
K17-001.01A
RE17-001.01A

Godkjenning av beslutningsmyndighet

Innstilling: FFOs Kongress og Representantskap er beslutningsdyktige

Redegjørelse: I FFOs vedtekter § 4 ”FFOs beslutningsregler heter det:

1. Beslutningsdyktighet
FFOs Kongress og Representantskap er beslutningsdyktige når de 
tilstedeværende medlemsorganisasjoner representerer mer enn halvparten av det 
totale antall stemmer i FFO. 

2. Stemmerett
a) I FFOs Kongress og FFOs Representantskap har bare 
medlemsorganisasjonene stemmerett. 

b) Ingen kan møte med fullmakter fra andre organisasjoner

c) Et hovedstyremedlem kan ikke være representant for egen organisasjon i FFOs 
Kongress og FFOs Representantskap.

3. Beregning av stemmetall
a) Medlemsorganisasjonens stemmer i FFOs Kongress og 

Representantskapet fastsettes ut fra medlemstall for organisasjonene 
nasjonalt:

Stemmegruppe 1: 0-999 medlemmer 1 stemme
Stemmegruppe 2: 1.000-2.499 medlemmer 2 stemmer
Stemmegruppe 3: 2.500-4.999 medlemmer 3 stemmer
Stemmegruppe 4: 5.000-9.999 medlemmer 5 stemmer
Stemmegruppe 5: 10.000-19.999 medlemmer 7 stemmer
Stemmegruppe 6: 20.000 - 9 stemmer

       
b) Medlemsorganisasjonenes stemmer avgis enhetlig. Splitting av stemmer er 

ikke tillatt.

4. Vedtak
4.2. FFOs Kongress og Representantskap
a) Vedtak er gyldig når forslaget har fått tilslutning fra mer enn 

halvparten av de tilstedeværende stemmene.

b) Vedtak om opphevelse av medlemskap for en 
medlemsorganisasjon er gyldig når 2/3 av de tilstedeværende stemmene i 
FFOs Representantskap støtter forslaget. 

c) Vedtak om vedtektsendringer er gyldig når 2/3 av de
tilstedeværende stemmene i FFOs Kongress støtter forslaget. 

d) Vedtak om oppløsning er gyldig når 3/4 av FFOs totale antall 
medlemsorganisasjoner i FFOs Kongress har stemt for det.

e)      Vedtak i FFO kan ikke binde den enkelte
medlemsorganisasjons handlefrihet.
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Det er 82 medlemsorganisasjoner med totalt 191 stemmer i FFO, og FFOs 
Kongress og Representantskap er beslutningsdyktig dersom organisasjoner som 
utgjør mer enn 96 stemmer er til stede. Liste over stemmefordeling ligger ved.

Ajourført liste over deltakerne legges fram møtet.

Ordskifte:

Vedtak:
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STEMMEFORDELING, 
ifølgje FFO sine vedtekter av 21.11.2015

        
Oversynet viser organisasjonen sitt oppgitte medlemstal til Barne.-, ungdoms- og 
familiedirektoratet i søknad for 2017. Organisasjonane sine stemmer i Kongressen og 
Representantskapet blir fastsett ut frå medlemstal:

0-999 medlemmer: 1 stemme (gul)
Bipolarforeningen 579
Blærekreftforeningen 333
CarciNor 520
Debra Norge 131
Forbundet Tenner og Helse 662
Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom 217
Foreningen for Blødere i Norge 387 
Foreningen for el-overfølsomme 705
Foreningen for Fragilt X-syndrom 357
Foreningen for Kroniske Smertepasienter 844
Foreningen for Søvnsykdommer 752
Foreningen VCFS DiGeorge Syndrom 357
Gynkreftforeningen 831
Iktyoseforeningen i Norge 99
Klinefelterforeningen i Norge 331
Landsforb.for komb. Syns-og 
hørselshemmede/døvblinde

161

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende 860
Landsforeningen Alopecia Areata 730
Landsforeningen for Huntingtons sykdom 421
Landsforeningen for Overvektige 130
Landsforeningen We shall overcome (WSO) 350
Leverforeningen 273
Marfanforeningen 322
Momentum 576
Morbus Addisons Forening 769
Munn- og halskreftforeningen 688
Norsk Craniofacial Forening 185
Norsk Dysmeliforening 225
Norsk Dystoniforening 606
Norsk Forbund for Svaksynte 265
Norsk Forening for Analatresi 347
Norsk Forening for Cystisk Fibrose 997
Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom 450
Norsk Forening for Nevrofibromatose 755
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta 359
Norsk forening for personer med urologiske sykdommer 
og inkontinens (NOFUS)

549

Norsk Forening for Slagrammede 997
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose 324
Norsk Hemokromatoseforbund 418
Norsk Immunsviktforening                                                            167
Norsk Interesseforening for Kortvokste 311
Norsk Interesseforening for Stamme og løpsk tale 391
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STEMMEFORDELING, 
ifølgje FFO sine vedtekter av 21.11.2015

Norsk Porfyriforening 184
Nye Pluss – hivpositives landsforening 110
Ryggmargsbrokk – og Hydrocephalusforeningen 545
Rådgivning om spiseforstyrrelser 921
Turner Syndromforeningen Norge 223
Voksne med medfødt hjertefeil 459

1.000 – 2.499 medlemmer: 2 stemmer (rosa)
Afasiforbundet i Norge 1 823
Foreningen for Muskelsyke 1 515
Hjernesvulstforeningen 1 069
Norges Døveforbund 2 285
Norsk Lymfødemforening 1 515
Norsk Tourette Forening 1 655
Ryggforeningen i Norge 1 423

2.500 – 4.999 medlemmer: 3 stemmer (lys grøn)
Autismeforeningen i Norge 4 316
Barnekreftforeningen 4 357
Cerebral Parese-foreningen 4 808
Foreningen for Hjertesyke Barn 3 729
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 2 911
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 3.033
Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer                            3 863
Norges ME-forening 3 166
Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte 4 724
Norsk Osteoporoseforbund 3 099
Personskadeforbundet LTN 3 465
Prostatakreftforeningen 3 062
Psoriasis- og eksemforbundet 4 632

5.000 - 9.999 medlemmer: 5 stemmer (raud)
ADHD Norge 8 894
Dysleksi Norge 7 240
Mental Helse 7 432
Multippel Sklerose Forbundet i Norge                                            8 524
Norges Fibromyalgi Forbund 7 019
Norges Parkinsonforbund 5 062
Norsk Epilepsiforbund 5 514
Stoffskifteforbundet 7 302

10.000 – 19.999 medlemmer 7 stemmer (lys blå)
Astma- og Allergiforbundet 11 521
Norges Blindeforbund 10 572

20.000 - medlemmer 9 stemmer (beige)
Diabetesforbundet 33 460
Hørselshemmedes Landsforbund 62 352
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 43 422
Norsk Revmatikerforbund 32 954
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STEMMEFORDELING, 
ifølgje FFO sine vedtekter av 21.11.2015
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K17-002.01A
RE17-002.01A

Godkjenning av innkalling

Innstilling: Innkalling til FFOs Kongress og Representantskap godkjennes.

Redegjørelse: I FFOs vedtekter står følgende om FFOs Kongress og FFOs årsmøte under § 5:

1. Myndighet
Kongressen er FFOs høyeste myndighet. Kongressens oppgave er å trekke opp 
linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og velge FFOs hovedstyre.

2. Møterett
I FFOs Kongress har medlemsorganisasjonene anledning til å møte med 2 - to 
ledere (valgte eller ansatte), eller de representanter organisasjonene oppnevner. 

Unge Funksjonshemmede og Studieforbundet Funkis kan møte med én 
observatør med talerett men uten forslags- og stemmerett.

Fylkes-FFO har anledning til å møte på FFOs Kongress med leder eller nestleder. 
Disse har talerett i alle saker og forslagsrett i alle saker med unntak av valg. 
Representantene har ikke stemmerett.

3. Innkalling
FFOs kongress holdes hvert annet år innen utgangen av november måned. 
Hovedstyret innkaller FFOs Kongress med minst 6 – seks – måneders skriftlig 
varsel til medlemsorganiasjonene. Med innkallingen skal følge saksliste med 
melding om forslagsfrister. 

Medlemsorganisasjonene og fylkes-FFO som ønsker saker behandlet på 
kongressen, må sende sakene til hovedstyret minst 4 – fire – måneder før 
kongressen. Endelig saksliste og sakspapirer skal sendes 
medlemsorganisasjonene og fylkes-FFO minst 2 – to – måneder før kongressen. 

I FFOs vedtekter § 8 ”FFOs representantskap og FFOs ledermøte i fylker og 
kommuner” heter det:

”Hovedstyret innkaller FFOs representantskap en gang pr år med 2 – to – 
måneders skriftlig varsel. Saksliste skal følge innkallingen. Saker som ikke står på 
sakslisten, kan ikke behandles dersom mer enn halvparten av de tilstedeværende 
medlemsorganisasjonene motsetter seg dette. FFOs Representantskap skal 
innkalles når minst 1/3 av organisasjonene krever det.”

Innkallingen til FFOs Kongress ble utsendt 18. april 2017, innenfor fristen som er 
fastsatt i FFOs vedtekter. I samme innkalling ble FFOs representantskap varslet. 

Ordskifte:

Vedtak:
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K17-003.01A
RE17-003.01A

Godkjenning av saksliste

Innstilling: Saksliste for FFOs Kongress og Representantskap godkjennes.

Redegjørelse: Forslag til saksliste for FFOs Kongress
K17-001 Godkjenning av beslutningsdyktighet 
K17-002 Godkjenning av innkalling
K17-003 Godkjenning av saksliste
K17-004 Valg av møtefunksjonærer
K17-005 Godkjenning av forretningsorden
K17-006 Godkjenning av valgreglement 
K17-007 FFOs vedtekter
K17-008 FFOs program for 2018 – 2019
K17-009 FFOs organisasjons- og utviklingsprosjekt

a) Strategisk plan 2018-2022
b) Nasjonale ansettelser av fylkessekretærer
c) Etiske retningslinjer for FFO

K17-010 Saker fra FFOs medlemsorganisasjoner, fylkes-FFO og FFOs hovedstyre
K17-011 Medlemskontingent for årene 2018 – 2019

a) Kontingent for 2018-2019
b) Utredning av kontingentsystem for FFO i fylkene

K17-012 Valg
               a) Valg av hovedstyre 
                   Leder
                   1. og 2. nestleder

  9 styremedlemmer
                b) Valg av revisor

          c) Valg av valgkomité
    Leder
    4 medlemmer

                   
Forslag til saksliste for FFOs representanskapsmøte
RE17-001 Godkjenning av beslutningsmyndighet
RE17-002 Godkjenning av innkalling
RE17-003 Godkjenning av saksliste
RE17-004 Godkjenning av møtefunksjonærer
RE17-005 Godkjenning av forretningsorden
RE17-006 Hovedstyrets årsberetning 2016
RE17-007 Hovedstyrets årsregnskap 2016
RE17-008 FFOs rammebudsjett 2018
RE17-009 Medlemskap i FFO

Ordskifte:

Vedtak:
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K17-004.01A
RE17-004.01A

Valg av møtefunksjonærer

Innstilling: Møtefunksjonærer velges som foreslått

Redegjørelse: Forslag:
1. Møtedirigent

Knut Magne Ellingsen

Bisitter:
Bjørg Kampestuen-Berntzen, FFOs sekretariat

2. Redaksjonskomité program
Mona Enstad, FFOs hovedstyre
Helene Thon, Foreningen for hjertesyke barn
Tariq Khan Eide, Norges ME-forening
Eddy Kjær, Stoffskifteforbundet

Sekretærer:
Berit Therese Larsen, FFOs sekretariat
Anne Therese Sortebekk, FFOs sekretariat

Redaksjonskomité vedtekter
Sindre Børke, FFOs hovedstyre
Simen Brændhaugen, NORILCO
Alf Magne Bye, Norges Parkinsonforbund
Tone Granaas, Norsk Revmatikerforbund

Sekretærer:
Åsta Tale Strand, FFOs sekretariat
Bjørg Kampestuen-Berntzen, FFOs sekretariat

3. Møtesekretærer
Solveig Bærland, FFOs sekretariat
Liv K. Traaseth, FFOs sekretariat

4. Tellekorps (Beredskap, men det legges opp til elektronisk
stemmesystem)
Dag Einar Liland, Forbundet Tenner og Helse
Marianne Brodin, Afasiforundet i Norge
Nina Roland, Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte

5. Protokollunderskrivere
Jan Arvid Dolve, Norsk Osteoporoseforbund
Mona Lersveen, ADHD Norge

Ordskifte:

Vedtak:
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K17-005.01A
RE17-005.01A

Godkjenning av forretningsorden

Innstilling: Forretningsorden for FFOs Kongress og Representantskap godkjennes

Redegjørelse: Forretningsorden for FFO er vedlegg til FFOs vedtekter. I følge vedtektene skal 
disse behandles på hvert representantskapsmøte og hver kongress.

Forslag til forretningsorden følger vedlagt.

Ordskifte:

Vedtak:
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Forretningsorden for FFO

Forslag til forretningsorden foreslås av FFOs hovedstyre til 
hver kongress og hvert representantskapsmøte

Hver medlemsorganisasjon har rett til å møte med to representanter. Disse 
representerer organisasjonens stemmer. Medlemsorganisasjonens 
stemmer avgis enhetlig, dvs. stemmene kan ikke splittes.

1. FFOs Kongress/Representantskap velger møteleder og andre 
møtefunksjonærer

etter innstilling fra FFOs Hovedstyre.

2. FFOs leder åpner forhandlingene og leder møtet til møteleder er 
konstituert.

3. Møteleder leder møtet med videre konstituering.

4. Alle som ønsker ordet, viser dette med nummerskilt.

5. Taletid begrenses i utgangspunktet ikke. Møteleder kan foreslå å 
begrense taletiden.

6. Forslag skal leveres skriftlig til møteleder og undertegnes med navn og
medlemsorganisasjonens navn 

- Forslag til vedtak som ikke er levert eller fremsatt før det er satt strek, 
behandles

ikke.
- Når strek settes, skal de fremsatte forslag til vedtak og talelisten 

refereres.
- Forslag kan ikke trekkes etter at strek er satt.

7. Replikk varsles med eget tegn. Til hvert innlegg er det anledning til
    replikk, hver på

maksimum 1 - ett -minutt. I tillegg har taleren rett til eventuelt 
svar/replikk. Det er ikke anledning til duplikk.

8. Alle som ber om ordet til forretningsorden, får dette straks.

9. Utsettelsesforslag tas umiddelbart opp til votering.
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Forretningsorden for FFO

Forslag til forretningsorden foreslås av FFOs Hovedstyre til hver 
Kongress og hvert møte i FFOs Representantskap. FFOs vedtatte 
forretningsorden gjelder også for møter i fylker og kommuner.

A) FFO nasjonalt
Hver medlemsorganisasjon har rett til å møte med to representanter. Disse 
representerer organisasjonens stemmer. Medlemsorganisasjonens stemmer avgis 
enhetlig, dvs. stemmene kan ikke splittes.

1. FFOs Kongress/Representantskap velger møteleder og andre møtefunksjonærer 
etter innstilling fra FFOs Hovedstyre

2. FFOs leder åpner forhandlingene og leder møtet til møteleder er konstituert

3. Møteleder leder møtet med videre konstituering

4. Alle som ønsker ordet viser det med nummerskilt

5. Taletid begrenses i utgangspunktet ikke. Møteleder kan foreslå å begrense taletiden

6. Forslag skal leveres skriftlig til møteleder og undertegnes med navn og 
medlemsorganisasjonens navn
- Forslag til vedtak som ikke er levert eller fremsatt før det er satt strek, behandles 

ikke   
- Når strek settes, skal de fremsatte forslag til vedtak og talerlisten refereres.
- Forslag kan ikke trekkes etter at strek er satt.

7. Replikk varsles med eget tegn. Til hvert innlegg er det anledning til replikk, hver på 
maksimum 1 - ett - minutt. I tillegg har taleren rett til eventuelt svar/replikk. Det er 
ikke anledning til duplikk.

8. Alle som ber om ordet til forretningsorden, får dette straks.

9. Utsettelsesforslag tas umiddelbart etter votering
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K17-006.01A Godkjenning av valgreglement

Innstilling: Valgreglement for FFOs Kongress godkjennes

Redegjørelse: Valgreglement for FFO er vedlegg til FFOs vedtekter. I følge vedtektene skal disse 
behandles på hver kongress.

I sak K17-007 FFOs vedtekter foreslås det endring i valgreglementet. Vedlagt 
ligger valgreglement der denne endringen er lagt inn. Godkjenning av 
valgreglementet behandles i kongressen etter at vedtekter er behandlet.

Ordskifte:

Vedtak:
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Valgreglement for valg i FFO 
(i samsvar med hovedstyrets forslag til endring i sak K17-007 FFOs vedtekter)

A)FFO nasjonalt

1. Valgkomitéen legger frem forslag til kandidater, mens møteleder/dirigent leder 
valgene

2.     Valgkomitéen avgir innstilling på kandidater til verv i FFO. Innstillingen skal
           sendes medlemsorganisasjonene minst tre - 3 - uker før valgene skal avholdes.  

 Innstillingen skal være skriftlig og begrunnet. 

3. Foreligger det ikke forslag om mer enn én kandidat til et verv, kan møtet enstemmig 
vedta valg ved akklamasjon. Krever én delegat skriftlig valg, skal dette gjennomføres.

4. Kandidater velges i rekkefølge etter oppnådd stemmetall.

5. Kandidater regnes som valgt dersom de har fått mer enn halvparten av de avgitte 
stemmene.

6. Dersom ingen kandidater får mer enn halvparten av de avgitte stemmer, skal det 
avholdes nytt valg. Kandidaten med laveste stemmetall skal da strykes, og omvalg 
holdes blant de kandidater som gjenstår. Dette gjentas inntil alle verv er besatt. Om 
det ved omvalg blir likt stemmetall mellom to kandidater, skal det trekkes lodd mellom 
disse.

7. Leder velges ved særskilt valg.

8. 1. og 2. nestleder velges ved særskilt valg etter valg av leder.

9. Ved valg av medlemmer til FFOs Hovedstyret skal det oppføres ni (9) navn på 
stemmeseddelen. 

10. Leder av valgkomitéen velges ved særskilt valg.

11. Valg av fire medlemmer til valgkomiteen skjer i rekkefølge etter stemmetall.

12. Kumulering, dvs. oppføring av kandidaters navn flere ganger, godtas ikke og medfører 
forkastning av stemmen.

13. Oppføres andre navn enn de foreslåtte kandidaters, er stemmen ugyldig og skal 
forkastes. Blanke stemmer regnes som avgitte stemmer.
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K17-007.01A FFOs vedtekter

Innstilling: FFOs Kongress slutter seg til hovedstyrets forslag til vedtektsendringer for FFO. 

Redegjørelse: FFOs hovedstyre fremmer med dette vedtektsendringer for FFOs Kongress.

Hovedstyret fremmer ikke i denne omgang gjennomgående endringer.
Hovedstyret ser at det med bakgrunn i vedtak knyttet til FFOs organisasjons- og 
utviklingsprosess kan være behov for andre vedtektsendringer framover. Disse 
endringene vi komme i neste runde og enten behandles på ekstraordinær 
kongress eller neste ordinære kongress. 

Dette sakspapiret følger oppbyggingen av FFOs gjeldende vedtekter. FFOs 
gjeldendevedtekter er å finne på FFOs web: 
http://www.ffo.no/Organisasjonen/Vedtekter/ 

Forslag 1 – Regionalt samarbeid
§5B – pkt 4 - Saksliste for årsmøte i fylkes- og kommune-FFO

Forslag til vedtak: 
Bokstav d) «Godkjenning av rapport og regnskap for samarbeidet mellom FFO i 
fylkene» endres til «Orientering om FFO-samarbeidet i helseregionen»

Begrunnelse: 
Det har vist seg å være uhensiktsmessig at rapport og regnskap for det 
regionale samarbeidet skal godkjennes på årsmøtet i fylkene. Prinsipielt er 
dette et ansvar for styret i fylkes-FFO som på vegne av fylket har det 
formelle ansvaret i å drifte det regionale samarbeidet. Det er likevel viktig at 
organisasjonene i fylkes-FFO informeres om det regionale samarbeidet, 
inkludert økonomi/regnskap.

Forslag 2 – Krav til styrekandidat
§7A og B - FFOs valgkomité, pkt 1

Forslag til vedtak:
1.og 2. setning i 3. avsnitt foreslås endret til:
Valgkomitéen skal legge vekt på å fremme et forslag som speiler bredden i FFOs 
medlemsorganisasjoner. Det forutsettes at kandidaten har bred støtte, er godkjent 
og har tillit fra sin egen organisasjon.

Begrunnelse:
I endringen er kandidater som er ledende i egen organisasjon byttes ut med 
kandidater med bred støtte. Innholdsmessig utgjør det ingen stor forskjell, men 
med formuleringen «bred støtte» åpner det for flere aktuelle kandidater.
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Forslag 3 – Retningslinjer og instrukser
§ 9 - FFOs hovedstyre og styret i fylkes- og kommune-FFO
Forslag til nytt avsnitt (som blir avsnitt 3) §9A og B, pkt 1:
FFOs hovedstyre har myndighet til å vedta instrukser og retningslinjer for FFO.

Begrunnelse:
I forbindelse med innføring av økonomiinstruks for fylkene er det stilt spørsmål ved 
om en økonomiinstruks står i motstrid til at fylkene er egne juridiske enheter. 

I vedtektenes § 9, myndighet, står det at hovedstyret har et overordnet ansvar for 
all virksomhet i FFO. Dette bør kunne forstås slik at en myndighet som å vedta 
felles økonomiinstruks ligger innenfor dette ansvaret. Det kan i tillegg være klokt 
om vedtektene tydeliggjør hovedstyrets myndighet til å vedta instrukser og 
retningslinjer. Dette foreslås derfor formulert under §9 – FFOs hovedstyre og 
styret i fylkes- og kommune-FFO. 

I innkommet forslag fra FFO Nord-Trøndelag etterlyses prosedyre for håndtering 
av fusjonering mellom fylkes-FFOer og kommune-FFOer. Dette er et eksempel på 
et nytt område der det er behov for konkretisering av framgangsmåte. Dette er et 
deltaljnivå som ikke hører inn under vedtekter. Derimot vil slike detaljer komme i 
retningslinjer.

Forslag 4 – Ansattevalgt styremedlem
§9A, FFOs hovedstyre, pkt 2 – Medlemmer og innkalling
Forslag til ny tekst i 1. setning:
Hovedstyret i FFO består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder, 9 styremedlemmer 
og Unge Funksjonshemmedes leder eller nestleder. I tillegg tiltrer ansattes 
representant i tråd med tariffavtale. 

Begrunnelse
Grunnlaget for ansattevalgte representanter i et styre er å finne i aksjelovens § 6-
4. Denne bestemmelsen gjelder i utgangspunktet for aksjeselskaper, men følges 
normalt også for stiftelser og organisasjoner. Retten til å kreve å få velge et visst 
antall styremedlemmer bestemmes ut fra størrelsen på bedriften.

Spørsmålet om ansattes rett til å velge medlem til styret er blitt aktualisert i 
forbindelse med nasjonale ansettelser av fylkessekretærene da antall ansatte i 
FFO nasjonalt vil overstige 30 som er grensen for å kreve ansatterepresentasjon i 
styret.

Ut over dette kan retten for ansatte til å utpeke styremedlemmer være regulert i 
tariffavtale. FFO er tilknyttet Virke og således bundet av tariffavtale. 
Landsoverenskomsten, under tillegg til Hovedavtalen kap 2, pkt 2.3 slår fast at 
ansatte skal være representert med ett medlem og at det skal velges ett 
varamedlem.

Med dette som bakgrunn foreslår FFOs hovedstyre at det tas inn i vedtektene at 
det skal være ansattrepresentant i tråd med tariffavtale.
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Forslag 5 – Fylkessekretærs rolle
§10 - FFOs sekretariat B) FFO i fylker og kommuner
Forslag til vedtak:
Under §10B, pkt 2 tas avsnitt 2 bort.

Begrunnelse:
Under pkt 2 - FFOs fylkessekretær omtales fylkessekretærens rolle. Dette punktet 
er nokså detaljert. Vi anbefaler at konkretiseringen erstattes i instrukser og avtaler, 
og gjennom nasjonal ansettelse sikres det at slike forhold er klargjort der.

Forslag 6 – Årlig samling 
§11 FFOs fylkesledd – Fylkes-FFO, pkt 1 FFOs program
Forslag til vedtak:
Formuleringen «FFO nasjonalt skal legge til rette for en årlig samling for 
fylkesledere og ansatte fylkessekretærer.» foreslås tatt ut. 
          
Begrunnelse:
Dette avsnittet beskriver ordinær aktivitet som ikke hører hjemme i vedtektene. 
Med nasjonalt ansatte fylkessekretærer blir det enda mindre naturlig med en 
vedtektsfesting. 

