Landsmøte 2021
SAK 18/2021 FREMTIDIG ORGANISERING AV PEF

SAKSBEHANDLING

Henviser til Representantskapsmøtet 2019 og SAK 09/2029 SAKER SOM FRAMLEGGES AV
SENTRALSTYRET pkt.C. FRAMTIDIG ORGANISERING AV PSORIASIS- OG
EKSMEFORBUNDET. På grunn av mangel på tid ble saken sendt tilbake til sentralstyret for
videre oppfølging i novembermøtet 2019, hvor sentralstyret gjorde følgende vedtak:
1. Sentralstyret sender et forslag til framtidig organisering av PEF ut på
høring i organisasjonen og PEF-ung med høringsfrist april/mai 2020.
2. Saken settes på nytt på agendaen til representantskapsmøtet i 2020 for
videre oppfølging.
Saken var på diskutert i sentralstyremøtet 21. april. Etter en lang diskusjon vedtok
sentralstyret å utsette den videre oppfølgingen av saken inntil videre, og tar opp saken til ny
drøfting på sentralstyremøtet i juni. Følgende vedtak ble fattet:
Administrasjonen jobber videre med forslag til framtidig organisering av PEF,
og saken kommer opp til ny behandling i sentralstyremøtet i juni.
I sentralstyrets møte i juni ble følgende vedtak fattet:
Sentralstyret ber administrasjon utarbeide et dokument som danner grunnlag for
drøfting av saken på representantskapsmøtet i september 2020. Et høringsdokument,
basert på diskusjonene i representantskapet, sendes ut på høring i organisasjonen
(fylkeslag, lokallag, PEF-ung og utvalgene) høsten 2020.
Representantskapet vedtok i sitt møte 11. september 2020 at et høringsnotat om framtidig
organisering av PEF skulle sendes til hele organisasjonen (lokallag, fylkeslag og utvalg).
Høringsnotatet (vedlegg 1) ble sendt med følgende e-post 25. september 2020, med en
påminnelse 4. november 2021. Det har vært stort engasjement rundt saken, og følgende har
levert høringsinnspill i saken:
- Pso-utvalget
- PEF Romerike
- PEF Agder
- PEF Vestland
- PEF Bergen og omegn
- PEF Nordmøre
- PEF Troms
- Urtikariautvalget
- PEF Sunnmøre
- PEF Rogaland
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PEF Viken
Likepersonsutvalget
PEF Fredrikstad
PEF Vadsø og omegn
PEF Telemark
PEF Romsdal
PEF Møre og Romsdal
PEF Trøndelag
HS-utvalget
PEF Finnmark
PEF-Ung
Kursutvalget
PEF Namdal
PEF Trondheim og omegn
PEF Asker og Bærum
PER Hamar og omegn
PEF Oppland
PEF Nordland

BAKGRUNN

Bakgrunnen for at sentralstyret mener det er nødvendig å se på organiseringen av Psoriasisog eksemforbundet er følgende:
Medlemsutvikling

PEF har i mange år hatt en negativ medlemsutvikling – henviser til oversikten for de seks
siste årene:
Antall medlemmer pr. 31.12.15
4651 (4962 inklusive PEF-ung)
Antall medlemmer pr. 31.12.16
4513 (4832 inklusive PEF-ung)
Antall medlemmer pr. 31.12.17
4407 (4703 inklusive PEF-ung)
Antall medlemmer pr. 31.12.18
4262 (4557 inklusive PEF-ung)
Antall medlemmer pr. 31.12.19
4175 (4549 inklusive PEF-ung)
Antall medlemmer pr. 31.12.20
3736 (334 PEF-ung)
Økonomi

En negativ medlemsutvikling medfører mindre inntekter fra medlemskontingenten og lavere
driftstilskudd fra det offentlige. Driftstilskuddet beregnes, som kjent, på bakgrunn av antall
medlemmer.
Den mye omtalte 10 millionersgrensen for å kunne søke tippemidler til samfunnsnyttige og
humanitære formål rammet PEF hardt i 2018, og var en medvirkende årsak til et betydelig
underskudd i årsregnskapet for 2018. I 2018 hadde PEF en omsetning på ca. kr. 10,4 mill, som
gav PEF et tilskudd på kr. 1348.755,- i 2019. Mye tyder på at PEF ikke vil ha en omsetning i
nærheten av 10 millioner de nærmeste årene, og dermed ikke kunne søke tippemidler. Det
betyr at organisasjonen må driftes mer kostnadseffektivt for å bringe årsregnskapene i
balanse. Dette inkluderer både sekretariatet og de tillitsvalgte.
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I inneværende landsmøteperiode fordeles medlemskontingenten med 74% til sentralleddet,
9% til fylkesleddet og 17% til lokallagene. En del av PEFs lokalforeninger har en solid
økonomi, og kanskje landsmøtet i 2021 bør se på fordelingsnøkkelen med hensikt på å styrke
sentralleddets økonomi.
Antall diagnosegrupper i PEF og diagnoseutvalg

