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SENTRALSTYRETS ÅNSATNTTN I NG FOR 2019

Virksomhetens art og sted

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er svaksynte og blindes
interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vån overordnede mål er
samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med
fu n ksjonsn ed settelser.

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede,
og er en medlemsstyrt organisasjon.

Ved utgangen av 2OI9 var det 8 228 individuelle medlemmer og 822 familie-
medlemmer. Dette viderefører en nedadgående tendens med frafall av
medlemmer. Naturlig <avgang> forklarer nedgangen.

Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi heltidsbemannede kontorer i alle landets
fylker, tre syn- og mestringssentre, et bo- og mestringssenter,
rehabiliteringsavdeling, førerhundskole og eget punktskrifts trykkeri. I tillegg
driver organisasjonen bistands- og solidaritetsarbeid i utviklingsland.

Virksomheten a 2OI9

2079 var et oktivt år i Blindeforbundet, og innledningsvis nevnes
. Landsmøtet valgte nytt sentralstyret og vedtok mer profilering av

<<svaksynthet>> og satsing på forskning
o BrillestØtten til barn ble kuttet i statsbudsjettet, men med aktiv påvirkning

av Blindeforbundet ble det store endringer i den endelige ordningen
. Femti lokallag arrangerte kurs i smaftteknologi, turer i inn- og utland og

fysisk aktivitet
o Nesten 500 personer deltok på samlinger for barn, unge og familier
. 18 førerhunder ble godkjent
r Over 1 300 synshemmede deltok på kurs på våre syn- og mestringssentre
. Synskafeer og Rådgivningskontor for syn tiltrekker flere svaksynte
. L4 000 øyeoperasjoner utført i Angola, Mosambik og Nepal, og 700 barn fikk

vitamin A iAngola
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Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ÅNSEC NCTNING 2OL9

. Organisasjonskultur har stått på agendaen i alle ledd

. Innsamlingen fra privatpersoner satte ny innsamlingsrekord for 23. året på
rad

Norges Blindeforbund - en medlemsstyrt organisasjon

Landsmøtet i 2O19 reviderte organisasjonens prinsipprogram og vedtok
handlingsplan for perioden 2O2O - 2O2L. Delegatene var opptatt av at
Norges Blindeforbund må bli relevant som medlemsorganisasjon for enda
flere, og møtet uttrykte et sterkt ønske om mer profilering av
sva ksyntproblematikk, Landsmøtet va Igte dessuten nytt sentralstyre, som
er forbundets utøvende tillitsvalgte organ.

Sentralstyret fikk følgende sammensetning :

- Terje Andre Olsen, Oslo, leder,
- Kari Wiik, Ålesund, nestleder,
- Sissel Sørensen Bye, Tårnåsen, styremedlem,
- Unn Tone Forfang Jenssen, Tromsø, styremedlem,
- Inge Fiskvik, Bergen, 1. varamedlem,
- Andreas Havsberg, Oslo, 2. varamedlem,
- Lena Gimse, Trondheim, 3. varamedlem,
- Brit Beate Eikehaug, Sannidal, 4. varamedlem.
- Mariann Fossum, Bergen, personalrepresentant
- Jane Forberg, Eidsvoll Verk, vara personalrepresentant

Landsstyret, Blindeforbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene, består av
en representant fra hvert fylkeslag. Landsstyret holdt 3 (3) møter og behandlet 51
(53) saker.

Sentralstyret holdt 13 (13) møter og behandlet 268 (283) saker.

Kampen for likestilling

Sammen med lokalt engasjette over hele landet, har seksjon for
samfunnskontakt i 2019 hatt trykk på mange saker som betyr mye for
landets synshemmede. Kampen for rettferdighet og likestilling pågår hver
dag, og seirene smaker godt.

Kampsaken over alle, er transportordningen. Hele Blindeforbundet har jobbet slik
at vi kommer stadig nærmere en nasjonal TT-ordning som hele landet kan ha
glede av. I løpet av 2019 gikk vi fra 8 til 13 fylker i ordningen!
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Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ÅNSECNCTNING 2019

Blindeforbundet har arbeidet hardt for barn og unges rettigheter. Vi har blant
annet fått bekreftet at retten til spesialundervisning får stå. Vi må følge nøye med
på omleggingen av Statped, da det er foreslått å kutte opp til 200 millioner kroner
Støtten til briller til barn ble kraftig kuttet i statsbudsjettet. Saken fikk
medieoppslag med Blindeforbundet i førersetet, og det kom store endringer i det
endelige opplegg for ordningen.

på Oet populære foreldrekurset i november holdt Anita Skorgan foredrag med
konsert og psyko-logen Peder Kjøs og hans synshemmede pasient fra podkasten
<<Hos Peder>, delte sine erfaringer.