Forslag 7 – FFOs valgreglement 

1. FFOs valgreglement A og B pkt 9 – valg av medlemmer til FFOs 
hovedstyre og styret i fylkes- og kommune-FFO

Forslag til vedtak:
Ny formulering FFOs nasjonalt blir:
«Ved valg av medlemmer til FFOs hovedstyre skal det føres opp ni (9) navn på 
stemmeseddelen.»
Ny formulering for fylkes- og kommune-FFO blir:
«For FFO i fylker- og kommuner skal det føres opp…..».

Begrunnelse:
Slik dagens valgreglement er åpnes det både nasjonalt og lokalt for å avgi færre 
stemmer enn det som et styre skal bestå av.  Det åpner for taktisk stemmegivning 
samtidig som det reduserer muligheten til å stemme ut fra en helhetsvurdering. 
Nasjonalt foreslås det derfor at alle stemmesedler skal ha ni navn for å være 
gyldige. I forslaget til ny tekst endres kan til skal og inntil tas ut.

I formuleringen i valgreglementet for fylkes -og kommune-FFO foreslås det at kan 
blir erstattet av skal.

2. FFOs valgreglement A pkt 11 – valg av medlemmer til FFOs valgkomite 

Forslag til vedtak:
«Valg av medlemmer og 1 – ett – varamedlem til valgkomiteen skjer i rekkefølge 
etter stemmetall» endres til «Valg av fire medlemmer skjer i rekkefølge etter 
stemmetall.
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Begrunnelse:
På siste kongress ble det gjort endringer i sammensetningen av valgkomiteen 
nasjonalt. Dette ble dessverre ikke fulgt opp med endring i valgreglementet. Derfor 
foreslås valgreglementet nå endret i samsvar med vedtektenes § 5

Ordskifte:

Vedtak:

Confidential, Arntzen, Marianne, 2017-11-15 10:49:37 (UTC+0100)



K17-008.01A FFOs program for 2018 – 2019

Innstilling: Kongressen godkjenner Hovedstyrets forslag til program for perioden 2018 – 
2019.

Redegjørelse: FFOs program har som mål å synliggjøre FFOs verdigrunnlag og hvilke krav og 
forventninger vi har til samfunnsutviklingen i kongressperioden.

Programmet er sett i sammenheng med at det er utarbeidet politiske notater som 
tydeliggjør og operasjonaliserer FFOs politikk på viktige arbeidsområder. Ved å 
etablere en serie med politiske notater er det blitt lettere å få større gjennomslag i 
det politiske arbeidet på nasjonalt nivå og i fylkene. De politiske notatene har 
knyttet FFOs medlemsorganisasjoner tettere til det politiske arbeidet, og det har 
gjort det lettere for FFOs lokale ledd å forholde seg til og jobbe med FFOs 
politiske budskap. 

Notatene gir oss raskere mulighet enn et programdokument til å følge opp saker 
som kommer på den politiske dagsorden. Det kan også gi oss større fleksibilitet i 
tilknytning til politiske endringer.

FFOs hovedstyre er derfor tilfreds med den valgte formen på FFOs program fra 
forrige Kongress, og ønsker å videreføre et program som skal være en samlende 
politisk plattform for organisasjonene som står tilsluttet FFO og omtale 
overordnede og særlig viktige arbeidsområder. 

Vedlagt følger hovedstyrets forslag til program for kommende periode. Det er gjort 
en del språklige og innholdsmessige endringer, men bygger på samme mal og 
legger opp til samme detaljeringsnivå som for perioden 2016-2017. Det har vært 
gjennomført en innspillsrunde i medlemsorganisasjonene, og innspillene er 
innarbeidet i forslaget til program. Hovedstyret anser at programmet med dette er 
godt forankret i våre 82 medlemsorganisasjoner.

Ordskifte:

Vedtak:
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FFOs visjon:
FFO jobber for et samfunn der mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom har 
like muligheter til å delta på alle områder i samfunnet.

FFOs verdigrunnlag
FFO bygger sitt arbeid på FN-konvensjonene, som både stadfester individets grunnleggende 
menneskerettigheter og at alle mennesker har samme menneskeverd. Gjennom de ulike 
konvensjonene er staten forpliktet til å sørge for at norsk lovverk og praksis beskytter mot 
diskriminering og er i overensstemmelse med våre internasjonale forpliktelser. FFO har disse fire 
ordene som fundament for all virksomhet: likestilling, deltagelse, innflytelse og solidaritet.

Diskriminering og tilgjengelighet
I det norske velferdssamfunnet har innbyggerne mange rettigheter, og juridisk sett ligger mye til 
rette for å få et godt tilbud ut fra individuelle behov. Men FFO har dokumentert at det er en 
utfordring å få oppfylt sin rett i praksis, spesielt i kommunene. Dette er en av de største hindringene 
for en god livssituasjon for mennesker som lever med funksjonshemning eller kronisk sykdom.

FFO koordinerer arbeidet med sivilt samfunns alternative rapport til FN-konvensjonen for mennesker 
med funksjonsnedsettelse (CRPD), som skal legges frem for FN-komiteen i denne programperioden. 
En av anbefalingene i rapporten er en helhetlig plan for personer med nedsatt funksjonsevne og 
kronisk sykdom, og FFO har jobbet aktivt opp mot norske myndigheter for å få dette på plass. Syv 
departementer, med Barne- og likestillingsdepartementet i spissen, vedtok før sommeren 2017 en 
slik planstrategi. Innspill til denne, og medvirkning i planlegging og gjennomføring blir et viktig 
arbeidsområde for FFO i programperioden. 

CRPD stiller krav om organisasjonenes medvirkning i artikkel 4,3: 

I arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne 
konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer 

dem.

Det er diskriminering når samfunnet systematisk stenger ute mennesker med funksjonshemning og 
kroniske sykdommer på grunn av manglende tilrettelegging. For at alle skal kunne delta som aktive 
borgere, må vårt samfunn gjøres tilgjengelig på alle områder. For å sikre at alle kan leve selvstendige 
liv, må den enkelte få oppfylt sine rettigheter og gis innflytelse på hvilke tjenester som skal gis og 
hvordan eget tjenestetilbud skal uformes.

FFOs definisjon av funksjonshemning (FFOs vedtekter § 1.4)
FFO forstår funksjonshemning som en konflikt mellom individets forutsetninger og samfunnets krav.

Samfunnets vilje til å kompensere og redusere følgene av funksjonshemning er avgjørende for 
individets livskvalitet. Overordnet er viljen til lovfesting av individets rettigheter, tilrettelegging av 

sosiale og fysiske miljø samt rettferdig sosial og økonomisk fordeling i samfunnet.

Gapet mellom individets forutsetninger og omgivelsenes krav
Det er i gapet mellom individets forutsetninger og omgivelsenes krav til funksjon at 
funksjonshemningen oppstår. De fleste tar retten til selv å bestemme over eget liv som en selvfølge; 
retten til å bevege seg fritt, ha gode oppvekstsvilkår, få en utdanning og et arbeid og å bosette seg 
der man vil. Dette er ingen selvfølge for funksjonshemmede og kronisk syke i Norge i dag.
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Et mangfold, men felles erfaringer
FFOs definisjon av funksjonshemning rommer mange ulike diagnoser, årsaker og symptomer. Mange 
av medlemmene i FFOs medlemsorganisasjoner deler de samme erfaringene fra møtet med det 
norske samfunnet når det gjelder ivaretakelsen av individuelle rettigheter, tjenestetilbudet og de 
holdningene de møtes med. 

Men til tross for at det er tverrpolitisk tilslutning til de overordnede målene på viktige 
politikkområder, bevilges det ikke tilstrekkelig med ressurser for å gjennomføre tiltakene som kreves 
for å nå målene. Det gjelder særlig innen innsatsområder knyttet til rettssituasjon, levekår, helse, 
omsorg, utdanning, arbeid og universell utforming. Avstanden mellom de uttalte politiske målene og 
virkeligheten som mange mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom opplever, er stor.

Kompenserende ordninger
Å leve med en funksjonshemning eller kronisk sykdom medfører ekstra kostnader for mange. Når 
samfunnet ikke kompenserer den enkelte for disse merkostnadene, men legger byrden på individene 
selv, skjer det en systematisk diskriminering. Økte forskjeller i folks levekår påvirker den enkeltes 
helsesituasjon. For å endre denne utviklingen må samfunnet iverksette kompenserende ordninger og 
tiltak, og det må føres en aktiv fordelings- og utjevningspolitikk.

FFO jobber for et samfunn der alle har mulighet til å etablere og opprettholde et selvstendig og 
sosialt liv, uavhengig av egne forutsetninger. Vi ønsker et samfunn der alle har et ansvar for 
fellesskapet og plikt til å bidra. Samtidig må samfunnet ha plikt til å iverksette virkemidler som 
kompenserer og reduserer følgene av funksjonshemning og kronisk sykdom. 

Aktive medlemsorganisasjoner gir et sterkt fellesskap
FFO er en paraplyorganisasjon, og vårt interessepolitiske arbeid retter seg mot de de utfordringene 
som er felles for de gruppene vi representerer. FFOs oppdrag er å jobbe for at velferdssystemene 
fanger opp de utfordringene mennesker har som følge av en funksjonshemning eller kronisk sykdom. 

For å kunne formidle det som er viktig for våre grupper inn i politiske prosesser, er vi avhengige av å 
trekke inn og spille på kompetansen og erfaringene som våre medlemsorganisasjoner har. Aktive og 
kompetente medlemsorganisasjoner er en forutsetning for at FFO-fellesskapet skal være sterkt og ha 
påvirkningskraft. Vi vil legge til rette for samarbeid og erfaringsutveksling mellom organisasjonene og 
FFO gjennom nettverk og møteplasser. 

I perioden 2018 – 2019 vil FFO arbeide på følgende arbeidsområder:
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OPPVEKST

 FFO vil jobbe for å sikre barn og unge med funksjonshemning og kronisk sykdom opp-
vekstsvilkår som gir dem en god start på resten av livet.

Et styrket tilbud til barn med funksjonsnedsettelse og familiene deres 
Å gi barn og ungdom en trygg oppvekst er en av samfunnets viktigste oppgaver. Det å få et kronisk 
sykt eller funksjonshemmet barn, innebærer ofte at familien må slåss for å få det tilbudet de trenger 
og har rett på. Foreldre beskriver seg som kasteballer i et byråkratisk system. Tjenester oppleves 
fragmenterte, søknadsprosesser tar lang tid, og forvaltningen mangler tidvis nødvendig kompetanse. 

Dette understreker viktigheten av tidlig og samlet innsats for kronisk syke og funksjonshemmede 
barn og deres familier. Tidlig og rett hjelp har store samfunnsøkonomiske gevinster. Barn som 
pårørende er en særlig utsatt gruppe og må ha tilrettelagt informasjon og oppfølging, og 
tjenesteapparatet må ha en plikt til å følge opp disse barna. 

Rett tilbud til rett tid vil hjelpe barnet til å mestre livssituasjonen sin på skolen og på fritiden, 
sammen med venner og i sosiale relasjoner. Det må settes av tilstrekkelige ressurser til habilitering 
av barn, og en rekke instanser og nivåer må samarbeide for å skape et godt tilbud rundt hver enkelt. 
Individuell plan er et viktig verktøy, og må beskrive bredden i tjenestene som behøves. Ansvaret for 
oppfølging må plasseres, og planen må oppdateres regelmessig, i takt med barnets utvikling. 

Overganger må beskrives særskilt, for eksempel mellom barnehage og skole, og 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Samarbeid mellom fagpersoner er nødvendig, 
og koordinatoren i kommunen er svært sentral for å lette situasjonen for disse familiene. 
Koordinatorrollen må styrkes slik at pårørende slipper å bære ansvaret alene. 

Økonomisk trygghet i hverdagen 
Familier skal ikke straffes økonomisk for at de tar seg av egne barn. For at kronisk syke og 
funksjonshemmede barn skal få en god oppvekst må den økonomiske situasjonen til familien være 
trygg og forutsigbar. Ordninger som omsorgslønn og pleiepenger skal bidra til dette, og det må være 
mulig å kombinere omsorg med yrkesaktivitet. 

Omsorgslønn er en kommunal ytelse, og varierer mye mellom kommunene. Det er uheldig. 
Pårørende må ha likhet i tilbudet uavhengig av hvor de bor. Denne problemstillingen spisses når 
pleiepengeordningen nå legges om til å gis til flere, men for en kortere periode. Det vil ramme 
foreldrene til de sykeste barna hardest, og behovet for andre ytelser vil øke. Omsorgslønnsordningen 
må være så forutsigbar og trygg at den fanger opp disse familiene, og FFO vil jobbe for dette.

UTDANNING 

 FFO vil jobbe for at alle får reelt utbytte av skole og utdanning på alle nivåer og områder. 

En inkluderende barnehage og skole 
For å skape et solid grunnlag for en god oppvekst, er det avgjørende at alle barn inkluderes i tiltak og 
tilbud som tilbys i oppveksten. De viktigste sosiale arenaene for barn er barnehagen og skolen, og de 
må iverksette riktige tiltak tidlig. FFO vil jobbe for en inkluderende barnehage og skole der alle barn i 
størst mulig grad har sin naturlige plass. Konkret handler det om fysisk tilrettelegging, tilrettelegging 
av undervisning og pensum, og undervisning sammen med de andre som hovedregel. Spesialunder-
visning utenfor klassen og særtilbud i barnehage må bare skje når det er til barnets beste. 

FFO vil jobbe for tilrettelagt undervisning og universelt utformede skolebygg, samt at kompetansen 
om funksjonshemmede og kronisk syke barn og unge styrkes i lærerutdanningen. 
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Et godt psykososialt miljø er en grunnpilar for trivsel på skolen. Barn med funksjonsnedsettelse står i 
fare for å falle utenfor fellesskapet, og utsettes for mobbing og krenkelser oftere enn andre barn i 
skolen. For eksempel er har 65 prosent av synshemmet ungdom opplevd mobbing. Skolevegring er et 
problem som kan følge i kjølvannet av dette. FFO vil jobbe for å forebygge og hindre mobbing, 
gjennom økt kunnskap om forebygging, kompetente lærere, en tilpasset men inkluderende 
undervisningssituasjon og et kompetent og godt tilrettelagt tiltaksapparat i kommunen. 

En annen problemstilling er frafall og økende antall elever med psykiske helseutfordringer. FFO er 
glad for at livsmestring innføres som tema i skolen. Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i dette og 
i forebygging, og FFO vil jobbe for å sikre at de er til stede når eleven trenger det.  

Spesialundervisning 
Mer enn 50 000 unge mottar spesialundervisning i Norge i dag – nesten et helt klassetrinn. Kvaliteten 
er ofte dårlig, og undervisningen gjennomføres ofte av assistenter eller ufaglærte. Dette medfører at 
barn og unge ikke får den opplæringen de har krav på. Barneombudet har avdekket at 
saksbehandlingen i saker om spesialundervisning til tider er mangelfull og tidkrevende. Det hender 
også at elevene får avslag på spesialundervisning på grunn av kommunens økonomi. Å gi en slik 
begrunnelse er i strid med lovverket. 

FFO vil jobbe for at det får konsekvenser når kommuner bryter loven. Vi kan ikke ha et 
utdanningssystem hvor elevene, og da særlig elever med særskilte behov, betaler prisen for feil og 
mangler.  Der skoleeier og lærerne selv ikke har kompetanse, må de innhente nødvendig hjelp og 
bistand fra Statped eller andre fagmiljøer. Statped må styrkes, og det må også bli mulig for foreldre å 
ta direkte kontakt med dette fagmiljøet.  

Funksjonshemmede i høyere utdanning 
Utdanningsnivå og deltakelse i arbeidslivet henger nøye sammen. Jo høyere utdanning, desto bedre 
mulighet for arbeid. For mennesker med funksjonsnedsettelse er det dokumentert at effekten er 
enda større. Det er viktig å synliggjøre kronisk syke og funksjonshemmede studenters utfordringer og 
erfaringer i høyere utdanning, for å kunne legge forholdene til rette for at flere kan fullføre en 
utdannelse. Sentrale virkemidler er lovfesting av tilrettelegging innen høyere utdanning, ekstra støtte 
fra Statens lånekasse for utdanning, bistand fra NAV, funksjonsassistanse i studiehverdagen og 
tilgjengelighet og tilrettelegging ved det enkelte lærested. FFO samarbeider tett med Unge 
funksjonshemmede på dette området. 

Rett til fornyet opplæring 
Voksne med ervervede språkvansker, kognitive kommunikasjonsvansker og syns- og hørselsvansker 
har rett til fornyet opplæring i grunnleggende ferdigheter. Opplæringen krever spesialpedagogisk 
kompetanse, og de fleste vil være omfattet av retten til spesialundervisning. Dessverre er tilbudet i 
de fleste kommuner mangelfullt og variabelt. Det gjør at mennesker som har mistet ferdigheter som 
følge av en skade ikke får det opplæringstilbudet de har rett til. Tverrfaglig samarbeid i kommunene 
er avgjørende for at disse tilbudene skal være gode. Dersom kommunene mangler den nødvendige 
kompetansen, må de hente inn bistand fra Statped eller andre fagmiljøer. 

Nettverk for skole og oppvekst i FFO
FFO vil videreføre Kompetansenettverk for skole og oppvekst i perioden.
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ARBEID

 FFOs vil jobbe for at mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom sikres mulighet til 
å bruke sine evner og kapasitet i aktiv deltakelse i arbeidslivet.

Deltakelse på like vilkår som alle andre
Å delta i arbeidslivet på like vilkår som andre er en viktig kampsak for FFO. Arbeidsinntekt er en viktig 
forutsetning for et godt og uavhengig liv, og arbeid og andre meningsfulle dagaktiviteter gir 
bekreftelse, selvtillit og livskvalitet – viktige områder for en god helse og mestringsfølelse. Det er 
også viktige arenaer for å få venner og bygge sosiale nettverk. Men bare 43 prosent av 
funksjonshemmede er i jobb, og 91 000 som ønsker å jobbe står utenfor arbeidslivet. 

Selv om de er godt kvalifiserte, møter funksjonshemmede og kronisk syke barrierer som stenger 
inngangen til arbeidsmarkedet. FFO jobber for å bygge ned disse. Mange opplever diskriminering på 
grunn av fordommer, og Statens virkemidler er ikke er tilstrekkelige her. Arbeidsgivere trenger økt 
kunnskap om funksjonshemmede arbeidstakere. Eksempel på dette kan være tiltak rettet mot 
personer med psykiske helseproblemer, som kan bidra til at de kommer raskt tilbake eller 
opprettholder et arbeidsforhold. Det er bra for den enkelte og for samfunnet. 

Tilrettelegging av arbeidsplassen gjennom universell utforming er viktig, men også tilrettelegging ut 
fra den enkelte arbeidstakers forutsetninger og behov. Arbeidsgivers risikofølelse ved ansettelser 
som krever tilrettelegging må reduseres gjennom aktiv veiledning og oppfølging. Nødvendige 
ressurser og virkemidler for tilrettelegging må være tilgjengelige uten ekstrakostnader. Bruk at varig 
lønnstilskudd til arbeidsgiver kan være et egnet virkemiddel for å kompensere for produksjonstap 
ved ansettelse av personer med varig nedsatt arbeidsevne. 

Helhetlig handlingsplan 
Å få flere med nedsatt funksjonsevne i arbeid er sammensatt og krever et tverrsektorielt fokus og 
samarbeid og en helhetlig og planmessig fremgangsmåte. Samtidig må både eksisterende 
samarbeidskonstellasjoner og det virkemiddelapparatet som allerede finnes videreutvikles. FFO vil 
jobbe for at myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og funksjonshemmedes 
organisasjoner kommer med tiltak i en helhetlig plan for å få flere funksjonshemmede i arbeid.

Målrettede virkemidler for den enkelte
Mange funksjonshemmede og kronisk syke trenger bistand og målrettede virkemidler både for å 
komme i og stå i jobb. Arbeidsgiver må ha fokus på tilrettelegging og inkludering, slik at mennesker 
som har helseproblemer blir gitt mulighet til å fortsette i jobben. Utdanning og kompetanse er 
nøkkelfaktorer som øker jobbmulighetene. Myndighetene må komme opp med egnede 
tilretteleggingstiltak som gir flere mulighet til å starte og gjennomføre videregående og høyere 
utdanning. Flere må få utdanning som arbeidsrettet tiltak. Bedre og tettere oppfølging fra NAV er 
avgjørende for dem som må gjennom et arbeidsavklaringsløp, og for uføretrygdede som ønsker å 
kombinere arbeid og trygd. 

Tilbud om arbeidsrettet rehabilitering og tettere samarbeid mellom NAV og helsesektoren er et 
målrettet virkemiddel for mange med nedsatt funksjon. Dette gjelder både arbeidssøkere og de som 
strever med fastholdelse i arbeidslivet. For noen kan det bli for krevende å jobbe fullt, og det må 
legges bedre til rette for reduserte stillinger.
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ØKONOMISKE LEVEKÅR

 FFO vil jobbe for at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom sikres en 
levestandard på linje med den øvrige befolkningen.

Bedre økonomiske levekår for funksjonshemmede og kronisk syke
Mennesker med funksjonsnedsettelse har dårligere økonomiske levekår enn befolkningen for øvrig. 
Hovedårsaken er svak tilknytning til arbeidslivet og merkostnader som følge av sin livssituasjon. De 
som ikke kan jobbe må få trygdeytelser de kan leve av, og samfunnet må kompensere for ekstra 
kostnader knyttet til det å være funksjonshemmet eller kronisk syk. FFO vil i perioden lage et politisk 
notat om levekår.

Stønadsordninger for pårørende 
Pårørende til funksjonshemmede og kronisk syke har krav på ulike økonomiske ordninger for å kunne 
ta seg av sine nærmeste. Enkelte må i perioder kombinere jobb med omfattende pleieoppgaver. FFO 
ønsker en sterk pleiepengeordning med mulighet til å opparbeide seg ny rett når den er brukt opp 
etter 5 år. Videre må pleie av utviklingshemmede gi rett til pleiepenger etter at barnet er 18 år. 
Foreldre bør også kompenseres fullt ut for tapt arbeidsinntekt i hele perioden man mottar 
pleiepenger. Styrking av omsorgslønnsordningen er viktig i kommunal pårørendestøtte. FFO vil jobbe 
for sterkere nasjonale retningslinjer og lovfesting i Folketrygden.

Trygd for trygghet
FFO vil jobbe for at ytelser til livsopphold og kompensasjon for merutgifter som følge av 
funksjonshemning eller kronisk sykdom styrkes. Funksjonshemmede og kronisk syke skal ikke ha 
dårligere velferd enn andre. Å kjenne trygghet i eget liv er vesentlig for livskvaliteten. En avgjørende 
faktor er at trygdeytelsene er gode, og at man settes i stand til å forsørge seg selv og sine nærmeste. 

Noen vil ha behov for aktive oppfølgingsløp over tid for å komme i jobb. FFO vil jobbe for at det blir 
mulig å få arbeidsavklaringspenger i fire år, og at det i noen tilfeller åpnes for maksimal varighet uten 
tidsbegrensning. Minstesatsene i uføretrygden bør heves slik at de ikke bidrar til økt fattigdom. I 
tillegg må uføreordningen i større grad sikre at det lønner seg å jobbe. Uføre må få beholde mer av 
ekstrainntekten når en kombinerer arbeid og trygd.

Sikre funksjonshemmedes rettssituasjon 
På ulike områder i velferdsretten er det en utfordring å få oppfylt en individuell rett fordi kommunen 
ikke innfrir sine lovpålagte forpliktelser1. FFO jobber for bedre sikkerhet og geografisk likhet rundt 
rettighetsoppnåelse. Stortinget har gitt individuelle rettigheter, og det må være mekanismer på plass 
som sikrer disse. Det er særlig viktig i det som skjer rundt kommunereformen.

Det er en stor belastning økonomisk og personlig å fremme egne klagesaker og søksmål. For at 
klageadgangen skal bli reell, er det avgjørende å få juridisk bistand. Reglene for adgang til fri 
rettshjelp er i dag særdeles strenge og omfatter ikke de mest sentrale rettighetslovene på 
velferdsområdet. Derfor må ordningen med fri rettshjelp utvides. 

FFO vil jobbe for at kommuner som ikke oppfylle sine forpliktelser overfor innbyggerne må møtes 
med ulike former for sanksjoner fra tilsynsmyndighetene.

1 FFO, Politisk notat 2/2013, Utviklingen av funksjonshemmedes rettssituasjon de siste 10 år, Else L. McClimans
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HELSE
 FFO vil jobbe for at mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom skal ha tilgang til 

helsetjenester som ivaretar behovene deres på en likestilt og god måte.

FFO vil jobbe for tjenester som er bedre tilpasset brukernes behov. Pasientens helsetjeneste har vært 
et mål i siste regjeringsperiode, og det innebærer at tjenesten må utvikles slik at pasient og bruker 
får økt innflytelse på valg av behandling, oppfølging, og av medisinsk utstyr og hjelpemidler. Dette 
innebærer en maktforskyvning fra tjeneste til bruker, og vil kreve endring i organisering, holdninger 
og kultur. Mange brukere av helse- og omsorgstjenester er eldre mennesker, og FFO vil jobbe for å 
synliggjøre også deres behov i tjenestene. 

