens sekretariat til å kjøpe sekretariatstjenestene fra eksternt firma.  Saken er innmeldt 
av sentralstyret 20.02.2020. 

KKUs uttale 24.02.2020 konkluderer bl.a. med at endring av organisasjonen slik sentralstyret vurderer 
forutsetter at landsmøtet først endrer vedtektene slik at sentralstyret gis nødvendig fullmakt til å 
gjennomføre aktuelle endring. 

mailto:stale.tangen@autismeforeningen.no
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Sak 02/20 Henvendelser vedr sak om organisering av AiNs sekretariatsfunksjon 

Saken er innmeldt av sentralstyret 01.03.2020 bl.a. med henvisning til brev fra Akershus fylkeslag om 
saksbehandling og mistillit mot sentralstyret knyttet til aktuelle organisasjonsendringer. 

KKUs uttale 03.03.2020 redegjør for vedtektenes krav til saksbehandling av organisasjonsendringer 
og mistillit.  KKUs rolle etter vedtektene som etterprøvende og kontrollerende organ sammenholdt 
med de utøvende organers rolle er beskrevet og begrunnet. 

Sak 03/20 Spørsmål om sentralstyrets hjemmel for å utsette landsmøtet 2020  

Saken er begrunnet i den aktuelle smittesituasjonen i landet, og innmeldt av sentralstyret 20.03.2020.   

KKUs uttale 23.03.2020  konstaterer at utsettelse ikke er i samsvar med ordlyden i vedtektenes § 7 
andre ledd, men i samsvar med myndighetenes råd og retningslinjer i en for landet ekstraordinær 
situasjon.  KKUs konklusjon er at vedtektenes ordlyd må vike for myndighetenes råd og retningslinjer, 
som anses som hjemmel for og påbud om utsettelse.  Etter at ny dato for landsmøte er fastsatt settes og 
formidles frister etter vedtektenes § 7 tredje og fjerde ledd; åtte uker for saker og fire uker for 
innkalling. 

Sak 04/20 Henvendelse om utbetalinger fra Vestfold fylkeslag  

Saken er innmeldt av Vestfold fylkeslag 08.05.2020. 

KKUs uttale 01.09.2020 beskriver og begrunner hvordan saksbehandlingen knyttet til de to aktuelle 
utbetalingene vinteren 2020 (i alt ca. 235 000 kr.) i samsvar med god organisasjonspraksis burde ha 
vært, og hvordan de spørsmål saken reiser kan avklares, og landes. 

Sak 05/20 Henvendelse om angivelig trussel mot AiNs leder fra et medlem i fylkeslaget   

Saken er innmeldt av Sogn og Fjordane fylkeslag 14.05.2020.   

KKUs uttale 20.05.2020 konkluderer med at sakens faktum slik det er presentert for KKU ikke 
omfattes av mandatet for å realitetsbehandle henvendelser som sak i KKU. 

Sak 06/20 Bekymringsmelding vedr prosess om endring av organisering av AiNs sekreariat 

Jf. KKUs uttaler sak 01/20 og 02/20.  Saken er innmeldt av Akershus fylkeslag 23.10.2020 med 
henvisning til mistillitsforslag 28.02.2020, jf. KKUs uttale sak 02/20.  KKU oppfordres til å behandle 
mistillitsforslaget. 

KKUs uttale 29.10.2020 viser til at mistillitsforlaget mot sentralstyret er begrunnet i en arbeidskonflikt 
om organisasjonsmåten for AiNs sekretariat.  KKUs mandat omfatter ikke slike spørsmål; tvert i mot 
er det i KKUs mandat pkt. 2 andre ledd eksplisitt fastsatt en begrensning mot at KKU skal utøve noen 
arbeidsgiverfunksjon.  Landsmøtet er eneste kompetente organ for organisasjonsmessig behandling av 
mistillitsforslaget.           
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Sak 07/20 Spørsmål om innkalling til ledermøte 21.11.2020 har hjemmel i vedtektene 

Saken er innmeldt av Akershus fylkeslag 03.11.2020 og stiller spørsmål ved hjemmel for fysisk møte 
med begrenset deltakelse.   

KKUs uttale 04.11.2020 tok utgangspunkt i at begrenset deltakelse er begrunnet i smittevernhensyn, 
som for så vidt kunne føre til myndighetskrav om avlysning av et fysisk møte med mange deltakere.  
På den andre siden framsto digitalt møte som en praktisk mulighet og som et bedre alternativ enn å 
utsette møtet på ubestemt tid.  Det ble også resultatet; digitalt ledermøte 21.11.2020. 

Sak 08/20 Krav til sakliste ledermøte 21.11.2020 

Saken er innmeldt av Oslo fylkeslag 05.11.2020, som mener at virksomhetsrapporter også denne 
gangen bør stå på saklista og behandles av ledermøtet.      

KKUs uttale 06.11.2020 viser til at hva som skal stå på saklista til ledermøtet ut over budsjett og 
handlingsplan ikke er vedtektsfestet, og derfor innenfor sentralstyrets kompetanseområde å avgjøre.  
KKU forstår det slik at det ikke var rom for virksomhetsrapporter denne gangen av hensyn til 
avvikling av digitalt en-dags møte. 

Sak 09/20 Prioritering av aktivitet og tiltak i en tid preget av inngripende nasjonale smittetiltak.   

Saken er innmeldt av sentralstyret 06.11.2020.  Bakteppet er en krevende og motsetningsfylt tid med 
nasjonale smitteverntiltak og samtidig uro i organisasjonen.  

KKUs uttale 09.11.2020 legger vekt på at kommende landsmøte er prioritet nr. 1, og bør ikke utsettes 
så lenge som til 2. halvår 2021.  Digitalt landsmøte i 1. halvår 2021 er en bedre løsning. 

Ledermøte høsten 2020 som digitalt arrangement, eventuelt med begrenset sakliste, vurderes som 
beste tilgjengelige alternativ (slik det også ble gjennomført 21.11.2020). 

Skolering av tillitsvalgte kan slik KKU ser det om nødvendig utsettes.   

Kompenserende tiltak kan være at sentralstyret har digitale møter med fylkeslagene, og mer vekt på 
skriftlig informasjon overfor organisasjonsleddene, eksempelvis å formidle 
virksomhetsrapporter/årsmeldinger for 2020 som senere skal behandles av landsmøtet.             

Sak 10/20 Klage mot styret/styremedlemmer i Akershus fylkeslag  

Saken er innmeldt til sentralstyret 05.11.2020 av tillitsvalgt i Hordaland fylkeslag, og er begrunnet i 
prosessene rundt mulige endringer av sekretariatet og vedtektsendringer som forutsetning for annen 
organisasjonsmåte, jf. bl.a. KKUs sak uttale 01/20 og 02/20.  Relevant regel er vedtektene § 13.1 som 
omfatter tap av tillitsverv og ansvar. 

KKUs uttale 15.11.2020 viser til at saker som dette avgjøres av sentralstyret.  Når sentralstyret som 
her finner seg inhabil går avgjørelsesfullmakten tilbake til landsmøtet.  KKU beskriver også 
saksbehandlingsreglene for slike saker.    
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Noen tilleggsmerknader     

Noen av sakene i KKU i 2020 har hatt omfattende dokumenttilfang og vært til dels arbeidskrevende.  
Derfor er det sannsynlig at saksbehandlingstiden i KKU framover kan bli lenger enn i 2020.  Det er 
også tydelig at det er grunn til å gjennomgå vedtektene med tanke på modernisering og større 
presisjon, et arbeid som etter det KKU forstår er i gang.   

I skrivende stund foreligger ikke protokoll fra ledermøtet 21.11.2020.  Etter det KKU får opplyst er 
årsaken manglende signatur fra en av de valgte til å skrive under protokollen, som ønsker å få tatt inn 
protokolltilførsel framsatt etter møtets slutt.  Protokolltilførsel som skal med i protokollen må 
framsettes før møtets slutt.  KKU foreslår at protokoll ferdigstilles og formidles med opplysning om 
årsak til manglende signatur.  At protokollen ligger uformidlet på ubestemt tid etter et ledermøte i 
november 2020 er uheldig og unødvendig. 