Syn og psykisk helse var et av hovedtemaene under konferansen i forkant av
landsmøtet, hvor både lederen for stortingets helse- og omsorgskomite og
likestillings- og diskrimineringsombudet deltok. I 2019 har vi kommet langt i å få
på plass et nasjonalt behandlingstilbud. Alle helseforetakene er enige om en slik
tjeneste. Nå gjenstår det kun å få på plass pengene,

En stor undersøkelse gjort i 2Ot9 viser bl,a. at 29 prosent av synshemmede
arbeidstakere har måttet slutte istillingen sin pga. IKT-barrierer, Dette var et av
hovedtemaene på interessepolitisk verksted og på konferansenfør landsmøtet. Vi
har hatt dialog med over 10 virksomheter om for-bedring av deres IKT-løsninger,
bl.a, Skatteetaten, Digipost og Microsoft.

Alle filmer som mottar offentlig støtte blir synstolket. Blindeforbundet samarbeider
godt med NRK og stadig flere programmer synstolkes og tekstlinja leses nå opp
også for Dagsrevyen. Vi har også dialog med TV2 elevkanalen. Få synshemmede
kjenner til det omfattende tilbudet, noe vi vil fortsette å jobbe med. Innen kunst
har vi jobbet spesielt med synstolkning, skilting, tekst som lyd, taktil gjengivelse
og lyssetting. Vi er også i dialog med Nasjonalmuseet.

Blindeforbundet er en vaktbikkje for tilgjengelighet. W-togene fikk etter påtrykk
gode kontraster slik at det er mulig å finne dørene. Tilgjengelighetsdagen 15.
oktober ble markert i hele landet med temaet tilgjengelige krysningspunkter, der
sebrastriper er viktig. Oslo Lufthavn har flere tilrettelagte monitorer og oppgradert
assistanseordning. Våren 2Ot9 kom det utleie av el-sparkesykler i noen byer.
Dette ble et stort problem, og en rekke synshemmede har blitt påkjørt eller falt
over sykler parkert i gangarealet. Gjennom politisk påvirkning og mange
medieoppslag jobber Blindeforbundet for bedre regulering av dette tilbudet.
Regjerings-kvartalet og Akershus festning står også på <<vaktbikkje-lista>.

Under kommune- og fylkestingsvalget opplevde mange synshemmede at de ikke
fikk ha med selvvalgt ledsager inn i stemmeavlukket. Det ble mange medieoppslag
og Blindeforbundet var i møte med politisk ledelse i kommunal-departementet,
som er opptatt av at det ikke skal bli slike problemer ved neste valg.
Blindeforbundets mål er mulighet til e-valg og flere partier støtter dette, men så
langt ikke regjeringen.
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Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ÅNSECNCTNING 2OL9

Arendalsuka er en arena for politisk påvirkning. Vi hadde et eget arrangement med
tema <<slag og syn>> i samarbeid med Norges Optikerforbund. Sammen med
Specsaverl lJ vi-fram rapporten <Status for øyehelse i Norge>> med påfølgende
debatt.

På Verdens synsdag var temaet var øyehelse i befolkningen-generelt. Dagen ble
markert mange ste-der i landet. Som vanlig startet dagen på øyeavdelingen på

Ullevål med interessante foredrag fra flere forskere og med servering av
<makuladekake>>.

I 2019 var tema på Førerhundens dag, å ikke forstyrre førerhunder i arbeid. En

undersøkelse gjort blant folk flest før og etter dagen, dokumentert at folk hadde
endret holdning og bedre forsto hvordan de skal forholde seg til en førerhund i

arbeid.

Temaet for synshemmedes aksjonsuke 2019 var <Tilgjengelige apper>>. Dette var
3. året på rad hvor vi hadde smartteknologi som tema. Det ble laget tre filmer om
hvordan man <<dater> med apper. Vi opplevde stort engasjement fra fylkeslagene
som bl.a. organiserte <<appkaf€€r>)r snakket med politikere og aktuelle
virksomheter om temaet og fikk mange gode medieoppslag.

Mye av kommunikasjonen med medlemmer, ansatte og publikum for øvrig, foregår
på digitate flater. Blindeforbundets lukkede Facebook-_gruppe Debattarena ble
opprettet i 2019. Ansattes nettverk Workplace kom på plass etter at
arbeidsmiljøundersøkelsen avdekket behov for dette.