Psoriasis- og eksemforbundet har pr. dato følgende formål - Forbundet er en landsomfattende
interesseorganisasjon for personer med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og
psoriasisartritt.
Fra stiftelsen i 1962 og fram til 2000 hadde Psoriasisforbundet et medlemstilbud til personer med
psoriasis og psoriasisartritt. Antall medlemmer var i år 2000 ca. 6000. Fra år 2000 ble det etablert et
medlemstilbud til personer med atopisk eksem, etter initiativ fra ungdomsorganisasjonen PSO-ung.
Fra ca år 2000 har skiftende sentralstyrer presentert planer om å videreutvikle psoriasisforbundet til en
bredere hudorganisasjon, for å inkludere nye diagnosegrupper. På landsmøtet i 2012 konkluderte dette
arbeidet med at psoriasisforbundet endret navn til Psoriasis- og eksemforbundet. Fra ca. 2014 – 2015
ble to nye utvalg etablert – HS-utvalget og Urtikariautvalget. Som nye utvalg trengte de nye
tillitsvalgte her mye veiledning og støtte fra sekretariatet, og det ble brukt mye ressurser fra
sekretariatet til dette de første årene. Med årene har disse utvalgene blitt mer selvhjulpne, men fortsatt
er det behov for en del støtte og veiledning, men nå mer på linje med hva de øvrige utvalgene i PEF
mottar fra sekretariatet.
En viktig grunn for landsmøtevedtaket i 2012 om å utvikle psoriasisforbundet til en bredere hudorganisasjon var å øke medlemsrekrutteringen. Medlemstallet hadde utviklet seg negativt de
foregående årene, og man så faresignalene ved at stadig færre medlemmer på sikt ville påvirke
økonomien i forbundet betydelig.
20 år etter at psoriasisforbundet åpnet for å ta inn nye diagnosegrupper blir konklusjonen at de nye
diagnosegruppene ikke har tilført organisasjonen det antall nye medlemmer man hadde håpet på. Pr.
mai 2020 ser medlemsoversikten over de som har krysset av for diagnose ved innmelding slik ut:
Atopisk eksem:
Kronisk urtikaria/elvebelset:
HS:

263
37
143

PEF hadde pr 31.12.2020 3736 (pluss 334 PEF-ung) betalende medlemmer. Som en del av
omorganiseringen av Psoriasis- og eksemforbundet bør man se på hele utvalgsstrukturen i PEF, og
vurdere hvilke utvalg man har behov for og hvordan utvalgene skal arbeide framover.
Organisering som medfører store kostnader

PEF har de siste 20 årene hatt en representantskapsmodell. Representantskapet møtes en
gang pr. år, og består av en representant fra hvert fylkeslag, sentralstyret, kontrollkomiteen
og en representant fra PEF-ung. (31 medlemmer)
Det årlige møtet har kostet PEF sentralt ca. kr.150.000. Selv om antall fylkesrepresentanter i
representantskapet blir redusert fra 2020, vil representantskapsmodellen fortsatt være en
betydelig kostnad for PEF sentralt i årene framover. (Vedlegg2: Kostnadsberegninger). Flere
organisasjoner under FFO-paraplyen har gått bort fra representantskapsmodellen, og i
stedet, enten innført en landsstyremodell, eller tillagt et utvidet sentralstyre ansvaret for å
styre organisasjonen mellom landsmøtene.
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INNSTILLING FRA REPRESENTANTSKAPET

Målet med en prosess for å se på organiseringen av Psoriasis- og eksemforbundet er for å
videreutvikle organisasjonen slik at vi er best mulig rigget til å sørge for at vi blir en synlig
organisasjon, som kan tilby gode medlemsfordeler og gode medlemsaktiviteter.