Bedre habiliterings- og rehabiliteringstjenester i kommunene
Høsten 2016 la regjeringen frem Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Meldingen er 
svak både økonomisk og på tiltakssiden. Målet med opptrappingsplanen er ambisiøst: «Å skape 
pasientens helsetjeneste. Som innebærer at pasienten er aktivt deltakende i rehabiliteringen, og 
mestrer livet med de helseutfordringer pasienten har.» FFO mener at opptrappingsplanen mangler 
vesentlige elementer for å nå målsettingen. 

Blant disse er tiltak for pasient- og brukeropplæring i kommunene. Det er en forutsetning for å 
mestre livet der man bor. Fungerende koordinerende enheter mangler i mange kommuner. Det er i 
også nødvendig å gjøre en konkret ansvarsavklaring mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
Dette er viktige elementer i god habilitering og rehabilitering. Finansieringen må styrkes betraktelig 
hvis planen skal gi det løftet som det er behov for på området. 

Læring- og mestring
Lærings- og mestringstilbud gir viktig og nødvendig innsikt i og styrket mestring av situasjonen for 
personer med langvarige helseutfordringer og deres pårørende – det være seg kronisk sykdom, 
psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne. De fleste kommuner har ikke etablert 
lærings- og mestringstilbud til kronikergruppene. Noe av årsaken er at den etablerte 
tilskuddsordningen har prioritert frisklivstilbud fremfor læring og mestring. FFO vil jobbe for et 
styrket lærings- og mestringstilbud i kommunene og i helseforetakene. 

Pasienter med kroniske sykdommer må vente uforsvarlig lenge
Fristen for å vurdere om pasienten har rett til helsehjelp ble endret fra 30 dager til 10 dager i 2015. 
Det har medført at sykehusene bruker mye ressurser på nyhenviste pasienter for å unngå fristbrudd. 
Pasienter med kroniske sykdommer som skal til kontroll skyves bakover i køen. Mange må vente i 
flere år på å komme til spesialist og får ikke nødvendig oppfølging. 

Dette er alvorlig og i mange tilfeller uforsvarlig. FFO vil jobbe for at henvisningsreglene revurderes, 
og at det lages et nytt system for prioritering av pasienter uten den slagsiden som dagens fristregler 
har. Systemet må sikre pasienter med kroniske sykdommer nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Helsenettverk i FFO
FFO vil opprette et helsenettverk for våre medlemsorganisasjoner. Nettverket skal gi mulighet for å 
utveksle erfaring og kunnskap slik at vi kan jobbe felles og styrket i politiske saker på området.  
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UNIVERSELL UTFORMING OG TILGJENGELIGHET 
 FFO vil jobbe for et samfunn der mennesker med funksjonsnedsettelse kan delta aktivt på en 

likeverdig måte. Målet er et universelt utformet samfunn i 2035. Et tilgjengelig samfunn i 
2025 er et delmål på veien. 

Et universelt utformet Norge 
Det er tverrpolitisk enighet om å legge universell utforming til grunn for samfunnsutviklingen. Dagens 
regjering har i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 ikke tatt videre 
visjonen fra tidligere handlingsplaner om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. I stedet 
er det en visjon om et samfunn dere alle kan delta, som er en mye svakere formulering.  

FFO jobber for at et universelt utformet samfunn innen 2035 skal settes som mål i neste 
handlingsplan, og samordnes med en helhetlig plan for personer med funksjonsnedsettelse. Målet 
må være forpliktende, og utarbeides i samarbeid mellom aktuelle departementer. Det må avsettes 
øremerkede midler til gjennomføringen. FFO og medlemsorganisasjonene må jobbe sammen for å få 
dette på plass. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har en viktig rolle på området. FFO vil jobbe for 
forskrifter for universell utforming av varer, tjenester og informasjon, samt for universell utforming 
av eksisterende bygg, anlegg og uteområder. De må følges opp med forpliktende tidsfrister. FFO vil 
arbeide for at KMD innfører en statlig ordning med delfinansiering av oppgradering av offentlige bygg 
i norske kommuner og fylker. 

De senere årene har ønsket om forenkling gått på bekostning av boligkvaliteten i nye boliger, og 
tilgjengelighetskravene er blitt svakere. FFO vil jobbe mot dette. Krav om tilgjengelighet i alle nye 
boliger er en forutsetning for at funksjonshemmede skal ha tilgang til egnede boliger og ha frihet til å 
besøke familie og venner. 

FFO vil jobbe for at universell utforming innen 2035 settes som mål i Nasjonal Transportplan 2018-
2029, og at innsatser på sektorene er i tråd med dette målet. FFO vil videre arbeide for at den 
nasjonale ordningen for brukere med stort behov for tilrettelagt transport (TT) kommer inn i nasjonal 
transportplan og at ordningen er landsdekkende innen 2020.

Forskrift om universell utforming av IKT stiller krav om at selvbetjeningsautomater og nettløsninger 
rettet mot allmennheten skal være universelt utformet. Det innebærer at løsningene skal være 
tilgjengelige og kunne brukes av alle. Men undersøkelser viser for eksempel at bare rundt halvparten 
av nettsidene i både offentlig og privat sektor er universelt utformet. 

Det er svært uheldig at eksisterende nettløsninger ikke skal være universelt utformet før i 2021. I en 
rapport fra 20162 kommer det frem at én av fire personer med nedsatt funksjonsevne har måttet 
avslutte et arbeidsforhold på grunn av digitale barrierer. Det er en uakseptabel situasjon som FFO vil 
jobbe for å bedre på.

BPA
FFO vil jobbe for en styrking av BPA. Ordningen praktiseres svært ulikt i kommunene, og kommunale 
retningslinjer og praksis innskrenker rettigheten. Mange steder får de med under 25 timer behov ikke 
tilgang til ordningen, selv om BPA også skal tilbys disse når det er hensiktsmessig. Rundskrivet for 
BPA er svært grundig, beskrivende og godt, likevel følges det ikke. Det brytes også med intensjonen 
med ordningen mange steder. Det er behov for sterkere regulering av ordningen gjennom en 
forskrift, og tettere overvåking av kommunenes praktisering av ordningen. FFO vil jobbe for dette.

2 Rapport utført av Implement Consulting Group og Funka
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ORGANISASJONSARBEID
 FFO vil arbeide for å fremme medlemsorganisasjonenes samfunnspolitiske innflytelse og 

videreutvikle samarbeidet i FFO. Gjennom internasjonalt samarbeid og solidaritetsarbeid vil 
FFO styrke funksjonshemmedes rettigheter og levekår.

FFO som kunnskapsarena
FFO er en paraplyorganisasjon med medlemsorganisasjoner som representerer en stor bredde - fra 
store kronikerorganisasjoner og sansetapgrupper til små organisasjoner for sjeldne diagnoser. FFO 
ønsker å være en kunnskapsarena for medlemsorganisasjonene og FFOs lokale ledd, og bidra til økt 
kunnskap og aktivitet rundt det interessepolitiske arbeidet både på nasjonalt og lokalt nivå. 
Grunntanken i FFO er at vi står sterkere sammen. FFO skal også være en kunnskapsarena knyttet til 
områder som for eksempel brukermedvirkning og likemannsarbeid, som er viktig for mange, og som 
de fleste av FFOs medlemsorganisasjoner jobber med.

Bedre rammebetingelser for organisasjonene våre
De sentrale tilskuddsordningene for organisasjoner av mennesker med funksjonshemning og kronisk 
sykdom har hatt liten vekst sett i lys av antall organisasjoner innenfor ordningene og sammenlignet 
med økningen av arbeidsoppgaver og økte forventninger til våre organisasjoner. FFO vil derfor jobbe 
for å bedre rammebetingelsene for våre medlemsorganisasjoner. Vi vil spesielt jobbe for nye 
finansieringsmuligheter for organisasjonenes innsats i å skolere og følge opp brukerrepresentanter.

Utviklingen av FFO som paraplyorganisasjon både nasjonalt og lokalt
Når det skjer samfunnsmessige endringer er det viktig at også FFO ser på paraplyorganisasjonens 
struktur og innretning. En kommune- og regionreform vil utfordre organiseringen av FFO og FFOs 
medlemsorganisasjoner. Å bygge samarbeid og nettverk lokalt og nasjonalt er avgjørende for å styrke 
fellesskapet og den interessepolitiske innsatsen. FFO vil derfor iverksette en strategisk plan som 
inkluderer grep for samarbeid og deltakelse samt vurdering av endringer som følge av ny kommune- 
og regionstruktur.

Brukermedvirkning er et viktig verktøy både for å utvikle tjenester og å drive godt politisk 
påvirkningsarbeid. Å bygge nye og bedre systemer for brukermedvirkning er derfor avgjørende for 
resultatet.

FFOs solidaritetsarbeid
I arbeidet med å fremme demokrati og menneskerettighetsarbeid i utviklingsland ønsker FFO å 
videreføre samarbeidet med de ulike organisasjonene i Nepal og det sørlige Afrika gjennom 
deltakelse i stiftelsen Atlas-Alliansen. Samarbeidet med partnerorganisasjonene i det globale sør 
bygger på FFOs egne erfaringer og kompetanse på å fokusere på funksjonshemmedes 
menneskerettigheter og bedre levekår. Partnerskapene bygger på dialog og et samarbeid mellom 
partnere, hvor FFO i det globale nord har midler og erfaring, mens partnere i det globale sør har 
organisasjonsstrukturer, kompetanse og evne til likeverdig samarbeid.

Å fortsette solidaritetsarbeidet i Atlas-Alliansen forutsetter en mer involverende praksis fra FFOs side 
og mer informasjon til både medlemsorganisasjoner og FFO lokalt. FFO vil etablere et 
solidaritetsnettverk, der medlemsorganisasjonene lærer og påvirker. FFO vil også utvikle et prosjekt 
som undersøker mulighetene for å involvere medlemsorganisasjonene i større grad. 
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K17-009.01A FFOs organisasjon- og utviklingsprosess
a) Strategisk plan 2018-2022

Innstilling: Kongressen godkjenner Strategisk plan 2018-2022

Redegjørelse: FFOs Kongress vedtok i 2015 oppstart av en større organisasjons- og 
strategiutviklingsprosess (OU-prosessen) gjennom to sentrale prinsippvedtak:

1) Kongressen vedtok i sak K15-010.01A at fylkessekretærene innen 1.januar 
2018 skulle tilsettes nasjonalt, under forutsetning av at dette lar seg gjøre 
økonomisk, juridisk og organisatorisk. Utredningen knyttes til prosessen med å 
videreutvikle FFO. Saken kommer opp til endelig avgjørelse under kongressen 
2017. (Se egen sak om nasjonal ansettelse av fylkessekretærene.)

2) Kongressen vedtok også i sak K15-09.01A at Hovedstyret i kommende periode 
skulle arbeide spesielt med å utvikle FFO. Hovedstyret fikk i oppgave i å 
oppnevne en referansegruppe med representanter fra både små, større og store 
medlemsorganisasjoner og fylkes- og kommune-FFO, samtidig som at både 
medlemsorganisasjonene og fylkesleddene skulle inviteres til seminarer for å 
diskutere problemstillinger knyttet til utviklingsarbeidet. Hovedstyret skulle 
rapportere om denne prosessen til FFOs Kongress 2017.

Hovedstyret besluttet at disse to vedtakene skulle sees i sammenheng og kobles 
sammen i et felles organisasjonsutviklingsprosjekt (OU-prosjektet) som ville ha 
som mål å etablere en strategisk plan for FFO, samt å gjennomføre de 
nødvendige organisatoriske endringer som en vedtatt strategisk plan forutsetter. I 
dette vil en nasjonal tilsetting av fylkessekretærene være et fastlagt mål.

I sak K15-009.01A ble det det gitt følgende vurdering: 
”FFO vil gjennomføre en organisasjons- og kulturprosess for å gjøre 
paraplyorganisasjonen mer effektiv, slagkraftig og involverende.
Gjennom et organisasjonsutviklingsarbeid ledet av FFOs hovedstyre skal det 
legges fram en strategi i et femårsperspektiv og foreslås hvordan FFO skal jobbe 
framover for å nå målene som settes, både nasjonalt og lokalt. Gjennom dette 
arbeidet skal det vurderes hvordan FFO kan få større politisk gjennomslag i sitt 
arbeid”.

Det ble videre i saken spesifisert følgende områder en utviklingsprosess skulle 
omfatte: 

 Økt engasjement blant medlemsorganisasjonene slik at de slutter sterkere 
opp om samarbeidet i FFO både nasjonalt, i fylkene og lokalt i 
kommunene. Hovedstyret må beskrive hva som er viktig for 
medlemsorganisasjonene ved å stå tilsluttet FFO og undersøke hva som 
skal til for å øke organisasjonenes engasjement.

 En kommunereform vil trolig innebære endringer i måten organisasjonene 
velger å organisere seg på. Hovedstyret må vurdere hvilke konsekvenser 
reformen kan få for funksjonshemmedes organisasjoner på nasjonalt, 
regionalt og lokalt nivå, og hvordan dette vil påvirke FFO-samarbeidet. 

 Brukermedvirkning er et viktig virkemiddel i det interessepolitiske arbeidet 
og en viktig innsats som er felles for FFO på alle nivåer og for 
organisasjonene i FFO. Gode brukerrepresentanter og gode prosesser 
som sikrer bredde er en forutsetning for god brukermedvirkning. 
Hovedstyret skal se på helheten i brukermedvirkningsarbeidet; prosedyrer 
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for oppnevning på alle nivå, representativitet og inkludering, oppfølging og 
opplæring. 

 For å oppnå større politisk slagkraft må FFOs hovedstyre vurdere FFOs 
styresett 

 Utredningen om nasjonal tilsetting av fylkessekretærene knyttes til 
prosessen med å videreutvikle FFO.

OU-prosessen har vært organisert som eget prosjekt i FFOs sekretariat. Den har 
vært ledet av hovedstyret gjennom prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen 
har bestått av Morten Buan som leder, Mona Enstad, Sindre Børke, John Berg-
Jensen, Henrik Peersen og Lilly Ann Elvestad. Prosjektets referansegruppe har 
bestått av representanter fra medlems-organisasjonene og fylkes-FFO.

Involvering i prosessen og grunnlag for strategiutformingen
Det har vært viktig for hovedstyret å involvere medlemsorganisasjonene og fylkes-
FFO i prosessen. Strategien som legges frem for kongressen bygger på følgende:
 

 I alt tre kartleggingsundersøkelser/spørreundersøkelser på nett, hvorav én 
har gått til medlemsorganisasjonene og to til fylkene. 

 Møter med innspill fra referansegruppen.
 Dybdeintervjuer med sentrale personer fra et utvalg 

medlemsorganisasjoner.
 Tema på to ledermøter i FFO med innspill fra medlemsorganisasjonene.
 Sak på FFOs representantskapsmøte i november 2016.
 To workshops med representanter fra medlemsorganisasjonene.
 Fylkeskonferanse og ti regionkonferanser med representanter fra 

fylkesstyrene og fylkessekretærene.
 Fylkessekretærsamling.
 Årsmøter i fylkes-FFO.
 Nyhetsbrev til medlemsorganisasjoner og fylkes-FFO med informasjon og 

oppfordring om innspill.

FFOs strategiske plan bygger på FFOs verdigrunnlag og virksomhetside. På dette 
fundamentet skal strategiplanen gi støtte for beslutninger i FFO for hvordan vi skal 
få gjennomslag for vårt politiske program og gi styringshjelp for hvordan dette 
arbeidet skal gjennomføres, i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner. 
Strategien skal, sammen med FFOs program, ligge til grunn for de valg som FFO 
må ta når vi skal løse av de oppgavene vi står overfor.

De strategiske satsningsområdene som er beskrevet i planen er en tydeliggjøring 
og konkretisering av hva FFO skal holde på med for å realisere oppdraget som er 
formulert i kongressvedtaket: Å gjøre organisasjonen mer effektiv, slagkraftig og 
involverende. 

Det er utarbeidet et bakgrunnsdokument i forbindelse med utviklingen av 
strategien; Bakgrunnsdokument til Strategisk plan 2018-2022. Dokumentet ligger 
vedlagt saken. Det beskriver grundig bakgrunnen for arbeidet, prosessen, 
involvering fra medlemsorganisasjoner og fylkes-FFO, kartleggingsarbeidet og 
vurderingsgrunnlaget som ligger til grunn for de strategiske innsatsområdene som 
hovedstyret fremmer for kongressen. 

På bakgrunn av dette fremmer hovedstyret derfor Strategisk plan for 2018-2022, 
med følgende seks innsatsområder:
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Politikkutforming og politisk påvirkning
 FFO skal være det ledende talerør på vegne av funksjonshemmede, 

kronisk syke og pårørende.
 FFO skal påvirke politikkutformingen på alle nivåer på de områdene i 

samfunnet som har betydning for funksjonshemmede, kronisk syke og 
deres pårørende.

 Politikken skal iverksettes slik at funksjonshemmede, kronisk syke og 
deres pårørende kan leve aktive liv og delta i samfunnet på lik linje med 
andre.

 Brukermedvirkning
 Brukermedvirkningsarbeidet systematiseres, tilrettelegges og 

videreutvikles slik at FFO kan foreslå og følge opp brukerrepresentanter i 
alle relevante fora på alle nivåer av betydning for funksjonshemmede, 
kronisk syke og deres pårørende.

 FFOs brukerrepresentanter i råd og utvalg skal formidle FFOs politikk og 
synspunkter som ivaretar hensynet til alle våre medlemsorganisasjoner.

Møteplasser – arenaer for samhandling
 FFO skal ha ulike arenaer og nettverk for samhandling, tilpasset de 

behovene som til enhver tid eksisterer innenfor fellesskapet.
 Møteplassene skal gi mulighet for kunnskaps- og erfaringsutveksling, 

politikkutforming og politisk påvirkning.

Organisasjon, styring og ledelse 
 FFO skal fremstå som én samlet og samstemt organisasjon, med et godt 

omdømme i alle ledd. 
 Det skal skapes en organisasjonsstruktur og –kultur i FFO som bidrar til 

gjennomslag for FFOs politikk på alle nivåer i samfunnet. 
 Organisasjonen skal styrkes nasjonalt og lokalt gjennom å bygge på etiske 

prinsipper, med tydelig ledelse, tydelige vedtekter, felles retningslinjer og 
instrukser, samtidig som hensynet til balansen mellom frivillighet og 
profesjonalitet ivaretas.

Kommunikasjon og medier
 FFOs politikk skal være synlig nasjonalt og lokalt og få innflytelse på 

offentlige beslutninger.
 FFO skal være en enhetlig og gjenkjennbar merkevare for den politiske 

kraften som våre medlemsorganisasjoner representerer.
 FFO skal være den foretrukne organisasjonen som mediene benytter når 

det gjelder spørsmål og kommentarer knyttet saker som gjelder 
funksjonshemmede og kronisk syke og deres pårørende.

Kunnskap og service
 FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i 

rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og 
kronisk sykdom.

 FFO skal kunne levere kvalitativt god kunnskap innenfor våre 
politikkområder til våre medlemsorganisasjoner.

 FFO skal ha et tilbud om rådgivning i organisasjonsarbeid og om 
organisasjonenes rolle og ansvar i FFO.

Strategisk plan 2018-2022 ligger vedlagt.
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Strategisk plan for 2018 – 2022

FFOs Visjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ønsker et samfunn der mennesker som lever med 
funksjonshemning og kronisk sykdom har like muligheter til å delta på alle områder i samfunnet.

Plattform og virksomhetside
FFO er en paraplyorganisasjon med medlemsorganisasjoner med til sammen rundt 335 000 medlemmer. 
Hver enkelt av disse organiserer mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom og deres pårørende. 
FFO har et nasjonalt styre og sekretariat. FFO er organisert i alle landets fylker og en del kommuner. Alle 
disse utgjør FFO. 

FFOs verdigrunnlag
FFOs arbeid bygger på FN-konvensjonene som både stadfester individets grunnleggende menneske-
rettigheter og at alle mennesker har samme menneskeverd. Gjennom de ulike konvensjonene er staten 
forpliktet til å sørge for at norsk lovverk og praksis beskytter mot diskriminering og er i overensstemmelse 
med våre internasjonale forpliktelser.
FFO har meislet ut fire ord som er fundamentet for all virksomhet: Solidaritet, innflytelse, likestilling og 
deltakelse.

Virksomhetside
FFO skal gjennom sin virksomhet skape samarbeid, særlig i politiske saker, mellom funksjonshemmedes 
organisasjoner i samfunnet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

FFO skal bidra til å bygge kompetanse gjennom opplæring, utveksling av informasjon og dialog 
medlemsorganisasjonene imellom.

I saker som er felles for funksjonshemmedes organisasjoner arbeider FFO med interessepolitisk påvirkning 
gjennom 

- å dokumentere samfunnsmessige forhold av betydning for mennesker med funksjonshemning og kronisk 
sykdom og deres pårørende.

- å spre opplysning om situasjonen i samfunnet for mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom 
og deres pårørende, og ha kontakt med politiske og administrative myndigheter på relevant nivå.

Program
FFOs program gir en langsiktig retning for FFOs politiske innsatsområder. Programmet gjenspeiler FFOs  
medlemsorganisasjoners interessefellesskap.
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Strategiske innsatsområder
Politikkutforming og politisk påvirkning

- Medlemsorganisasjonene er gjennom FFO den samlede politisk kraft og talerør utad for 
funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende i møte med beslutningstakere innen politiske 
organer og forvaltning.

Brukermedvirkning

- FFO skal innstille kompetente brukermedvirkere til alle viktige organer og fora på alle nivåer av 
betydning for funksjonshemmede og kronisk syke.

Møteplasser – arenaer for samhandling

- FFO skal skape arenaer og nettverk for utvikling av politikk og politisk kompetanse, både innad i FFO 
og eksternt.

Organisasjon, styring og ledelse 

- FFO skal fremstå som én samlet og samstemt organisasjon, med et godt omdømme i alle ledd, som 
bidrar til gjennomslag for FFOs politikk på alle nivåer i samfunnet.

Kommunikasjon og medier 

- FFO skal være en synlig merkevare for den politiske kraften og det fellesskapet som ligger i å 
representere alle medlemsorganisasjonene.

Kunnskap og service

- FFO skal samle, utvikle og levere kunnskap og kompetanse som medlemsorganisasjonene etterspør 
på det fagpolitiske og juridiske feltet innenfor arbeidsområdene nedfelt i FFOs program.

Utdypning av innsatsområdene
Det er satt opp mål innenfor planperioden for hvert av de seks innsatsområdene. 

Politikkutforming og politisk påvirkning
 FFO skal være det ledende talerør på vegne av funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende.
 FFO skal påvirke politikkutformingen på alle nivåer på de områdene i samfunnet som har betydning 

for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende.
 Politikken skal iverksettes slik at funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende kan leve 

aktive liv og delta i samfunnet på lik linje med andre.

Målrettet innsats på det politiske feltet er grunnlaget for FFOs eksistens. I samarbeid med medlemmene 
skal FFO utvikle politikk på de områdene som er av felles betydning for våre medlemmer.  (Særinteresser 
som gjelder enkeltorganisasjoner er ikke FFOs oppgave å utrede.) Samtidig skal FFO alene og sammen 
med medlemsorganisasjonene drive aktivt påvirkningsarbeid i de organer og på de arenaene der FFO er 
representert. Gjennom aktiv bruk av media skal FFOs meninger ha betydning i samfunnsdebatten. 

Brukermedvirkning
 Brukermedvirkningsarbeidet systematiseres, tilrettelegges og videreutvikles slik at FFO kan foreslå 

og følge opp brukerrepresentanter i alle relevante fora på alle nivåer av betydning for 
funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende.
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 FFOs brukerrepresentanter i råd og utvalg skal formidle FFOs politikk og synspunkter som ivaretar 
hensynet til alle våre medlemsorganisasjoner.

I dag er det et ønske om brukermedvirkere innenfor en rekke områder og på ulike nivåer innen blant 
annet helse, utdanning, levekår og forskning. Forventningen er at FFO til enhver tid må kunne stille med 
minimum 3000 kvalifiserte brukerrepresentanter. For å nå dit må vi styrke innsatsen på områdene 
rekruttering, opplæring, oppfølging og evaluering. Rapportering og erfaringsinnhenting fra 
brukermedvirkningspraksis må følges opp og systematiseres med tanke på kvalifisering av 
brukerrepresentanter og utvikling av politikk på aktuelle områder. 

Samarbeidet med andre aktører innenfor tjenesteapparatet og forvaltningen som har interesser på 
feltet, må utvikles for best mulig utnyttelse av brukerrepresentantene og den institusjonen 
brukermedvirkning utgjør.

Møteplasser – arenaer for samhandling
 FFO skal ha ulike arenaer og nettverk for samhandling, tilpasset de behovene som til enhver tid 

eksisterer innenfor fellesskapet.
 Møteplassene skal gi mulighet for kunnskaps- og erfaringsutveksling, politikkutforming og politisk 

påvirkning.

Gjennom tilrettelegging for et sterkere samarbeid mellom medlemsorganisasjonene vil FFO kunne 
utnytte det potensialet som finnes i organisasjonene og FFOs sekretariat på ulike områder. Det skal bidra 
til å utvikle FFOs politikk i fellesskap og styrke den politiske slagkraften. Nettverk og møteplasser for 
ulike interessegrupper opprettes utfra dagsaktuelle eller langsiktige behov, og/eller konkrete mål. Det 
kan inkludere eksterne aktører utenfor FFOs rekker når det er hensiktsmessig. 

