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Virksomhetens art og sted

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er svaksynte og blindes
interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt 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 2018 var det 8766 individuelle medlemmer, 823 familie-
medlemmer og 547 støttemedlemmer i Blindeforbundet, Totalt var det en nedgang
på f Og medlemmer fra året før.

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

Virksomheten i 2018

2018 var et aktivt år i Blindeforbundet, og innledningsvis nevnes

. Statlig støtte til transportordningen for funksjonshemmede fikk et kraftig løft

. Fokus gjennom hele året på unge synshemmede som blir tilbudt uføretrygd i

stedet for jobb
e Etter påtrykk fikk blinde elever skolebøker i punktskrift tidlig i skoleåret eller til

skolestart
r over 1200 synshemmede deltok på kurs på Oe tre syn- og mestringssentrene
o 400 personer deltok på samlinger for barn, unge og familier
r 18 førerhunder ble godkjent
. Fylkeslagene iTrøndelag ble slått sammen
o Synskafeer ble avholdt flere steder i landet
o 15.000 fikk synet tilbake i fattige land
o #Metoo-bølgen traff og satte fokus på ukultur i organisasjonen
r Innsamlingen fra privatpersoner satte ny innsamlingsrekord for 22. året på rad
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Synlig og slagkraftig
Samhandling for å nå mål som er felles for hele organisasjonen, gir styrke
og økt motivasjon. Ved å spille på lag og være aktive i samfunnet setter vi
synshemmedes sak på kartet samtidig som Norges Blindeforbund blir en
mer synlig og slagkraftig organisasjon.

Sammen med lokalt engasjement over hele landet, har seksjon for
samfunnskontakt i 2018 hatt trykk på mange saker som betyr mye for
landets synshemmede.

I mer enn 30 år har vi kjempet for en nasjonal transporttjeneste (TT), Denne
saken har vært et overordnet mål og vil være helt avgjørende i vår kamp for
samfunnsmessig likestilling for svaksynte og blinde. Statlig støtte til
transportordningen for funksjonshemmede fikk et kraftig løft gjennom avtalen om
budsjett for 2019 som ble inngått mellom KrF og regjeringenfør jul.I 2018 var det
satt av 113 millioner kroner mot 184 millioner kroner i 2019. Ordningen gir støtte
som skal gi 200 turer med drosje i året, og i løpet av 2018 kom 8 fylker med i

ordningen. Med økningen i budsjettet for 2019 vil mange flere synshemmede og
rullestolbrukere få ordningen.

På utdanningsfeltet har det vært forslag om store endringer. Retten til
spesia-lundervisning er foreslått tatt bort, og mange av oppgavene til Statped er
foreslått overf-ørt til fylkene. Blindeforbundet har derfor hatt mye kontakt med
politikere for å overbevise om gode løsninger på utdanningsfeltet for fremtiden. Vi
har også deltatt i flere debatter med representanter fra utdanningskomiteen på
stortinget. I 2018 var det gledelig at blinde elever fikk skolebØker i punktskrift
tidlig i skoleåret eller til skolestart. Dette var en stor utfordring i 2017. På
Blindeforbundets foreldrekurs i november deltok 80 foreldre.

wå btir alle norske kinofilmer med statlig støtte synstolket. En rekke serier på runf
synstolkes også. I 2018 ble flere programmer også sendt med synstolking. f.eks.
Melodi Grand Prix. Blindeforbundet møter fast i et brukerråO i runf der god tilgang
til deres tilbud har fokus.

IKT er et stort og svært viktig felt som er særlig viktig for synshemmede. Under
synshemmedes aksjonsuke var bruk av smartteknologi tema. Her er opplæring i

bruk av dette helt avgjørende, og det var dedor gledelig at
kunnskapsdepartementet i juni slo fast at kommunene har ansvar for å gi slik
opplæring til synshemmede.