Kontroll- og klageutvalget, 10. januar 2021       

  



Autismeforeningen i Norge, Kontrollkomiteen
stale.tangen@autismeforeningen.no

Autismeforeningen i Norge, sentralstyret ved daglig leder
elin.wall@autismeforeningen.no

Til Landsmøtet 2022

VIRKSOMHETEN I KONTROLLKOMITEEN 2021-09.2022 
RAPPORT TIL LANDSMØTET 21.-23.10.2022

Kontrollkomiteen avløste i 2021 det tidligere kontroll- og klageutvalget som ble etablert etter valg 
av medlemmer ved Landsmøtet i 2018. Landsmøtet i april 2021 endret vedtektene slik at 
kontrollkomiteen fikk et annet og mer begrenset mandat enn det tidligere kontroll- og klageutvalget 
hadde hatt, jf ny § 23 sammenholdt med tidligere § 12.1 og tilhørende mandater.  Samtidig ble de 
tre som hadde utgjort Kontroll- og klageutvalget fra 2018 gjenvalgt som kontrollkomite, valgt til 
2022: Ståle Tangen (leder), Elin Rønningen og Sissel Nilssen.  

Til landsmøtet i april 2021 var rapport fra kontroll- og klageutvalget framlagt med nokså grundig 
beskrivelse av saker/uttaler vi hadde arbeidet med i 2019 og 2020. Landsmøtet hadde ingen 
kommentarer til virksomheten, heller ingen spørsmål som kunne indikere behov for endringer; 
begrensinger i uavhengighet eller annet. I rapporten nå til landsmøtet i 2022 forutsetter vi at 
rapportene som var lagt fram til landsmøtet i april 2021, og andre dokumenter det henvises til er 
kjent.  Eventuelt skal alle dokumenter være tilgjengelige i sekretariatet.    

Våre uttaler i de enkelte sakene er formidlet til sekretariatet og er åpne for innsyn for de som måtte 
ha interesse i den enkelte sak.  

Kort oppsummert for hele perioden er tallet på uttaler:
Kontroll- og klageutvalget 2019: 1
Kontroll- og klageutvalget 2020: 10 
Kontroll- og klageutvalget 2021: 2 (før Landsmøtet 2021)
Kontrollkomiteen 2021: 2 (etter Landsmøtet 2021)     
Kontrollkomiteen 2022: 0
Bak uttalene ligger saker av svært ulik karakter og omfang.  Henvendelser og saksbehandling som 
ikke har ført til uttale er ikke registrert systematisk. 

mailto:stale.tangen@autismeforeningen.no
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Virksomheten i 2021 er to-delt.  Fram til landsmøtet i 2021 fungerte kontroll- og klageutvalget og 
hadde da to saker.  Den ene saken gjaldt varsel mot sentralstyret fra Akershus fylkeslag, med uttale 
fra kontroll- og klageutvalget 17.01.2021. Varselet var tilsvar til sentralstyrets disiplinærsak mot 
medlemmer i Akershus fylkesstyre.  Den bakenforliggende konflikten var og er spørsmålet om 
veivalg og prosedyrer for å avklare eventuelle endringer for organiseringen av foreningens 
sekretariat; egne ansatte eller kjøp av tjenester.  Denne saken har utviklet seg i årevis og har lenge 
dominert den delen av foreningens virksomhet som kontroll- og klageutvalget/kontrollkomiteen 
kommer i befatning med.  

Mot slutten av 2021 dukker saken om organisering av sekretariatet opp som et spørsmål om 
sentralstyrets mandat.  Siden spørsmålet om veivalg ikke ble avklart av landsmøtet i 2021, kan ikke 
kontrollkomiteen se det annerledes enn at landsmøtet i 2022 om mulig bør søke å avklare dette 
spørsmålet.  Landsmøtet kan bør avgjøre saken, i det minste prinsipielt,  så får sentralstyret og andre
organer i AiN forholde seg til det.  Et annet spørsmål er om det fortsatt er handlingsrom for reell 
endring nå etter at de omstridte endringene de facto langt på vei er implementert. 

Den andre saken i kontroll- og klageutvalget i 2021 var spørsmål om omgjøring av valg av 
landsmøtedelegater, etter henvendelse fra Hordaland fylkeslag. Saken ble avklart i uttale 20.04.2021
og da slik at et fylkesstyre ikke kan omgjøre fylkesårsmøtets vedtak.  Det samme må tilsvarende 
gjelde senere lokalstyrer og årsmøter i lokallag. 

Kontroll- og klageutvalget hadde i sin funksjonstid hatt ujevn, men nokså mye av henvendelser og 
saker.  Kontroll- og klageutvalget avga som nevnt 1 formell uttale i 2019, 10 i 2020 og 2 fram til 
landsmøte og mandatendring våren 2021. Etter at landsmøtet i april 2021 valgte de samme 
medlemmene til den nye kontrollkomiteen med begrenset mandat ble det stille.  Hadde begrensning 
av mandatet ført til at kontrollkomiteen ikke lenger hadde særlig relevans? Det kom ikke en eneste 
henvendelse før i slutten av november da den gamle saken om organisering og veivalg dukket opp 
igjen, kort tid etter foreningens ledermøte i november 2021.  Kontrollkomiteen hadde ikke vært 
representert på dette møtet.  

Saker i kontrollkomiteen etter Landsmøtet våren 2021
Kontrollkomiteens uttale til Sogn og Fjordane fylkeslag om sentralstyrets kompetanse til å endre 
organisering av sekretariat er datert 12.12.2021.  Sentralstyret ba om å få gi en kommentar til saken 
før kontrollkomiteen ga sin uttale.   Slik saken dermed framsto omfattet saken nå ikke bare 
sentralstyrets mandat, men også kontrollkomiteens.  Derfor fant kontrollkomiteen det riktig              
å gi en egen uttale til en «utvidet» sak til sentralstyret.  Denne uttalen er også datert 12.12.2021.  
Det er altså 2 formelle uttaler etter Landsmøtet våren 2021.

Sentralstyret og kontrollkomiteen hadde hatt et møte 05.11.2021 med formål å avklare roller og 
forventinger i lys av nye vedtekter og mandater etter landsmøtet i april 2021.  Resultatet av dette er 
så langt at sentralstyret (jf møtereferat) vil ta innspill fra kontrollkomiteen til vurdering og eventuelt
framlegge forslag til endringer av kontrollkomiteens mandat for landsmøtet høsten 2022.  Innspill 
fra kontrollkomiteen vedr. vedtekter framgår bl.a. av brev 28.12.21 til sentralstyret og 20.01.22 til 
Sogn og Fjordane lokallag med kopi til sentralstyret.  

På bakgrunn av vår uttale 12.12.2021 ønsket sentralstyret et møte for å avklare misforståelser rundt 
vedtekter og mandater.  Kontrollkomiteen hadde 12.12.2021 konkludert med å tilrå at landsmøtet 
2022 ble invitert til å vurdere endringer og tydeliggjøring av vedtektenes § 18 og 23 om sentralstyre
og kontrollkomite, og kunne derfor ikke se at det var misforståelser å oppklare for kontrollkomiteen
knyttet til dette.  Tvert om ville det kunne være lite forenlig med kontrollkomiteens rolle som 
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kontrollorgan etter vedtektenes § 23 å ha møte med sentralstyret for å drøfte innholdet i vedtekter 
som vi tilrår gjøres mer tydelige.  Dette synspunktet ble gjentatt og utdypet i brev til sentralstyret 
28.12.2021, og i mail 07.01.2022 som svar på henvendelse 06.01.2022. 

Slik kontrollkomiteen ser det bør ikke nye runder om prosedyrer rundt organisasjonsspørsmålet 
fortsette å legge beslag på ressurser til frivillig arbeid.

Landsmøtet oktober 2022
Vi kan ikke se annet enn at det beste for foreningen vil være om Landsmøtet tar tydelig stilling til:

-er det fortsatt handlingsrom mht organisering av sekretariatet, eller har sentralstyrets disposisjoner
gjort realitetsbehandling i Landsmøtet uaktuelt?

-vurdere prinsipiell uttale om sekretariatet skal være egne ansatte, basert på kjøp av tjenester, eller
kombinasjoner av dette eller organisering etter sentralstyrets bestemmelse?

-mer tydelig og konsistent utforming av vedtektenes §§ 18 og 23 med tanke på mer entydige roller
og mandat.