Organisasjon, styring og ledelse 
 FFO skal fremstå som én samlet og samstemt organisasjon, med et godt omdømme i alle ledd. 
 Det skal skapes en organisasjonsstruktur og –kultur i FFO som bidrar til gjennomslag for FFOs politikk 

på alle nivåer i samfunnet. 
 Organisasjonen skal styrkes nasjonalt og lokalt gjennom å bygge på etiske prinsipper, med tydelig 

ledelse, tydelige vedtekter, felles retningslinjer og instrukser, samtidig som hensynet til balansen 
mellom frivillighet og profesjonalitet ivaretas.

FFO nasjonalt og lokalt skal samarbeide tett gjennom felles satsninger og løsninger. 

Det skal utarbeides årlige planer for virksomheten basert på FFOs program og de retningslinjer som 
strategien gir.

Gjennom styring og ledelse skal en sikre at FFO på alle nivåer i organisasjonen har et godt omdømme. 
Det vil kreve en profesjonalitet i gjennomføringen, samtidig som frivilligheten skal stimuleres og 
verdsettes. 

Det skal være et samsvar mellom myndighetenes forvaltningsnivåer og FFOs lokale organisering, for 
eksempel med tanke på fylkessammenslåing og regionalisering.

Kommunikasjon og medier
 FFOs politikk skal være synlig nasjonalt og lokalt og få innflytelse på offentlige beslutninger.
 FFO skal være en enhetlig og gjenkjennbar merkevare for den politiske kraften som våre 

medlemsorganisasjoner representerer.
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 FFO skal være den foretrukne organisasjonen som mediene benytter når det gjelder spørsmål og 
kommentarer knyttet til saker som gjelder funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende.

Gjennom strategisk bruk av informasjon og medier skal FFOs politikk nå ut til beslutningstakere på alle 
nivåer, det vil si storting, forvaltning og tjenesteapparat.  FFO skal være talerør for personer med nedsatt 
funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende, og skal i den sammenheng være den organisasjonen det 
naturlig assosieres til. For mediene skal FFO være den foretrukne organisasjonen å ta kontakt med i spørsmål 
vedrørende de nevnte målgruppene. FFO skal også underbygge dette arbeidet med samarbeid med 
medlemsorganisasjoner og fylkeslag om innspill der det er naturlig. Mediearbeidet skal følges opp tett med 
strategisk bruk av sosiale medier. 

Kunnskap og service
 FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder 

mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom.
 FFO skal kunne levere kvalitativt god kunnskap innenfor våre politikkområder til våre 

medlemsorganisasjoner.
 FFO skal ha et tilbud om rådgivning i organisasjonsarbeid og om organisasjonenes rolle og ansvar i 

FFO.

Det skal satses videre på FFOs rettighetssenters rolle overfor våre organisasjoner og deres medlemmer. 
Rettighetssenterets kontakt med enkeltmennesker bidrar til å samle kunnskap om hvilke utfordringer 
som møter personer som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom, eller som pårørende. Denne 
kunnskapen er verdifull i utviklingen av politikk. 

FFOs sekretariat skal være oppdatert på aktuell politikk og forskning innenfor våre 
medlemsorganisasjoners interesseområder, og legge til rette for at de kan nyttiggjøre seg kunnskapen. 

FFOs sekretariat skal legge til rette for rådgivning til medlemsorganisasjonene i organisasjonsutvikling, 
organisasjonsdrift og styrearbeid. Samtidig skal organisasjonene informeres om hva FFO kan tilby og hva 
som forventes av dem som medlemmer. 
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K17-009.01A FFOs organisasjon- og utviklingsprosess
b) Nasjonale ansettelser av fylkessekretærer

Innstilling: Kongressen godkjenner at fylkessekretærene ansettes nasjonalt fra og med 1. 
januar 2018.

Redegjørelse: Hovedstyret viser til kongressvedtak i november 2015 om at fylkessekretærene 
skal ansettes nasjonalt under forutsetning av at det ”lar seg gjøre økonomisk, 
juridisk og organisatorisk”.

Saken er senere behandlet av Hovedstyret som har etablert OU-prosjektet i FFO. 
Den er videre behandlet av Representantskapet i november 2016 og det er gjort 
forberedende vedtak i ekstraordinær Kongress i november 2016.

I det nedenstående vil det bli redegjort for de vurderinger og utredninger som er 
gjort i prosessen.

SAMMENDRAG
Det nedenstående viser at nasjonal ansettelse av fylkessekretærene er 
gjennomførbart både økonomisk, organisatorisk og juridisk.

Juridisk vil en overføring av fylkessekretærene håndteres gjennom 
virksomhetsoverdragelse og inngåelse av tjenestekjøpsavtale som spesifiserer 
hva FFO nasjonalt etter overdragelsen skal levere til fylkes-FFO. Nye og 
standardiserte arbeidsavtaler med hver enkelt fylkessekretær må inngås samtidig 
som det utarbeides en stillingsbeskrivelse som er koordinert med 
tjenestekjøpsavtalen.

Økonomisk vil kostnadene øke noe i fylkes-FFOene som følge av standardisering 
av forsikringsordningene, spesielt pensjon. Kostnadsøkningen for hvert fylkes-
FFO vil variere, men være moderat. For å få en mer effektiv organisasjon må 
kostnadene også i FFOs sekretariat økes med et årsverk, samt at drifts og IT-
kostnadene vil økes noe.

Organisatorisk innplasseres fylkessekretærene i OU-avdeling i FFO hvor en 
dedikert ressurs vil få ansvar for å implementere overføringen samt ha det 
personalmessige ansvaret for fylkessekretærene.

JURIDISKE OG TARIFFMESSIGE FORHOLD
Når det gjelder spørsmål av juridisk og tariffmessig art har FFO hatt hjelp fra Virke. 
FFO er medlem i Virke og omfattet av tariffavtale.

Virksomhetsoverdragelse
Spørsmålet om overdragelsesform er vurdert; om overføringen av 
fylkessekretærene er å anse som virksomhetsoverdragelse etter 
arbeidsmiljølovens (AML) kapittel 16 eller nyansettelse.

Etter en vurdering av kriteriene for virksomhetsoverdragelse; virksomhetskravet, 
overføringskravet og identitetsvilkåret, lander både vi og Virke ned på at dette 
dreier seg om virksomhetsoverdragelse. Det skal også nevnes at man kan bruke 
virksomhetsoverdragelse som metode ut fra enighet mellom partene.
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Virksomhetsoverdragelse medfører at fylkessekretærene fortsetter i sine stillinger 
med alle rettigheter og plikter. Arbeidsgiver har imidlertid anledning til å gjøre 
endringer i kollektiv pensjonsavtale slik at ny arbeidsgivers ordning blir gjeldende.

Ny arbeidsgiver kan utover dette gjøre endringer innenfor styringsrettens grenser.

Alternativet til virksomhetsoverdragelse ville vært en ren frivillig overgang eller 
oppsigelse og tilbud om ny ansettelse. Virksomhetsoverdragelse ansees å skape 
større forutsigbarhet og være enklere å gjennomføre for alle parter i en prosess 
som dette.

Avtaler som må etableres
I forbindelse med overføringen av fylkessekretærene må det skrives avtaler med 
hvert enkelt fylkes-FFO samt ny arbeidsavtale med den enkelte fylkessekretær.

Overdragelsesavtale
FFO nasjonalt må inngå en avtale om overdragelse av virksomhet med hvert 
enkelt fylkes-FFO. Denne avtalen beskriver hva som overdras og til hvilke 
betingelser, at det er virksomhetsoverdragelse, håndtering av lønn, feriepenger og 
pensjon.

Tjenestekjøpsavtale
I utgangspunktet skal fylkessekretæren utføre de samme oppgavene som da 
vedkommende var ansatt i fylkes-FFO. Fylkes-FFOet er fortsatt en egen juridisk 
enhet med egen økonomi og har fortsatt ansvar for å finansiere stillingen. 
Kostnaden for fylkessekretæren må derfor faktureres fra FFO til fylkes-FFO. 

Det må etableres en avtale om tjenestekjøp mellom FFO og fylkes-FFO som 
beskriver tjenestene fylkessekretæren skal utføre for fylkes-FFO samt regulerer de 
økonomiske forholdene rundt dette.

Avtalen må beskrive tjenestene som skal leveres, med hvilke ressurser tjenestene 
skal leveres, omfang og volum, partenes ulike ansvar i avtalen og hvilket vederlag 
som skal betales. Det er av stor betydning at denne leveransen er en reell 
tjenesteleveranse og ikke bare er utleie av arbeidskraft.

Siden dette er salg og kjøp av tjenester er det også gjort en vurdering av om dette 
er en merverdiavgiftspliktig tjeneste. Merverdiavgiftsloven (MVL) og forskriften til 
merverdiavgiftsloven inneholder imidlertid et unntak for tjenester til ledd i ideelle 
organisasjoner forutsatt at tjenesten er dirkete knyttet til organisasjonens ideelle 
virksomhet. Det er videre et krav om at vederlaget for tjenestene må være basert 
på hel eller delvis kostnadsdekning (forskrift til MVL), dvs. uten fortjenesteelement 
av noe slag.

Ansettelsesavtale
Ny og oppdatert ansettelsesavtale inngås mellom FFO nasjonalt og 
fylkessekretæren, og er basert på betingelsene ved overføringstidspunktet.

Stillingsbeskrivelse
Alle fylkessekretærene vil få en ny stillingsbeskrivelse som må tilpasses den 
enkelte fylkessekretær. Det vil også måtte tas hensyn til den enkeltes kompetanse 
og kvalifikasjoner og stillingsprosent. Stillingsbeskrivelsen vil beskrive 
organisatorisk plassering, hvem som er nærmeste leder og forholdet til styret i 
fylkes-FFO.
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Arbeidsgiveransvaret vil ligge hos FFO nasjonalt, herunder f.eks. gjennomføring 
av medarbeidersamtaler. Når det gjelder oppgavene fylkessekretæren utfører for 
fylkes-FFO vil det naturligvis være en direktekommunikasjon med styret i fylkes-
FFO.

Lønn
Fylkessekretæren fortsetter i utgangspunktet med den lønnen vedkommende har 
ved overføringen. Se forøvrig om tariffavtalen i senere punkt.

Pensjonsordning
Fylkessekretæren meldes inn i den nyetablerte ordningen med forsikret 
tjenestepensjon (hybridordning) som gjelder i FFO. Dette er en meget god ordning 
som gjør at de fleste fylkessekretærene får en bedre ordning enn det de har i dag.

Personforsikringer
Fylkessekretærene vil bli omfattet av de eksisterende forsikringsordningene for 
ansatte i FFO. Disse omfatter lovbestemt yrkesskade, gruppeliv og reiseforsikring.

Tariffavtale
FFO har en tariffavtale gjennom medlemskapet i Virke.

En virkning av tariffavtalen er at fylkessekretærene etter ansettelse må 
innplasseres i lønnssystemet. Dette er et forhold som drøftes med de tillitsvalgte.

Prinsippskisse
Forholdet mellom FFO nasjonalt og fylkes-FFO etter overføring av 
fylkessekretæren kan skjematisk illustreres på følgende måte:

ORGANISERING 
Fylkessekretærene vil bli organisert inn i OU-enheten i FFO. I denne enheten vil 
det bli en dedikert ressurs som vil få ansvaret for å implementere ansettelsene i 
FFO samt ha det personalmessige ansvaret for fylkessekretærene.
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Sekretariatet i FFO er allerede omorganisert for å gjøre klar for disse 
ansettelsene.

ØKONOMISKE FORHOLD
Økonomi knyttet til ansettelsesforholdet
Ansettelse av fylkessekretærene nasjonalt vil medføre noe økte kostnader; både 
direkte og indirekte.

Endringen i de direkte kostnadene vil være knyttet til økte pensjonsinnskudd samt 
noe høyere kostnader til personforsikringer.

Beregninger basert på de data som er innkommet fra fylkes-FFOene viser en 
netto økning av disse kostnadene på ca 415.000 kroner per år (samlet for alle 
fylkes-FFOer). Dette er direkte kostnader som dekkes inn i prisen i tjenesteavtalen 
for hvert fylkes-FFO.

Det vil også påløpe en økning i indirekte kostnader i forbindelse med IT-tilknytning 
for epost og tilgang til dokumenthåndteringssystem. Disse kostnadene er beregnet 
til å utgjøre ca 250.000 kroner og vil bli dekket inn på FFOs budsjett. Fylkes-
FFOene forventes å dekke nåværende kostnader til IKT.

Videre vil det påløpe kostnader til en stilling i FFOs sekretariat. Denne stillingen er 
det tatt høyde for i eksisterende budsjett allerede fra 2017 og dekkes i sin helhet 
av FFO nasjonalt.

Det vil også måtte påregnes noe høyere reisekostnader i forbindelse med 
oppfølging av fylkessekretærene selv om det i utstrakt grad vil bli brukt bl.a. Skype 
og telefonkonferanser. Disse kostnadene inngår også i FFO nasjonalt sitt budsjett.

Det forutsettes at den regnskapsmessige håndteringen av flere ansatte (utlønning, 
reiseregninger etc.) kan løses innenfor de ressurser som finnes i sekretariatet i 
dag.

Økonomi knyttet til fylkes-FFOenes inntektsside
Det har vært reist spørsmål om en overføring av fylkessekretærenes 
ansettelsesforhold vil påvirke støtten fylkes-FFOene mottar fra de regionale 
helseforetakene og fylkeskommunene.

Alle fire regionale helseforetakene bidrar i dag med støtte til fylkes-FFOene, mens 
bare 14 av 19 fylkeskommuner gir bidrag. Bidragene fra fylkeskommunene 
varierer sterkt i størrelse.

Det er ingen ting som tyder på at bidragene fra helseforetakene vil bli påvirket som 
følge av nasjonal ansettelse av fylkessekretærene. Dette er drøftet med 
representanter for Helse Sør-Øst. Alle fire regionale helseforetak har ganske like 
tildelingskriterier.

Etter undersøkelser om fylkessekretærenes ansettelsesforhold har noen 
betydning for fylkeskommunenes bidrag til fylkes-FFOene er det ingen ting som 
tyder på at støtten herfra vil bli påvirket etter overføring av fylkessekretærene. 
Fylkeskommunene er svært opptatt av støtten brukes i fylket (naturlig nok), og så 
lenge fylkesorganisasjonen er den samme ser det ikke ut til at de har synspunkter 
på ansettelsesforhold.
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FREMDRIFT
Det har vært informert om prosessen for nasjonale ansettelser i to runder med 
regionale samlinger for fylkes-FFOene, samt gjennomført samling med 
fylkessekretærene og egne drøftingsmøter med tillitsvalgte.

Før sommerferien startet prosessen med gjennomgang og drøftinger med hvert 
enkelt fylkes-styre og fylkessekretær for å inngå de nødvendige avtaler. Avtalene 
inngås med virkningsdato 1. januar 2018 slik at implementering kan skje som 
forutsatt i kongressens tidligere vedtak. Avtalene skal være inngått før kongressen 
avholdes i slutten av november.

Ordskifte:

Vedtak:
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STRATEGIEN I FFO, 2018 - 22 
BAKGRUNNSDOKUMENT

Resultatet av OU-prosessen i FFO

Oversikt
Beslutningen om utvikling av en femårig strategi for FFO ble vedtatt av kongressen i 2015. 
Det førte til det vi har beskrevet som organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen) i FFO. 
Den ble gjennomført som et prosjekt i FFOs sekretariat. Prosjektet ble igangsatt våren 2016 
og avsluttes ved fremlegging av forslag til strategi på kongressen 2017. Til styringsgruppen 
for prosjektet ble det valgt fem medlemmer fra FFOs hovedstyre. 

Strategiplanen er et eget kortfattet dokument, som beskriver de strategiske 
innsatsområdene med målsettinger for hvert enkelt område. Bakgrunnsdokumentet, som er 
det du nå leser, beskriver grunnlaget for prosjektet, den prosessen som har vært 
gjennomført og som danner basis for de beslutninger som ligger til grunn for strategien. 
Dokumentet inneholder resultater av undersøkelser, innspill fra og drøftinger med 
medlemsorganisasjonene og FFOs lokallag. 
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Forord
Strategiutviklingsarbeidet, eller OU-prosessen i FFO, har resultert i et strategidokument for 
organisasjonen som skal gjelde fra 2018 og ut 2022. Prosessen har vært gjennomført som et prosjekt 
i FFOs sekretariat, samtidig som ledere og generalsekretærer fra medlemsorganisasjonene, 
fylkesledere og fylkessekretærer har vært involvert gjennom spørreundersøkelser, samlinger og i 
direkte møter. 

Erfaringen så langt er at de innspill og diskusjoner som har vært i prosjektet, allerede nå ser ut til å ha 
ført til positiv utvikling av både holdninger og kommunikasjon i organisasjonen. Det har også ført til 
endringer av praksis på områder som i strategien blir pekt på som sentrale. Det gjelder både i 
relasjon til organisasjonene og til fylkeslagene. Vi ser altså at den kulturutviklingsprosessen som 
strategiplanen legger opp til, på enkelte områder allerede har begynt å virke. 

Vi erfarer også at medlemsorganisasjonenes engasjement rundt FFO som paraply har økt, og at 
bevisstheten om de mulighetene medlemskap gir er blitt høyere. 

OU-prosessen har vært ledet av FFOs hovedstyre gjennom prosjektets styringsgruppe. 
Styringsgruppen har bestått av Morten Buan som leder, Mona Enstad, Sindre Børke, John Berg- 
Jensen, Henrik Peersen og Lilly Ann Elvestad (generalsekretær i FFO). Prosjektets referansegruppe 
har bestått av representanter fra organisasjonene og fra fylkeslagene. I sekretariatet har Hanne 
Witsø vært prosjektleder og Øivind Skotland prosjektkoordinator. Mange andre i sekretariatet har 
bidratt i en prosjektgruppe. 

Vi ønsker å rette en stor takk til alle de som har bidratt med kunnskap og erfaring inn i arbeidet med 
å utvikle en strategi for FFO, og som har vist stort engasjement når det gjelder å gjøre organisasjonen 
mer effektiv, slagkraftig og involverende. 
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Bakgrunn for strategiplanen
FFOs Kongress vedtok i 2015 oppstart av en større organisasjons- og strategiutviklingsprosess 
gjennom to sentrale prinsippvedtak:

1) Kongressen vedtok i sak K15-010.01A at fylkessekretærene innen 1.januar 2018 skulle tilsettes 
nasjonalt, under forutsetning av at dette lar seg gjøre økonomisk, juridisk og organisatorisk. 
Utredningen knyttes til prosessen med å videreutvikle FFO. Saken kommer opp til endelig avgjørelse 
under kongressen 2017.

2) Kongressen vedtok også i sak K15-09.01A at Hovedstyret i kommende periode skulle arbeide 
spesielt med å utvikle FFO. Hovedstyret fikk i oppgave å oppnevne en referansegruppe med 
representanter fra både små, større og store medlemsorganisasjoner og fylkes- og kommune-FFO. 
Både medlemsorganisasjonene og fylkesleddene skulle inviteres til seminarer for å diskutere 
problemstillinger knyttet til utviklingsarbeidet. Hovedstyret skal rapportere om denne prosessen til 
FFOs Kongress 2017.

Hovedstyret har besluttet at disse to vedtakene sees i sammenheng og kobles sammen i et felles 
organisasjonsutviklingsprosjekt som vil ha som mål å etablere en strategisk plan for FFO, samt å 
gjennomføre de nødvendige organisatoriske endringer som en vedtatt strategisk plan forutsetter. I 
dette vil en nasjonal tilsetting av fylkessekretærene være et fastlagt mål.

I sak K15-009.01A ble det det gitt følgende vurdering: 

”FFO vil gjennomføre en organisasjons- og kulturprosess for å gjøre paraplyorganisasjonen mer 
effektiv, slagkraftig og involverende.

Gjennom et organisasjonsutviklingsarbeid ledet av FFOs hovedstyre skal det legges fram en strategi i 
et femårsperspektiv og foreslås hvordan FFO skal jobbe framover for å nå målene som settes, både 
nasjonalt og lokalt. Gjennom dette arbeidet skal det vurderes hvordan FFO kan få større politisk 
gjennomslag i sitt arbeid”.

Det ble videre i saken spesifisert følgende områder en utviklingsprosess skulle omfatte: 

 Økt engasjement blant medlemsorganisasjonene slik at de slutter sterkere opp om 
samarbeidet i FFO både nasjonalt, i fylkene og lokalt i kommunene. Hovedstyret må beskrive 
hva som er viktig for medlemsorganisasjonene ved å stå tilsluttet FFO og undersøke hva som 
skal til for å øke organisasjonenes engasjement.

 En kommunereform vil trolig innebære endringer i måten organisasjonene velger å 
organisere seg på. Hovedstyret må vurdere hvilke konsekvenser reformen kan få for 
funksjonshemmedes organisasjoner på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og hvordan dette 
vil påvirke FFO-samarbeidet. 

 Brukermedvirkning er et viktig virkemiddel i det interessepolitiske arbeidet og en viktig 
innsats som er felles for FFO på alle nivåer og for organisasjonene i FFO. Gode 
brukerrepresentanter og gode prosesser som sikrer bredde er en forutsetning for god 
brukermedvirkning. Hovedstyret skal se på helheten i brukermedvirkningsarbeidet; 
prosedyrer for oppnevning på alle nivå, representativitet og inkludering, oppfølging og 
opplæring. 
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 For å oppnå større politisk slagkraft må FFOs hovedstyre vurdere FFOs styresett 

 Utredningen om nasjonal tilsetting av fylkessekretærene, knyttes til prosessen med å 
videreutvikle FFO.

Grunnlag for strategiutformingen
FFOs strategiske plan bygger på FFOs verdigrunnlag og virksomhetside. På dette fundamentet skal 
strategiplanen gi støtte for beslutninger i FFO for hvordan vi skal få gjennomslag for vårt politiske 
program og gi styringshjelp for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres, i samarbeid med våre 
medlemmer. Strategien skal, sammen med FFOs politiske program ligge til grunn for hvilke valg som 
FFO må ta under løsning av de oppgavene organisasjonen står overfor.

Strategiutvikling som prosess
FFOs strategiplan vil gjennomføres som tre parallelle prosesser: 

 Som følge av planlegging - det vil si, gjennom en formell prosess, 
 som en endringsprosess, 
 som en kollektiv kulturutviklingsprosess.

De strategiske satsningsområdene som er beskrevet i planen er en tydeliggjøring og konkretisering av 
hva FFO skal holde på med for å realisere oppdraget som er formulert i kongressvedtaket: Å gjøre 
organisasjonen mer effektiv, slagkraftig og involverende. 

Vurderingsgrunnlag for strategiplanen.
Den strategiske planen beskriver, sammen med programmet, en overordnet tenkning basert på en 
situasjonsanalyse. For å få svar på de spørsmålene som det er naturlig å stille i forbindelse med 
analysen, er det gjennomført et omfattende kartleggingsarbeid blant FFOs medlemsorganisasjoner 
og i fylkene. Arbeidet har bestått av følgende: 

- I alt tre kartleggingsundersøkelser/spørreundersøkelser på nett, hvorav én har gått til 
medlemsorganisasjonene og to til fylkene. 

- Møter med innspill fra referansegruppen.
- Dybdeintervjuer med sentrale personer fra et utvalg medlemsorganisasjoner.
- Tema på to ledermøter med innspill fra organisasjonene.
- Sak på representantskapsmøtet i november 2016.
- Fylkeskonferanse og fylkessekretærsamling.
- To workshops med representanter fra medlemsorganisasjonene.
- Ti regionkonferanser med representanter fra fylkesstyrene og med fylkessekretærene.
- Nyhetsbrev med informasjon om strategiarbeidet og oppfordring om innspill.

Den mest omfattende nettbaserte spørreundersøkelsen rettet seg mot organisasjonenes styreledere, 
generalsekretærer/daglige ledere samt fylkesledere. Undersøkelsen var bredt anlagt og tok sikte på å 
få belyst organisasjonenes kunnskap om og tilfredshet med ulike sider ved FFOs virksomhet. 
Resultatet av denne undersøkelsen frembragte naturlig nok nye spørsmål som blant annet har vært 
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stilt i dialogmøtene med organisasjonene og fylkene i det videre arbeidet med 
strategiutviklingsprosessen.

Det vi ønsket å kartlegge var i første rekke medlemsorganisasjonenes oppfatning av FFOs politiske 
arbeid, FFOs ulike tilbud overfor organisasjonene og hva som er viktig for medlemsorganisasjonene 
ved å stå tilsluttet FFO.