Innen transportsektoren har det skjedd mer tilrettelegging i 2018, blant annet
med legging av ledelinjer. eå titgiengelighetsdagen 15. oktober var tema utvendig
annonsering av busser. Det ble mange oppslag rundt i landet, og det er gledelig at
det kommer stadig flere busser som forteller hvilken buss det er. På Gardermoen
har det vært en lang kamp for å få bedre løsninger for synshemmede. Nå har det
kommet flere monitorer og skilt i ansiktshøyde og flere steder har det kommet
ledelinjer.
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Det er mange store byggeprosjekter i Norge som Blindeforbundet er involvert i,
LHL-sykehuset på Gardermoen, Norsk Folkemuseum, Det nye Nasjonalmuseet og
Akershus slott var eksempler på dette i 2018. Blindeforbundet har også vært med
å utvikle Statsbyggs portal uBygg for alle>>, som skal være en nettløining og app,
hvor man kan finne informasjon om alle Statsbygg sine bygg. Under Arendalsuka
hadde Blindeforbundet seminar sammen med Optikerforbundet om viktigheten av
riktig belysning hjemme. Her deltok blant annet folkehelseministeren, og det ble
lagt frem en veileder med mange gode råd.

Det er gjennomfØrt en stor undersøkelse som viser at synshemmede i større grad
enn resten av befolkningen er ensomme og har psykiske problemer. På en stor
konferanse i juni ble tall fra denne presentert. Det var også debatt der sentrale
politikere deltok, blant annet leder for helsekomiteen, Det har vært flere møter
med politisk ledelse i helsedepartementet, og det er et stort håp om at det skal bli
en nasjonal behandlingstjeneste for synshemmede på Gaustad sykehus.

Siste onsdag i april er det førerhundens dag. I 2018 var det fokus på hvor viktig
førerhunden er. Over hele landet fikk dette oppmerksomhet, Den årlige
aktivitetsuka for førerhundbrukere på Hurdal syn- og mestringssenter hadde i

2018 rekord-deltakelse med 45 førerhundbrukere som deltok sammen med sine
firbente hjelpere.

Andre torsdag ioktober er det Verdens synsdag. I 2018 var synsproblemer etter
slag tema_. Dagen ble markert mange steder i landet, og NRK sendte programmet
<<Norge nå> direkte fra Hurdal syn- og mestringssenter hvor også psykisk helse var
tema.

Det ble også i 2018 gitt en ekstra bevilgning for at Blindeforbundet skulle få mer
synlighet og en sterkere stemme i samfunnsdebatten. Det ble gjort en Opinion-
undersøkelse som viser at 34 o/o dv synshemmede mellom 23 og 36 år har
uføretrygd. Hele 44o/o av dem som har uføretrygd, fikk det da de var 20 år eller
yngre. Av de som har uføretrygd, opplever halvparten at Nav foreslo det som en
løsning. Tallene viser også at det er høyere andel kvinner enn menn som er
uføretrygdet, med 41olo kvinner og 25olo m€hn.

Undersøkelsen var tema på seminar om psykisk helse på Gardermoen i juni hvor
en av våre unge gjorde inntrykk med sin historie. Forbundslederen stilte i debatt
om temaet på Dagsnytt 18, og vi fikk kronikk inn i Dagsavisen om temaet. På
Arendalsuka var dette tema på et seminar sammen med NHO, hvor Nav og
politikere deltok. Til seminaret ble det laget t-skjorter med følgende budskap:
<<Klar for jobb, Tvunget til trygd>. Uføre-undersøkelsen har også gitt mulighet til å
følge opp temaet politisk. Den har gitt møter med direktører iNav, inkludert
øverste leder, den er nevnt i stortingshøringer, på ulike konferanser og i møter
med politikere.