Kontrollkomiteen, 15.09.2022

Ståle Tangen (s) Elin Rønningen (s) Sissel Nilssen (s)



FASTSETTELSE	AV	KONTINGENT	FOR	DE	NESTE	TO	KALENDERÅR	

Sentralstyrets	innstilling:	

Sentralstyret	foreslår	at	dagens	satser	videreføres	til	landsmøte	2024:	

Hovedmedlemskap	400	kr	
Hustandsmedlemskap	50	kr	



  Strategiplan 2022-2037 
vedtatt på landsmøte 22. oktober 2022 

Side	1	av	4	

Introduksjon	
	
Strategiutvalget	i	Autismeforeningen	i	Norge	(heretter	kalt	AiN)	har	fremmet	forslag	til	strategi	
for	perioden	2022-2037.	Utvalgets	anbefalinger	er	enstemmige,	og	utvalget	har	arbeidet	etter	
konseptet	Veivalgsstrategi,	presentert	i	boken	Frivillige	organisasjoner	–	fornyelse,	vekst	og	
utvikling	av	Jan	H.	Heitmann	og	Per	Selle,	HøyskoleForlaget	1999.	

Strategiutvalgets	arbeidsform	og	metodikk	er	gjengitt	i	en	illustrert	rapport	på	39	sider.	Denne	
rapporten	er	delt	med	lokallagene	og	gjort	tilgjengelig	i	PDF-format	for	tillitsvalgte.	Rapporten	
består	av	en	omverdensanalyse	(kap.	1),	en	internanalyse	(kap.	2)	og	en	veivalgsanalyse,	(kap.	
3).	Kapittel	4-6	er	konklusjonene	til	Strategiutvalget	og	er	grunnlaget	for	sentralstyrets	
foreslåtte	strategi.	

Strategiutvalget	har	bestått	av	Fiona	Druett	(leder),	Annette	Drangsholt,	Lillian	Gotteberg,	Mari	
Degvold,	Joachim	Svendsen,	Kristine	Magnus	og	Ruth	Gravdal.	Ekstern	rådgiver	Jan	H.	Heitmann	
fra	Heitmann	PLUS	AS	har	vært	faglig	leder	av	prosessen.	Janicke	Frostad-Mathisen	og	Elin	
Maria	Lilloe-Wall	har	hatt	sekretariatsansvar.	Utvalget	har	hatt	fem	arbeidsmøter	og	arrangert	
to	«storsamlinger»	(20.	november	2021	og	22.	april	2022).	Storsamlingene	har	bestått	av	
sentralstyret,	ressursgruppen	og	tillitsvalgte	i	lokallagene.	

Sentralstyret	avgrenset	utvalgets	arbeid	til	følgende	fem	strategiske	områder	i	år	2037;	
målgrupper,	produkt,	lokallag,	omdømme	og	rettigheter.	Formålet	med	strategiplanen	er	å	
informere	om	ambisjoner	og	målsettinger	som	AiN	har	for	sin	virksomhet.	Strategiutvalget	
valgte	et	tidsperspektiv	på	15	år	for	sitt	arbeid,	fordi	«tiden	går	fort»,	og	omstilling	i	en	
demokratisk	organisasjon	kan	ta	lang	tid.	Foreningens	strategier	og	strategiarbeid,	er	en	
dynamisk	prosess,	og	er	et	arbeid	som	må	drives	kontinuerlig	i	tråd	med	foreningens	omgivelser	
og	rammebetingelser	i	det	tidsrom	som	er	satt	for	planen.	Hendelser	i	og	utenfor	foreningen	kan	
gjøre	at	målene	og	strategiene	likevel	må	endres	flere	ganger	i	perioden.	Ved	å	nedfelle	
foreningens	mål	og	ambisjoner	i	et	eget	strategidokument,	har	alle;	tillitsvalgte,	sentralstyret,	
sekretariatet	og	medlemmene,	mulighet	til	å	sette	seg	inn	i	foreningens	målsetninger.	

Målene	og	strategiene	må	konkretiseres	gjennom	handlingsplan	og	mer	kortsiktige	planer,	som	
kan	vedtas	for	spesifikke	perioder	og	hensikter.	Planene	skal	fortelle	hvordan	vi	oppnår	målene,	
hvem	som	skal	utføre	arbeidet	og	legge	føringer	for	driften	av	foreningen.	

Sentralstyret	har	tatt	utgangspunkt	i	strategiutvalgets	rapport	og	innspill	fra	lokallag.	Vi	tror	at	
utformingen	av	strategien	representerer	majoriteten	i	foreningen.	Strategidokumentet	vedtas	på	
landsmøtet	til	Autismeforeningen	i	Norge.	
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AiNs	visjon,	formål	og	verdigrunnlag	er	definert	i	vedtektene	
Visjon	

AiNs	visjon	er	varig	god	livskvalitet	i	et	mangfoldig	samfunn	

Formål	
AiN	er	en	sammenslutning	av	personer	med	autismespekterdiagnose	(ASD),	foreldre,	foresatte,	
pårørende,	fagfolk	og	andre	interesserte.	
	
AiNs	formål	er	å	drive:	

● Medlemsrettet	arbeid	for	å	bidra	til	å	skape	treffpunkt,	nettverk	og	aktivitet	for	personer	med	
ASD	og	deres	familier.		

● Likepersonsarbeid	for	å	bidra	til	hverdagsmestring	og	forebygging	av	psykiske	tilleggsvansker.	
● Opplysningsarbeid	for	å	øke	samfunnets	kunnskap,	forståelse	og	aksept	for	personer	med	ASD.	
● Interessepolitisk	arbeid	for	å	oppnå	likeverdig	deltakelse	i	samfunnet	for	personer	med	ASD	og	

deres	familier.	
● Oppmuntre	og	stimulere	til	forskning	for	å	bidra	til	utvikling	av	kunnskap	om	og	forståelse	av	

ASD.	

Verdigrunnlag	
AiN	baserer	sitt	verdigrunnlag	og	sin	aktivitet	på	FNs	menneskerettighetserklæring	og	FN-
konvensjonen	for	personer	med	nedsatt	funksjonsevne	(CRPD).	

Personer	med	ASD	skal	ha	et	godt	liv	basert	på	den	enkeltes	interesser	og	behov.	Dette	
innebærer	likeverd	og	engasjement	i	samfunnet	i	alle	livsarenaer	og	livsfaser,	og	at	samfunnet	
oppfyller	sine	forpliktelser	med	fokus	på	helhetlige,	langsiktige	og	individuelt	tilrettelagte	tilbud.	

AiN	er	nøytral	med	hensyn	til	partipolitikk,	religion,	kjønn	og	etnisk	tilhørighet.	

Vi	viderefører	følgende	verdier	for	Autismeforeningen	i	Norge:	

Kvalitet	

● Vi	skal	handle	i	overensstemmelse	med	formålsparagraf,	vedtekter,	visjon	og	
verdier	

● Vi	skal	være	åpne	og	lyttende	i	kontakt	med	medlemmer	og	fagmiljø	
● Vi	skal	legge	vekt	på	erfarings-	og	evidensbasert	kunnskap	og	læring	

Likeverd	

● Vi	skal	bidrar	til	forståelse,	aksept	og	anerkjennelse	for	mangfoldet	i	autismespekteret	
● Vi	skal	inkluderer	alle	innenfor	autismespekteret	og	deres	pårørende	
● Vi	skal	legge	vekt	på	samarbeid	for	å	virkeliggjøre	AiN’s	formål	

Engasjement	

● Vi	skal	påvirke	
● Vi	skal	ha	gjennomslagskraft	i	våre	fanesaker	
● Vi	skal	være	synlige	i	samfunnet	
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AiNs	fem	strategiske	områder	

Målgrupper	
	

1. AiN	sin	primære	målgruppe	er	personer	med	autismespekterdiagnose	(ASD),	foreldre,	
foresatte,	pårørende,	fagfolk	og	andre	interesserte.	

2. AiN	skal	arbeide	aktivt	for	å	beholde	og	rekruttere	nye	medlemmer	i	målgruppen.	AiN	
skal	ha	mål	om	medlemsvekst	og	et	medlemstall	i	samsvar	med	forekomsten	av	ASD.	

3. AiN	skal	arbeide	med	informasjonsarbeid	og	kompetanseheving	inn	mot	fagfolk,		
forskere,	beslutningstakere	og	resten	av	samfunnet.	