Oppsummering av kartleggingsarbeidet
Resultatet av kartleggingsundersøkelsene, dybdeintervju, workshops og andre møter har avdekket en 
rekke ulike oppfatninger om FFO og behov innenfor paraplyen. Mange av tilbakemeldingene går i 
samme retning, men naturlig nok vil noen av medlemsorganisasjonenes behov på noen områder gå i 
ulike retninger. Det er også pekt på en rekke områder hvor organisasjonene mener at FFO har et 
forbedringspotensial, noe som vil bli utdypet nærmere. Men først vil vi peke på hva 
spørreundersøkelsen viser om hvilke oppfatninger de har av FFO som paraplyorganisasjon. I 
forlengelsen av undersøkelsen er det blitt trukket konklusjoner som er lagt til grunn for 
strategiutformingen.

Spørreundersøkelsene
Undersøkelsen som er sendt til alle organisasjonene og fylkes-FFO danner i overveiende grad basis 
for den situasjonsforståelsen som strategiarbeidet bygger på. I undersøkelsen stilte vi en rekke 
spørsmål for å måle kjennskap til, aktualitet, opplevelse av og tilfredshet knyttet til ulike områder 
som: 

- FFOs tilrettelegging og service 
- møteplasser
- medlemskap i FFO
- samarbeidsarenaer 
- organisering
- informasjon 
- brukermedvirkning 

Svarene vi får gjennom undersøkelsen har gitt inntrykk av at organisasjonene er relativt godt fornøyd 
med FFO slik det fungerer i dag. Men vi registrerer også at det er noen ulikheter i oppfatningen. På 
det generelle spørsmålet om hvorvidt de opplever tilfredshet med FFO og om FFO gjør en god jobb, 
er det en tendens til at de små er mest fornøyde mens de store er noe mer kritiske.

Vi registrerer samtidig at engasjementet om FFO ikke er så stort som vi kunne ønske, og at kjennskap 
til hele eller deler av vår virksomhet, etter vår mening, burde vært høyere hos de som ble spurt. 
Besvarelsene fra de store organisasjonene viste lite kjennskap til FFOs virksomhet, noe som er 
betenkelig og verd å merke seg. For de største organisasjonenes del kan imidlertid en forklaring være 
at de som har besvart undersøkelsen, det vil si organisasjonenes leder og generalsekretær, ikke er de 
som tar hånd om de fagområdene, eller de delene av virksomheten som spørsmålene dreide seg om. 

At ca. halvparten av de små organisasjonene ikke besvarte undersøkelsen kan være en indikasjon på 
manglende engasjement, men det kan også skyldes manglende kapasitet.

Alt i alt ga svarene oss nye spørsmål, og spesielt på to områder merket vi oss at det var en del sprik i 
besvarelsene. Det er de områdene vi har kalt «støttefunksjoner innenfor service eller 
politikkområdet» og «møteplasser, arenaer for samhandling». Det er åpenbart at begge områdene 
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har en forholdsvis stor verdi for medlemmene, og spesielt gjelder det for de ulike 
møteplassene/samhandlingsarenaene. Disse temaene har derfor blitt problematisert i den videre 
dialogen med organisasjonene. 

Et spørsmål i undersøkelsen var også rettet mot tanken på et fremtidig FFO og i hvilken grad de ulike 
interessepolitiske områdene1 vi arbeider innenfor er viktige. Fordi vi ikke ba respondentene om å 
prioritere svarene, ble resultatet deretter -  det vil si; ja takk til alt. Hvis svarene sorteres ut fra 
organisasjonsstørrelse, det vil si sortert på små, mellomstore og store organisasjoner, så ser vi noen 
forskjeller, selv om de ikke er særlig store. Områder som «bistand…» og «mobbing..»  scorer noe 
lavere hos de store organisasjonene. Disse områdene oppfattes som litt viktig eller viktig, men altså 
ikke «svært viktig», som var realiteten for de andre interessepolitiske områdene som det ble spurt 
om.  

Det er stor enighet om at FFOs rettighetssenteret har en helt sentral plass i FFO, både blant 
organisasjonene og blant deres medlemmer. 

Ulike interesser og behov innen fellesskapet
I kommentarfeltene i spørreundersøkelsen, og i vår dialog med medlemsorganisasjonene, har det 
fremkommet synspunkter på hvordan FFO balanserer sitt engasjement innenfor ulike 
interessepolitiske områder, blant annet:

- Helse (herunder rehabilitering/habilitering) kontra sansetap og universell utforming.
- Barn kontra voksne.
- Somatikk kontra psykiatri.

Enkelte organisasjoner mener at FFO ikke har et tilstrekkelig fokus og bør ta et større ansvar for 
deres medlemmers utfordringer. 

Det er et velkjent dilemma at det eksisterer ulike interesser blant medlemsorganisasjonene, noe som 
kommer til uttrykk gjennom ulike oppfatninger om hvor FFO skal ha sitt fokus. I prosessen vi har vært 
gjennom har disse oppfatningene blitt etterlyst, løftet frem og synliggjort for å kunne vurdere i 
hvilken grad dette skal få innvirkning på strategien. Å legge til rette for at ulike interesser og behov 
skal få mulighet til å spilles inn og bli ivaretatt, blir av mange pekt på som en organisatorisk 
utfordring, og som best løses ved å tilrettelegge for ulike arenaer eller fora hvor dette kan skje. Sett i 
sammenheng med det som er beskrevet i forrige punkt, så vil møteplasser og arenaer for 
samhandling komme til å spille en sentral rolle i den fremtidige strategien for FFO. 

Prioriteringer og oppgavefordeling
Med utgangspunkt i at FFO skal være en paraply for alle medlemsorganisasjonene, og en 
organisasjon som alle skal oppleve at de har noe igjen for å være medlem av, er det sentrale 
spørsmålet hvordan det i størst mulig grad skal kunne gjøres. Med begrensede ressurser må det 
prioriteres. 

En del av løsningen på prioriteringsutfordringen er å finne en balanse mellom hva som skal være 
FFOs oppgaver og hva som skal være medlemsorganisasjonenes. Det er en allmenn oppfatning blant 
medlemmene at FFOs ansvar, i første rekke, er å jobbe med de store, felles interessepolitiske sakene. 

1 Helse, e-helse, arbeid, levekår, utdanning, oppvekst, rehabilitering/habilitering, kommunale tjenester, universell 
utforming, FN-konvensjonen, sjeldne diagnoser, brukermedvirkning, internasjonalt arbeid/bistand, hatkriminalitet, 
rammevilkår for organisasjonene, forskning.

Confidential, Arntzen, Marianne, 2017-11-15 10:49:37 (UTC+0100)



S i d e  | 6

En del interessepolitiske områder oppleves som medlemsorganisasjonenes eget ansvar. De større 
organisasjonene har også ressurser slik at de i stor grad vil kunne ta seg av sine spesielle 
interesseområder, noe de også gjør. 

Det er samtidig et behov for å kunne trekke på hverandres ressurser og kompetanse for dels å kunne 
jobbe med egne interessepolitiske saker, og dels gå sammen om saker som flere av organisasjonene 
har et interessefellesskap rundt. FFO nasjonalt er også avhengig av et tett samarbeid med 
organisasjonene om de større sakene som er av felles interesse for å kunne utvikle aktuell politikk på 
områdene. 

For å kunne få til et bedre samarbeid om felles saker, har vi fått innspill og forslag fra flere. 
Konklusjonen går ut på å legge til rette for ulike samhandlingsarenaer og fleksible arbeidsformer, 
tilpasset den aktuelle situasjonen her og nå, eller mer langsiktige interessepolitiske saker.  Dette vil 
bli nærmere konkretisert under kapittel Innsatsområdene i strategiplanen. Vi ser for øvrig at det vi 
her har pekt på til en viss grad allerede skjer. Et eksempel som blir fremholdt er arbeidet med 
statsbudsjettet i 2017, og det samarbeidet som fant sted i forlengelsen av dette. 

FFO som organisasjon, nasjonalt og lokalt
Resultatet av undersøkelsene, dialogen med medlemsorganisasjonene og også sekretariatets egne 
erfaringer tilsier at det er behov for å få mer velfungerende fylkeslag. Mens medlemsorganisasjonene 
rapporterer om tilfredshet med FFOs nasjonale ledd, er ikke tilbakemeldingene den samme med 
hensyn til fylkene. Her er det store sprik i tilbakemeldingene, noe som sannsynligvis skyldes at 
erfaringene med de ulike fylkeslagene og virksomheten i fylkene varierer. 

Mange fylkeslag fungerer bra, men det kommer tydelig frem at det er forbedringspotensial. Dette 
gjelder både driftsmessige forhold, samarbeid, struktur og styring mellom FFOs ulike ledd. Vi er 
avhengig av et upåklagelig omdømme i alle ledd. Dette er et arbeid som får mye oppmerksomhet 
fremover.  

Nasjonal ansettelse av fylkessekretærene
Parallelt med strategiarbeidet har det vært arbeidet for at fylkessekretærene skal være nasjonalt 
ansatt pr. 1.1.2018, slik kongressvedtaket i 2015 fastslår.  Foruten å skape mer forutsigbarhet for 
fylkessekretærene og frita fylkesstyrene for arbeidsgiveransvar, vil det ved nasjonal ansettelse være 
noen klare forventninger. Det vil føre til en tettere dialog og samarbeid mellom nasjonalt og lokalt 
nivå, om politikk, prioriteringer og administrative oppgaver. 

Det store flertallet av fylkesledere og fylkessekretærer er positive til en nasjonal ansettelse av 
fylkessekretærene. De ser for seg at mindre tid vil gå med til administrasjon og at «det vil frigjøre tid 
til å drive med politikk», som det er sagt fra fylkesstyrene. 

Aller viktigst, sett opp mot strategien, blir at nasjonal ansettelse vil knytte fylkessekretærene tettere 
på det interessepolitiske arbeidet, og de vil i økende grad forventes å gjøre bruk av de ressursene 
som finnes nasjonalt. Det har også vært pekt på at de samarbeidsarenaene for organisasjonene som 
etterlyses nasjonalt også vil kunne gjøres aktuelle lokalt, og at fylkessekretærene får en rolle i å 
kunne tilrettelegge for det.

Organisatoriske rammer og endringsmuligheter
Det har vært nødvendig å stille spørsmål om den organiseringen FFO i dag, har med et nasjonalt FFO, 
fylkes-FFO i hvert fylke og kommune-FFO i noe over ti prosent av landets kommuner, er 
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hensiktsmessig i et fremtidig FFO. Dette spørsmålet må sees i sammenheng med den strukturendring 
som er i gang, og som medfører endringer i samfunnets styringsstruktur på fylkes- og kommunenivå. 

Regionalisering, kommunesammenslåing
Regionalisering og sammenslåing av fylker er et aktuelt tema på grunn av hvordan FFO er organisert. 
Sammenslåing av kommuner er også av betydning, spesielt fordi kommunene har fått et større 
ansvar for helsetjenestene gjennom samhandlingsreformen og fordi mange spørsmål og oppgaver 
knyttet til brukermedvirkning kommer fra kommunene.

Det foreligger i dag et forslag om at landets 19 fylker skal bli 11. Denne prosessen har allerede startet 
med sammenslåing av trøndelagsfylkene. Hvordan resultatet på sikt vil bli vet vi ikke, men 
sammenslåing av fylker vil føre til spørsmål om sammenslåing av våre fylkeskontor. Vi vil anse det 
som naturlig at vår organisering gjenspeiler styringsstrukturen i samfunnet for øvrig. Men det er 
enkelte som hevder at vi må se på hva våre medlemsorganisasjoner velger å gjøre, og at disse vil 
kunne ende opp med andre løsninger.

En omorganisering av den fremtidige spesialisthelsetjenesten er ikke spesielt sannsynlig. Kvinnsland-
utvalget, som ganske nylig avleverte sin innstilling om organisering og styring av 
spesialisthelsetjenesten, foreslår å beholde dagens regioninndeling. Dersom dette blir resultatet av 
den videre behandlingen, vil det ikke få noen betydning for hvordan vi tenker med hensyn til 
samarbeid mellom fylkene.

Hva som vil komme til å skje på kommunalt nivå er, for våre grupper av vel så stor betydning som det 
som skjer innenfor spesialisthelsetjenesten. Primærhelsemeldingen2, som ble presentert i fjor, 
beskriver planer for en total omorganisering av primærhelsetjenesten i kommunene, og vil få stor 
innvirkning på tilbudet til kronikergruppene og for personer med sammensatte behov. Dette er 
grupper som utgjør en betydelig del av FFOs medlemsmasse, og det er avgjørende at dette tilbudet 
blir organisert slik at det vil utgjøre et godt tilbud til brukergruppene.  

Hva som vil komme til å bli fylkes-FFOs oppgaver i fremtiden, vil også være styrende for hvordan vi 
tenker en fremtidig organisering. Vi ser for eksempel at en betydelig oppgave er knyttet til arbeidet 
med brukermedvirkning, det vil si rekruttering, opplæring og oppfølging. Det aller meste av disse 
oppgavene er knyttet til instanser og fora på regionalt og lokalt nivå. Til nå har brukermedvirkning i 
kommunene vært prioritert ned fordi det ikke er et tilstrekkelig antall brukere som kan representere 
FFO på kommunalt nivå. I og med de endringene i helsetjenestetilbudet vi nå ser at vil komme i 
kommunene, vil vi kanskje måtte tenke annerledes. Nærhet til kommunene blir et viktig hensyn når 
fremtidig organisering skal besluttes. 

 

2 Stortingsmelding 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet
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FFOs tjenestetilbud, service og kompetanse
Administrasjon, drift og styrearbeid
Det er store forskjeller i hva medlemsorganisasjonene ønsker at FFOs sekretariat skal kunne tilby av 
tjenestetilbud, service og kompetanse. De mindre organisasjonene har uttrykt behov for kurs og 
veiledning knyttet til organisasjonsutvikling, -drift og styrearbeid. De har også ytret ønske om hjelp 
fra en tredjepart til å løse konflikter, eller hjelp til praktiske oppgaver av ulik art. Det er allerede en 
viss praksis i FFOs sekretariat for å bistå organisasjonene i slike situasjoner. Organisasjonene har en 
forventning om at sekretariatet tar seg av slike oppgaver til tross for at dette ikke er en uttalt 
arbeidsoppgave for sekretariatet. Siden det ikke er uttrykt spesielt at dette er noe sekretariatet skal 
gjøre, så har det skjedd at forespørsler om bistand ikke har blitt møtt slik organisasjonene har 
forventninger om, noe som har kommet til uttrykk som misnøye med FFO. Denne misnøyen, selv om 
den er basert på enkeltepisoder, gjenspeiles også i besvarelsen på kartleggingsundersøkelsen som er 
gjort blant medlemsorganisasjonene.

Flere organisasjoner har etterlyst kompetanse på dataløsninger, både på utstyrs- og 
programvaresiden. Det samme gjelder bistand i forbindelse med søknader om prosjektmidler. Så 
langt det er mulig har sekretariatet bistått med veiledning på sistnevnte område. Det er også 
fremkommet ønsker om å fremforhandle avtaler for å oppnå gunstige betingelser på varer og 
tjenester i likhet med det vi har gjort på hotellområdet. 

FFO i fylkene ønsker, i likhet med en del av de små organisasjonene, at FFOs sekretariat skal tilby kurs 
og veiledning i organisasjonskunnskap og styrearbeid. Noen uttrykker også behov for hjelp når det 
oppstår situasjoner som de selv ikke klarer å løse. Det er en praksis i sekretariatet i dag for å bidra til 
løsning når vi blir spurt. 

Kompetanse på politikkområdet
De store medlemsorganisasjonene, og til en viss grad de mellomstore, har andre ønsker og behov 
enn de mindre organisasjonene. Disse går i retning av FFOs sekretariat som et ressurssenter på det 
interessepolitiske området hvor organisasjonene kan samarbeide om politikkutforming, eller som et 
kompetansesenter hvor organisasjonene kan få oppdatert informasjon om spørsmål på våre 
områder. De ser for seg et sekretariat som i større grad kan samordne den politiske innsatsen og 
gjennom det få en større slagkraft overfor myndighetene enn hva enkeltorganisasjonene kan få til. 
Noen av de største organisasjonene har gitt uttrykk for at det er den primære årsaken til 
medlemskap i FFO, og vi mener at det er all grunn til å prioritere dette arbeidet. 

Et eksempel på et slikt vellykket samarbeid som organisasjonene har vist til, var FFOs statsbudsjett-
konferanse i 2016. Selve budsjettkonferansen ble avviklet på samme måte som i tidligere år, men det 
var samarbeidet som fulgte i forlengelsen av konferansen, og den felles innsatsen som 
organisasjonene sto for rundt et felles standpunkt om at diagnoselisten for gratis fysioterapi måtte 
bestå. Organisasjonene kom frem til et felles standpunkt slik at vi talte med én stemme overfor 
Stortinget.  Samarbeidet om opptrappingsplanen for habilitering/rehabilitering var en videreføring av 
den politiske innsatsen rundt diagnoselisten.  Det resulterte i en rapport fra en arbeidsgruppe som, 
når denne er klar, skal sendes til Helsedirektoratet. Dette viser behovet for felles innsats i 
dagsaktuelle saker for å oppnå den slagkraften som gjør at det blir lagt merke til og får en virkning.

Et annet eksempel, i dette tilfellet på et mer varig samarbeid, er kompetansenettverket for skole og 
oppvekst. Som navnet sier er det et nettverk bestående av medlemsorganisasjoner med interesser 
innenfor oppvekst- og utdanningsfeltet. 
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For å styrke arbeidet på det interessepolitiske feltet og tilrettelegge for dette arbeidet vil det være 
nødvendig med et sterkt fokus på arenaer for samarbeid, nettverk og møteplasser for 
organisasjonene, i likhet med det som eksemplene over viser til. Derfor er dette fokuset løftet opp 
som et eget strategisk innsatsområde og beskrives nærmere under kapittelet Strategiske 
innsatsområder i siste kapittel i dette dokumentet

Rettighetssenteret
Det er stor enighet blant medlemsorganisasjonene om at FFOs rettighetssenter er svært viktig, både 
for enkeltmedlemmer og for organisasjonene. Rettighetssenteret er et lavterskeltilbud som tilbyr 
gratis rettshjelp til våre grupper på telefon og e-post. De forklarer regelverk og gir råd, og tjenesten 
er ment å skulle gi hjelp til selvhjelp.

Gjennom de siste ti årene har det vært 1200 - 1400 henvendelser i året. De fleste sakene i 2016 
hadde tilknytning til trygd og NAV. Oppvekst og utdanning er det neste området på listen over saker 
det knyttes spørsmål til. 

Henvendelser fra enkeltmennesker til Rettighetssenteret, der de beskriver sine problemer i møtet 
med det offentlige, bidrar til å samle kunnskap om hvilke utfordringer som møter personer som lever 
med funksjonshemming og kronisk sykdom, eller som pårørende. Disse erfaringene er også svært 
verdifull for å avdekke mangler og svakheter i forvaltningen og tjenesteapparatet, og dermed utvikle 
FFOs politikk på ulike områder. 

FFOs informasjons- og kommunikasjonskanaler 
På bakgrunn av innspill og kommentarer som har kommet til uttrykk i dialog med FFOs 
medlemsorganisasjoner, er det to områder som har sammenheng med FFOs informasjons- og 
kommunikasjonsarbeid, der FFO bør bli bedre. Det ene gjelder synlighet i media, og det andre er 
folks manglende kunnskap om hva FFO står for. Begge disse områdene har sammenheng med 
informasjon, som er ment å nå bredt ut til befolkningen. 

FFO benytter i dag et bredt spekter av informasjonskanaler og plattformer inn imot ulike aktører. Det 
som blir lagt merke til, og som er bakgrunnen for tilbakemeldingene fra organisasjonene, er i første 
rekke den informasjonen og de innspill som er en del av den politiske debatten og det offentlige 
ordskiftet. Her ønsker organisasjonene en større grad av synlighet fra FFOs side.  

Det er uttalt at FFO bør være den organisasjonen som mediene henvender seg til nå de ønsker 
kommentarer eller innspill på saker som har betydning for funksjonshemmede, kronisk syke og deres 
pårørende. En måte å møte denne utfordringen på er å være aktiv i den til enhver tid aktuelle 
debatten - å kunne presentere synspunkter på saker som mediene har oppmerksomheten sin på. 
Redaksjonene i de ulike mediene synes å være mer mottakelige for innspill på saker som allerede er i 
nyhetsbildet enn om vi forsøker å skape egne saker.  

Kjennskap til og verdien av informasjonskanalene
I spørreundersøkelsen som ble gjennomført blant organisasjonene ble det stilt spørsmål ved to 
kategorier informasjon. Det ene er nettbaserte kommunikasjonskanaler, og det andre er 
publikasjoner. De nettbaserte kanalene er FFOs nettside, e-post, Facebook, Twitter og YouTube. 
Informasjonsverdien angis å være størst for e-post og nesten like stor for FFOs nettside. Deretter 
følger Facebook, YouTube og Twitter. De to sistnevnte ansees å ha lav informasjonsverdi. E-post som 
stiles direkte til organisasjonene er kun ment som informasjonskanal til dem informasjonen er ment 
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for, mens de øvrige informasjonskanalene retter seg like mye mot allmenheten. Spørsmålet skiller 
imidlertid ikke mellom hvem man tenker at informasjonsverdien skal være for, men det er grunn til å 
anta at man her har besvart spørsmålet med utgangspunkt i seg selv. 

Vi bør merke oss at undersøkelsen det refereres til ble gjennomført i juni 2016. Aktiviteten på FFOs 
facebookside og twitterkonto indikerer at disse informasjonskanalene er blitt langt viktigere, og at 
bildet fra undersøkelsen ikke nødvendigvis gjenspeiler dagens situasjon. Avviket mellom resultatet av 
undersøkelsen og den aktiviteten som vi nå registrerer, kan i tillegg skyldes at de personene som har 
besvart undersøkelsen ikke er de samme som besøker disse kanalene. En annen årsak til økt 
oppmerksomhet om disse kanalene kan være at aktualitet og kvalitet på de sakene som blir 
presentert har økt.

Kjennskap til FFOs publikasjoner, som politiske notater, Alternativ rapport til FN-komiteen3, FFOs 
program, vedtekter, årsberetning og veiledningsmateriell, er gjenstand for spørsmål i 
spørreundersøkelsen. Et flertall av de som har svart på undersøkelsen oppgir at de har god kjennskap 
til disse. Spredningen i svarene er imidlertid stor, og det er ingen klar indikasjon på at dette er 
avhengig av organisasjonsstørrelse. Derfor kan det være grunnlag for å i større grad markedsføre en 
del av disse publikasjonene, spesielt fordi det fra flere hold blir fremhevet at for eksempel politiske 
notater er verdifull lesning som gir organisasjonene innsikt og forståelse for politikken på de ulike 
områdene.

Det politiske budskapet
Informasjonsarbeidet må sees i sammenheng med politikkutformingen. Hvis ikke FFOs politikk når ut, 
vil den ikke ha noen betydning eller gjøre noen forskjell for våre grupper. Skal FFO være det ledende 
talerør for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende, hjelper det lite at det utarbeides 
politikk på de ulike områdene dersom den ikke når ut. Vi risikerer å bruke energi og krefter på et 
arbeid som ikke får noen effekt. Vi må benyttes strategier som tar hensyn til de målgruppene som 
det er viktig å nå, tidspunkt for når informasjonen skal ut, hvilket format vi skal benytte og hva 
innholdet skal være. Virkemidlene må være tilpasset målgruppen enten det er politikeren, den som 
er satt til å utøve tjenesten overfor brukergruppene, eller publikum generelt.

FFO som merkevare
Som allerede nevnt så er det, etter påtrykk fra medlemsorganisasjonene, nødvendig at FFO blir lagt 
merke til og gjenkjent som den organisasjonen som taler funksjonshemmedes og kronisk sykes sak. 
Vi ser for oss at det vil være en prosess som tar tid og vi kan tenke oss ulike måter å tenke på for å få 
dette til. En mulig strategi er å tenke mest mulig synlighet på flest mulig plattformer, det vil si å gå 
bredt ut i den hensikt at målgruppene vil fange opp informasjonen vi ønsker å nå ut med, når det 
oppstår en situasjon som gjør dem mottagelige for informasjonen. En annen strategi er å ha en 
bevisst holdning til hvilke prioriteringer vi gjør og som har den største gevinsten opp imot kostnaden 
som arbeidet medfører. 

Vi snakker om å bygge FFO som en merkevare og som symbol på den kraften som ligger i våre 82 
medlemsorganisasjoner. Det handler om et langsiktig arbeid som like mye gjelder FFO lokalt som 
nasjonalt. 

Det er en utfordrende oppgave å få oppmerksomhet i landsdekkende media. Det kan imidlertid synes 
som om dette er noe enklere å få dette til i lokale informasjonskanaler, som for eksempel lokalaviser. 
Det organisasjonsmessige samarbeidet mellom FFO nasjonalt og lokalt, som vi forutsetter at skal 

3 Alternativ rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
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utvikles gjennom strategien, må også omfatte informasjons- og kommunikasjonsarbeidet, ikke minst 
for å utnytte det potensialet som finnes i kontakten mellom FFOs lokallag og lokale medier.

Informasjon gjennom brukermedvirkning
Den store gruppen brukermedvirkere, som representerer FFO i ulike fora og på ulike arenaer, vil 
kunne ha en stor påvirkningskraft når det gjelder å spre kunnskap og forståelse for hva FFO er og hva 
vi står for. Det muligheten bør vi være bevisst på å utnytte. Dette vil bli nærmere utdypet i neste 
kapittel.