Stadig flere følger oss på Facebook og Instagram og henvender seg med spørsmå|.
Sosiale medier er også en arena for interessepolitisk budskap, noe den
hjemmelagede <Slipsfilmen>> er et eksempel på. Den viser hvordan synshemmede
bruker smårttelefofl, og har blitt vist over 400 000 ganger på Facebook.

RadioZ er Blindeforbundets nettradio. Dette året har det vært flere større
direktesendinger på RadioZ; fra barne- og ungdomsleirene, Ridderdagene på
Storedal, Arendalsuka, Norges Blindeforbunds Ungdoms landsmøte, Norges
Blindeforbunds landsmøte,Verdens synsdag, direkte fra vandrehallen på Stortinget
under fremleggelse av statsbudsjettet og høringer på Stortinget. I 2Ot9 satte vi i

drift en løsning for Google Homs(smart-høyttaier), som gjør det mulig å høre
Radio Z og lokale lydaviser på en enkel måte.

I hovedsak har vi positive mediesaker som bygger opp under våre
interessepolitiske kampsaker. I juni laget imidlertid NRK en sak om at
Blindeforbundet var preget av maktkamper og ryktespredning. Det ga heldigvis
ingen nevneverdige negative effekter med tanke på omdømme, medlems- eller
giverfrafall.

Blindeforbundets trykkeri produserte 2 t29 692 sider ved trykkeriet i 2019. I
tillegg kommer stemmesedlene til valget, og diverse kombinerte trykksaker i sort

4

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
M

FW
72

-3
JV

F4
-K

3E
IP

-7
CH

M
E-

F3
Z3

S-
A1

D
M

8



Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ÅNSECNCTNING 2OL9

og punkt, Punktene som lages er temablader i alt fra sladder til vitenskap. Det
lages skilt i punktskrift, merking av krydder, menyer og punktkort for brettspill. I
2OL9 ble det produsert en større utsendelse fra Direktoratet for Sikkerhet og
Beredskap med informasjon om beredskap i hjemmet. Men størst av alt var
klistrelapper med tallene I - 24 som kunne settes på adventskalendere. Dette ble
en stor suksess, med flere medieoppslag.

Det ble delt ut 3 966 298 kr til 17 forsknings-prosjekter som for eksempel
utprøving av filterglass for personer med lysømfintlighet og nedsatt synsfunksjon,
synshemmede og psykisk helse og biomarkørfor diagnostikk og målrettet
behandling av føflekk-kreft i øyet.

lnspirasjon, læring og mestring

Rehabiliteringsavdelingen hjelper synshem mede og deres nærpersoner
med å starte aksepteringsprosessen knyttet til synstapet. Avdelingen har
det administrative ansvaret for rehabiliteringskursene og motiverer til
kursdeltakelse på syn- og mestringssentrene. Sammen med barne- og
ungdomsavdelingen, Hønen gård og førerhundskolen utgjør dette seksjon
service.

Kombinasjonen av fagpersoner og likepersoner utgjør nøkkelen i Blindeforbundets
rehabiliteringstilbud, Ved utgangen av 2Ot9 har vi 115 likepersoner, som er
rehabiliteringskontakter, unge rehabiliteringskontakter, foreldrekontakter,
rehabiliteringsassistenter og mentorer for arbeidslivet. Likepersonene har selv
vært gjennom et synstap eller har levd med nedsatt syn store deler av livet. De
har verdifulle erfaringer og er sterke rollemodeller for nye synshemmede.

Over 1 300 synshemmede deltok på kurs på Oe tre syn- og mestringssentrene
Hurdal, Solvik og Evenes. Til sammen hadde sentrene over 25 000 gjestedøgn
hvor synsrehabilitering og habiliteringskurs utgjør mesteparten av belegget i

tillegg til noe intern og ekstern utleie.

Questback evalueringer viser svært gode tilbakemeldinger på våre kurstilbud.
Fagvalgskjema på påbyggingskursene er formalisert og vi har forsterket fokus på
psykisk helse. Temakurs hørsel, IKT og HRS (hjernerelaterte synsvansker) har stor
pågang. I tillegg har det vært gjennomført kurs som handler om haptisk
kommunikasjon.

14. juni markerte Evenes syn- og mestringssenter at vi har gjennomført 50 år med
kurs, opplæring og rehabilitering for svaksynte og blinde.

11. september markerte Hønen Gård bo- og mestringssenter at det var 60 år siden
de første beboerne flyttet inn. Noen av dem bor der ennå, og stoftrives i et trygt
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Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ÅNSEENCTNING 2019

og omsorgsfullt fellesskap. Et annet høydepunkt var da Hønen ensemblet spilte på

landsmøtet 20. september.