✓ Representantskapet avvikles fra og med 2022
Anslår at dette vil spare organisasjonen for ca 150.000,- årlig. I tillegg vil det spare administrasjonen
for tid brukt på å forberede saksdokumenter og møte.
Det foreslås at det gjennomføres en stor landsdekkende årlig samling, i årene uten landsmøte, med
fokus på kurs og faglig innhold. Denne finansieres som spleiselag mellom PEF sentralt, sponsorer og
egenandel fra deltakerne. Samlingen gjennomføres en fast helg hvert år – første helgen i september. På
denne måten ivaretas behovet for et samlingspunkt, og kompetanseheving.

✓ Fadderordning avvikles – erstattes av kontaktperson
For å sikre god kommunikasjon mellom lokallag/fylkeslag og sentralstyret opprettes en ordning hvor
alle fylkeslag, og lokallag innenfor det fylket, har en kontaktperson i sentralstyret. Kontaktpersonen
har ansvaret for at lagene er godt orientert om saker og diskusjoner i sentralstyret, og at sentralstyret
holdes oppdatert på ting som rører seg lokalt. Fylkeslagene sender en kort orientering til sentralstyret i
forkant av møter.
Lokallag og fylkeslag, samt utvalg, kan sende saker som ønskes tatt opp i sentralstyret til
generalsekretær, som sørger for at saken settes på sakslisten.

✓ Landsmøte hvert 3. år
Det foreslås at Landsmøtet fortsatt gjennomføres hvert 3. år.
Dette er en ordning som fungerer godt, og som gir organisasjonen tid og ro mellom hvert landsmøte til
å jobbe i henhold til strategi og handlingsplan.

✓ Sentralstyret er PEFs øverste besluttende organ i mellom landsmøter.
Sentralstyret består av:
- Leder
- Nestleder
- 4 styremedlemmer + 3 varaer
- 2 PEF-ung + 1 vara
- Det skal etterstrebes en sammensetning hvor hele landet er
representert, samt begge kjønn og alder
✓ Sentralstyret gjennomfører minimum 1-2 møter fysisk årlig, samt digitale
møter, for å redusere møtekostnader.
2020 og 2021 har gitt PEF god trening i bruk av digitale møter, med de fordeler og ulemper det
medfører. Fordelene er klare – tidsbruken er betraktelig redusert i form av at reisetid er fjernet, samt at
forbundets reisekostnader ble redusert med over 600.000,- i 2020. Ulempene er selvfølgelig det man
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mister av dialog og sosial omgang ved å bare møtes via en skjerm. Sentralstyret tror en kombinasjon
av disse to møteformene vil være ideelt for organisasjonen fremover. Det er viktig at sentralleddet og
administrasjonen også bidrar betraktelig til de kostnadsreduserende tiltakene som er nødvendige.

✓ Kontingentfordelingen foreslås beholdt som i dag. Ved behov kan
forespørsel fra sentralleddet sendes ut om noen har økonomi til å avstå.
Høringsinnspillene viser tydelig en delt organisasjon i dette spørsmålet. Det er helt avgjørende å sikre
sentralleddets økonomi, samtidig er det viktig å styrke de lokale leddene, og sikre god lokal aktivitet
og gode tilbud for medlemmene lokalt. Dette gjøres blant annet gjennom overføring av midler.
Kontingentfordelingen foreslås derfor beholdt som i dag, men sentralleddet kan sende ut forespørsel
(som i dag) om noen ønsker eller har mulighet til å avstå overføring.

✓ Sentralstyret oppnevner de utvalg som er nødvendig for den inneværende
Landsmøte-periode
Utvalgene kan være generelle diagnoseutvalg som jobber i henhold til mandat, PEFs styrende
dokumenter og sentralstyrets vedtak gjennom hele landsmøteperioden. Andre utvalg kan oppnevnes i
spesifikke saker, f.eks. politiske saker, og således være av med kortvarig karakter.
Diagnoseutvalgene knyttes enda tettere opp til likepersonsarbeidet, og skal således også jobbe tett
sammen med likepersonsutvalget. To ganger årlig gjennomføres samarbeidsmøter mellom alle
utvalgsledere, forbundsleder og generalsekretær

Representantskapets forslag til vedtak:
Innstillingen vedtas som beskrevet, og følgende endringer implementeres i organisasjonen i
løpet landsmøteperioden. Administrasjonen har ansvaret for implementeringen,
sentralstyret følger opp gjennom landsmøteperioden.

Oslo, september 2021

Tord Johansen
Forbundsleder

Mari Øvergaard
Generalsekretær
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