Brukermedvirkning 
FFOs rolle og brukermedvirkningens betydning
Alle organisasjonene som har respondert på kartleggingsundersøkelsen og som vi har hatt dialog 
med i prosjektet, har pekt på arbeidet med brukermedvirkning som et svært viktig område og ett av 
de områdene som det må satset mest på i strategien. Grunnen til at det blir sett på som såpass viktig 
er fordi det gir direkte og indirekte innflytelse på hvordan politikken utformes og tjenestene 
tilrettelegges for funksjonshemmede og kronisk syke. Erfaring viser at der hvor de får til et godt 
samspill mellom brukermedvirkere og tjenesteapparatet, fører det til at tjenestene blir bedre og 
brukerne får bedre tjenester og et bedre tilrettelagt miljø.

FFO får henvendelser med ønsker om forslag til brukerrepresentanter fra alle instanser innenfor 
forvaltningen og tjenesteapparatet. FFO er også den organisasjonen som har desidert flest 
oppnevnte brukerrepresentanter i de ulike organer som omfattes av ordningen med 
brukerrepresentasjon i forvaltningen og tjenesteapparatet, det vil blant annet si NAV lokalt og i 
fylket, helseforetak, regionale brukerutvalg (spesialisthelsetjenesten) og kommunale og 
fylkeskommunale råd.  I tillegg blir det rekruttert brukerrepresentanter til en rekke tidsavgrensede 
prosjekter hvor det er et krav eller et sterkt ønske om brukermedvirkning.

Antallet brukerrepresentanter i dag, som er oppnevnt eller foreslått av FFO, er forsiktig anslått til 
mellom 1600 og 2000 personer. (Bare FFO Buskerud har ca. 200 brukerrepresentanter i ulike organer 
og fora.) Vi regner med at det fra FFO til enhver tid trengs minimum 3000 brukerrepresentanter for å 
fylle behovet. 

Brukerne, som representerer FFO i ulike fora og utvalg, vil være FFOs ansikt utad. De vil være FFOs 
ambassadører og vil bidra sterkt til FFOs renommé. Gode brukermedvirkere som kan representere 
bredden i våre organisasjoner er av stor betydning. God brukermedvirkning bidrar til godt 
omdømme.  

Hvordan dette bildet ser ut, hvordan det blir håndtert og forsøkt løst, har det vært for lite samlet 
kunnskap om. Derfor gjennomførte vi høsten 2016 en kartleggingsundersøkelse i fylkene som tok 
sikte på å belyse alle forhold ved dagens praksis.

Dagens praksis, hva kartleggingen viser
Når satsningen på brukermedvirkning presiseres som så viktig, så må det, i tillegg til de positive 
virkningene brukermedvirkning vil kunne gi, sees i lys av de store svakheter i hvordan arbeidet drives 
i dag, og som det rapporteres om fra organisasjonene. Kartleggingsundersøkelsen skulle bidra til å gi 
et bilde av situasjonen omkring brukermedvirkningsarbeidet slik den foreligger i fylker og kommuner. 
Det ble spurt om i hvilke fora det er brukermedvirkere og omfanget av brukermedvirkning, hvordan 
rekruttering og utvelgelse av representanter foregår, i hvilke fora og i hvilken grad 
brukermedvirkning honoreres, hvem som har ansvar for opplæring og hvordan det foregår, og hvem 
som tar ansvar for oppfølging. 
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De som har besvart undersøkelsen er fylkessekretærene. Sammen med muntlige tilbakemeldinger fra 
fylkessekretærer, når vi har kontaktet dem i forlengelsen av undersøkelsen, ser vi følgende:

- Det er store variasjoner mellom fylkene i hvilken grad brukermedvirkningsarbeidet blir vektlagt. 
- Mange fylker har en stor portefølje av institusjoner/organer som ønsker brukermedvirkning.
- Det er vanskelig å rekruttere brukere, spesielt til fora og arenaer som utelukkende baseres på 

frivillighet, det vil si at brukerrepresentantene ikke honoreres. 
- Brukermedvirkning på kommunenivå nedprioriteres med unntak av der det er kommune-FFO. 
- I mange tilfeller henvender ikke kommunene seg til FFO i fylket, men rekrutterer selv 

brukerrepresentanter. Det skjer også der FFO i fylket ikke har klart å rekruttere representanter. 
- Arbeidet med rekruttering, opplæring og oppfølging tar mye tid og krever store ressurser ved 

fylkeskontorene. 
- Spredningen mellom organisasjonene på brukerrepresentantene synes å være god i de fleste 

fylker.
- Det er mange eksempler på uklarheter med hensyn til brukerrollen og de forventningene som 

brukerrepresentantene blir møtt med. Det er også uklare oppfatninger fra den instans som har 
invitert brukermedvirkere om hva slags rolle brukerne skal ha, og dermed uklare forventninger 
som brukeren blir møtt med.

- Av brukerrepresentanter kreves at de har god kunnskap om det forumet eller den arena de er 
representant i. Vi ser at dette ofte svikter og at dette er med på å skape rolleforvirring.

- Det er retningslinjer for hvordan utvelgelse skal skje. Etter oppfordring fra FFO lokalt foreslår 
organisasjonene brukerrepresentanter som FFO så innstiller til de ulike organer eller fora. Dette 
skjer ofte uten at de kjenner representanten eller har noen måte å sikre at representanten egner 
seg for rollen.

- Det er eksempler på at brukerrepresentanten ikke representerer bredden i FFOs organisasjoner, 
men avgrenser sin rolle til å gjelde det som angår hans eller hennes egen organisasjon.  

- Ansvar for opplæring er ulik avhengig av hvilket organ/utvalg det er snakk om. Dette varierer 
også i noen grad mellom fylker. Finansiering av opplæring skjer i stor utstrekning av 
institusjonen/organet hvor brukerrepresentasjonen skjer.

- De fleste fylker har en form for program for oppfølging som innebærer samlinger, men det er 
store variasjoner både med hensyn til varighet og hyppighet, og hvorvidt programmet blir fulgt.

- Tilbakemelding fra de organer eller fora hvor FFO har brukermedvirkere er tilfeldige, men 
oppleves som svært viktige i arbeidet med å forbedre arbeidet med hvordan brukerne velges ut 
og hvordan opplærings- og oppfølgingsarbeidet skal foregå.

Erfaringene fra undersøkelsen, samtaler med fylkessekretærene og diskusjonene på 
regionkonferansene der resultatet av undersøkelsen ble presentert, viser en del svakheter og 
mangler i arbeidet med brukermedvirkning. Noen fylker har vektlagt dette arbeidet og fått gode 
resultater, men vi har et forbedringspotensial både når det gjelder oppnevning, opplæring og 
oppfølging. Dette blir et viktig område å jobbe med fremover. 

Forslag til tiltak
Uten at vi i strategien vil peke på konkrete tiltak som bør iverksettes, så vil vi likevel i dette 
bakgrunnsdokumentet nevne det viktigste av det som ble foreslått av styremedlemmer og 
fylkessekretærer som har deltatt på regionkonferansene hvor rapporten ble presentert. 

Det ble foreslått at det utarbeides felles retningslinjer for utvelgelse av brukerrepresentanter. Ett av 
fylkene har i dag i sine retningslinjer at styremedlemmene ikke kan sitte i betalte verv som 
brukerrepresentanter.
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Det må i større grad motiveres til brukermedvirkning, ved å peke på viktigheten av arbeidet og 
fremheve at dette er en måte å bidra på som frivillig. Erfaringen er også at de lokale styrene ikke i 
tilstrekkelig grad informerer sine medlemsorganisasjoner om behovet. For å bøte på det har FFO 
enkelte steder gått ut i media for å mobilisere brukere. Det er generell oppfatning om at 
medlemsorganisasjonene nasjonalt bør opprioritere dette nødvendige og viktige arbeidet overfor 
sine lokalledd.

I dag er erfaringen at det benyttes ulike programmer for grunnopplæring. De fleste er enige om at 
det bør være et felles program, og at det programmet som er utarbeidet av Funkis og FFO er det som 
bør benyttes. Mange mener at kandidatene til verv som brukerrepresentant bør gjennomgå et 
program med grunnopplæring, noe som bør skje før de blir innstilt som brukerrepresentant fra FFO. 
Det vil i større grad sikre at vi får representanter som ivaretar rollen på en god måte og at uegnede 
kandidater lukes ut.  

I tillegg til grunnopplæring bør det utvikles flere programmer/temahefter som tar for seg hvert sitt 
virksomhetsområde: NAV, helsetjenesten, kommunale råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, utdanning (Statped), transportsektoren, forskning. Temaheftene bør inneholde 
konkret og nødvendig informasjon om de ulike virksomhetene. Dette er for eksempel informasjon 
om struktur, mandat, saksområder, forvaltningsnivå og sakstilfang. 

Det har blitt foreslått bruk av interaktive opplæringsprogram overfor brukermedvirkere. Å kunne 
gjennomføre brukeropplæring på nett vil være kostnadseffektivt, de slipper lange reiser, de kan ta 
kurset når det passer den enkelte, og de slipper eventuelt tap av lønn (for personer som er i jobb).  
Det er imidlertid delte meninger om hvorvidt dette er en god idé. En måte å unngå at personer som 
er uegnet i rollen som brukermedvirkere blir innstilt, kan være gjennom å oppleve hvordan 
personene fungerer i en opplæringssituasjon hvor de skal samhandle med andre mennesker. Idéen 
om å benytte interaktiv opplæring, etter at man har gjennomgått grunnleggende 
opplæringsprogram, vil kunne fungere som en mellomløsning.  I denne sammenhengen har det også 
vært foreslått bruk av Skype. 

En idé har vært å etablere et forum for kompetanseutvikling for fylkessekretærene om 
brukermedvirkning. Aktuelle temaer vil være samspill mellom FFOs fylkesledd og 
medlemsorganisasjonene, - hvordan bidra til at organisasjonenes lokalledd kan medvirke i 
rekrutteringen av frivillige, tydeliggjøre forventningene til rollen som brukerrepresentant, og ikke 
minst, vektlegging av rollen som FFOs representant. 

Noe av det vi har kartlagt og som viser at det eksisterer svært ulik praksis mellom fylkene, er arbeidet 
med oppfølging av brukerrepresentantene. Flere fylker har utarbeidet programmer for hvordan dette 
skal være, men i varierende grad blir programmene fulgt opp. Felles oppfølgingsprogram for 
brukerrepresentantene med mulighet for påbygningskurs innenfor de ulike sektorer har vært 
foreslått, gjerne slik at representanter i fra samme sektor får mulighet til å utveksle erfaringer. 

Som beskrevet tidligere så vil rollen som FFOs ambassadør være svært viktig når man representerer 
FFO som brukermedvirker. Derfor har det kommet forslag om at brukerrepresentantene blir holdt 
oppdatert på FFOs politikk på det område som de opererer på, og at de har en kanal inn til FFO for å 
kunne stille spørsmål om FFOs syn på ulike saker hvor de skal måtte ta stilling. 

De fleste fylkene har rutiner for rapportering fra brukerrepresentantene, men det skjer i liten 
utstrekning at rapportering skjer. Det blir heller ikke fulgt opp. I hvilken grad dette kravet om 
rapportering blir poengtert når brukerrepresentantene blir innstilt, er uklart, og vil dessuten variere 
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en del mellom fylkene. Et forslag går ut på at det utarbeides rapporteringsskjemaer for evaluering av 
egen rolle som brukermedvirker, og at det leveres rutinemessig rapport.

Nasjonal – lokal oppnevning
Til nå har det vært fokusert på oppnevning av brukerrepresentanter lokalt, det vil si i fylker, ut fra at 
det er der det store antallet brukerrepresentanter rekrutteres, innstilles og oppnevnes. Men det 
finnes i tillegg en del nasjonale arenaer hvor brukermedvirkning finner sted og hvor 
brukerrepresentantene innstilles av hovedstyret. Forskjellen er at disse personene nesten 
utelukkende er personer som vi har godt kjennskap til og som har eller har hatt sentrale tillitsverv. 
Det er en forventning om at de vil representere FFO på en god måte. Allikevel vil flere av de tiltakene 
som vil være aktuelle for fylkene også kunne gjelde for FFO nasjonalt. Det vil for eksempel gjelde 
bedre rutiner for rapportering og oppfølging. Vi har fått melding om at dette ikke fungerer godt nok. 

Brukermedvirkningsprosjekt
Under ferdigstillingen av dette bakgrunnsdokumentet er det søkt om og bevilget midler fra 
ExtraStiftelsen til et prosjekt om brukermedvirkning som går over tre år, med oppstart medio 
oktober. Det vil bli tilsatt en prosjektleder i full stilling, tilknyttet FFOs sekretariat. 

Organisatoriske og økonomiske rammebetingelsene
Rammebetingelsene som FFO må forholde seg til er, foruten de organisatoriske, av økonomisk art. 
Ressursene er begrenset og vil i stor grad være med på å styre det handlingsrommet vi har til 
rådighet. Strategien som her presenteres vil ikke bli satt inn i en budsjettmessig sammenheng. Det 
forutsettes at FFOs styre foretar prioriteringer i de fremtidige handlingsplanene med utgangspunkt i 
strategien, sett i forhold til de økonomiske rammene som til enhver tid finnes. 

Hvordan FFO er organisert og hvilke mulige organisatoriske endringer vi ser for oss, er beskrevet i 
foregående kapittel. 

Finansiering av fylkene og nasjonal tilsetting av fylkessekretærene
Et flertall av FFOs fylkeslag mottar i dag støtte i fra fylkeskommunene. Denne, sammen med støtten 
fra de regionale helseforetakene, utgjør finansieringsgrunnlaget for fylkene. Det er denne 
finansieringen som utgjør grunnlaget for lønn til fylkessekretærene. Støtten fra fylkeskommunene 
bevilges i de årlige budsjettene, og det er på ingen måte noen garanti for at støtten vil være lik fra år 
til år. Usikkerheten knyttet til denne finansieringsordningen vil ikke bli mindre ved en fremtidig 
regionalisering.

Hvordan nasjonal tilsetting av fylkessekretærene vil påvirke økonomien i FFO er noe usikkert, men 
beregninger viser at de årlige kostnader knyttet til kommunikasjon og reiser vil utgjøre opp imot kr. 
300 000. Det er også beregnet en hel stilling til ledelse og oppfølging. Det er forutsatt at fylkene selv 
skal finansiere de direkte kostnadene, som lønn til fylkessekretærene, sosiale kostnader og pensjon. 
Det samme gjelder utgifter i forbindelse med arbeidsplass, som kontor og kontorteknisk utstyr.

Strategi 
Det ligger ikke OU-prosjektets mandat å si noe om strategi på det økonomiske området eller på de 
inntektsmessige sidene ved FFOs drift. 

Arbeidet for bedrede rammevilkår
Samtidig som de organisatoriske og økonomiske rammebetingelsene vil være styrende for realisering 
av strategien, er disse en del at det interessepolitiske arbeidet i FFO: 
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- FFO skal påvirke politikkutforming og tilskuddsordninger for å sikre stabilitet og forutsigbarhet i 
tilskuddsordninger som har innflytelse på medlemsorganisasjonenes driftsvilkår.

Strategiplanen
Med bakgrunn i det store materialet som kartleggingen har resultert i og de diskusjonene som har 
vært i OU-prosjektets styringsgruppe, har vi kommet frem til at strategien skal rettes inn i mot seks 
innsatsområder. Hvert av innsatsområdene inneholder målsettinger som det vil være opp til 
hovedstyret å operasjonalisere og sørge for at den gjenspeiles i handlingsplaner. 

Det har vært reist spørsmål ved om strategien gir klare nok føringer for FFOs hovedstyre slik den er 
utformet. Vi mener at den gjør det gjennom de målene som er beskrevet, og tanken er at 
hovedstyrets handlingsrom innenfor strategien må balanseres opp imot hensynet til konkretiseringen 
i strategien. Strategien har et femårsperspektiv, og operasjonaliseringen vil kunne gjøres gjennom 
årlige handlingsplaner.

Innsatsområdene i planen
Politikkutforming og politisk påvirkning, som er det første innsatsområdet av de seks, vil gjenspeile 
det som våre medlemsorganisasjoner har uttalt at er FFOs viktigste oppgave. Men uten de øvrige 
innsatsområdene vil ikke dette kunne realiseres. Alle innsatsområdene må sees i sammenheng. Ingen 
kan sees isolert og målsettingene kan ikke realiseres fullt ut uten at man tar hensyn til de øvrige 
innsatsområdene.

Innsatsområde 1 - Politikkutforming og politisk påvirkning
 FFO skal være det ledende talerør på vegne av funksjonshemmede, kronisk syke og deres 

pårørende.
 FFO skal påvirke politikkutformingen på alle nivåer på de områdene i samfunnet som har 

betydning for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende.
 Politikken skal iverksettes slik at funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende kan 

leve aktive liv og delta i samfunnet på lik linje med andre.

Målrettet innsats på det politiske feltet er grunnlaget for FFOs eksistens. I samarbeid med 
medlemmene skal FFO utvikle politikk på de områdene som er av felles betydning for våre 
medlemmer.  Særinteresser som gjelder enkeltorganisasjoner er ikke FFOs oppgave å utrede. 
Samtidig skal FFO alene og sammen med medlemsorganisasjoner drive aktivt påvirkningsarbeid i 
de organer og på de arenaene der FFO er representert.  Gjennom aktiv bruk av media skal FFOs 
meninger ha betydning i samfunnsdebatten. 

Innsatsområde 2 - Brukermedvirkning
 Brukermedvirkningsarbeidet systematiseres, tilrettelegges og videreutvikles slik at FFO kan 

foreslå og følge opp brukerrepresentanter i alle relevante fora på alle nivåer av betydning for 
funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende.

 FFOs brukerrepresentanter i råd og utvalg skal formidle FFOs politikk og synspunkter som 
ivaretar hensynet til alle våre medlemsorganisasjoner.

I dag er det et ønske om brukermedvirkere innenfor en rekke områder og på ulike nivåer innen 
blant annet helse, utdanning, levekår, og forskning. Forventningen er at FFO til enhver tid må 
kunne stille med minimum 3000 kvalifiserte brukerrepresentanter. For å nå dit må vi styrke 
innsatsen på områdene rekruttering, opplæring, oppfølging og evaluering. Rapportering og 
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erfaringsinnhenting fra brukermedvirkningspraksis må følges opp og systematiseres med tanke 
på kvalifisering av brukerrepresentanter og utvikling av politikk på aktuelle områder. 

Brukermedvirkning er et felles anliggende hvor det påhviler medlemsorganisasjonen på alle nivå, 
et ansvar.

Samarbeidet med andre aktører innenfor tjenesteapparatet og forvaltningen som har interesser 
på feltet, må utvikles for best mulig utnyttelse av brukerrepresentantene og den institusjonen 
brukermedvirkning utgjør.

Innsatsområde 3 - Møteplasser – arenaer for samhandling
 FFO skal ha ulike arenaer og nettverk for samhandling, tilpasset de behovene som til enhver 

tid eksisterer innenfor fellesskapet.
 Møteplassene skal gi mulighet for kunnskaps- og erfaringsutveksling, politikkutforming og 

politisk påvirkning.

Gjennom tilrettelegging for et sterkere samarbeid mellom organisasjonene, vil FFO kunne 
utnytte det potensialet som finnes i medlemsorganisasjonene og FFOs sekretariat, på ulike 
områder. Det skal, i fellesskap, bidra til å utvikle FFOs politikk og styrke den politiske slagkraften. 
Nettverk og møteplasser for ulike interessegrupper opprettes utfra dagsaktuelle eller langsiktige 
behov, og/eller konkrete mål. Det kan inkludere eksterne aktører utenfor FFOs rekker når det er 
hensiktsmessig. 

Intensjonen er at ikke bare FFO, men også organisasjonene i stor grad skal kunne ta initiativ, 
bidra og til en viss grad ha et ansvar for organisering av dette arbeidet.

Innsatsområde 4 - Organisasjon, styring og ledelse 
 FFO skal fremstå som én samlet og samstemt organisasjon, med et godt omdømme i alle 

ledd. 
 Det skal skapes en organisasjonsstruktur og –kultur i FFO som bidrar til gjennomslag for FFOs 

politikk på alle nivåer i samfunnet. 
 Organisasjonen skal styrkes nasjonalt og lokalt gjennom å bygge på etiske prinsipper, med 

tydelig ledelse, tydelige vedtekter, felles retningslinjer og instrukser, samtidig som hensynet 
til balansen mellom frivillighet og profesjonalitet ivaretas.

FFO nasjonalt og lokalt skal samarbeide tett gjennom felles satsninger og løsninger. 

Det skal utarbeides årlige planer for virksomheten basert på FFOs program og de retningslinjer 
som strategien gir.

Gjennom styring og ledelse skal en sikre at FFO, på alle nivåer i organisasjonen, har et godt 
omdømme. Det vil kreve en profesjonalitet i gjennomføringen, samtidig som frivilligheten skal 
stimuleres og verdsettes. 

Det skal være et samsvar mellom myndighetenes forvaltningsnivåer og FFOs lokale organisering, 
for eksempel med tanke på fylkessammenslåing og regionalisering.

Innsatsområde 5 - Kommunikasjon og medier
 FFOs politikk skal være synlig nasjonalt og lokalt og få innflytelse på offentlige beslutninger.
 FFO skal være en enhetlig og gjenkjennbar merkevare for den politiske kraften som våre 

medlemsorganisasjoner representerer.
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 FFO skal være den foretrukne organisasjonen som mediene benytter når det gjelder 
spørsmål og kommentarer knyttet saker som gjelder funksjonshemmede, kronisk syke og 
deres pårørende.

Gjennom strategisk bruk av informasjon og medier skal FFOs politikk nå ut til beslutningstagere på 
alle nivåer, dvs. storting, forvaltning og tjenesteapparat.  FFO skal være talerør for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, kronisk sykdom og deres pårørende, og skal i den sammenheng være den 
organisasjonen det naturlig assosieres til. For pressen skal FFO være den foretrukne organisasjonen å 
ta kontakt med i spørsmål vedrørende de nevnte målgruppene. FFO skal også underbygge dette 
arbeidet med samarbeid med medlemsorganisasjoner og fylkeslag om innspill der det er naturlig. 
Mediearbeidet skal følges opp tett med strategisk bruk av sosiale medier. 

Innsatsområde 6 - Kunnskap og service
 FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som 

gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.
 FFO skal kunne levere kvalitativt god kunnskap innenfor våre politikkområder til våre 

medlemsorganisasjoner.
 FFO skal ha et tilbud om rådgivning i organisasjonsarbeid og om organisasjonenes rolle og 

ansvar i FFO.

Det skal satses videre på FFOs rettighetssenters rolle overfor våre organisasjoner og deres 
medlemmer. Rettighetssenterets kontakt med enkeltmennesker bidrar til å samle kunnskap om 
hvilke utfordringer som møter personer som lever med funksjonshemming og kronisk sykdom, 
eller som pårørende. Denne kunnskapen er verdifull i utviklingen av FFOs politikk. 

FFOs sekretariat skal være oppdatert på aktuell politikk og forskning innenfor våre medlemmers 
interesseområder, og legge til rette for at våre medlemsorganisasjoner kan nyttiggjøre seg 
kunnskapen. 

FFOs sekretariat skal legge til rette for rådgivning til medlemsorganisasjonene i 
organisasjonsutvikling, -drift og styrearbeid. Samtidig skal organisasjonene informeres om hva 
FFO kan tilby og hva som forventes av dem som medlemmer. 
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K17-009.01A FFOs organisasjon- og utviklingsprosess
c) Etiske retningslinjer for FFO

Innstilling: Kongressen godkjenner Etiske retningslinjer for FFO.

Redegjørelse: Som et ledd i organisasjonsutviklingsarbeidet i FFO har hovedstyret sett behovet 
for at FFO etablerer et sett med etiske retningslinjer som skal gjelde for ansatte og 
tillitsvalgte i alle FFOs organisasjonsledd.

Det vedlagte forslaget til etiske retningslinjer har vært behandlet og godkjent i 
hovedstyret og legges frem for kongressen for endelig godkjennelse.

I arbeidet med å lage etiske retningslinjer for organisasjonen har disse 
momentene vært vesentlige:

 FFO skal utøve sin virksomhet på en slik måte at organisasjonens omdømme 
ikke settes i fare, men derimot opprettholdes og bygges videre.

 FFO erkjenner at organisasjonsformen setter særlige krav til aktsomhet på 
dette området.

 FFO skal organiseres og drives på en slik måte at vi når som helst kan invitere 
offentlige myndigheter, medlemsorganisasjoner eller media til å granske våre 
aktiviteter.

 Etiske retningslinjer skal være et verktøy for å påvirke adferd og kultur i hele 
vår organisasjon.

 FFO kan ikke pålegge medlemsorganisasjonene å følge de etiske 
retningslinjene, men det er et ønske at retningslinjene kan være 
retningsgivende også for disse.

 Ved å etablere etiske retningslinjer vil man kunne ha et formelt grunnlag for å 
korrigere adferd når denne synes uforenlig med våre etiske prinsipper og 
spilleregler.