I 2019 utvidet Aktiv Familie fra 1 uke til 2 uker, og det var flere deltagere på den
populære samlingen enn noen gang. Totalt har 477 deltagere i forskjellige
aldersgrupper deltatt på Barne- og ungdomsavdeling-ens arrangementer i 2019. Vi
hadde en betydelig Økning iantall yngre deltagere på barneleir, og 10 nye
førskole/L klassebarn var med på leir for første gang. Dette sees i sammenheng
med deltagelse på Statped Heimdal og Statped Huseby, som er en god
rekrutteringsa ren a.

Blindeforbundets to førerhundskoler leverte ut 18 hunder i2OL9: 14 labradorer,2
blanding labrador/storpuddel, l storpuddel og 1 golden. t4 av brukerne hadde
hatt førerhund tidligere, mens 4 var førstegangsbrukere.

Aktivitet over hele landet

Blindeforbundet har kontor i alle fylker med stor variasjon av tilbud og
aktiviteter. I tillegg tilbyr femti lokallag blant annet kurs i smartteknologi,
turer i inn- og utland og fysisk aktivitet på ulikt nivå. Fantastiske, frivillige
ildsjeler skaper møteplasser og aktivitet der medlemmene bor.

The Global Vision Database for Norge estimerer at det er 320 000 synshemmede i

Norge (Menon Economics publ.57/2019). Det er derfor av_sentral betydning både
for iorbundet og landets synshemmede å snu den nedadgående trenden i

medlemstallet. Flere prosesser er igangsatt for å bedre utviklingen.
Rådgivningskontor for syn og Synskaf6 er eksempler på dette.

Det er stor kursaktivitet hos fylkes- og lokallag, på syn- og mestringssentrene og
det blir arrangert kurs i regi av fagavdelingene. Voksenopplæringsloven regulerer
tilskudd til opplæring, og Blindeforbundet får et tilskudd pr. registrerte time i

tillegg til øremerkede midler for tilrettelegging. I 2019 ble det registrert 1982 kurs
forCett på +Z 000 timer, og vårt totale tilskudd, både kursene og tilretteleggingen,
beløp seg til 10 millioner kroner. Fylkes- og lokallagene arrangerte nesten 22 000
(46 prosent) av studietimene. Bak alle kursene og kurstimene finner man personer
som har mistet synet helt eller delvis, og som deltar på kurs tilpasset dem. Det
kan være kurs for å lære å mestre hverdagen, lære seg nye ferdigheter eller
treningskurs. Det kan være kurs i stavgang, sjakk-kurs, fjelltur eller å lære å
bruke ny teknologi.

Trøndelag har vært sammenslått siden 1. januar 2019. Erfaringene med sammen-
slåingen er gode og medlemmer forteller om en hverdag med flere muligheter og
aktiviteter.
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Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ÅNSEENCTNING 2OT9

Det har vært dialog mellom fylkeslagene i alle de nye regionene. Noen fylkeslag er
i prosesser som kan ende i sammenslåinger. Andre ser etter løsninger hvor de vil
bestå som separate fylkeslag, men samarbeide overfor de nye fylkeskommunene.

I nternasjona lt engasjement

Norges Blindeforbund har en rekke internasjonale verv i organisasjoner
som jobber for blinde og svaksynte. I tillegg kommer bistands- og
solidaritetsarbeid i utviklingsland-

Norges Blindeforbund er representert i følgende organisasjoner: Europeiske
Blindeunionen (EBU), Verdens Blindeunion (WBU), Nordisk samarbeidskomit6,
International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI),
International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) og The International
Disability Alliance (IDA).

Vi er også med i Atlas Alliansen og mottok over 15 millioner kroner fra Norad/Atlas
Alliansen i prosjektstøtte og administrasjon. 2019 var siste året iAtlas Alliansens
rammeavtale med NORAD om finansiering av vårt bistandsarbeid. For perioden
2020-2024 søkte vi NORAD om et årlig beløp på ca. 22,3 millioner kroner.
Tilbakemeldingen fra NORAD var at budsjetter må kuttes og vi forventer å få ca.
18,4 millioner kroner.

Siden 1978 har Blindeforbundet drevet bistandsarbeid og i 2019 var vi engasjert i

19 prosjekter i 9 land i Afrika og Asia.