I starten av året lanserte vi <Å bli sett er viktigere enn å seu med reklamefilm på
-fVZ og i sosiale medier, annonser i magasiner og annen medie-oppmerksomhet.
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wtålet var å utvide folks assosiasjoner om blinde og Blindeforbundet for å bti
relevant hos flere. Filmen <<Pappa, pappa> med blinde pappa og sønnen i

sandkassa ble den best likte reklamefilmen blant nordmenn i 2018. I tillegg til å bli
sendt på tv, ble den godt mottatt på Facebook med 1 3gt 574 visninger, 15 450
reaksjoner, kommentarer og delinger. Eksempler på kommentarer: <<For en fin og
klok reklamesnutt. Den beste reklamen for Norges Blindeforbund og jeg tror dere
treffer noe hos det norske folk. Dette er den beste reklamen eg har sett! Blir vel
slik, når mobilen tar over livet ditt, gjelder alt for mang. Gikk rett i hjerte denne!>>.

Blindeforbundets forskningsfond støttet en rekke prosjekter i 2018. Behandling av
barn med grønn stær, oppfølging av personer med Retinitis Pigmentosa,
kartlegging qv psykiske utfordringer som følge av synstap, anbefalinger av gode
kontraster på skjerm og undersøkelser som forteller om synshemmedes bruk av
smartteknologi er eksempler på prosjekter som fikk støtte.

Bredt tilbud til svaksynte og blinde
Rehabiliteringsavdelingen bistår synshemmede og deres nærpersoner
med å forstå, og påbegynne 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 vårt
rehabiliteringstilbud. Blindeforbundet har 112 likepersoner:
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 ny-synshemmede. Nytt av
året er egen samling for likepersoner tilknyttet sykehus.

Over 1200 synshemmede deltok på kurs på Oe tre syn- og mestringssentrene
Hurdal, Solvik og Evenes. Til sammen hadde sentrene nesten 26 000 gjestedøgn
hvor synsrehabilitering og habiliteringskurs utgjør mesteparten av belegget i

tillegg til noe intern og ekstern utleie.

Sommeren 2018 var Hurdal syn- og mestringssenter for tjuende gang arena for
barne- og ungdomsleirer, 400 deltagere i forskjellige aldersgrupper har deltatt på
barne- og ungdomsavdelingens - BUAs - leirer og samlinger. Aktiv Familie hadde
flere deltagere en noen gang!

I 2018 ble det for første gang arrangert temakurs IKT for foreldre til synshemmede
barn. Det er fortsatt stor interesse og pågang til temakurs IKT og kurs for
hjern erelaterte synsva n sker.
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U_tviklingen innen hverdagsteknologi fører til at en del hjelpemidler ikke lenger er
så mye i bruk. For yngre kursdeltakere er det f.eks. mange som i dag bruker
smarttelefon til synsoppgaver som tidligere krevde luper, kikkerter eller lese-
TVllesemaskiner.

Hønen Gård bo- og mestringssenter er for svaksynte og blinde som trenger et
tilrettelagt, døgnbemannet botilbud. Hønen gård har et synkende beboertall. Målet
framover vil være å joOOe systematisk med å formidle Hønen Gård som et
attraktivt bo- og mestringssenter, uavhengig av alder.

Dette året er det etablert samarbeid med Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel
og psykisk helse for å styrke arbeidet for at synshemmede skll iå til samme
tilgang til psykisk helsevern som befolkningen for øvrig.

Vi har i 2018 tatt imot praksisstudenter og arrangert fagdag for studenter fra
Universitetet i Sørøst-Norge på Hurdal syn- og mestringssenter. Samarbeidet vil
fortsette, og målet vil være at studenter kan skrive masteroppgaver innen ulike
relevante temaer og at vi kan stimulere til forskning og utvikling av
syn sreh a b iliteringsfeltet.

Som anbudsvinner har førerhundskolen fortsatt levering av 20 hunder. Mangel på
brukere på slutten av året gjorde at vi ikke fikk levert kvoten på ZO hunder. Av 18
utleverte hunder var t7 labradorer og 1 blanding av labrador og storpuddel. 12 av
brukerne har hatt førerhund tidligere, mens 6 var førstegangsbrukere,

Aktivitet over hele Iandet
Blindeforbundet har mål om at synshemmede skal ha et aktivt liv med like
muligheter som alle andre. Vi kjemper for samfunnsmessige endringer og
har sosiale treff hvor erfaringer og tips utveksles. Vi har kontor i alle
fylker med stor variasjon av tilbud og aktiviteter.

