
CP-foreningen 

I budsjettforslaget foreslås det spesifikt å avvikle den øremerkede bevilgningen til 
Hjernerådet. Hjernerådet utfører et viktig arbeid for vår og de andre interesseorganisasjonene 
innen hjernehelsefeltet. 

Vi ber komiteen om å sikre øremerkede midler til drift av Hjernerådet. 

Hjernehelsestrategien er sentral for å løfte hjernehelse og sykdommer som rammer hjernen 
med en helhetlig tilnærming. Vi støtter Hjernerådet i at det er behov for å etablere en egen 
kategori for hjernesykdommer i helsestatistikk for å sikre riktig grunnlag for politiske veivalg 
og tiltak, samt for å gi nødvendig tallgrunnlag for å følge med på utvikling innen norsk 
hjernehelse. 

Det er stort behov for å videreføre strategien etter 2024. Det er derfor viktig at 
Helsedirektoratet er finansiert for å videreføre arbeidet. 

Hjernesvulstforeningen 

Hjernerådet har mottatt øremerket tilskudd over statsbudsjettet som for 2022 utgjør kr 
2 000 000,-. Hjernerådet er en viktig paraplyorganisasjon som forener hjernehelsediagnosene. 
Vi ser at regjeringens forslag til å fjerne dette tilskuddet river beina vekk under Hjernerådet 
som organisasjon. Det å skulle fjerne dette tilskuddet med virkning fra 1. januar 2023 er 
urimelig og gir ikke nødvendig tid til å finne frem til andre måter å finansiere driften på. 

Vi anser Hjernerådet som like viktig som andre organisasjoner som har sin rett til tilskudd 
regulert i kap 12 i Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Om ikke 
dagens organisering av tilskudd til Hjernerådet opprettholdes også i 2023, må tilskudd på 
samme nivå videreføres under en annen bestemmelse som sikrer stabil og forutsigbar drift av 
Hjernerådet. Hjernerådets arbeid kan ikke erstattes av oss medlemsorganisasjoner, også 
innenfor hjernehelseområdet trenger vi en paraplyorganisasjon som denne. 

LHL Hjerneslag, Afasiforbundet og Landsforeningen for Slagrammede 

LHL Hjerneslag, Afasiforbundet i Norge og Landsforeningen for Slagrammede vil 
understreke behovet for: 

Å øremerke og styrke tilskuddet til brukerorganisasjonenes veilednings- og 
informasjonsarbeid for og om personer med nevrologiske skader og sykdommer, inkludert å 
videreføre det øremerkede tilskuddet til Hjernerådet i 2023. 

MS-forbundet 

Hjernerådets unike sammenslutning av fag- og forskningsmiljøer/institusjoner og 
interesseorganisasjoner innenfor hjernehelseområdet vanskeliggjør mulighetene for 
Hjernerådet til å søke offentlige tilskuddsordninger. Hjernerådet har av denne grunn hatt egen 
øremerket driftsstøtte over statsbudsjettet. I partnerskapet for «hjernehelsestrategien» bidrar 
Hjernerådet til å styrke et prioritert helseområde i samfunnet. Regjeringens forslag om å 
konkurranseutsette driftsstøtten til Hjernerådet vil true Hjernerådets eksistensgrunnlag. Det 
vises til skriftlig innspill fra Hjernerådet. 



MS-forbundet ber komiteen sikre øremerkede midler til drift av Hjernerådet. 

Norges Parkinsonforbund 

Hjernerådet er en viktig paraplyorganisasjon for hjernehelse, og arbeider for å løfte vår 
kunnskap og våre erfaringer inn i felles mål og strategier for alle som rammes av nevrologiske 
skader og sykdommer. Ved å fjerne Hjernerådet som navngitt tilskuddsmottaker, fjernes i 
praksis driftstilskuddet deres. Norges Parkinsonforbund krever at Hjernerådets tilskudd 
opprettholdes, slik at de kan fortsette å eksistere. 

Norges Parkinsonforbund krever at tilskuddsordningen for organisasjoner som jobber med 
informasjon og rådgivning til personer med nevrologiske skader og sykdommer opprettholdes 
inntil den planlagte evalueringen av alle tilskuddsordninger er gjennomført. Vi ber også om å 
tas med inn i evalueringsarbeidet. 

Epilepsiforbundet 

Epilepsiforbundet ber komiteen videreføre øremerket bevilgning til Hjernerådet. Bevilgningen 
bør være på minimum 2 millioner kroner. 

Epilepsiforbundet er medlem av Hjernerådet, en paraplyorganisasjon som favner både 
fagmiljøer og brukerorganisasjoner. I forslag til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å 
avvikle driftstilskuddet til Hjernerådet. Dette betyr i praksis at Hjernerådet må legges ned. 
Hjernerådet gjør et enormt viktig arbeid, og satsingen på hjernehelse har vi bare så vidt sett 
starten av. Som paraplyorganisasjon skaper Hjernerådet oppmerksomhet om 
hjernesykdommer på overordnet nivå. De bidrar til å knytte bånd mellom fagmiljøer og 
organisasjoner. Hjernerådet er en viktig samarbeidspartner for helsemyndighetene i arbeidet 
med hjernehelsestrategien. 

Hjernerådet kan ikke søke på tilskuddsordninger som er tiltenkt enkeltstående 
medlemsbaserte brukerorganisasjoner. Andre paraplyorganisasjoner får fortsatt tilskudd, så 
avviklingen av tilskudd til navngitte mottakere er ikke konsekvent. 

Personskadeforbundet – LTN 

Personskadeforbundet LTN ber komiteen om å ikke ta bort tilskuddet til organisasjonen 
Hjernerådet, og viser til det store arbeidet som er lagt ned for å sette hjernehelse på agendaen. 

 