	

Produkt	
	

1. AiN	skal	bidra	til	å	øke	den	autismefaglige	kompetansen	i	samfunnet	gjennom	
kunnskapsspredning	og	holdningsskapende	arbeid.	

2. AiN	skal	ha	et	bredt	spekter	av	tilbud	og	aktiviteter	rettet	mot	egne	medlemmer.	I	tillegg	
har	vi	oppgaver	knyttet	til	arbeid	som	ikke	er	medlemmene.	

3. Vi	har	mange	kontinuerlige	oppgaver	og	aktiviteter,	slik	som	medlemsverving,	
brukermedvirkning,	opplæring	og	informasjons-	og	bevisstgjøringstiltak.	

4. AiN	arrangerer	kurs	for	nye	og	erfarne	medlemmer	og	tillitsvalgte.	
5. AiN	skal	oppmuntre	og	bidra	til	forskning	slik	at	medlemmene	blir	bedre	integrert	i	

samfunnet.	
	

Lokallag	
	

1. 	Lokallagene	har	både	interne	og	eksterne	oppgaver.	Lokallagenes	aktiviteter	skal	bidra	
til	å	realisere	foreningens	vedtatte	mål.Lokallagsstyrene	skal	delta	i	opplæring,	som	
setter	dem	i	stand	til	å	utføre	sine	oppgaver	og	drifte	lokallaget	i	henhold	til	formelle	
krav.	

2. AiN	legger	fylkesinndelingen	før	2018	til	grunn	for	sin	lokale	og	regionale	organisering.	
Det	er	store	forskjeller	i	medlemstall	fra	det	ene	lokallaget	til	det	andre.	AiN	vil	ha	
nettverk	og	aktivitetsgrupper	som	dekker	en	mindre	del	av	et	lokallagområde	når	
områdene	blir	veldig	store.	Nettverks-	og	aktivitetsgrupper	vil	ha	ansvar	for	aktiviteter	
og	tilbud	i	sitt	område.	

3. Lokallagene	må	organiseres	og	drives	slik	at	vi	har	god	tilgang	på	tillitsvalgte	og	
styrekandidater.	Lokallagsstyrene	settes	sammen	av	medlemmer	med	en	slik	
kompetanse	at	alle	relevante	oppgaver	og	roller	blir	godt	ivaretatt.	Det	er	et	mål	at	
styrets	sammensetning	representerer	hele	autismespekteret	og	pårørende.	Det	bør	også	
være	en	fordeling	basert	på	livsløp,	kjønn	og	geografisk	område.	

4. AiNs	lokallag	finner	en	god	balanse	mellom	nyskapende	aktiviteter	tilpasset	hele	
autismespekteret	og	videreføring	av	aktiviteter	med	lange	tradisjoner.	

	

	

	

	



  Strategiplan 2022-2037 
vedtatt på landsmøte 22. oktober 2022 

Side	4	av	4	

	

Omdømme	
	

1. Autismeforeningen	i	Norge	er	en	synlig	og	anerkjent	organisasjon.	AiN	vil	fremdeles	hete	
«Autismeforeningen	i	Norge»	og	vår	logo	er	godt	kjent.	

2. AiN	vil	motsette	seg	at	andre	foreninger	godkjennes	av	myndighetene	med	navn	som	kan	
forveksles	med	«Autismeforeningen	i	Norge».	

3. Vi	vil	ha	åpne	møter	og	være	til	stede	på	stands,	markeringer,	arrangementer	og	andre	
synlige	informasjonstiltak.	Våre	representanter	skal	opptre	i	henhold	til	AiNs	etiske	
retningslinjer	når	de	representerer	foreningen.	

4. AiN	vil	lage	gode	mediesaker,	være	synlige	i	sosiale	medier	og	egne	informasjonskanaler.	
AiN	skal	representerer	hele	autismespekteret	og	pårørende	gjennom	hele	livsløpet.	

5. Mange	foreninger	opplever	å	bli	splittet.	AiN	vil	bygge	et	sterkt	inkluderende	internt	
fellesskap,	slik	at	våre	målgrupper	fra	2022	fremdeles	holder	sammen	i	2037.	AiN	skal	
være	en	lyttende,	mangfoldig	og	inkluderende	organisasjon	som	har	tillitsvalgte	med	
ASD.	

6. Gjennom	åpenhet,	opplæringstiltak	og	demokratiske	prosesser	vil	AiN	forebygge	interne	
konflikter,	ressurs	lekkasjer	og	intern	konkurranse.	

7. Verken	tillitsvalgte	eller	ansatte	i	AiN	benytter	verv	eller	stilling	for	å	sikre	seg	og	sin	
familie	ureglementerte	goder	og	særfordeler.	

	

Rettighetsarbeid	
	

1. AiN	skal	samarbeide	med	andre	foreninger	for	at	FN	konvensjonen	om	rettighetene	til	
mennesker	med	nedsatt	funksjonsevne	(CRPD)	skal	inn	i	menneskerettsloven.	

2. AiN	skal	arbeide	for	at	personer	får	eksisterende	rettigheter	oppfylt	og	lik	tilgang	og	
kvalitet	til	tjenester.	

3. AiN	skal	arbeide	for	at	personer	med	ASD	skal	ha	en	tilrettelagt	og	trygg	oppvekst,	et	
trygt	hjem,	god	helseoppfølging,	fysiske	aktiviteter	og	fritid.	AiN	arbeider	for	tilgang	til	
koordinerte	tjenester	som	er	tilrettelagt	for	den	enkelte	og	for	familiene.	

4. AiN	skal	arbeide	for	at	personer	med	ASD	får	rett	til	individuelt	tilrettelagt	og	
kunnskapsbasert	opplæring	hele	livet.	

5. AiN	skal	arbeidefor	at	personer	med	ASD	skal	få	utnytte	sitt	potensiale	for	å	delta	i	
arbeidslivet	og	aktivitetstilbud.	

6. AiN	skal	være	interessepolitisk	aktive	og	utarbeider	en	egen	interessepolitisk	plan	som	
skal	gjelde	for	alle	foreningens	medlemmer.	



Innkomne	saker		

Sak	A											 Innsendt	av	Akershus	lokallag	

Mangfoldsplakaten	

Opprinnelig	sendte	Akershus	lokallag	dette	innspillet	inn	til	det	som	ble	forespeilet	som	et	felles	
Lands-og	Ledermøte	i	2021.	Dette	ble	så	endret	til	Ledermøte	og	vi	ble	oppfordret	av	
sekretariatet	til	å	sende	det	inn	på	nytt	i	2022.	

Akershus	lokallag	mener	at	foreningen	kan	og	bør	jobbe	bedre	for	å	speile	det	mangfoldige	
samfunnet	Norge	har	blitt.	Vårt	motto	Varig	god	livskvalitet	i	et	mangfoldig	samfunn	bør	vises	at	
aktivt	praktiseres	i	foreningen	og	at	vi	går	foran	som	et	godt	eksempel	for	resten	av	samfunnet.	
Akershus	lokallag	kan	ikke	se	at	vi	som	forening	har	signert	Mangfoldsplakaten	og	oppfordrer	
herved	til	at	dette	gjøres.	Mangfoldsplakaten	gir	en	rekke	verktøy	og	ressurser	for	å	fremme	et	
større	mangfold	som	bedre	speiler	det	samfunnet	vi	lever	i	og	jobber	for.	

https://inkluderingskoden.no/mangfoldsplakaten	

Styrets	innstilling:	Varig	god	livskvalitet	i	et	mangfoldig	samfunn	er	visjonen	til	
Autismeforeningen.	Mangfold	er	veldig	viktig	og	foreningen	vil	gjøre	alt	for	et	mer	mangfoldig	
samfunn.	Sentralstyret	har	på	sitt	styremøte	10.	september	vedtatt	å	signere	Mangfoldsplakaten	

Saken	regnes	som	ferdigbehandlet.	