Blindeforbundet konsentrerer sin bistands-innsats innenfor tre
hovedsatsi n gsom råd er :

1. Styrking av eksisterende eller nye organisasjoner av blinde og svaksynte.

2. Forbedre livet til blinde og svaksynte i alle aldre, ved å drive inkluderende,
elevsentrert utdanning, rehabiliteringskurs/opplæring og opplæring for
i n ntekt/i n ntektsg ivende a ktiviteter.

3. Bekjempe blindhet ved å støtte øyehelseprogram som inkluderer forebygging og
behandling av blindhet og opplæring av lokalt helsepersonell i øyehelse,

Til sammen er det utført over 14 000 øyeoperasjoner i Nepal, Angola og
Mosambik. Det ble også distribuert vitamin A til rundt 700 barn i Angola og delt ut
hvite stokker tt 73 blinde personer i Nepal.

Torsdag 14. mars rammet syklonen Idai det sentrale Mosambik. Hardt rammet ble
havnebyen Beira, hvor det Mosambikiske blindeforbundet (ACAMO) har sitt
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Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ANSEC NCTNING 20 19

hovedkvarter. Det ble rapportert at innbyggerne hadde begrenset tilgang til mat
og at matvareprisene steg kraftig.

Sentralstyret stilte veldig raskt inntil 500 000 kr fra Husvegfondet til rådighet for
nødhjelpsarbeidet, Flere fylkeslag bidro også til arbeidet,

Effe ktiv tje nestep rod u ksjon

Seksjon for økonomi og forvaltning har ansvaret for alt fra
organisasjonens regnskap, til kantinedrift, IKT og drift av eiendommer.
Målet er at det gjennom helhetlige, koordinerte tjenester utføres
oppgaver som bedre utnytter de administrative ressursene, og gir en mer
effektiv tjenesteprod u ksjon.

Økonomiavdelingen fører og rapporterer regnskap og lønn for Norges
Blindeforbund. I tillegg har avdelingen oppdragsavtaler om det samme for de
fleste fylkeslagene oglor Norges giindeforbunds ungdom. Avdelingen er også
regnskaps- og forretningsfører for mange legater med tilknytning til forbundet.

Høsten zOLg ble en revidert og utvidet utgave av Økonomihåndbok for fylkeslag
lansert.

Eiendommen Sporveisgata 10 benyttes i all hovedsak av konsernet Norges
Blindeforbund, hvorav datterselskapet Adaptor Hjelpemidler AS leier hele 4. etasje

Kantina i <<Spor 10>> er viktig for arbeidsmiljøet, og har fungert meget godt i 2019.
I 2019 ansatte vi ny kantineleder, etter at vedkommende først hadde vært innleid
som vikar en periode. Kantina

IKT-avdelingen sitt mål er at Norges Blindeforbund skal ha stabil tilgang til
tjenester som benyttes av alle ansatte i organisasjonen. Sentralisering av
anskaffelser, reforhandling av avtaler og innhenting av tilbud fra leverandører har
vært med på å sikre Blindeforbundet gode priser og tjenester.

Spill, gaver, næringsliv og giverglede sikrer inntektene

Norges Blindeforbunds inntektsvirksomhet er organisert i
markedsseksjonen med de fire inntektsområdene; spill og lotteri, store
gaver og bevilgninger, næringsliv og innsamling privat.

Satsingen <spill og lotteri>> skaffer inntekter fra spill og lotterier, sørger for
inntekter fra Norsk Tippings spilleoverskudd, egne spill, og sentrale og lokale
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Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ÅNSSCNETNING 20 19

bingoaktiviteter. I 2019 var det første gang Blindeforbundet måtte søke om
tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping. Det er gledelig å se positiv
utvikling av bingoinntekter i organisasjonen etter endrede rammevilkår.

<<Store gaver og bevilgninger>> skaffer inntekter via testamentariske gaver,
minnegaver, gaver generelt, midler fra legater og stiftelser, samt offentlige
bevilgninger. Enheten har også ansvar for koordinering og kvalitetssikring av
søknader om prosjektmidler fra Stiftelsen DAM. I 2019 mottok Blindeforbundet
23,6 millioner kroner fra 32 testamenter. I tillegg ble det mottatt en
testamentarisk gave som ble overført til fylkeslag. Tildelingen av prosjekt-midler
fra Stiftelsen DAM gikk noe ned i 2019, og antallet søknader var også lavere enn
tidligere år.

All aktivitet ut mot næringslivet er samlet i næringslivsavdelingen. Salgsenheten
ligger i Ørsta og selger s!øtteprodukter til bedrifter. Arbeidet med samarbeids- og
sponsoravtaler foregår nåOe fra Oslo og Ørsta. Næringslivsaktivitetene nåaOe itkå
sine budsjetter. Dette krever en fullstendig og grunnleggende gjennomgang av
avdelingens drift og virksomhet. Denne prosessen er allerede igangsatt.