Det er igangsatt flere tiltak og prosjekter for å gi kunnskap om Blindeforbundets
tilbud.

I-de fire fylkeslagene Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold er det opprettet
rådgivningskontorfor syn. Hensikten er å undersøke om terskelen er lavere for å
ta kontakt med et rådgivningskontor for syn enn med Blindeforbundet. Vi ønsker
også se om det blir lettere å få tit samarbeid og henvisninger med synsfaglige
miljøer. Årets evalueringer viser at det ikke er dramatiskeJorandringer, men at
endring i tittelen har åpnet nye dører for samarbeid med offentlige og private
aktører.

Høsten 2018 ble det arrangert en populær konferanse for personer med diagnosen
keratokonus på Litteraturhuset iOslo. 200 deltakere møtte, og noen av disse har
meldt seg inn i etterkant av konferansen.
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Synsk_afå ble arrangert flere steder i landet i samarbeid med en optikerkjede. Det
er et åpent arrangement for alle interesserte. Optikerkjeden tilbyr gratis
synsundersøkelser, det er foredrag om ulik synsproblematikk og gratis kaffe.

Blindeforbundet har kontorer i alle fylker, og fylkeslaget er Blindeforbundets lokale
ansikt utad. Noen fylkeslag har mer enn 1 000 medlemmer, andre har i rundt 150.
Den aller viktigste oppgaven er å være der for medlemmene.

Blindeforbundet har 44 lokallag, det arrangeres kurs i smartteknologi, turer i inn-
og utland og fysisk aktivitet på ulikt nivå,

Etter en god og lokalt styrt prosess, har fylkeslagene våre nå stått seg sammen til
ett Trøndelag. Vi opprettholder kontorene i Steinkjer og i Trondheim, begge
bemannes av en daglig leder, hvor hver har to kontorsekretærer på Aettid.

I 2018 ble det registrert L 750 voksenopplæringskurs fordelt på SZ 000 timer som
ga 8,8 millioner kroner i tilskudd. Det kan være kurs for å lære å mestre
hverdagen, kurs i stavgang, sjakk-kurs, fjelltur eller å lære å bruke ny teknologi,

Internasjonalt arbeid
Norges Blindeforbund har en rekke internasjonale verv i organisasjoner
som jobber for svaksynte og blinde. I tillegg driver organisasjonen
bistands- og solidaritetsarbeid i utviklingsland, rl9 har gjoft det siden
L978.

I2018 var Blindeforbundet engasjert i 17 prosjekter i9 land iAfrika og Asia.

I 2018 mottok Norges Blindeforbund 15,6 millioner kroner fra Norad/Atlas
Alliansen i prosjektstøtte og administrasjon. Norges Blindeforbund konsentrerer sin
b istandsin nsats i n nenfor fi re hovedsatsi n gsom råder:
1. Styrking av eksisterende eller nye organisasjoner av svaksynte og blinde.
2. Forbedre livssituasjonen for svaksynte og blinde ved rehabilitering, utdanning,

yrkesrettet opplæring og program som skaper inntektsgivende arbeid.
3. Styrke utdanning og læring for svaksynte og blinde ungdommer.
4. Bekjempe blindhet ved å støtte øyehelseprogram som inkluderer forebygging,

behandling av blindhet og opplæring av lokalt helsepersonell i øyehelse,

De siste dataene som er publisert av verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at
det globalt er ca. 253 millioner mennesker med synshemming. Av disse er ca. 36
millioner blinde og 2L7 millioner har moderat eller alvorlig synshemming;
. 55 o/o dv alle synshemmede er kvinner
. 89 o/o dv alle synshemmede bor i lav- eller middel-inntektsland
. 75 o/o dv all synshemming kan kureres eller forbygges
o 1.1 milliarder mennesker er så nærsynte at de trenger briller for å fungere.
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I 2018 fikk over 15 000 mennesker øyeoperasjon ved våre klinikker. I tillegg ble
nærmere 2 000 henvist til andre sykehus. Om lag 300 000 mennesker fikk
øyekonsultasjoner og mange av disse fikk briller.