	

Sak	B											 Innsendt	av	Akershus	lokallag	

Treff	for	voksne	med	ASD	

Vi	i	Akershus	lokallag	oppfatter	det	som	at	det	er	stor	rift	om	plassene	ved	dette	arrangementet,	
som	er	for	de	fra	21	år	og	oppover.	Det	har	kommet	noen	tilbakemeldinger	til	oss	om	at	flere	har	
fått	avslag	hvert	år	og	at	de	oppfatter	det	som	at	de	er	«for	gamle».	Akershus	lokallag	har	
forståelse	for	at	man	prøver	å	unngå	for	stor	aldersspredning	på	en	slik	leir	og	har	derfor	
følgende	forslag:	

A)	man	utvider	leiren	med	flere	plasser	da	det	tydeligvis	er	stor	etterspørsel	

B)	gjør	det	til	en	vårleir	og	en	høstleir	om	det	ikke	er	mulig/ønskelig	å	øke	antall	
deltagere	

C)	Ser	på	alder	på	tidligere	deltagere.	

De	fleste	har	en	tendens	til	å	bli	godt	voksne	med	årene	og	det	er	viktig	at	ikke	fokus	kun	rettes	
mot	de	i	starten	av	20-åra.	Det	er	generelt	lite	informasjon	om	eldre	og	nevrodivergente/	
diagnoser	generelt	og	det	bør	vi	som	forening	sette	et	større	fokus	på.	Som	eksempel	kan	nevnes	
at	SSE	i	samarbeid	med	NEF	jobber	med	å	øke	kunnskapen	om	eldre	med	epilepsi	både	i	egen	
bolig	og	ved	sykehjem	samt	fremme	økt	forskning	på	dette.	



Styrets	innstilling:	Treff	for	voksne	med	ASD	er	et	populært	arrangement	og	arrangeres	årlig	for	
20	personer	med	en	nedre	aldersgrense	på	21	år.	Alderen	på	deltakerne	varierer	veldig	fra	år	til	år.	
Det	er	ikke	korrekt	at	noen	har	fått	avslag	grunnet	alder.	Det	er	en	helhet	der	både	søknader,	
tilretteleggingsbehov	og	deltakergruppen	vurderes.		

Det	er	ikke	aktuelt	med	å	utvide	antall	deltakere	på	treffet.	Dersom	gruppa	blir	for	stor	vil	
deltakerne	ikke	føle	seg	trygge,	bli	kjent	med	hverandre	eller	få	den	tilretteleggingen	de	trenger.	
Det	er	heller	ikke	økonomi	til	å	gjennomføre	2	treff	i	året.		

Mange	lokallag	arrangerer	egne	treff	for	voksne	med	ASD.	Videre	ønsker	sentralstyret	å	legge	til	
rette	for	erfaringsutveksling	mellom	lokallagene	slik	at	flere	kan	arrangere	dette	lokalt.	

Sentralstyrets	innstilling	er	at	dagens	ordning	for	treffet	opprettholdes.	

	

Sak	C											 Innsendt	av	Akershus	lokallag		

Styreansvarsforsikring	

En	forening	som	vår	er	avhengig	av	nok	frivillige.	Et	hvert	styreverv	er	personlig,	noe	som	gjør	
at	alle	som	sitter	med	et	styreverv	er	personlig	ansvarlig	om	noe	skulle	inntreffe,	være	seg	skade	
på	person	eller	gjenstander	under	en	av	våre	aktiviteter	eller	ved	økonomisk	mislighold.	
Akershus	lokallag	håper	og	tror	jo	at	Autismeforeningen	bare	består	av	ærlige	folk,	men	har	
kjennskap	til	andre	foreninger	der	det	har	forekommet	underslag.	For	at	de	av	oss	som	er	villig	
til	å	stille	til	et	styre	potensielt	ikke	skal	måtte	risikere	å	miste	hus	og	hjem	eller	lide	andre	
økonomiske	tap	fremmer	vi	forslag	om	å	vedtektsfeste	dette.	Til	informasjon	er	
underslagsforsikring	og/eller	styreansvarsforsikring	nå	obligatorisk	for	alle	idrettslag	som	er	
registret	i	Norges	idrettsforbund.	

Akershus	lokallag	hadde	dette	oppe	på	forrige	årsmøte	og	vedtok	enstemmig	en	tegning	av	
ansvarsforsikring	hos	IF.	Dette	koster	lokallaget	5755kr	i	året	og	dekker	både	potensielle	
skader,	økonomisk	mislighold	og	annet	man	kan	stå	ansvarlig	for	ved	et	styreverv.	Lokallaget	
hadde	da	sendt	ut	prisforespørsel	hos	tre	forsikringsselskaper,	men	antar	det	vil	være	mulig	å	få	
et	bedre	pristilbud	om	vi	står	flere	sammen.	

Forslag	til	vedtak	for	lokallag:	

Akershus	lokallag	ber	om	at	det	vedtektsfestes	at	sentralstyret,	eventuelt	delegert	til	
administrasjonen,	innhenter	prisanbud	på	styreansvarsforsikring	og	at	det	budsjetteres	for	
dette	ved	neste	årsmøte.	Da	en	forsikring	må	tegnes	med	bruk	av	hvert	lokallags	
organisasjonsnummer	bør	det	åpnes	for	at	lokallagene	selv	kan	forhandle	fram	en	bedre	avtale	
med	et	lokalt	forsikringsselskap.	

Begrunnelse:	Et	hvert	styreverv	er	personlig,	noe	som	medfører	personlig	økonomisk	risiko.	For	
å	oppmuntre	flere	til	å	stille	til	styreverv	trygges	den	frivillige	mot	økonomiske	tap.	Se	
innledning	punkt	3.	



Styrets	innstilling:	Sentralstyret	er	enige	med	Akershus	lokallag	om	at	en	styreforsikring	både	
sentralt	og	i	lokallagene	er	viktig.	Sekretariatet	har	begynt	prosessen	med	å	hente	inn	tilbud	på	
forsikring	for	hele	organisasjonen.	I	budsjettet	for	Autismeforeningen	i	Norge	er	det	også	satt	av	et	
beløp	til	en	slik	forsikring.	Sentralstyret	oppfordrer	alle	lokallagsstyrer	til	å	tegne	en	
styreforsikring.	Tilbud	på	forsikring	og	informasjon	om	hvordan	lokallagene	kan	tegne	en	via	
Autismeforeningen	i	Norge	vil	bli	sendt	ut	i	nyhetsbrev.		

Sentralstyrets	innstilling:	Sentralstyret	foreslår	at		styreansvarsforsikring	ikke	vedtektsfestes,	men	
det	er	opp	til	hvert	lokallag	på	dette	tidspunkt.			

Sak	D											 Innsendt	av	Akershus	lokallag		

Våre	lokaler	

Vi	har	nå	blitt	flyttet	til	lokalene	til	OrgService	i	Wergelandsveien	1-3	i	Oslo	hvor	også	
foreningens	egne	ansatte	sitter.	Her	er	det	også	lokaler	lokallagene	kan	benytte	seg	av.	Akershus	
lokallag	befinner	seg	jo	hakket	nærmere	enn	en	del	andre	lokallag	og	har	benyttet	seg	av	dette	
ved	enkelte	anledninger.	Det	er	derimot	ingenting	som	på	utsiden	av	bygget	tilsier	at	dette	er	
våre	lokaler,	skilt	eller	annen	merking,	og	vi	måtte	derfor	lete	en	god	del	de	første	gangene	vi	
brukte	lokalene.	Det	er	kun	en	liten	lapp	med	OrgService	klistret	opp.	Akershus	lokallag	ber	
derfor	om	at	det	settes	opp	en	lapp/skilt	som	viser	at	dette	er	oss	så	man	enkelt	kan	finne	frem.	

Styrets	innstilling:	En	midlertidig	skilt	som	viser	at	Autismeforeningen	i	Norge	sitt	kontor	er	på	
Wergelandsveien	1-3	er	hengt	opp.	En	permanent	skilt	vil	bli	hengt	opp	når	Orgservice	får	på	plass	
foliering	på	vinduene.	

Sentralstyrets	innstilling	er	at	saken	regnes	som	ferdigbehandlet.		

	

Sak	E																							 Innsendt	av	Nordland	lokallag	

Vi	vil	gjerne	ha	en	endring	på	paragraf	9	i	vedtekter	for	lokallag	der	det	nå	står	at	alle	skal	velges	
for	et		år	.	

Dette	finner	vi	lite	hensiktmessig,	nye	inn	i	styret	trenger	tid	for	å	kunne	drive	med	styrearbeid,	
det	er	mye	å	sette	seg	inn	i	.	