Innsamling privat har som hovedmål å skape varige giverrelasjoner som gir størst
mulig overskudd til organisasjonen. Avdelingen driver innsamling fra
privatpersoner, De fleste arbeider på OettiA med innsamling via telefon og den
store giveraksjonen. Den øvrige staben arbeider med utvikling av produkter,
informasjonsmateriell og tekster. Det er også et eget serviceteam for givere.
Innsamlingen fra privatpersoner satte ny innsamlingsrekord for 23. året på rad.

Markedsseksjonen fikk inn I84,3 millioner kroner i brutto inntekter fra salg og
innsamling , og 126,4 millioner kroner netto. Resultatet ligger 16,8 millioner kroner
høyere enn budsjett.

I tillegg til å øke inntektene er det også viktig å opprettholde god verdiskapning på
innsamlingsarbeidet. Innsamlingskontrollen stiller krav om en gjennomsnittlig
innsamlingsandel over de siste fem år på minimum 65 prosent.
Innsamlingsprosent for Blindeforbundet for 2019 ser ut til å bli 68,1 prosent.

Slik ble mldlene brukt

3 av 4 kroner som vi bruker, må vi samle inn selv, Takk til alle som støtter
vår sak!

I den trykte årsmeldingen er det en illustrasjon med kakediagram som viser
fordelingen og bruk av midler i 2019. Tiltakene er her beskrevet slik at det som får
størst andel kommer først i beskrivelsen:

9

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
M

FW
72

-3
JV

F4
-K

3E
IP

-7
CH

M
E-

F3
Z3

S-
A1

D
M

8



Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ÅNSETNCTNING 20 19

Kurs, opplæring, opplevelser

I 2019 deltok 1 300 synshemmede på kurs ved Blindeforbundets syn- og
mestringssentre. Der lærte vi det vi trenger for å kunne ta tilbake hverdagen vår.
Mange fikk hjelp til å komme tilbake ijobb.

Over 477 barn, unge og familiemedlemme-r deltok på Rt<tiv familie, Sommerleir,
Ung uke og Aktiv ttøst.-Ingenting er som å høre latteren fra barn og unge som har
gode opplevelser sammen.

Synshemmede og pårørende får hjelp til å forstå og påbegynne
a kseptering sprosessen knyttet ti I iynsta pet. Gjen nomsn ittsa lderen på

medlemmene er 70 3r, men flertallet er mellom 80 og 90 år.

Lokalt arbeid
Ansatte og synshemmede hjelpere i alle fylker ringer og kommer gjerne på besøk.
De gir rådog tips, og lytter til våre behov.

Synskafd i samarbeid med Specsavers ble avholdt rundt om i landet. Kunnskap om
syn forebygger blind het.

lnformasjon og komp for likestilling

Vi tror på et mer inkluderende samfunn. I 2019 gikk vi fra 8 til 13 fylker som ble
med i utvidet transportordning.

lnternosjonalt
Over 14 000 synshemmede i Asia og Afrika fikk igjen synet ved våre klinikker
Mange som ikke kan få synet tilbake, har lært seg et yrke slik at de kan være
selvstendige.

Førerhund

Førerhunden er vår venn og hjelper. Og i fjor ble det utdannet enda flere
førerhunder. Det vil si frihet til flere.

Forskning

Det ble brukt nesten fire millioner kroner til
forskning relatert til øyehelse, Det gir oss håp om en bedre fremtid
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Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ÅNSAC NCTNING 20 19

RedegjØrelse for årsregnskapet og opplysning om finansiell risiko m.v.

Årsregnskapet for Norges Blindeforbunds samlede aktiviteter avlegges
etter regnskapsloven og regnskapsstandarden god regnskapsskikk for
ideelle organisasjoner.

Årsregnskapet omfatter morselskapet Norges Blindeforbunds aktivitet, inklusiv
forbundets prosjekter i utviklingsland. Konsernregnskapet omfatter i tillegg de 18
fylkeslagene, de tre heleide datterselskapene og to tilknyttede selskaper.

Resultatet for 2019 ble meget godt, og er det fjerde beste aktivitetsresultatet de
siste 18 årene. Årsregnskapet viser et aktivitetiresultat for morselskapet på pluss
28,3 (L3,3) millioner kroner, og for konsernet 3L,6 (L8,7) millioner kroner. Fjorårets
tall er vist i parentes.