Etiske retningslinjer for FFO ligger vedlagt

Ordskifte:

Vedtak:
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1. Generelt
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisasjon for organisasjoner av 
mennesker med funksjonshemming og kronisk sykdom og deres pårørende. FFOs overordnede mål 
er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker med funksjonshemming og kronisk 
sykdom.

FFO skal utøve sin virksomhet slik at organisasjonens omdømme ivaretas og bygges videre opp. 
Offentlige myndigheter, media eller medlemsorganisasjonene skal når som helst kunne gis innsyn i 
våre aktiviteter. FFO arbeider med saker av stor betydning for medlemsorganisasjonene og 
samfunnet. For å lykkes må arbeid og opptreden være tuftet på en bevisst holdning til etikk og moral 
som gir troverdighet, tillit og respekt.

2. Omfang og ansvar
Disse retningslinjene gjelder for alle ansatte i FFO inklusive midlertidig ansatte og personer som 
utfører oppdrag på FFOs vegne, styremedlemmer og andre tillitsvalgte samt andre som 
representerer FFO i ulike sammenhenger (heretter kalt ”FFO-representanter”). De etiske 
retningslinjene gjelder også for alle organisasjonsledd i FFO-systemet som fylkes-FFO, kommune-FFO 
og samarbeidende FFOer.

FFOs medlemsorganisasjoner er gjennom medlemskapet en del av felleskapet og forpliktet av FFOs 
vedtekter i FFO-sammenheng. Det anbefales at FFOs etiske retningslinjer også kan være 
retningsgivende for FFOs medlemsorganisasjoner.

Generalsekretæren er ansvarlig for å gjøre de etiske retningslinjene tilgjengelige i organisasjonen og 
for veiledning i tolkning. Det påligger imidlertid alle som er omfattet av retningslinjene å gjøre seg 
kjent med dem og medvirke til at de blir fulgt. Styremedlemmer og ledere har et særlig ansvar for 
oppfølging av retningslinjene og skal fremstå som gode rollemodeller.

Retningslinjene er et uttrykk for FFOs grunnleggende syn på ansvarlig og etisk adferd. De er ikke 
uttømmende, og dekker ikke alle etiske problemstillinger som kan oppstå. Det kreves god 
dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig. Er det tvil skal 
overordnet eller FFO nasjonalt ved generalsekretæren kontaktes for veiledning.

Overtredelse av de etiske retningslinjene vil ikke bli tolerert, og kan – i tråd med relevante vedtekter 
og lovbestemmelser – føre til disiplinærtiltak, oppsigelse eller avskjed, alternativt ekskludering fra 
tillitsverv, eller til og med strafferettslig forfølging.

Om det skulle oppstå en uheldig praksis eller uregelmessighet innad i FFO, er FFO forpliktet til å 
foreta nødvendige korreksjoner og iverksette tiltak for å unngå gjentagelse.

3. Personlig adferd

3.1 Likeverdighet og diskriminering
FFO erkjenner og verdsetter at alle mennesker er unike og verdifulle og skal respekteres for sine 
individuelle evner. FFO aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av 
kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, 
funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning.
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FFO erkjenner videre et spesielt ansvar for å ta hensyn til ulike funksjonsnedsettelser og/eller kronisk 
sykdom.

Alle FFO-representanter har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. FFO har nulltoleranse for 
mobbing.

3.2 Seksuell trakassering
FFO har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep. Alle FFO-representanter skal behandle 
andre med respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan 
oppleves som seksuelt krenkende. 

3.3 Rusmidler
Man skal være forsiktig i sin omgang med og servering av alkohol, og ikke være påvirket av alkohol 
eller andre rusmidler i arbeid eller under utøvelse av tillitsverv i FFO. Det skal tas hensyn til kolleger 
som av ulike grunner ikke drikker alkohol.

3.4 Konfidensialitet
Taushetsplikt reguleres av lov og skriftlig avtale (eks. ansettelseskontrakt). FFO-representanter skal 
behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet også når man ikke er pålagt taushetsplikt, 
samt være varsom med å diskutere indre anliggender i FFO under slike forhold at diskusjonen kan 
overhøres av uvedkommende.

3.5 Forvaltning av verdier
FFOs økonomiske midler er i hovedsak basert på bevilgninger og støtte fra offentlige myndigheter. 
Alle FFO-representanter har et særlig ansvar for at FFOs midler benyttes på en forsvarlig måte og i 
tråd med alle lover og regler. Økonomiske disposisjoner skal være transparente. Enhver begrunnet 
mistanke om økonomisk utroskap vil bli politianmeldt. 

FFOs eiendom og eiendeler skal forvaltes og sikres på behørig måte. Alle FFO-representanter skal 
overholde organisasjonens krav til sikkerhet rundt adgang til og bruk av FFOs fasiliteter, IT-ressurser 
og tilgang til elektroniske ressurser og dokumenter. FFOs utstyr og eiendom kan bare brukes til 
personlige formål hvis dette er avtalt i tilknytning til ansettelsesforholdet eller det følger av FFOs 
regler eller retningslinjer (eksempelvis datainstruks).

3.6 Immaterielle verdier
Immaterielle verdier, slik som spesiell kunnskap (know-how), metoder, konsepter og idéer, er en 
viktig del av FFOs forutsetninger for å lykkes. Har man befatning med FFOs immaterielle verdier, skal 
man verne om og forvalte disse verdiene i organisasjonens interesse. Man skal også respektere 
andres immaterielle rettigheter, og søke å unngå krenkelse av slike. Med mindre annet følger av lov 
eller pålegg fra offentlig myndighet, skal man ikke gjøre forretningshemmeligheter eller annen viktig 
informasjon tilgjengelig for utenforstående før man har innhentet konfidensialitetserklæring fra hver 
enkelt som får tilgang til slik informasjon.

3.7 Informasjonsteknologi
FFO-representanters bruk av datasystemer, informasjon og særlig internettjenester, skal være 
motivert av jobbrelaterte behov. Informasjon som kan virke krenkende eller utilbørlig skal aldri lastes 
ned, lagres eller formidles (eks. pornografisk materiale, hatefulle ytringer el. l.). Informasjon lagret på 
FFOs eksterne og interne systemer, og som ikke er dedikert som privat område av FFO, er FFOs 
eiendom.
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3.8 Reiser, arrangementer mm
Alle FFO-representanter skal alltid opptre i henhold til gjeldende regler og retningslinjer på 
tjenestereiser og deltagelse i møter og konferanser i regi av FFO eller på vegne av FFO, og på en slik 
måte at FFOs omdømme ivaretas og styrkes.

4. Integritet og interessekonflikt

4.1 Habilitet
FFO-representanter skal ikke søke å oppnå fordeler, for seg selv eller sine nærstående, som er 
upassende eller på annen måte kan tenkes å skade FFOs interesser. Med nærstående menes nær 
familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre) eller nære venner, samt selskaper man eier, har betydelig 
innflytelse over eller på annen måte kontrollerer.

Man kan ikke ta del i eller søke å påvirke en beslutning under omstendigheter som kan forårsake en 
faktisk eller oppfattet interessekonflikt. Slike omstendigheter kan være en personlig interesse i saken 
– økonomisk eller på annen måte – direkte eller gjennom personer eller selskaper/organisasjoner 
med nær tilknytning.

FFO-representanter må være spesielt varsomme med beslutninger som kan oppfattes å begunstige 
en selv eller nærstående.

Skulle en potensiell interessekonflikt oppstå, skal man på eget initiativ vurdere å opplyse overordnet 
om inhabilitet eller interessekonflikt. Interessekonflikter er ikke alltid opplagte, så i tvilstilfeller skal 
nærmeste overordnede eller annen overordnet rådføres.

4.2 Gaver, fordeler og bestikkelser
FFO-representanter skal ikke – for å oppnå eller beholde fordeler i utførelsen av oppgaver eller 
tillitsverv – tilby, love eller gi noe av økonomisk verdi eller annen utilbørlig fordel til en annen part for 
å få vedkommende til å utføre eller unnlate å utføre noe i tilknytning til sine plikter. Dette gjelder 
uavhengig av om fordelen tilbys direkte eller gjennom en mellommann. I utførelsen av arbeid eller 
tillitsverv for FFO skal FFO representanten heller ikke be om, akseptere eller motta noen form for 
utilbørlig fordel som kan påvirke egne beslutninger.

Gaver eller andre begunstigelser til forbindelser skal skje i samsvar med akseptert, god forretnings- 
og organisasjonsskikk. Formålet med eventuelle gaver, representasjon eller øvrige utgifter må under 
ingen omstendigheter være å påvirke mottakeren til å utføre sin plikter på en urettmessig måte.  

Som FFO-representant er det ikke lov til å ta imot fra leverandører og andre forbindelser gaver eller 
andre fordeler (eks. penger, private rabatter, middager, reiser, arrangementer o.l.) som kan påvirke – 
eller oppfattes å påvirke – integritet eller uavhengighet.

Hvis man tilbys eller har mottatt slike begunstigelser utover normale oppmerksomhetsgaver eller –
fordeler (ref. statens satser for gaver utenfor ansettelsesforhold), skal man straks melde fra til din 
nærmeste overordnede, eller øverste leder, som vil ta stilling til om integritet eller uavhengighet kan 
oppfattes å være eller bli påvirket.
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4.3 Politiske bidrag
Verken FFO eller noen FFO-representanter skal yte økonomiske bidrag til politiske partier på vegne 
av organisasjonen. Dette forhindrer ikke FFO i å støtte politiske synspunkter som fremmer FFOs 
interesser.

4.4 Økonomiske interesser i andre virksomheter
Som FFO-representant skal man unngå å ha personlige interesser – direkte eller indirekte – i andre 
virksomheter hvis dette svekker eller kan tenkes eller oppleves å svekke lojaliteten til FFO. Før man 
eventuelt engasjerer seg i et selskap eller organisasjon som konkurrerer med FFO eller gjør 
forretninger med FFO, for eksempel en leverandør, skal man rådføre seg med nærmeste 
overordnede.

4.5 Ansattes styreverv, bierverv og betalte oppdrag
Ansatte må ikke ta annet lønnet/ulønnet arbeid (som supplerende arbeidsforhold/ engasjement/ 
bistillinger/styreverv e.l.) som påvirker den ansattes mulighet til å ivareta arbeidsforholdet i FFO på 
en fullt forsvarlig måte.

Ansatte må ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra arbeidsgiver, ta ansettelse i eller drive 
virksomhet, lønnet eller frivillig, som har en slik funksjon at det kan reises tvil om den ansattes 
lojalitet eller habilitet. FFO ved generalsekretær skal etter forespørsel gi skriftlig begrunnet svar uten 
ugrunnet opphold og senest innen 14 dager.

Ansatte må ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet eller utføre oppgaver og aktiviteter for 
virksomhet som har en slik funksjon eller slike interesser at det kan reises tvil om den ansattes 
lojalitet eller habilitet. For øvrig henvises til ansettelseskontrakt og gjeldene retningslinjer om 
bierverv i personalhåndboken.

4.6 Sosiale medier
Sosiale medier er viktige for å spre informasjon og skape dialog. FFO-representanter oppfordres til å 
delta i sosiale medier ikke minst for å bidra til å fremme organisasjonens saker og synspunkter på en 
positiv måte.

FFO-representanter skal vise aktsomhet når de bruker sosiale medier. Synspunkter og ytringer kan 
oppfattes som synonymt med FFO, og alle oppfordres til å vise samme varsomhet, omtanke og 
dømmekraft på sosiale medier som det er naturlig å gjøre i andre sammenhenger.

5. Varsling
FFO ønsker å ha en åpen organisasjonskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise 
kritikk. Varsling er viktig både for FFO og for samfunnet fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp og 
bidra til å utvikle FFO videre.

Alle som får kjennskap til det man mener er kritikkverdige forhold, eller forhold som strider mot 
regler og retningslinjer dom gjelder for FFOs virksomhet, oppfordres til å melde fra om dette. Alle 
FFO-representanter har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.

FFO har varslingsregler som omhandler hvem du kan varsle til, hvordan du kan varsle, og hvordan 
varslingen skal følges opp. Som utgangspunkt skal varsling skje muntlig eller skriftlig til overordnet 
eller til generalsekretær, men det kan også varsles til verneombud eller styreleder.
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6. Henvisninger

 FFOs retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep
 Regnskapsinstruks fro FFOs virksomhet
 Bruk av sosiale medier i FFO
 Varslingsrutine for ansatte i FFO
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K17-010.01A Saker fra FFOs medlemsorganisasjoner, fylkes-FFO og 
FFOs hovedstyre

Innstilling: Innstilling følger under hvert forslag

Redegjørelse: Da varsel om FFOs Kongress ble sendt ut 18.04.17 ble det samtidig informert om 
frist for innkomne forslag:
Saker fra FFOs medlemsorganisasjoner og fra FFO i fylkene som skal behandles 
på FFOs Kongress, må være hovedstyret i hende innen 25. juli 2017. Fristen 
gjelder for både forslag til vedtekter, program samt egne saker/forslag.

Det har kommet forslag fra én medlemsorganisasjon og to fylkes-FFOer. 
Innkomne saker ligger ved.

I dette saksnotatet refereres de innsendte forslagene og hovedstyrets anbefaling 
til vedtak, evt. forslag til videre behandling. Dersom hovedstyret ikke støtter de 
innkomne forslagene er det opp til forslagsstiller å ta stilling til om forslagene 
opprettholdes for behandling i kongressen.

1) Forslag fra Mental Helse

Mental Helse har forslag knyttet til både vedtekter, program og en egen sak.

a) Forslag FFOs vedtekter:
Mental Helse skriver at FFOs vedtekter siden 2006 har inneholdt en 10-års 
begrensning på personers mulighet til å inneha tillitsverv i styrer, både lokalt og 
nasjonalt.  Mental Helse er av den oppfatning at denne bestemmelsen begrenser 
kongressens og årsmøtenes rolle som øverste myndighet, og fremmer forslag om 
at denne bestemmelsen fjernes fra vedtektene. Dette har konsekvenser for §7, A 
og B der formuleringen om 10 års begrensning foreslås strøket.

Kommentarer fra FFOs hovedstyre:
Denne formuleringen kom inn i FFOs vedtekter først i 2013 og kom den gang som 
et resultat av forslag fra FFO Telemark. Daværende hovedstyree sluttet seg til 
intensjonen i forslaget og gjorde noen justeringer før det ble fremmet for FFOs 
Kongress. Endringen gjelder for alle vedtektsfestede verv, både styre og 
valgkomité.

Bakgrunnen for forslaget var et ønske om å sikre fornying samt at det var erfaring 
med at rekruttering er vanskeligere når situasjonen ikke krever det. Det har vært 
mye diskusjonen rundt håndheving av denne paragrafen. Det første året ga FFOs 
hovedstyre noen dispensasjoner i situasjoner der fylker og kommuner fikk dårlig 
tid til å tilpasse seg ny vedtekt. Etter den tid har hovedstyret vært nokså klar på at 
paragrafen må følges. Resultatet har vært mange nye tillitsvalgte som trolig ikke 
hadde kommet i posisjon uten denne bestemmelsen, noe som også er et 
demokratisk aspekt.

Det var noen uklarheter i hvordan regelen skulle tolkes. Hovedstyret la derfor på 
FFOs Kongress 2015 fram en fortolkning som ble tatt til orientering. Denne 
understreket at det handlet om 10 år i et styre samt 10 år i en valgkomité.
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En begrensning på antall år som tillitsvalgt er ikke uvanlig, og det er flere 
organisasjoner som har innført lignende. 10 år med sammenhengende verv er 
lengre enn det andre organisasjoner har. 

Forslag til vedtak:
Forslaget fra Mental Helse avvises

b) Forslag til FFOs program
Mental Helse fremmer forslag til endring/tillegg til FFOs program på flere områder. 
Forslagene fremmes på bakgrunn av gjeldende program og ikke det som 
hovedstyret anbefaler for neste to-årsperiode. Mental Helse har tillegg både til 
kulepunkter og til ny tekst, under overskriftene oppvekst, arbeid og helse. 
Forslagene er synliggjort ved at de er skrevet inn med rød tekst i programmet fra 
forrige periode.

Forslag til vedtak: 
Forslag fra Mental helse til nye kulepunkt avvises i den form de er presentert. 
Intensjonene i forslag fra Mental helse til kulepunkt og tekst innarbeides i 
programmet. Tekst på detaljnivå tas med videre i FFOs politiske jobbing på andre 
måter, eksempelvis i politiske notater.

c) Forslag om oppheving av røykeforbudet på FFOs møter og 
arrangementer

Mental Helse viser til vedtak på FFOs Kongress i 2011 som har resultert i denne 
informasjonen ut når det gjelder arrangementer i regi av FFO:

FFOs Kongress har gjort vedtak om at «Alle FFOs arrangementer – lokalt, 
fylkesvis, regionalt og nasjonalt – skal være røykfrie.» Dette innebærer at 
møter, kurs og konferanser i FFO-regi skal være røykfrie fra møtestart til 
møteslutt. Vedtaket omfatter også pauser og sosialt fellesskap innenfor 
rammen av arrangementene.

Mental Helse er av den oppfatning at røykeforbudet er en inngripen i den enkeltes 
frie vilje til å ta private valg, og vil kunne medføre at ellers dyktige og godt 
kvalifiserte frivillige vil kjenne seg ekskludert fra muligheten til å delta på kurs, 
konferanser og aktiviteter i FFOs regi. Med bakgrunn i dette foreslår Mental Helse 
at saken tas opp til ny behandling på kommende kongress og foreslår at 
røykeforbudet oppheves.

Kommentarer fra FFOs hovedstyre:
Saken ble behandlet på FFOs Kongress 2011 etter forslag fra Norges Astma- og 
allergiforbund. 
Begrunnelsen for et røykeforbud var muligheten for deltakelse for alle og at ingen 
ekskluderes fra FFOs arrangementer. 

Vedtaket er håndtert gjennom informasjon skriftlig og muntlig. I tillegg har alle 
ansatte i FFO fått krav i sine avtaler om at de skal være røykfrie. 
Det er ikke brukt sanksjoner for å håndheve røykeforbudet i FFO.

FFOs hovedstyre er opptatt av at tilrettelegging er viktig for at alle grupper i FFO, 
og her kan behovene er ulike. God tilrettelegging krever god kommunikasjon og 
god evne og vilje til å ta hensyn til andre. Hovedstyret ser at god tilrettelegging 
gjelder på mange områder, og det er ikke ukjent at det i FFOs målgrupper er ulike 
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behov som kan stå mot hverandre. Slike motsetninger krever gjensidig forståelse 
der egne vedtak ikke alltid er løsningen.

Erfaringene med håndtering av røykeforbudet, både nasjonalt og lokalt, har ikke 
vært udelt positive. Hovedstyret er derfor åpen for å vurdere om et eget vedtak om 
røykeforbud i FFO er den beste måten å mobilisere til røykfrie miljø på. Andre 
områder der FFO arbeider med god tilrettelegging, har ikke spesifikke vedtak. 

Det bør ikke være tvil om hva som er FFOs holdning til kravet om røykfrie miljø. Ut 
fra FFOs innsatsområder og helsepolitiske fokus vil både målet om å legge til rette 
for røykfrie miljøer, samt forebygge helseproblemer som er forårsaket av 
tobakksbruk, fortsatt være viktig, samtidig som at vi ønsker å unngå diskriminering 
av røykeavhengige. Når det gjelder holdninger til røyking har det skjedd en positiv 
utvikling i samfunnet, noe som innvirker positivt også på våre arenaer.

Siden FFOs røykevedtak ble gjort i 2011 er røykeloven, § 25 i Lov om vern mot 
tobakkskader, utvidet.  Siste lovendring ble gjort i 2013 og trådte i kraft 1. juli 
2014. Da ble loven innskjerpet og unntak fjernet. Hovedstyret mener derfor at 
røykeloven, slik den er utformet, også ivaretar fellesskapet i FFO sine interesser. 

Med dette som utgangspunkt vil FFOs hovedstyre støtte forslaget fra Mental Helse 
om å fjerne FFOs spesifikke vedtak om røykeforbud fra 2011. På den måten vil 
hovedstyret likestille ulike behov for tilrettelegging for deltakelse. 

Forslag til vedtak:
FFOs vedtak om røykeforbud fra 2011 oppheves med bakgrunn i at § 25 i Lov om 
vern mot tobakkskader ivaretar intensjonene bak forslaget. FFO vil likevel i forkant 
av sine arrangement henstille til deltakerne å ivareta hensyn i vedrørende røyk, 
parfyme etc. slik at alle kan delta. 

2) Forslag fra FFO Nord-Trøndelag
Med bakgrunn i prosessen som trøndelagsfylkene har vært oppe i med 
sammenslåing, uttrykker de ønske om et punkt i vedtektene som omhandler 
fusjonering. De vil enten ha en egen paragraf eller et nytt punkt under gjeldende 
paragraf. Målet er å gjøre prosessene bedre, og det må omhandle fusjonering 
både på kommunalt og fylkesnivå. Det bes om at prosesser, organisering og 
økonomi må omtales.

Kommentarer fra FFOs hovedstyre:
Det er ikke tvil om at prosesser med sammenslåing er krevende, og med 
bakgrunn i vedtak om endringer av både kommune- og fylkesgrenser vil det 
komme flere lignende situasjoner de nærmeste årene.

FFOs hovedstyre tror ikke vedtektsendringer er løsningen for å få gode prosesser. 
Det vil være alt for mange detaljer til at vedtekter kan gi svar.

FFOs hovedstyre ønsker at vedtektene i større grad må vise til veiledere, 
retningslinjer og instrukser fastsatt av FFOs hovedstyre. Framgangsmåte i 
forbindelse med fusjonering vil være et eksempel på retningslinjer fastsatt av 
FFOs hovedstyre.
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Forslag til vedtak:
Forslaget avvises

3) Forslag fra FFO Akershus
FFO Akershus har fremmet et forslag som ble vedtatt på fylkesårsmøte i vår. 
Forslaget er innsendt etter fristen, men FFOs hovedstyre foreslår likevel at dette 
behandles på samme måte som øvrige innkomne forslag.

Forslaget lyder slik:
Det innføres en enhetlig medlemskontingent for organisasjonene i alle fylker 
basert på lokale medlemstall.
Forslaget er ikke begrunnet, men i kontakt med FFO Akershus har vi pr e-post fått 
dette svaret:

«Bakgrunnen er rett og slett at en og samme medlemsorganisasjon 
opplever store forskjeller i hva de betaler i kontingent lokalt (i fylkene). 
Noen folk krever kontingent pr medlem, andre fylker igjen har graderte 
beløp for antall medlemmer i organisasjon og det er sikkert flere lokale 
tilpasninger som jeg ikke har oversikt over.»

Når det er snakk om en enhet og en organisasjon er det viktig at vi fremstår med 
samme satser, uansett om det er i Nordland eller i Buskerud man betaler 
medlemskontingent.»

Kommentarer fra FFOs hovedstyre:
Problemstillingen rundt kontingent i fylkene er kjent, men det kan være ulike 
forslag til løsninger. Hovedstyret har derfor vurdert andre måter å løse denne 
utfordringen på.

I forbindelse med sak om FFOs kontingent foreslås det å utrede muligheten for å 
innlemme fylkeskontingenten i den nasjonale kontingenten. 

En del av de utfordringene fylkene har på dette området løses ikke gjennom FFO 
Akershus sitt forslag. Det spørsmålet som oftest kommer fra både fylker og 
organisasjoner er: Hvilke organisasjoner er forpliktet til å betale kontingent i de 
ulike fylkene?  Her spiller organisasjonenes nedslagsfelt og struktur en rolle og det 
er vanskelig å håndtere dette på en ryddig måte.

Forslag til vedtak:
Forslaget avvises. Det vises til kongressak om medlemskontingent i FFO 2018-
2019.

Ordskifte:

Vedtak:
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MENTAL HELSE

Til
Funk sjonshemmedes Fellesorganisasjon

Oslo 11.07.2017

Saker til FFOs Kongress 2017

Mental Helse takker for innkalling til FFOs kongress 24.-25. november 2017. I henhold til 
FFOs vedtekter oversender Mental Helsemed dette tre saker vi ønsker behandlet på 
kongressen.

l .   Forslag til endring i vedtektene

Siden 2006 har FFOs vedtekter innehaldt en 10-års tidsbegrensning på personers mulighet til 
å inneha tillitsverv i styrer, både lokalt og sentralt. Mental Helse er av den oppfatning at 
denne bestemmelsen begrenser kongressens og årsrnøtenes rolle som øverste myndighet, og 
fremmer forslag om at denne bestemmelsen fjernes fra vedtektene. Dette har  konsekvenser 
for §7, A og B.

Mental Helse foreslår følgende endring i:

§7 - FFOs valgkomite nasjonalt

A) FFO nasjonalt:
Strykes: Ingen person kan uten opphald ha ulike tillitsverv i FFO nasjonalt i mer enn 10 år

B) FFO i  fylker og kommuner:
Strykes: Ingen person kan uten opphald ha ulike tillitsverv i FFO fi;lke i mer enn 10 år,og i
FFO kommune i mer enn 10 år.