Vår	gamle	valgkomite	gikk	av	da	di	fikk	vite	at	valg	gjalt	bare	for	et	år	.	

Norland	lokallag	vil	gjerne	gå	tilbake	til	det	gamle	valgvedtekter	der	halve	styret	ble	valgt	for	2	
år.	

Dette	finner	vi	mer	hensiktsmessig	for	vårt	styrearbeid.	

Sentralstyrets	innstilling:	Sentralstyret	er	enige	i	bekymringen	til	Nordland.	Samtidig	ble	saken	
diskuttert	frem	og	tilbake	i	vedtekskomiteen.	Godt	fungerende	lokallagsstyrer	er	viktig	for	det	
lokale	arbeidet	i	Autismeforeningen.	Det	er	viktig	med	kontinuitet	i	arbeidet,	samtidig	som	det	å	
binde	seg	til	flerårige	verv	kan	oppleves	utfordrende.	Det	er	ikke	meningen	av	styremedlemmene	



skal	byttes	ut	hvert	år	bare	fordi	man	er	på	valg	hvert	år.	Det	er	heller	ingen	garanti	at	
medlemmer	sitter	i	en	hel	periode	på	2	år.		

Sentralstyret	foreslår	at	dagens	vedtekter	opprettholdes.	

	
	
Sak	F	 	 Innsendt	av	Østfold	lokallag	

Forslag	1:	Begrepet	«pårørende»	betegner	ikke	relasjoner	til	autister	i	kraft	av	deres	
nevrodivergens	og	skal	ikke	brukes	deretter.	Autisters	familie	og	andre	nærstående	personer	
bør	omtales	på	en	måte	som	ikke	indikerer	sykdom	og	skade,	eksempelvis	som	«familie»	eller	
«nærstående».	

Sentralstyrets	innstilling:	Hvilke	begreper	vi	i	Autismeforeningen	skal	bruke	er	noe	som	diskuteres	
med	jevne	mellomrom.	Diskusjonen	har	senest	vært	i	faglig	råd	i	forbindelse	med	arbeidet	med	
Kunnskapsbasen	og	ny	hjemmeside.	I	jussen	er	det	pårørende	som	er	ordet	som	brukes	og	faglig	
råd	anbefaler	å	følge	dette.	Sentralstyret	har	valgt	å	følge	anbefalingen	fra	faglig	råd.	

Sentralstyret	foreslår	at	foreningen	fortsetter	diskutere	saken,	og	at	en	diskusjon	rundt	
begrepsbruk	tas	på	tillitsvalgtsamlingen	våren	2023.		

	

Sak	G		 	 Innsendt	av	Østfold	lokallag	

Forslag	2:	Vi	bruker	«identitet-først»-benevnelse	(å	være	autist,	autistisk	person),	ikke	«person-
først»-benevnelse	(å	ha	autisme,	person	med	autisme).	

Det	er	en	personlig	oppfatning	om	hvordan	man	vil	betegnes	og	vi	syns	det	er	helt	greit	å	bruke	
begge.	Vi	i	foreningen	har,	i	samråd	med	faglig	råd	besluttet	å	bruke	“å	ha	autisme,	person	med	
autisme”	i	skriftspråk.	

Sentralstyret	foreslår	at	foreningen	fortsetter	diskutere	saken,	og	at	en	diskusjon	rundt	
begrepsbruk	tas	på	tillitsvalgtsamlingen	våren	2023.		

	
Sak	H	 	 Innsendt	av	Østfold	lokallag	

Sak	H	(faller	dersom	både	sak	F	og	G	faller):	Samtlige	tekst-materiell	(hjemmeside,	brosjyrer	
osv)	gjennomgås	og	endres	til	å	samsvare	med	vedtakene	gjort	på	landsmøtet.	

Sentralstyrets	innstilling:	Dersom	det	innkomne	forslaget	5	og	6	blir	vedtatt	støttes	dette	av	
sentralstyret.	

	
	
Sak	I																							 Innsendt	av	Østfold	lokallag	



Det	skal	velges	ny	logo	ved	neste	landsmøte.	Ny	logo	skal	være	uten	puslespillbrikke.	Prosessen	
bør	forankres	i	medlemsmassen.	

Sentralstyrets	innstilling:	Autismeforeningen	har	gjennomført	flere	prosesser	med	å	fornye	logo	og	
profil	gjennom	årene.	I	2012	ble	nåværende	logo	vedtatt.	I	forbindelse	med	dette	ble	det	arrangert	
et	omfattende	arbeid	med	å	inkludere	medlemmene	og	lokallagene	i	prosessen.	Puslespillbrikken	
har	blitt	brukt	i	hvert	fall	siden	tidlig	90-tall	i	foreningen	og	er	en	del	av	vår	identitet	

Sentralstyret	foreslår	at	foreningens	logo	beholdes	i	nåværende	form.	

	
Sak	J																							 Innsendt	av	Østfold	lokallag	

Fokus	og	forskning	på	autistisk	utbrenthet,	NÅ!	

Kunnskapen	om	helsefenomenet	«autistisk	utbrenthet»	er	alt	for	dårlig	og	for	lite	utbredt.	I	
autistiske	sirkler	fortelles	det	ofte	om	både	midlertidige	og,	for	noen,	permanente	funksjonstap	
etter	perioder	med	høyt	stress	og	høy	belastning.	

Selvmordsraten	blant	autister	er	urovekkende	høy,	og	flere	autistiske	samfunnsstemmer	hevder	
at	manglende	forståelse	for,	og	manglende	hjelp	for	autistisk	utbrenthet	er	en	betydelig	
bidragsyter	til	dette.	Samfunnet	kan	ikke	la	dette	passere	ubemerket	hen.	Autismeforeningen	i	
Norge	krever	fokus	og	forskning	på	autistisk	utbrenthet,	NÅ!	
		
Sentralstyrets	innstilling:	Tema	Østfold	lokallag	løfter	i	saken	er	viktig.	Sentralstyret	foreslår	at	
lokallaget	løfter	saken	i	diskusjoner	om	interessepolitisk	plattform.		
		
		
Sak	K																					 Innsendt	av	Vestfold	lokallag	
		
Viser	til	Forskrift	om	tilskudd	til	funksjonshemmedes	organisasjoner	-	Lovdata	med	
bestemmelser	om	medlemskap	i	foreninger	som	mottar	tilskudd.	Sender	med	bakgrunn	i	disse	
bestemmelsene	inn	følgende	saker	til	landsmøtet.	
		
HOVEDMEDLEMSKAP	
Autismeforeningen	har	et	dyrt	medlemskap	som	kan	være	ekskluderende	for	mange	i	vår	
målgruppe.	Derfor	foreslår	vi	å	sette	ned	satsen	på	hovedmedlemskap	til	et	nivå	
sammenlignbart	med	andre	brukerorganisasjoner	innen	psykisk	helse.	
Vestfold	lokallag	ønsker	at	landsmøtet	fastsetter	en	mer	solidarisk	sats	for	hovedmedlemskap.	
Eksempler	på	medlemskontingent	i	andre	brukerorganisasjoner	pr.	Aug.	2022:	
a.	200	–	Mental	Helse	
b.	250	–	Bipolarforeningen	
c.	350	–	ADHD	Norge	
Vestfold	Lokallag	ber	om	at	landsmøtet	stemmer	over	en	kontingent	på	kr.	350.	
		
Sentralstyrets	innstilling:	Kontingenten	er	en	viktig	inntekt	for	foreningen	og	lokallagene.	Vi	har	
mange	tilbud	til	medlemmene	slik	at	de	får	igjen	kontingenten	gjennom	deltakelse	på	aktiviteter.	



Vi	har	også	lave	egenandeler.	Det	er	heller	ikke	tatt	hensyn	til	inflasjon	eller	prisstigning	på	flere	
år.	

Sentralstyret	foreslår	å	opprettholde	dagens	kontingentsatser.	