Aktivitetsresultatet for morselskapet er disponert ved overtøring til og fra
formålskapital i tråd med eksterni og internt pålagte restriksjoner, Oåt er netto
overført 12,8 millioner kroner fra formålskapital med eksternt og internt pålagte
restriksjoner og 41,1 millioner kroner til annen (fri) formålskapital.

Morselskapet har en bokført formålskapital på 299,2 (270,9) millioner kroner, som
utgjør 80,2 (75,6) prosent av totalkapitalen. Konsernets bokførte formålskapital er
på SSl,+ (363,8) millioner kroner, og er på Bz,t (78,2) prosent. Dette viser at
Blindeforbundet har styrket sin soliditet.

Morselskapets arbeidskapital ved slutten av året var på I34,3 (106,8) millioner
kroner, og konsernets arbeidskapital var på 238,5 (208,6) millioner kroner.
Likviditetssituasjonen i mor har vært god gjennom hele året.

Innsamlingsprosenten har de to siste årene vært på Oa prosent, som er lavere enn
et normalår. Dette skyldes store investeringer i å bygge en ny kanal for å verve
faste givere, jf. omtale i note 2 til årsregnskapet.

Forbundets virksomhet er etter sentralstyrets oppfatning tilfredsstillende
finansiert.

Konsernet hadde per 31 .t2.2019 plassert midler gjennom forte obligasjoner, jf.
note 12. Forvaltningsinstruksen, med en moderat/lav risikoprofil, gjør en noe
mindre sårbar, men på grunn av Covid-19 pandemien kan det forventes et
verdifall og en negativ avkastning i 2020.

Etter sentralstyrets oppfatning gir årsregnskapet og årsberetningen sammen med
årsmeldingen for 2OIg en riktig oversikf over Norgås Blindeforbunds virksomhet
og stilling. Videre gir det også tilstrekkelig og nødvendig beskrivelse av de
risikofaktorer som er knyttet til driften og finansieringen av forbundet.
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Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ÅNSAT NETNING 20 19

Hendelser etter balansedagen og fortsatt drift

Etter balansedagen 3L.12.2019 erklæfte WHO den 11. mars 2O2O en
global pandemi som følge av spredningen av Covid-l9.

Pandemien påvirker norsk nærings- og samfunnsliv. Konsernets inntekter vil trolig
også bli påvirket av dette i 2020, men kostandene styres i stor grad av aktiviteten
Således vil organisasjonen kunne tilpasse sin drift løpende etter situasjonen.

Sentralstyret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede da man har en
tilfredsstillende likviditetssituasjon-. Konsernet vil hele tiden overvåke situasjonen
og innrette seg etter denne ved å ta nødvendige grep som sikrer bærekraftig drift.

Blindeforbundet som arbeidsplass

Sentraladministrasjonen leder den daglige virksomheten i bedriften og
organisasjonen Norges Blindeforbund.

Arnt Holte ønsket våren zOLg, av helsemessige grunner, å tre ut av
g enera lsekretærsti I I i n gen. Assisterende genera lsekretær Ka rsten Aa k, ble
konstituert i stillingenlom generalsekre[ær til 31. desember 202O. Seniorrådgiver
Gunnar Haugsveen ble konstituert i stillingen som assisterende generalsekretær.

Høsten 2018 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant alle ansatte.
Etter arbeidsmiljøundersøkelsen har det blitt iverksatt tiltak på flere lokasjoner for
å rette opp i det som fremkom av negative tilbakemeldinger i undersøkelsen.
Fortsatt er det områder det jobbes med, bl.a, introduksjon av nye medarbeidere
og opplæring på alle plan, men vi er godt i gang med å bedre arbeidsmiljøet og
oiganisasionlkulturen i Blindeforbundet. Det er vedtatt å gjennomføre en ny
a rbeidsmiljøundersøkelse i 2020.

Diskusjonen om organisasjonskultur, som blant annet ble utløst som følge av
Dagens Næringslivs oppslag om #Metoo og økonomiske forhold i Blindeforbundet,
våån 2O1r8, ble videreførti 2019. Det har økt både ansattes og tillitsvalgtes
bevissthet rundt problemstil lingene.

Sykefraværet var i 2OL9 7,2L prosent mot 6,31 prosent i 2018. I løpet av 2019
har det vært innrapportert tre arbeidsuhell, men ingen alvorlige.

