
Likepersonskurs
7. desember



Hvorfor skal vi rapportere?



Aktivitet- og likepersonsmidler (Driftsmidler)

AiN sentralt mottar tilskudd fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet 
(BUFDIR)

Av de midlene går en andel til fylkeslagene. Dette søkes om hver år fra 
lokallagene til sentralt.



Støtten baserer seg på:

● Tellende medlemmer
● Tellende lokallag
● Tellende likepersoner
● Tellende likepersonaktivteter



§ 6.Tellende medlem

Med tellende medlem regnes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret 
frivillig og individuelt har meldt seg inn i organisasjonen, står i 
medlemsregisteret, har betalt kontingent for grunnlagsåret, har adresse i Norge 
og har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen, jf. § 
14 bokstav j. Fulle demokratiske rettigheter er stemme-, møte-, tale- og 
forslagsrett og rett til å la seg velge som representant.

https://lovdata.no/forskrift/2019-08-21-1141/%C2%A714
https://lovdata.no/forskrift/2019-08-21-1141/%C2%A714


§ 8.Tellende lokallag

Et tellende lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i 
organisasjonen pr. 31. desember i grunnlagsåret. Lokallaget skal ha vedtekter, 
minst 5 tellende medlemmer, eget styre valgt av og blant medlemmene, og ha 
hatt minst en medlemsrettet aktivitet, ut over årsmøtet, i tråd med formålet for 
ordningen. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år. 
Lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og de må ha en årsrapport for 
grunnlagsåret, jf. § 9. Fylkes- eller regionslag som fungerer som lokallag, 
regnes som tellende lokallag.

https://lovdata.no/forskrift/2019-08-21-1141/%C2%A79


§ 10.Tellende likepersoner

● En tellende likeperson er en person som har gjennomført minst én 
likepersonsaktivitet før 31. desember i grunnlagsåret, jf. § 4 bokstav k, l og 
m, og kan ikke motta lønn/betaling for likepersonsarbeidet.

● En tellende likeperson må være pekt ut på bakgrunn av en vurdering gjort 
av organisasjonen. Organisasjonen må ha dokumenterte rutiner for 
kvalitetssikring av sine tellende likepersoner. Det er ikke tilstrekkelig at en 
person kun innehar et verv for å kunne anses som en tellende likeperson

https://lovdata.no/forskrift/2019-08-21-1141/%C2%A74


§ 11.Tellende likepersonsaktiviteter

● Som tellende likepersonsaktiviteter regnes oppsøkende likepersonsarbeid, 
samtale- og aktivitetsgrupper med tre eller flere deltakere og 
likepersonskurs, som finner sted i Norge. Det gis poeng per dag 
aktiviteten gjennomføres. 



Likepersonsaktivitetene defineres som følgende:

a.Oppsøkende likepersonsarbeid: En samtale mellom likeperson i 
organisasjonen og person med funksjonsnedsettelse/pårørende i 
organisasjonens målgruppe, og som foregår ved personlig fremmøte. Andre 
former for erfaringsutveksling, jf. § 12 og § 19 tredje ledd bokstav e anses ikke 
som oppsøkende likepersonsarbeid,

https://lovdata.no/forskrift/2019-08-21-1141/%C2%A712
https://lovdata.no/forskrift/2019-08-21-1141/%C2%A719


Likepersonsaktivitetene defineres som følgende:

b.Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset (minimum 45 min) 
samling ledet av en likeperson



Likepersonsaktivitetene defineres som følgende:

c.Likepersonskurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner. En 
kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter.



§ 12.Andre former for erfaringsutveksling

Andre former for erfaringsutveksling som gir poenguttelling er:

a.likepersonstelefontjeneste

b.utveksling av erfaring med diagnose/funksjonsnedsettelse via digitale 
kommunikasjonsløsninger (f.eks. chattetjeneste eller forum).



§ 13.Dokumentasjon av tellende likepersoner, 
tellende likepersonsaktiviteter 
Som dokumentasjon av tellende likepersonsaktiviteter, jf. § 11 og § 19 tredje 
ledd bokstav d, kreves at det oppgis hvilken type likepersonsaktivitet som er 
gjennomført. Det må stå dato for aktiviteten, tidspunkt/varighet, og oversikten 
må ha navn, adresse og telefonnummer til den likepersonen som har ledet den 
enkelte aktiviteten.

https://lovdata.no/forskrift/2019-08-21-1141/%C2%A711
https://lovdata.no/forskrift/2019-08-21-1141/%C2%A719


13.Dokumentasjon av tellende likepersoner, 
tellende likepersonsaktiviteter 
Som dokumentasjon av tellende likepersoner, jf. § 10 og § 19 tredje ledd 
bokstav c, kreves en oversikt med navn, adresse og telefonnummer og 
e-postadresse på hver enkelt likeperson pr. 31. desember i grunnlagsåret, 
samt en bekreftelse på at alle oppgitte likepersoner har gjennomført minst en 
likepersonsaktivitet i grunnlagsåret. Oversikten må dateres og signeres av 
styreleder eller daglig leder i organisasjonen, eller en annen person som styret 
har gitt fullmakt til å signere.

https://lovdata.no/forskrift/2019-08-21-1141/%C2%A710
https://lovdata.no/forskrift/2019-08-21-1141/%C2%A719


Hva er en tellende likeperson



Hva er en likepersonsamtale?



Hva er en likepersonsaktivitet?

Likepersonsaktiviteter er aktiviteter ledet av en likeperson:

Eks. svømmekurs, riding, bowling, klatring, familiesamlinger, turer, 
fornøyelsesparker, aspergertreff, jentegrupper, søskengrupper, foreldregrupper,  
etc. 



Rapportering av likepersoner

Nytt rapporteringssystem i 2021

Likeperson.no

Rapportering skjer fortløpende og digitalt

Systemet er godkjent fra BUFDIR

○ Kan lastes ned som app

○ Rapporter tas ut fortløpende



Å tenke på

Det er viktig at de som leder aktiviteter selv er likepersoner

Det er viktig at de rapporterer aktivitetene fortløpende



Søknadsskjema og frist

Fristen for lokallagene å rapportere inn likepersonsaktivitet i likeperson.no er 
31. desember. 

Lokallagene rapporterer og søker AiN sentralt om driftsmidler 31. mars hvert år.


