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Program:

• Status etter 2022 med statistikk

• Budsjett for 2023 og tilskuddsfordeling

• Endringer og fremdrift 2023



Takk for kjempeinnsats i 2022 !



Studieforbundet Funkis 2022

50  545 782 kr



Kurs og tilskudd 2022- prosjekt kurstimer

•Kurs: 5112 (2021) til 7124 (2022) 
= 40 % økning
• Tilskudd: 31 446 188 (2021) til 50 545 782 (2022) 
= 61 % økning
•Gjennomsnittskurset 
• 20 timer
• 8 deltakere
• 7100 kr i tilskudd pr. kurs.
• 355 kr/time



Korona og «de gyldene årene»



Utvikling kurstimer og kurstilskudd 2019-2022
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Utvikling av kurstilskudd
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Funkis mot 2023- hva nå?



Funkis budsjett 2023 for OT og TRT Nye og overførte midler

Vo tilskudd 2022

44 632 708

TRT 

23 040 169

TRT u/3000 kr 

4 890 000

TRT o/3000 kr

17 440 000

TRT Funkis Fylker o/3000 kr

490 000

TRT avsatt nye org. 

120 000

TRT avsatt Funkis sentralt

100 169

OT 

21 592 539

Aministrasjonstilskudd

4 900 000



Kurstimer 
Tilskuddsforvaltning 
og pedagogisk utvikling

• Funkis fortsetter «jakten» på kurstimer- fortsetter prosjekt Flere 
kurstimer

• Funkis varsler endringer i tilskuddssystemet- starter prosjekt 
Tilskuddsforvaltning

• Funkis jobber med pedagogiske utviklingsprosjekter, 
omdisponering av midler og ekstern innhenting av finansiering



Kurstimer



Flere kurstimer

- Viktig å «komme tilbake» til en jamn stigning av antall kurstimer
- Forutsigbarhet med tanke på budsjettering

- Kontinuitet med tanke på frivillige

- Ambisjoner er satt for 170 000 kurstimer

- Vi analyserer  de enkelte medlemsorg. og setter delmål mot den enkelte 
organisasjons potensiale

- Referansegrupper og enkeltorganisasjoner følges opp

- Følge opp organisasjonenes TRT fordelinger som en motivasjon

- Hjelpe til med statistikkuttak. Husk statistikk på hjemmesiden til Funkis

- Lage nettbaserte webinarer (30. mars 2023)

- Utvikle kurssystemet
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Medlemsorganisasjonene i Funkis

Kurs gjennomført av medlemsorganisasjonene i 2022

• 14 org. med ett kurs

• 48 org. med mellom 2-20 kurs

• 11 org. mellom 20 -100 kurs

• 6 org. mellom 100-400 kurs

• Tre. org. mellom 1400-1800 kurs



Endringer i tilskuddssystemet



Utvikling av og endring av tilskuddssystemet- grunnen til endringer

• Forskriften ble endret i 2021

• Funkis forventer tilsyn av tilsynsmyndighetene

• En del av forvaltningen er basert på tidligere forskrifter og historisk 
forståelse og praksis

• Funkis styre har vedtatt og nedsatt et Tilskuddsutvalg, som har fått et 
mandat administrasjonene følger opp

• Funkis har innhentet rådgivning fra vårt rådgivning og kontrollorgan, som 
har anbefalt en del endringer

• Funkis ønsker tilpasninger og forbedringer av tilskuddssystemet gjennom 
forbedringer av kurssystemet



Utvikling av og endring av tilskuddssystemet- hva vi gjør

• Timetilskuddet settes til 130 kr/t fra 1. mars. Kurs rapportert med 
gammelsats får denne ved første utbetaling. Kurs som bare er søkt om får 
ny sats når de rapporteres. 

(130 kr/t x 170 000 timer = 22 100 000 mill kroner)

• Minstesatsen økes til 1000 kr. Gjelder for kurs uten utgifter og/eller som 
går med overskudd. Dette sørger også for et høyt minstetilskudd til kurs fra 
4 til og med 7 timer (7x130 =910 kr). Gjelder og iverksettes som med ny 
timesats

• Funkis tar bort TRT kategorien Frivillig innsats for tilrettelegging av kurset. 
Grunnen er at det er vanskelig å forstå, at vi ikke finner hjemmel i lovverket 
og har blitt rådet til dette. Gjelder fra 7. januar. De som har rapportert etter 
gammel ordning blir vurder ut fra denne.



Utvikling av og endring av tilskuddssystemet- hva vi gjør

• Funkis går bort fra vurdering av merkostnader i TRT ut fra en prosent av 
totalkostnaden. Grunnen er at det ut fra erfaring ofte ikke viser den 
virkelige merkostnaden. Unntaket blir varmtvannskurs/rehabilitering i 
varmtvann. Her beholdes intern regel om at disse kursene kan få dekket 
merkostnaden for varmtvannet med et beløp til og med 3000 kr

• For å hjelpe brukerne av tilskuddsystemet til å finne merkostnaden, 
utvikles en matrise/et regnskapsoppsett, inne i fanen for TRT. Her vil dere 
få beskjed om å legge inn delsummer ut for hver TRT kategori. Systemet 
summerer automatisk i bunnen, slik som regnskapssystemet. Vi endrer 
prosentvis vurdering fra når vi har fått matrisen på plass. Ambisjonene er å 
få det på plass før 1. mai.



TRT- matrise med utregning



Utvikling av og endring av tilskuddssystemet- hva vi gjør

• «Premiere» noen kurs ut fra strategiske satsingsområder

• Utvalgte kurs og studieplaner får forhøyet OT = 180 kr/t. Dette er 
kommunisert i Søknadsbrevet. Trer i kraft fra første utbetaling med 
søknader der OT er 130 kr pr. kurstime

• Vi deler TRT- kategorien Ekstra utstyr/materiell, kosthold og medisin i to:
• Ekstra utstyr og materiell

• Ekstra kosthold og medisin

Trer i kraft fra 6. mars



Formaning før nytt kursår!!

• Funkis strammer inn på frister i 2023.

•Husk å følge regler for frister for søknad om tilskudd 
(innmelding) og rapportering av ferdige kurs!!
• Det skal søkes om tilskudd FØR kurset starter

• Kurset skal rapporteres SEINEST 3 måneder etter siste 
kursdag.

• For kurs på slutten av året setter Funkis en egen dato. For 
kursåret 2023 er den satt til 19. januar 2024.
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