Tusenvis fikk kurs i daglige aktiviteter og mobilitet og kurs i hvordan starte eget
i nntektsbrin gende tiltak.

Effektiv tjenesteprod u ksjon
Seksjon for økonomi og forvaltning har ansvaret for en del drifts- og
støttefunksjoner som tidligere var spredt ut på ulike
avdelinger/seksjoner. Målet er fortsatt at det gjennom helhetlige,
koordinerte tjenester utføres oppgaver som bedre utnytter de
administrative ressursen€r og gir en mer effektiv tjenesteproduksjon.

Seksjonen består av drift av hovedkontoret Sporveisgata 10, kantina i

Sporveisgata 10, økonomiavdelingen, IKT-avdelingen og eiendommer Vestlandet

Høsten 2018 flyttet datterselskapet Adaptor Hjelpemidler AS inn i hele 4. etasje i

Sporveisgata. I2018 ble alle heissjaktdører skiftet ut, og toalettene iflere etasjer
ble renovert.

Kantina er viktig for arbeidsmiljøet, og den benyttes av mange ansatte og noen
medlemmer. I desember ble ny kantineleder ansatt.

Økonomiavdelingen har ansvaret for føring og rapportering av regnskap og lønn
samt oppdragsavtaler om det samme for de fleste fylkeslagene og for Norges
Blindeforbunds ungdom. Avdelingen er også regnskaps- og forretningsfører for
mange legater med tilknytning til forbundet.

IT driftes internt. Sentralisering av anskaffelser, reforhandling av avtaler og
innhenting av tilbud fra leverandører har vært med på å sikre Blindeforbundet
gode priser og tjenester.

Tildelingen av prosjektmidler fra ExtraStiftelsen gikk noe ned i 2018, men antallet
søknader var også lavere enn tidligere år.

En søknad til Olav Thon ble innvilget med inntil 750 000 kroner til ny nåt tit eUR
og Hurdal syn- og mestringssenter,

Spill, gaver, næringsliv og giverglede sikrer inntektene
Norges Blindeforbunds inntektsvirksomhet er organisert i
markedsseksjonen med de fire inntektsområdene; spill og Iotteri, store
gaver og bevilgninger, næringsliv og innsamling privat. Tre av fire kroner
vi bruker, må vi samle inn selv.
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I 2018 var det siste gang Blindeforbundet fikk gevinstautomatinntekter etter
fastsatt avtale som en kompensasjon fra NorskTipping. I tillegg fikk også 11
fylkeslag kompensasjonsinntekter.

Grunnet stadig nye og strengere rammer for bingo, gikk totale bingoinntekter ned
i organisasjonen.

Næringslivsaktivitetene nådde ikke sine budsjetter, men har resultatforbedring
kontra de siste forutgående år.

Innsamlingen fra privatpersoner satte ny rekord for 22. året på rad med 75,6
millioner kroner til arbeidet for svaksynte og blinde. Gavene fra privatpersoner er
den klart største inntektskilden for Norges Blindeforbund.

Det viktigste resultatet som ble oppnådd i 2018, var en Økning i antallet faste
givere fra 44 000 til nesten 48 000.

I tillegg til å øke inntektene er det også viktig å opprettholde god verdiskapning på
innsamlingsarbeidet. Innsamlingsprosenten for Blindeforbundet i år er på 68 oZo.

Slik ble midlene 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 2018. Tiltakene er her beskrevet slik at det som får
størst andel kommer først i beskrivelsen:

Kurs, opplæring, opplevelser
I 2018 tok 1 000 synshemmede opplæringskurs ved Blindeforbundets syn- og
mestringssentre. Der lærte vi det vi trenger for å kunne ta til-bake hverdagen vår.
Mange fikk hjelp til å komme tilbake ijobb.

Over 400 barn, unge og familiemedlemmer deltok på nKiv familie, Sommerleir,
Ung uke og Aktiv Høst, Ingenting er som å høre latteren fra barn og unge som har
gode opplevelser sammen.