Blindeforbundet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme
diskriminerings- og tilgjengelighetslovens formål: Fremme likestilling, sikre like
muligheter og rettigheter og hindre diskriminering innenfor virksomheten.
Aktivitetene omfattlr blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår,
utvi kl i n g sm u I i g heter, fofremmelse og beskyttelse mot tra kasseri ng.
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Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ÅNSECNCTNING 20 19

Blindeforbundet praktiserer moderat kvotering, det vil si at under ellers like forhold
skal en person med funksjonsnedsettelse ansettes. Mer enn ti prosent av
morselskapets medarbeidere er blinde eller svaksynte, eller har annen form for
nedsatt funksjonsevne. Det praktiseres lik lønn for likt arbeid, og det tilstrebes
jevn kjønnsmessig fordeling av medarbeidere ved rekruttering, enten det gjelder
kvi n ne- el ler man nsdomin erte sti I I i n gskatego rier.

Ved utgangen av året var det i konsernet 290 årsverk, og i morselskapet 236
årsverk. Ca, to tredeler av morselskapets medarbeidere er kvinner. I
generalsekretærens ledergruppe er det fem kvinner og seks menn.

Høsten 2018 ble det, etter vedtak i sentralstyret og landsstyret, opprettet et
partssammensatt administrasjonsutvalg. Samarbeidet med fagforeningene har
utviklet seg positivt, og deres fleksibilitet har bidratt til at gjeninnføringen av
ordning med administrasjonsutvalg har funget godt. Det har gjennom året vært
avholdt flere kontakt- og informasjonsmøter med arbeidstakerorganisasjonene.

Gjennom 2OI9 har fagforeningene og Blindeforbundet gjennomført et stort arbeid
med å oppdatere lokale avtaler. Dette arbeidet blir slutiiørt første halvår 2020.

Blindeforbundet har inngått avtale med en ekstern aktør om å være vår
varslingsportal for medlemmer og ansatte. Som et alternativ kan ansatte kontakte
HR-avdelingen/generalsekretær for å varsle om kritikkverdige forhold. Gjennom
2OL9 har det vært noen saker til behandling både hos den eksterne aktøren og
internt, og varslerne har opplevd å nti tatt på alvor. Det er også inngått en avtale
med en organisasjonspsykolog som har i oppgave å ha jevnlige temamøter med
sentral- og landsstyret.

Forbundets arbeidsmiljøutvalg avholdt flere møter i 2019. Utvalget består av tre
representanter fra ledelsen og tre representanter fra de ansatte.
Hovedverneombudet har fast plass i utvalget.

Det er gjort prinsippvedtak om at forbundets eiendommer og bygninger skal være
universelt utformet.

M iljørapportering

Norges Blindeforbund driver ikke med aktiviteter som i vesentlig grad har
negativ innvirkning på det ytre miljøet.

Vi kildesorterer papir, og leverer utrangerte elektriske og elektroniske produkter,
såkalt EE-avfall til et eget returselskap. Landsmøtet vedtok høsten 2019 at
organisasjonen skal jobbe for å bli sertifisert som miljøfyrtårn, og dette arbeidet er
igangsatt.
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Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ANSEC NCTNING 2019

Framtidig utvikling

Helt fra høsten 2Ot4 har arbeidet med å omstrukturere Norges Blindeforbunds
økonomi pågått. Dette for å rigge organisasjonen til å kunne møte forventet
inntektsbortfall som følge av endringer i fordelingen av overskuddet fra Norsk
Tipping. Målsettingen med prosessen har vært og er at forbundets økonomiske
bærekiaft opprettholdes, slik at Norges Blindeforbund fortsatt kan framstå som en
viktig tjenesteyter, et tydelig talerør og en effektiv pådriver for å ivareta
synshemmedes interesser. At denne omleggingen har vært vellykket, vises
gjennom de siste årenes regnskapsresultater. Langtidsprognosene viser også at
det er balanse mellom kostnader og inntekter.

Det er fortsatt behov for å holde fokus på den økonomiske utviklingen i

organisasjonen. Den pågående dør til dør-aksjonen, der potensielle givere får
husbesøk av godt skolerte ververe, har vist seg å være vellykket.

Oslo, 4. juni 2O2O
Sentralstyret i Norges Blindeforbund

Terje Andre Olsen,
forbundsleder

Unn Tone Forfang Jenssen,
styremedlem

Mariann Fossum,
styremedlem

Sissel Sørensen Bye,
styremedlem

Kari Wiik,
nestleder

Karsten Aak,
generalsekretær
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            27WYS-QS183-1XQV6-LEJ5H-81DBW-YDF7Q
            SHA-256
            b71a7290cccbe0f9c9a4112c5cc1b6529633783b3a43788f94e6f88eea57d967
            
                                    
                                                                            Nestleder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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