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          Bø, 03.06.2021 

Årsberetning 2020 

Lokalisering 

SABORG har adresse: Postboks 867 Sentrum, 0104 Oslo. Sammenslutningen har ikke eget kontor. 
Arkiv oppbevares p.t. hos Jarle Botnen. 

Medlemsorganisasjoner 

SABORG har hatt flere utmeldinger siste 1,5 år og består nå av følgende 6 medlemsorganisasjoner: 
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon NNH, Norske Homeopaters Landsforbund NHL, 
Enhetsterapiforeningen, Norsk Psykosyntese Forening, IKYA foreningen og Integralterapiforbundet. 

Representantskapsmøte 27. febr.2020 

Møtet var på Litteraturhuset, det møtte 5 utøverorganisasjoner. Det ble vedtatt noen 
vedtektsendringer angående styret; leder har ikke dobbeltstemme, leder velges ikke særskilt og 
styringsgruppa utpeker selv den som skal til representere SABORG. Vi foreslår at vi beholder disse 
endringene inntil videre også i 2021/22.  Kontingenten ble vedtatt til kr 1000,- uansett størrelsen på 
medlemsmassen. 

Styringsgruppa 

Styringsgruppa har bestått av Arve Haugan, Sigrun Kirkeberg og Jarle Botnen. Vi har besluttet å 
drive videre med «flat» struktur, uten formell leder. Arbeidsoppgavene har vært fordelt etter beste 
evne, dog med Arve som regnskapsansvarlig. 

Etter at det på Representantskapsmøte i febr. 2020 ble bestemt at SABORG skulle holde lav 
aktivitet inneværende år, har vi kun tatt tak i de mest presserende sakene 

Det har likevel vært en del aktivitet. Året har vært mye preget av coronarestriksjonene og innføring 
av mva i bransjen. 

Sondre Fagerberg, som i februar var valgt inn som styremedlem og ansvarlig for sosiale medier, 
hjemmeside og medlemskontakt og medlemsverving, trakk seg brått fra styret via mail 14 aug. 
Dette har ført til lite aktivitet på disse områdene i ettertid. 
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Møter i styringsgruppa 

Det er avholdt 3 møter i styringsgruppa + diverse kortere og lengre tlf-møter. (Se under).  Vi deltok 
også på årets KANTAR-seminar. 

Helse- og omsorgsdepartementet HOD, Helsedirektoratet 

30.01. ble brev, som purring, sendt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi fikk avslag fra HOD i 2019 
på ønske vårt om et dialogorgan. Det ble sendt brev med presisering fra SABORGs side hvorfor 
dette er viktig. 

3. aug. ble det sendt et grundig utarbeidet høringssvar vedr. Innføring av mva-plikt for alternativ 
behandling. Det ble spesielt her lagt vekt på pasientsikkerhet/registerordningen. 

30. nov. godkjente Helsedirektoratet i tråd med NNH sin søknad, at tittelen ”Reg. Bowenterapeut 
MNNH" kan benyttes ved registrering. 

Organisasjonene har gjennom året samlet underskrifter for å protestere om innføring av mva. 
Underskriftskampanjen pågår fortsatt, nå med tanke på å få omgjort vedtaket; «helsehjelp» skal ikke 
pålegges mva. 

SABORG var med på felles høringsuttalelse vedrørende mva. 

Markedsføringsforskrift 

Forbrukertilsynet behandler en sak en angående markedsføring for alternativ behandling som er 
frontet av en laserklinikk i Osloområdet. Dom faller våren 2021. 

NAFKAM 

Innspill til NAFKAMs strategiplan 2021-2025 ble sendt høsten 2020. 

NAFKAM har omsider fått tilsatt ny direktør; professor Miek Jong, og vi opplever nå at aktiviteten 
fra NAFKAMs side igjen er økende. 

GDPR / NORM for alternativbransjen 

SABORG har utarbeidet forslag til bransjenorm for alternative behandlere som ble sendt 
Datatilsynet for godkjenning.  Brev fra Datatilsynet datert 14.12.19 konkluderte med avslag på 
opprettelse av egen bransjenorm. Det har ikke skjedd noe mer i coronaåret på denne fronten. 

Regnskap/Økonomi 

Revisjonsrapporten var uten merknader. 

Det ble brukt mindre enn budsjettert i 2020. Inntekten ble samtidig også mindre, mest pga. at det 
på Representantskapsmøte ble vedtatt en symbolsk kontingent. Egenkapital 31/12-19: ca kr 
214 000,-. Egenkapital 31/12-20: ca kr 138 000,- 
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Legater og fond 

Etter å ha brukt en god del resurser de foregående i 2019 og 2020 på å søke økonomisk bidrag i fra 
legater og fond, som dessverre kun ga avslag, har vi fra høsten 2020 valgt å ikke bruke mer tid på 
dette. 

Media 

Sigrun skrev i juli en utmerket artikkel om «Mva-fritaket for alternativ behandling. Gulroten 
myndighetene var for feige til å benytte».  

Artikkelen ble brukt ifm mva-underskriftskampanjen og den ble senere sendt div. instanser ifm 
mva-saken.    

Ytre miljø 

SABORGs arbeid består i møtevirksomhet, seminarer mv. SABORG har ikke eiendom eller ansatte 
som medvirker til noen form for forurensning av det ytre miljø. 

Møteoversikt 2020 for SABORG 

23.1.   Styremøte i Oslo (NNHs lokaler) 

25.2.  Telefon-styremøte 

27.2.  Styremøte i Oslo (Litteraturhuset) 

27.2.  Representantskapsmøte i Oslo (Litteraturhuset) 

14.7.  Telefon-styremøte 

27.08.  Styremøte i Sandefjord 

30.12.  Telefon-styremøte 

-------------------------------------------- 

Saker 2021 (nevnes kort) 

Jan. Høringssvar gitt ang. Kosmetisk kirurgi. 

5/1: Tilsvar sendt angående representantforslag om tiltak angående kvakksalveri og bedre 
prioritering av helseressurser. Jmf. stortingsvedtak 15.des.2020. 

13/1: Telefonstyremøte. 

30/1: Brev sendt HOD, HD og Stortingets Helse- og omsorgskomité. Tema: representantforslag om 
tiltak angående kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser. 
  
3/2: Brev sendt HOD, HD og Stortingets Helse- og omsorgskomité. Tema: pasientsikkerhet og mva.   

4/2. Fysisk styremøte Sandefjord. 

10/2: Godt dokumentert henvendelse sendt NRK Debattredaksjonen og Dagsnytt 18. Tema: 
mva/registerordning/pasientsikkerhet. Intet svar. 
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13/4: KANTAR-saminar 

2/6: Høringssvar sendt ang. departementets høringsbrev av 26. mars 2021 med forslag til endringer 
i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere. 
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