Lokalt arbeid
Når synet svikter, er det viktig å få råO og praktisk hjelp der vi bor, av noen som
kjenner lokalmiljøet. Det finnes ansatte og synshemmede hjelpere i alle fylker. De
ringer og kommer gjerne på besøk, og lytter til våre behov.

De lokale møteplassene er viktige for så mange synshemmede, enten det gj
delta på møter, foredrag, kaffeslabberas, julebord eller turarrangementer. Å
andre gjør livet godt å leve.

elder å
møte
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Informasjon og kamp for likestilling
Vi kjemper for at synshemmede skal kunne delta på samme måte som andre i

samfunnet. I 2018 fikk endelig blinde elever skolebøker i punktskrift tidsnok, og
transporttilbudet for synshemmede ble bedret.

Internasjonalt
15 000 synshemmede i Asia og Afrika fikk igjen synet etter grå stær operasjon. De
som ikke kan få synet tilbake, har lært seg et yrke slik at de kan være
selvstendige. Vi ser lyst på fremtiden vår nå.

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 over 3 millioner kroner til forskning relatert til øyehelse. Det gir oss
håp om en bedre fremtid.

En mer utfyllende beskrivelse av Norges Blindeforbunds virksomhet i 2018 finnes i

årsmelding 20L8, i både kort og fullversjon, og disse er tilgjengelig på
www. b I i n d efo rb u n d et. n o/om - b I i n d efo rb u n det/b rosjyrer/.

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

Årsregnskapet for Norges Blindeforbunds samlede aktiviteter avlegges etter
regnskapsloven gg regnskapsstandarden god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner. Arsregnskapet omfatter morselskapet Norges Blindeforbunds
aktivitet, inklusiv forbundets prosjekter i utviklingsland, Konsernregnskapet
omfatter i tillegg de 19 fylkeslagene, de tre heleide datterselskapene og to
ti I knyttede selskaper.

Regnskapsresultatet for 2018 ble godt, selv om det er noe lavere enn året før.
Årsregnskapet viser et aktivitetsresultat for morselskapet på pluss 13,3 (15,1)
millioner kroner, og for konsernet 18,7 (23,1) millioner kroner. Fjorårets tall er vist i

parentes. Likviditetssituasjonen har vært god gjennom hele året.

Aktivitetsresultatet for morselskapet er disponert ved overføring til og fra
formålskapital i tråd med eksternt og internt pålagte restriksjoner. Det er netto
overført 6,7 million kroner til formålskapital med eksternt og internt pålagte
restriksjoner og 6,6 million kroner til annen (fri) formålskapital.
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Morselskapet har en bokført formålskapital på 270,9 (257,5) millioner kroner.
Konsernets bokførte formålskapital er på SO:,4 (345,1) millioner kroner.

Morselskapets arbeidskapital ved slutten av året var på 106,8 (100,3) millioner
kroner, og konsernets arbeidskapital var på 208,6 (194,5) millioner kroner.
Likviditeten i morselskapet har vært god.

Innsamlingsprosenten har de to siste årene vært redusert, og på 68 (66) prosent.
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,

Norges Blindeforbund har ingen finansielle eiendeler av betydning som er utsatt for
større endringer i markedsverdi. Plasseringer er gjort med lav risiko for tap og i

henhold til vedtatt forvaltni ngsinstru ks.

Etter sentralstyrets oppfatning gir årsregnskapet og årsberetningen sammen med
årsmeldingen for 2018 en riktig oversikt over Norges Blindeforbunds virksomhet
og stilling. Videre gir det også tilstrekkelig og nødvendig beskrivelse av de
risikofaktorer som er knyttet til driften og finansieringen av forbundet.

Fortsatt drift
Sentralstyret bekrefter at fortsatt drift er til stede, og at det er lagt til grunn ved
avleggelsen av årsregnskapet. Konklusjonen baserer seg på aktivitetsresultatet for
2018, strategiske planer, budsjett for 2019 og langtidsprognoser frem til og med
2027.