		
		
Sak	L																					 Innsendt	av	Vestfold	lokallag	
SIDEMEDLEMSKAP	
Vestfold	lokallag	foreslår	opprettelse	av	sidemedlemskap	i	lokallag	med	geografisk	nærhet.	Det	
er	aktiviteter	i	nærliggende	lokallag	som	kan	være	aktuelle	for	medlemmer	i	eget	lokallag.	
Ved	invitasjon	til	aktivitet	blir	det	opplyst	om	deltakeravgift	for	både	medlemmer	og	ikke	
medlemmer.	Det	oppstår	da	usikkerhet	om	hvilken	av	disse	deltagerne	skal	betale	når	de	
kommer	fra	et	annet	lokallag.	
Det	vil	da	også	koste	mindre	for	deltageren	å	delta	på	aktiviteten	som	sidemedlem.	I	tillegg	til	at	
man	har	en	ny	læringsarena	for	våre	medlemmer.	Et	sidemedlemskap	vil	også	gi	lokallaget	en	
økning	i	medlemmer	og	flere	deltagere	på	aktivitetene,	slik	kan	både	økonomien	og	aktiviteten	i	
lokallaget	i	det	lange	løp	bedres.	
Vi	mener	det	er	synd	at	våre	unge	voksne	risikerer	å	miste	muligheten	for	sosiale	treff	fordi	
privatøkonomien	ikke	tillater	dette.	Det	går	utover	livskvaliteten	til	personer	med	diagnoser	
innenfor	ASD	og	familiemedlemmer.	Medlemskap	i	foreningen	vil	med	dette	bli	mer	attraktivt	
for	vår	gruppe,	som	vil	komme	alle	ledd	i	foreningen	til	gode.	
Vi	ber	derfor	om	at	dette	tas	opp	på	landsmøte	2022.	
	
Forslag	er	som	følger:	
Sidemedlemsskap,	kr	70,-	i	valgfritt	lag.	
Sidemedlemsskapet	gir	ikke	ordinære	rettigheter	det	gir	kun	rett	til	digital	informasjon	om	
aktiviteter	og	mulighet	til	å	delta	på	aktivitetene	til	medlemspris	i	det	laget	man	har	tegnet	
sidemedlemsskap.	
			
Det	forutsetter	at	det	registreres	en	epost	adresse	på	sidemedlemsskapet	(kun	digital	
informasjon	utsendes),	sidemedlemsskap	må	være	individuelle.	
	
Hele	summen	av	sidemedlemsskapet	skal	gå	uavkortet	til	det	laget	man	har	sidemedlemsskap	i,	
man	kan	tegne	flere	sidemedlemsskap.	
	
Vestfold	lokallag	ber	om	at	landsmøtet	stemmer	over	om	sidemedlemskap	skal	innføres.	
	
Sentralstyrets	innstilling:	Det	kan	lett	oppleves	rotete	med	mange	forskjellige	medlemskap	i	
Autismeforeningen.	Hvis	enkelte	medlemmer	ønsker	å	delta	på	aktiviteter	i	andre	lokallag	
oppfordrer	sentralstyret	medlemmene	å	ta	kontakt	med	det	andre	lokallaget	for	å	finne	en	løsning.	
Et	sidemedlemskap	ville	føre	til	mye	ekstra	administrasjon.		

Sentralstyret	foreslår	at	dagens	medlemskap	opprettholdes.	

		
	



	
	
Sak	M																					 Innsendt	av	Vestfold	lokallag	
UNG	MEDLEM	
En	betydelig	del	av	vår	målgruppe	er	unge	til	og	med	fylte	26	år.	Dette	er	en	gruppe	som	
generelt	har	dårlig	råd,	studerer,	er	i	prosessen	med	å	flytte	hjemmefra	osv.	
AAP	er	redusert	for	de	unge	(under	25	år)	og	uføretrygden	følger	heller	ikke	ordinær	
lønnsvekst.	Dette	rammer	vår	medlemsgruppe.	Mange	av	våre	medlemmer	begynner	rett	i	AAP	
eller	mottar	uføretrygd.	De	får	da	minstesats.	De	får	heller	ikke	mulighet	for	å	tjene	seg	opp	til	
høyere	sats.	Vi	mener	Autismeforeningen	bør	ha	et	ungt	hovedmedlemskap	for	denne	gruppen.	
Dette	kan	gjøre	at	vår	gruppe	blir	mer	sosiale	og	aktive	i	egen	forening.	
Vestfold	lokallag	foreslår	følgende:	
Opprettelse	av	ung	medlem	for	aldersgruppen	ut	det	kalenderåret	man	fyller	26	år	med	sats	på	
kr	250.	Ung	medlem	kan	også	tegne	sidemedlemskap	til	de	ordinære	prisene	disse	har.	
Ung	medlem	har	de	samme	rettigheter	som	ordinært	hovedmedlemsskap,	det	er	kun	prisen	som	
er	lavere.	
Ved	fylte	27	år	vil	det	bli	overført	til	ordinært	hovedmedlemskap	(slik	som	ungt	medlemskap	
var	tidligere).	
Vestfold	lokallag	ber	om	at	landsmøte	stemmer	over	om	ung	medlem	innføres.	
		
Sentralstyrets	innstilling:	Uføretrygden	er	den	samme	også	etter	fylte	27	år.	Forslaget	medfører	
mye	administrasjon.		

Sentralstyret	foreslår	at	dagens	medlemskap	opprettholdes.	

		
		
Sak	N																					 Innsendt	av	Sogn	og	Fjordane	
		
Vedtektene	§	18	(etter	gjeldande	vedtekter):		
	
Under	det	digitale	landsmøtet	24.	og	25.april	2021	vart	det	lagt	fram	forslag	til	vedtektsendring	
kva	gjaldt	sentralstyrets	mandat	(	gjer	merksam	på	at	grunna	forskyvning	stemmer	ikkje	§	i	
høve	dagens	vedtekter)	.		
	
Historikk:			
Framlegg	på	landsmøtet	2021:				
Framlegg	om	å	endre	gjeldane	§	9.1	Sentralstyrets	ansvar	til	§	17	Sentralstyrets	mandat		
	
§	17.	Sentralstyrets	mandat	
	
Sentralstyret	har	ansvar	for		
1.	 å	forberede	landsmøtene,	
2.	 å	gjennomføre	Landsmøtets	beslutninger	og	ivareta	foreningens	interesser	mellom	
landsmøtene,	og	er	ansvarlig	overfor	landsmøtet,	
3.	 at	regnskapet	blir	ført	i	samsvar	med	lover	og	forskrifter	og	blir	revidert	av	autorisert	
revisor,	



4.	 gjennom	strategi-	og	handlingsplanene	å	synliggjøre	hvordan	det	autismefaglige	
arbeidet	blir	ivaretatt,	
5.	 å	organisere	og	gjennomføre	opplæring	for	foreningens	tillitsvalgte,	
6.	 å	organisere	det	administrative	arbeidet.	Sentralstyret	kan	inngå	avtale	om	kjøp	av	
ledelse,	administrative	og	faglige	tjenester,	
7.	 å	informere	lokallagene	og	innhente	deres	synspunkter	i	viktige	saker,	å	følge	opp	
kontakten	med	myndigheter	og	samarbeidspartnere,	
8.	 å	velge	representanter	til	nasjonale/regionale	autismefaglige	råd	og	brukerutvalg,	
9.	 å	behandle	saker	som	legges	fram	av	administrativ	leder,	lokallag,	råd	og	utvalg.	
	
AVSTEMMING	:			
Stemmer	for:	29		
Stemmer	mot	31		
Blankt:		
Ingen	får	2/3	dels	flertall.	Konsekvens:	Gjeldende	ordning	står.		
	
Kulepunkt	6.	Beholde	teksten	i	dagens	paragraf		
Stemmer	for	28		
Stemmer	mot	34		
Stemmer	blankt:		
Ingen	får	2/3	dels	flertall.	Konsekvens:	Gjeldende	ordning	står.		
	
Stemmer	for	40		
Stemmer	mot	22		
Stemmer	blankt:		
Ingen	får	2/3	dels	flertall.	Konsekvens:	Gjeldende	ordning	står.		
	
Gjeldande	ordlyd	i	vedtektene	§	18	etter	landsmøtet	2021	er	då	slik:		
§	18	Sentralstyrets	mandat:	
	
Sentralstyret	leder	organisasjonen	og	er	ansvarlig	overfor	landsmøtet.	Sentralstyret	har	ansvar	
for	at	regnskapet	blir	ført	i	samsvar	med	lover	og	forskrifter,	og	revidert	av	revisor.			
	