Hendelser etter balansedagen
Det har etter det sentralstyret kjenner til, ikke inntrådt kjente hendelser etter
regnskapsårets utgang som har betydning for organisasjonens finansielle stilling
og resultat.

Administrasjon, arbeidsmiljø, Iikestilling og diskriminering
Sentraladministrasjonen leder den daglige virksomheten i bedriften og
organisasjonen Norges Blindeforbund.

Arbeidsm i ljøutva I get gjen nomfø rte a rbeidsmi ljøundersø kelse høsten 20 1 8.
Undersøkelsen, som ble besvart av nesten to tredeler av de ansatte, ga mange
positive svar, men den viste også at det er sider ved arbeidsmiljøet som kan og
bør forbedres. Resultater fra undersøkelsen vil bli lagt til grunn i arbeidet med å
fremme enda bedre arbeidsmiljø og organisasjonskultur i Blindeforbundet.
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Norges Blindeforbund har vært IA-bedrift siden 2003. 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 omfatter
blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter,
forfremmelse og beskyttelse mot trakassering.

Ny lov om behandling av personopplysninger (GDPR) trådte i kraft 20. juli 2018.
Blindeforbundet tilrettela slik at organisasjonens rutiner og praksis knyttet til
håndtering av personopplysninger, er i tråd med det nye regelverket.

Høsten 2018 ble det, etter vedtak i sentralstyret og landsstyret, opprettet et
partssammensatt administrasjonsutvalg. Utvalget skal, itillegg til å ta avgjørelser i

generelle personalpolitiske spørsmå1, foreta ansettelser i stillinger med budsjett-
og personalansvar.

Norges Blindeforbund
SENTRALSTYRETS ÅNSAENETNING 2018

Media oppslag om #Metoo og økonomiske forhold i Blindeforbundet våren 2018,
aktualiserte behovet for etablering av en ekstern varslingsportal. Portalen ble tatt i

bruk høsten 2018 gjennom et samarbeid med et eksternt firma. Oppslagene
utløste også viktige diskusjoner, både blant ansatte og tillitsvalgte, om
Bl i ndeforbu ndets organ isasjonsku ltu r og arbeidsm i ljø

Sykefraværet blant forbundets medarbeidere gikk ned fra 7,8L o/o i 2Ot7, til 6,31
o/o i 20L8. Sykefraværet har dermed vist nedgang alle år fra 2015.

I løpet av 2018 har det vært innrapportert fire arbeidsuhell, men ingen alvorlige.

Ca. to tredeler av Blindeforbundets 321 medarbeidere er kvinner, I
generalsekretærens ledergruppe er det lik fordeling av kvinner og menn. Det
praktiseres lik lønn for likt arbeid, og det tilstrebes jevn kjønnsmessig fordeling av
medarbeidere ved rekruttering, enten det gjelder kvinne- eller mannsdominerte
stillin gskategorier.

Mer enn ti prosent av forbundets medarbeidere er blinde eller svaksynte, eller har
annen form for nedsatt funksjonsevne.

Det ble, i tillegg til løpende kontakt om enkeltsaker, avholdt tre kontakt- og
i nformasjonsmøter med a rbeidsta kerorgan isasjonene. Sa ma rbeidet med
fagforeningene har utviklet seg positivt.

Forbundets arbeidsmiljøutvalg avholdt fire møter i 2018. 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.
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Miljørapportering
Norges Blindeforbund driver ikke med aktiviteter som i vesentlig grad har negativ
innvirkning på Oet ytre miljøet. Vi kildesorterer papir, og leverei utrangerte
elektriske eller elektroniske produkter, såkalt EE-avfall til eget et returselskap.

Framtidig utvikling
Helt fra høsten 2OL4 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
bærekraft 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 væft 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. Oen pågående dør til dør-aksjonen, der potensielle givere får
husbesøk av godt skolerte ververe, har vist seg å være vellykket.

Oslo, 3. juni 2Ot9
Sentralstyret i Norges Blindeforbund
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