Sentralstyret	har	arbeidsgiveransvar	for	sekretariatsleder	og	sekretariatet.		
	
Sentralstyret	skal:			
	
•	 Fastsette	retningslinjer	for	sekretariatsleder.	
•	 Oppnevne	representanter	til	nasjonale/regionale	råd	og	brukerutvalg.	
•	 Opprette	utvalg	og	fastsette	retningslinjer	for	disse.	
•	 Behandle	saker	som	legges	fram	av	sekretariatsleder,	lokallag,	råd	og	utvalg	
•	 Treffe	beslutninger	i	spørsmål	som	ikke	er	regulert	av	vedtekter.	Beslutninger	er	gyldig	
fra	den	dato	sentralstyret	bestemmer.	
	
Sogn	og	Fjordane	lokallag	meinar	såleis	at	Sentralstyret	sidan	landsmøtet	2021	har	handla	i	
strid	med	gjeldande	vedtekter,	og	vi	har	bedt	Kontrollkomiteen	om	å	sjå	på	dette.	



Kontrollkomiteen	sitt	svar	gjev	oss	ingen	konklusjon,	men	dei	ber	Sentralstyret	ta	fatt	i	dette	og	
klargjere	til	komande	landsmøte.			
Kontrollkomiteen	skriv	:		
”Kontrollkomiteen	skal	påse	at	sentralstyret	handler	i	samsvar	med	vedtektene,	og	rapportere	
til	landsmøtet.	Det	er	ikke	lenger	formulert	en	direkte	og	eksplisitt	hjemmel	for	
kontrollkomiteen	(eller	andre)	til	å	fortolke/avgjøre	hvordan	vedtektene	skal	forstås	mellom	
landsmøtene/fram	til	neste	landsmøte.	Derimot	mener	vi	at	det	må	være	innenfor	mandatet	å	
observere	at	vedtektene	§	18	slik	landsmøtet	vedtok	i	april	2021	ikke	er	godt	nok	formulert.		
Denne	uttalen	kan	formidles	til	alle	med	interesse	i	saken.”		
	
AiN	Sogn	og	Fjordane	lokallag	støttar	kontrollkomiteen	i	at	dette	må	verte	avklart	i	komande	
landsmøte.		
Vi	vil	og	oppmode	Sentralstyret	om	å	anten	rette	seg	etter	gjeldande	ordlyd	i	§	18	etter	
landsmøtet	2021	eller	føreslå	endringar	i	§	18,	då	ingen	er	tjente	med	ein	organisasjon	der	det	
vert	stilt	spørsmål	ved	Sentralstyrets	utøving	av	vedtektene	i	organisasjonen.			
	
Framlegg	til	endring	i	vedtektene	§	18		
AiN	Sogn	og	Fjordane	lokallag	føreslår	at	Sentralstyret	fremjar	følgjande	endring	i	vedtektene	§	
18:		
	
Fjerne	:	Sentralstyret	har	arbeidsgiveransvar	for	sekretariatsleder	og	sekretariatet.		
Sette	inn	:	Organisere	det	administrative	arbeidet.	Sentralstyret	kan	inngå	avtale	om	kjøp	av	
administrative	og	faglige	tjenester.		
	
Dersom	ein	får	landsmøtets	fleirtall	for	dette	vil	Sentralstyret	og	dermed	organisasjonen	drive	
etter	gjeldande	vedtekter.			
		
Sentralstyrets	innstilling:	Sentralstyret	har	valgt	å	organisere	sekretariatet	gjennom	å	ha	delvis	
egne	ansatte	og	delvis	kjøpe	inn	tjenester	fra	Orgservice.	

	Per	i	dag	er	følgende	ansatte	i	AiN:	

Elin	Maria	Lilloe-Wall	20%	sekretariatsleder	med	økonomi	og	ledelseskompetanse,	Ellen	Støa	50%	
veiledningstelefonen,	Susanne	Angell-Olsen	50%	Organisasjonsrådgiver	med	autismefaglig	
kompetanse	Resten	av	sekretariatet	er	ansatte	i	Orgservice	og	kjøpes	inn	via	en	oppdragsavtale.	

Sentralstyrets	juridiske	rådgivere	mener	at	man	ikke	bryter	vedtektene	slik	de	er	i	dag,	men	er	
enige	i	Sogn	&	Fjordanes	forslag	til	vedtektsendring.		

Fordi	vi	har	en	ansatt	sekretariatsleder,	er	det	viktig	å	beholde	setningen	om	at	sentralstyret	har	
arbeidsgiveransvar	for	sekretariatsleder.	Videre	er	det	sekretariatsleder	som	har	
arbeidsgiveransvaret	for	resten	av	de	ansatte	i	sekretariatet.	

Sentralstyret	er	enige	med	Sogn	og	Fjordane	men	at	ordlyden	endres	til	følgende:	

Sentralstyret	har	arbeidsgiveransvar	for	sekretariatsleder.	Sentralstyret	kan	inngå	avtale	om	kjøp	
av	administrative	og	faglige	tjenester.	



	

SAK	17-2022:	VALG	

A. SENTRALSTYRET	
Valgkomiteens	innstilling:	

Leder	av	sentralstyret:		 	 Annette	Drangsholt		

Nestleder	av	sentralstyret:	 	 Fiona	Druett	

Styremedlem:		 	 	 Monica	Samland	Lund	

Styremedlem:		 	 	 Catrine	Pettersen	

Styremedlem:		 	 	 Sonja	Lillevik	

Styremedlem:		 	 	 Ruth	Gravdal	

Varamedlem:		 	 	 Rune	Sandberg	

Varamedlem:		 	 	 Kristin	Whitehouse	

Vi	takker	Joachim	Svendsen	og	Ketil	Vestrum	Einarsen	for	den	gode	jobben	de	har	gjort	
for	AiN	og	ønsker	Rune	Sandberg	og	Kristin	Whitehouse	velkommen	som	
varamedlemmer.		

	

B. MEDLEMMER	TIL	FAGLIG	RÅD	
Valgkomiteens	innstilling:	

Magne	Brun	 	 	 	 Advokat	

Mari	Degvold		 	 	 Vernepleier	

Anne	Gro	Innstrand	 Psykologspesialist	for	mennesker	med	
utviklingshemming	og	autisme	

Maria	Josefsen	Gundersen	 Vernepleier	og	førskolelærer	

Tor	Jullumstrø	 Sykepleier,	spesialpedagog	og	master	i	helsevitenskap	

Bodil	Sjømæling	 Spesialpedagog	

Helga	Iren	Kvien	 Barnevernspedagog		

Stian	Orm	 Master	i	psykologi,	fordypning	i	utvikling	og	
forebygging	av	barn	og	unges	psykiske	vansker.		

	

Vi	takker	Niels	Petter	Torkildsen,	Kristin	Åsen	Kramås,	Bente	Strømsvåg,	Ellen	Gjesti	og	
Eva	Christensen	for	sin	innsats	og	ønsker	Anne	Gro	Innstrand,	Maria	Josefsen	
Gundersen,	Tor	Jullumstrø,	Bodil	Sjømæling,	Helga	Iren	Kvien	og	Stian	Orm	velkommen	i	
faglig	råd.	



	

C. MEDLEMMER	TIL	KONTROLLKOMITEEN	
Valgkomiteens	innstilling:	

Leder	Harald	Thomander	Nerland	

Joachim	Svendsen	

Anne	Trine	Skjulhaug	(ikke	bekreftet	100%)	

Vi	takker	Ståle	Tangen,	Sissel	Nilsen	og	Elin	Rønningen	for	sin	innsats	og	ønsker	Harald	
Thomander	Nerland	og	Joachim	Svendsen	

	

D. MEDLEMMER	TIL	RESSURSGRUPPEN	FOR	MENNESKER	MED	
ASD	

Valgkomiteens	innstilling:	

Hege	Gundersen	

Pål	Munch-Ellingsen	

Anna	Saur	

Andreas	Haugland	Ausland	

Støttespillere:	

Lisbeth	Dahl	og		

Marianne	Amlien.	

	

E. MEDLEMMER	TIL	VALGKOMITEEN	
Valgkomiteens	innstilling:	

Leder	Terje	Kristiansen	

Rita	Kirkbak		

Vibeke	Jacobsson	Gardsten	

Varamedlem	Ragne	Larsen		
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