2. Forslag til FFOs program 2018-2019

Men tal Helse er opptatt av psykisk helse og fremmer forslag for FFOs kongress som 
tydeliggjør også FFOs fokus på psykisk helse i sitt program.

På side 3 i programmet under overskriften Oppvekst, foreslår vi å legge til følgende 
kulepunkt:

• Å gi barn og ungd om en b-ygg o pp veks t er en av sa mf unn ets viktigs te
o ppgaver.  De t han dler om vår  moralske  plikt  til å  besky tte barn. God  hjelp  til 
u tsa tte  barn og unge har  også store samfunns  øko nomis ke ge vinst er. Det er
vik tig med tidlig og re tt hjelp for barn og un ge. De n vik tigs te jo bben gjøres 
lokalt på helses tas jone n, i ba rn ehagen, i skole n, i barn evernet, på

www. ment alhelse.n<
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fam i li eve rn konJore t og lnlan t oss med borge re.

MENTALHELSE

På side 3 i programmet under overskriften Et bedre og koordinert tilbud, foreslår vi å legge 
til følgende avsnitt:

Det  er  nødvendig å sette inn hje np  e tilta k  tid lig  for  å  hind re  pro blem u tvikling. Slik 
hje lp er d ess u ten m.indre ress u rs krevend e e nn h je l p e t il tak  som i ga ngse  t te s sen e re .
Ba rn  som   pår ø re n.de  er  en  sæ  rli g  utsatt gruppe og må  ha  tilrettelagt informasjo n  og 
o p p fø lging . T jen es tea p paira te t ska] ha plikt til å folge opp  barn .

På side 4 i programmet under overskriften Utdanning, foreslår vi å legge til følg en de 
kulepunkt:

• FFO vil arbeide for at psykisk helse må inn so m obligatorisk fag i skolen .

På side 6 under overskriftenArbeid, foreslår vi å legge til følgend e kulepunkt:

• FFO vil job be for at arbe idsgive r i større grad må ha fokus på tilre ttelegging og 
in klu derin g, slik at menn eske r so m ha r helse problemer blir gitt mulighe t til å 
fortse tte i jobben.

På side 6 under overskriften Deltagelse på like vilkår som alle andre, foreslår vi å legge til et 
avsnitt mellom dagens avsnitt to og tre:

De fleste av oss vil oppleve psykiskehelseproblemer i lø p e t av live t. De fleste blir 
fris ke, og d et å være il ar be id kan b idr a til ra skere bed rin g. Yrkesrollen er en viktig 
kild e til sosia l iden tite t og op pleveise av personlig verd i.

På side 9 foreslår vi en ny overskrift / avsnitt etter overskriften Økt kompetanse i 
kommunene:

Eldre
Eld re menn es ker er en forsøm t og of t e g l e m t g r u p p e inn  e n h e lse tje n es ter. Svæ r t
ma nge få r i dag  ikk e o p p fy lt sine rettig h e ter til en forsva rlig behan d lin g. De på kla ge r 
s je ld   en   vedtak og  har  i li te n  g ra  d  sterke  pårørende  og  pressgrupper som  ivaretar 
dem.
Det er et s to rt behov for å fo kus ere på ret tssikker het, kvalite t og fors varlighe t fo r
d en ne gr u p pen. Be ho ve t far he lse h je l p må  id e n tifise re s og fø lges o p p ti l bes te for 
d e e ld re .

Forslag til endringer er også gjengitt i vedlagte program.

3. Oppheving av røykeforbudet på FFOs møter og arrangementer

På FFOs kongress i november 2011 ble det gjort følgende vedtak om føykeforbud i FFO:
«FFOs kongress har gjort vedtak om at alle FFOs arrangernent er - lokalt, fijlkesvis, regionalt og 
nasjonalt - skal være røykfri.e. Dette innebærer at mø,ter kurs og konferanser i FFO-regi skal være 
røykfrie fra møtestart til møteslutt. Vedtaket omfatter også pauser og sosialt fellesskap inn enfor 
rammen av arrangernentene».

www.mentalhelse.m
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MENTAL HELSE

Mental Helse er av den oppfatning at røykeforbudet er en inngripen i den enkeltes frie vilje 
til å ta private valg, og vil kunne medføre at ellers dyktige og godt kvalifiserte frivillige vil 
kjenne seg ekskludert fra muligheten til å delta på kurs, konferanser og akti.viteter i FFOs 
regi.

Med bakgrunn i dette ønsker Mental Helse at saken tas opp til ny behandling på kommende 
kongress og vi foreslår at røykeforbudet oppheves.

Lykke til med forberedelsene til kongressen og god sommer!

Med vennlig hi.Isen 
Mental Helse

Kristian Kise rd 1
Landsleder

ww w.ment alhelse.n<
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Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
Mariboesgate 13
0183 OSLO 20.06.2017.

FFOS KONGRESS 2017 - INNSPILL TIL VEDTEKTER.

FFOene i Trøndelagsfylkene er nå midt inne i prosessen der de skal slå sammen 
Nord- og Sør-Trøndelag til Trøndelag. l denne prosessen har FFO Nord-Trøndelag 
savnet et punkt i vedtektene som omhandler fusjonering.

Det er også nå mange kommuner som slår seg sammen, samt at andre fylker også 
skal inn i samme prosess.

FFO Nord-Trøndelag ønsker enten en egen paragraf eller som et nytt punkt under en 
gjeldende paragraf som omhandler fusjonering, for å gjøre disse prosessene bedre. 
Her bør det sies noe om prosesser, organisering, økonomi ol. Dette punktet bør 
omhandle fusjonering både på kommunalt nivå og fylkesnivå.

Med vennlig hilsen
For FFO Nord-Trøndelag

Åge Wågø (sign) 
Leder

Kari Frøseth Johansen 
fylkessekr.

Sjøfartsgata 3, 7714 STEIN KJER.
Tlf. 74 16 99 35 / 414 98115
Mail: ffo.kar i@ gmail.com 
www.ffo.no
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Funksjonshemmedes Felle !:..L.M-Jw...L.L.1------ --..
i Akershus ffi:0l(Q)uu uu

http:// www.ffo-akersh u'  . no
1 4 AUG. 2017

Lørenskog 31.07.17

Til FFOs kongress  høsten 2017

Med bakgrunn i et enstemmig vedtak fra FFO Akershus årsmøte 2017, ber vi om 
følgende sak behandles  i kongressen: (se vedlagte årsmøteprot okoll) .

Det innføres en enhetlig medlemskontingent for organisasjonene i alle fylker, basert på 
lokale medlemstal!.

Vedlegg

Adresse: Solhe im veien 62 B, 1473 LØRENSKOG 
Sentralbord: 63 89 29 60. E-post:  ffo@ffo-ake rshus. no

Organisasjons numm er: 97 1 266 856Confidential, Arntzen, Marianne, 2017-11-15 10:49:37 (UTC+0100)
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K17-011.01A Medlemskontingent for FFO
a) Kontingent for 2018-2019
b) Utredning av kontingentsystem for FFO i fylkene

Innstilling: a) FFOs Kongress slutter seg til forslag om at kontingenten for 2018-2019 blir 
uendret

b) Det settes i gang et utredningsarbeid med tanke på å innlemme fylkes-
FFOs kontingent i den nasjonale kontingenten. Arbeidet må ses i 
sammenheng med den øvrige organisasjonsprosessen.
Det tas sikte på å presentere et forslag til modell for behandling på 
ekstraordinær Kongress i forbindelse med FFOs Representantskap høsten 
2018.

Redegjørelse: a) FFOs kontingent 2018-2019

På FFOs Kongress 2013 ble det siste gang gjort endringer i FFOs 
medlemskontingent, både i grunnkontingenten og i den variable kontingenten. Det 
var den gang 6 år siden medlemskontingenten i FFO var økt.

Dagens kontingent:
Medlemskontingenten til FFO nasjonalt er sammensatt av en grunnkontingent og 
en variabel del avhengig av medlemstall. Den variable delen er på kr 0,70 pr 
medlem. Grunnkontingenten er også avhengig av medlemstall, men her er det en 
fast kontingent pr kontingent/stemmegruppe. Denne er: 
 
Gruppe 1            0        -     999    medlemmer     kr 5.000,-
Gruppe 2      1000        -   2499    medlemmer:    kr 6.000,-
Gruppe 3      2500        -   4999    medlemmer:    kr 8.000,-
Gruppe 4      5000        -   9999    medlemmer:    kr 10.000,-
Gruppe 5    10000        - 19999    medlemmer:    kr 12.000,-
Gruppe 6    20000        -               medlemmer:    kr 14.000,-

Dersom det er ønske om å øke FFOs kontingent er det ulike måter å gjøre det på, 
både gjennom å øke grunnkontingenten eller den variable.

Med bakgrunn i sak b) Utredning av fylkes-FFOs kontingent, anbefaler ikke 
hovedstyret en økning i kontingenten for neste periode. En økning vil komme i 
forbindelse med en mulig ny modell for FFO i fylkene gjeldende fra 2020.

Ut fra dagens medlemstall i organisasjonene og kontingentsatser vil 
kontingentinntekter være rett i underkant av kr 800.000,-

b) Utredning knyttet til fylkes-FFOs kontingent

Bakgrunn:
Medlemskontingenten på fylkesplan representerer mange utfordringer slik den er i 
dag. Fylkes-FFO er egne juridiske enheter med ansvar for egen økonomi. 
Kontingent er en viktig inntektskilde i fylkes-FFO. Kontingentsystemet og nivået på 
kontingenten er derimot ulik og har store variasjoner fra fylke til fylke. 
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I tillegg er strukturen i den enkelte organisasjonen svært forskjellig, og det er et 
mindretall av organisasjonene som har samme struktur som FFO. Spørsmålet blir 
ofte hvem har rett og hvem har plikt til å delta i FFO-samarbeidet lokalt og dermed 
også bidra økonomisk. 

Noen organisasjoner dekker flere fylker. Andre har flere lokallag men ikke egne 
fylkeslag. De fleste av de mindre organisasjonene har kun kontaktpersoner og 
dermed ikke egne organisasjonsledd. Når det ikke er egne fylkeslag gjøres det i 
fleste tilfeller en avklaring rundt hvem som skal representere inn i FFO og hvem 
som skal betale kontingent. Det er også eksempler der fylkes-FFOene 
samarbeider og sørger for at organisasjoner ikke betaler dobbelt opp der ett lag 
dekker f.eks to fylker. Alt dette krever samarbeid og smidighet og ikke minst bruk 
av skjønn.

Det er en rekke eksempler der det blir uenighet mellom organisasjoner og fylkes-
FFO om betaling av kontingent. Dette er ikke positivt for å bygge et samarbeid. 
Det er heller ingen opplagte løsninger i alle sammenhenger.

I innkommet forslag til kongressen fra FFO Akershus belyses utfordringene i 
kontingentsystemet. FFO Akershus foreslår en ordning som gjør kontingenten mer 
lik. Forslaget fra FFO Akershus løser ikke alle utfordringer. 

Betalt kontingent er knyttet til stemmerett og valgbarhet. I situasjoner der det ikke 
er vilje til å betale kontingent er det oftest heller ikke ønske om og kapasitet til å 
delta i formelle sammenhenger i fylket. Stemmerett og valgbarhet fungerer derfor 
ikke som en gulrot.

Utdrag fra FFO vedtekter der struktur, økonomi og kontingent i fylkes-FFO er 
omtalt:

 FFO har krav til gjennomgående medlemskap. Dette innebærer at 
FFOs medlemsorganisasjoner er medlem av fylkes- og kommune-
FFO overalt der de har organisasjonsledd.

 Organisasjoner som ikke har egne lokalledd kan oppnevne 
kontaktperson(er) som skal representere organisasjonen i fylkes-
/kommune-FFO.

 FFO i fylker og kommuner er egne juridiske enheter og har 
ansvaret for egen økonomi.

 FFOs medlemsorganisasjoner er medlem av fylkes-FFO overalt der 
de har lokal og/eller fylkeslag.

 FFOs økonomi bygger på medlemskontingent, offentlige tilskudd og 
direkte bidrag fra organisasjoner og andre. Medlemskontingenten 
for fylkes-FFO fastsettes av FFOs årsmøte i fylkene. 

 Organisasjoner som har betalt medlemskontingent har stemmerett 
og er valgbare i FFO.
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Ordskifte:

Situasjonen i kommune-FFO
I 2007, med virkning fra 2008, ble det gjort endringer i kontingentordningen i 
kommune-FFO, og dette ble formulert i FFOs vedtekter:

 Kommune-FFO har ikke anledning til å kreve egen kontingent. Kommune-
FFO mottar et driftstilskudd fra FFO nasjonalt.

Bakgrunnen var at det for mange lag var uklart hvor de skulle betale kontingent; til 
kommune-FFO eller til fylkes-FFO. Kontingenten nasjonalt ble økt tilsvarende 
kommune-FFOs samlede kontingentinntekter. Det ble deretter etablert en ordning 
der kontingenten ble betalt tilbake til kommune-FFO som driftstilskudd ut fra 
vedtatte kriterier.

Endring av kontingentordningen for fylkes-FFO
Med de utfordringene som er kan det være fornuftig å finne en annen ordning for å 
kreve inn kontingent til fylkes-FFO. En innlemming i den nasjonale kontingenten 
kan være en mulig ordning. Med bakgrunn i at systemer og nivåer i dag er veldig 
forskjellig er det nødvendig med en utredning som involverer fylkene. FFOs 
hovedstyre mener dette arbeidet må ses i sammenheng med den øvrige 
organisasjonsprosessen. 

Pr. i dag utgjør den samlede kontingenten til fylkes-FFOene rundt kr 700.000,-. De 
samlede kontingentinntektene for fylkene er dermed nesten like høye som dagens 
kontingent til FFO fra organisasjonene nasjonalt.

Dersom en ny ordning skal iverksettes fra neste kongress bør en utredning være 
klar for behandling på ekstraordinær Kongress i forbindelse med FFOs 
Representantskap høsten 2018. 

Vedtak:
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K17-012.01A Valg

Innstilling: a) Hovedstyre: valgkomitéens innstilling er vedlagt
b) Revisor: Revisjonsfirmaet Pedersen & Skogholt DA velges til

 revisor i FFO for kommende toårsperiode
c) Valgkomité: valgkomitéens innstilling er vedlagt

Redegjørelse: Vedlagt følger valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre og ny 
valgkomité. Det er FFOs hovedstyre som har innstilt på valg av revisor. 
 

Ordskifte:

Vedtak:
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Innstilling til valg på nytt hovedstyre og valgkomité i 
FFO for perioden 2017-2019
Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen i FFO har i perioden 2015-2017 hatt denne sammensetningen:

Leder: Arne Ketil Hafstad. LHL, Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke

Medlemmer: Ingjerd Haukeland, Afasiforbundet i Norge
Anders Hegre, Hørselshemmedes Landsforbund
Arnt Holte, Norges Blindeforbund
Rebecca Tvedt Skarberg, Norsk foreining for osteogenesis 
imperfecta

Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen har hatt 7 møter. I tillegg har det vært møtedager der det har vært 
gjennomført intervjuer med foreslåtte kandidater samt telefonkonferanser.

I FFOs vedtekter, § 7, FFOs valgkomite; står følgende:

FFOs valgkomité innstiller overfor FFOs Kongress på kandidater til FFOs 
Hovedstyre og valgkomité. Valgkomitéen varsler medlemsorganisasjonene 
minst 6 - seks - måneder før kongressen om de forestående valgene. Med 
varslet skal følge oversikt over verv og tillitsvalgte som står på valg, samt 
frister for innsending av forslag på kandidater.

Valgkomitéens innstilling skal sendes medlemsorganisasjonene minst 3 - tre - 
uker før FFOs Kongress.

Valgkomitéen skal legge vekt på å få frem kandidater som er ledende i egne 
organisasjoner og som speiler bredden i FFOs medlemsorganisasjoner. Det 
forutsettes at kandidaten er godkjent og har tillit fra sin egen organisasjon. 
Innstillingen må ha en god balanse mellom kvinner og menn, og komitéen må 
forsikre seg om at alle kandidater er innforstått med ansvaret de påtar seg.

Valgkomiteen skal fremme forslag som sikrer nødvendig kontinuitet.

Ingen person kan uten opphold ha ulike tillitsverv i FFO nasjonalt i mer enn 10 år.

Valgkomiteen sendte ut brev til medlemsorganisasjonene 6. mars 2017 der 
organisasjonene ble oppfordret til å fremme kandidater til FFOs hovedstyre og FFOs 
valgkomité for neste periode. Fristen for å fremme kandidater var satt til 1. mai. 

Confidential, Arntzen, Marianne, 2017-11-15 10:49:37 (UTC+0100)



2

Valgkomiteen har vært åpen for å ta imot kandidater etter oppsatt frist, og 
valgkomiteen har også vært aktive overfor organisasjonene for å få fram kandidater 
som bidrar til å oppnå en best mulig bredde.

Valgkomiteen har hatt som mål å komme fram til en sammensetning av nytt 
hovedstyre som både har en representativ bredde og en kompetanse som er viktig 
for en paraplyorganisasjon som FFO. Det har vært langt flere kandidater enn det er 
posisjoner som skal fylles, og det har vært mange gode kandidater. Å få en 
tilstekkelig bredde og den rette sammensetningen med tanke på oppdraget i neste 
toårsperiode har likevel vært krevende. Valgkomiteen har fulgt organisasjons- og 
utviklingsprosessen i FFO nøye, og i vurderingene har valgkomiteen lagt vekt på å få 
den riktige sammensetningen for en iverksettingsfase av FFOs strategi.  

Valgkomiteen har foretatt en grundig kartlegging av kandidatene. Det har vært 
gjennomført samtaler med alle i dagens hovedstyre i FFO. Dette har vært viktig bl.a. 
for at valgkomiteen skulle kunne danne seg et bilde av hovedstyrets arbeid og 
arbeidsmåter slik at nye kandidater skal kunne være innforstått med det ansvaret de 
tar på seg. Videre har dette vært viktig å til å bli kjent med de i dagens hovedstyre 
som er foreslått på nytt fra sine organisasjoner. 

Det var tidlig kjent for valgkomiteen at det ville bli en full utskifting i dagens tillitsvalgte 
ledelse, FFOs AU. Det har derfor vært brukt mye tid på sammensetningen av 
arbeidsutvalget.

Mange hensyn skal ivaretas, så som organisasjonstype, organisasjonsstørrelse, 
kjønn og alder. Valgkomiteen har vært opptatt av å få et nytt hovedstyre med bred 
kompetanse der personlige kvaliteter og egnethet har vært avgjørende. Valgkomiteen 
har også lagt stor vekt på bredde i alderssammensetningen. 

Nytt hovedstyre
Det foreslås et nytt hovedstyre med sju menn og fem kvinner.  Fem av de som er 
foreslått har selv en funksjonshemning/kronisk sykdom, tre er pårørende og fire er 
ansatte i egen organisasjon. I forslag til nytt styre er det et aldersspenn fra 34 til 61 
år, og det er en gjennomsnittsalder på 53. Valgkomiteen har vært opptatt av både 
kontinuitet og fornyelse. Denne gangen er det i forslaget 9 kandidater som er nye i 
FFOs hovedstyre, mens 3 av kandidatene har én eller to perioder bak seg. 

For valgkomiteen har det vært viktig å fremme et forslag på nytt hovedstyre som 
sikrer bred organisasjonserfaring, gode samarbeidsevner og erfaring med politisk 
påvirkningsarbeid og nettverksbygging samt klare tanker om FFO som en 
interessepolitisk aktør framover. Å bidra aktivt i iverksettingsfasen av FFOs strategi 
er viktig. Valgkomiteen mener at kandidatene samlet vil utgjøre et godt team i dette 
arbeidet.

Ny ledelse
Det foreslås ny leder; Eva Buschmann fra Cerebral Parese-foreningen. Eva er ny i 
hovedstyret , men har lang fartstid fra FFOs organisasjoner. Hun er generalsekretær i 
egen organisasjon og har tidligere vært ansatt både i FFO og i Landsforeningen for 
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hjerte- og lungesyke. Hun representerer og har representert FFO i mange råd og 
utvalg og er en pådriver både på det interessepolitiske og organisatoriske området. 
Eva representerer en breddekompetanse som er viktig for FFO.

Som 1. nestleder blir Helene Thon fra Foreningen for hjertesyke barn foreslått. Hun 
er generalsekretær i egen organisasjon. Hun er også ny i FFOs hovedstyre, men har 
vært tett på FFOs interessepolitiske arbeid i hele sin tid i FFHB, og har god kunnskap 
om organisasjonsmangfoldet. Hun har de siste fire årene vært styremedlem i 
Frivillighet Norge.

Som 2. nestleder foreslås Harald Kvame Hansen fra Landsforbundet for 
utviklingshemmede og pårørende. Han er styreleder i egen organisasjon, og har lang 
erfaring. Han representerer også en erfaring frå FFOs arbeid lokalt. Han har i 
inneværende periode vært styremedlem. Han har et bredt interessepolitisk 
engasjement, og med spesiell kunnskap knyttet til skole og oppvekst. 

Forslag til nytt hovedstyre:
Leder: Eva Buschmann, Cerebral Parese-foreningen (ny)
1. nestleder Helene Thon, Foreningen for hjertesyke barn (ny)
2. nestleder Harald Kvame Hansen, LUPE, Landsforbundet for utviklingshemmede 

                og pårørende (gjenvalg, men ny som 2. nestleder)

Styremedlemmer: (i alfabetisk rekkefølge)
Geirr Abelsen, Mental Helse (gjenvalg)
Einar Belck-Olsen, ADHD Norge (ny)
Lars Aksel Berge, Norges Døveforbund (ny)
Alf Magne Bye, Norges Parkinsonforbund (ny)
Tariq Eide, Norges ME-forening (ny)
Tone Granaas, Norsk Revmatikerforbund (ny)
Unn Ljøner Hagen, Norges Blindeforbund (ny)
Eddy Kjær, Stoffskifteforbundet (ny)
Ann Iren Kjønnøy, Norsk forening for cystisk fibrose (gjenvalg)

Ny valgkomité
I forslag til ny valgkomité, er det lagt vekt på å få en bredest mulig sammensetning 
både når det gjelder kontaktnett og organisasjonsbakgrunn. Å få fram representanter 
fra organisasjoner med forskjellig størrelse samt representanter med erfaring fra 
FFOs hovedstyre har vært viktig. Det har også vært sett på som en fordel å ha en 
kontinuitet i valgkomiteen.

Forslag til ny valgkomité
Leder Ingjerd Haukeland, Afasiforbundet i Norge (gjenvalg i  

        valgkomiteen men ny som leder)     

Medlem Sindre Børke, Diabetesforbundet (ny)
Medlem Mona Enstad, Multippel Sklerose Forbundet i Norge (ny)
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Medlem Arnt Holte, Norges Blindeforbund (gjenvalg) 
Medlem Rebecca Tvedt Skarberg, Norsk forening for

osteogenesis imperfecta (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre og ny valgkomité er samstemmig.

Valgkomiteen vil til FFOs Kongress legge fram en skriftlig presentasjon av de 
foreslåtte kandidatene både til hovedstyre og valgkomité.

Oslo 23. oktober 2017

FFOS VALGKOMITÉ

Arne Ketil Hafstad/s Ingjerd Haukeland/s Anders Hegre/s
leder medlem         medlem

Arnt Holte/s Rebecca Tvedt Skarberg/s
medlem medlem
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RE17-006.01A FFOs årsberetning 2016

Innstilling: FFOs Representantskap godkjenner FFOs årsberetning for 2016

Redegjørelse: FFOs årsberetning og FFOs årsregnskap presenteres i ett felles dokument. Dette 
ble godkjent av FFOs Hovedstyre i møte 15. mars 2017. I følge FFOs vedtekter 
skal FFOs Representantskap som et overordnet organ godkjenne FFOs 
årsberetning.

Dokumentet for årsberetning og årsregnskap er å finne på FFOs nettsider:
 
http://www.ffo.no/globalassets/ffo2016.pdf

Heftet blir lagt i mappene til alle deltakerne.

Ordskifte:

Vedtak:
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RE17-007.01A FFOs årsregnskap 2016

Innstilling: FFOs Representantskap godkjenner FFOs årsregnskap for 2016

Redegjørelse: FFOs årsberetning og FFOs årsregnskap presenteres i ett felles dokument. Dette 
ble godkjent av FFOs Hovedstyre i møte 15.mars 2017. I følge FFOs vedtekter 
skal FFOs Representantskap som et overordnet organ godkjenne FFOs 
årsregnskap.

FFOs regnskap for 2016 gjøres opp med et overskudd på kr 1 082 699

Det vises til noter, balanse og utfyllende kommentarer. Revisjonsberetningen fra 
revisjonskontoret Pedersen & Skogholt DA inngår også i dette.

Dokumentet for årsberetning og årsregnskap er å finne på FFOs nettsider:
 
http://www.ffo.no/globalassets/ffo2016.pdf

Heftet blir lagt i mappene til alle deltakerne.

Ordskifte:

Vedtak:
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4 FORORD

FFO styrker posisjonen

Ved utgangen av 2016 kan vi konstatere at FFO-familien vokser. 3 nye organisasjoner 
ble innlemmet i FFO under Kongressen og representantskapsmøtet som ble avholdt
20. – 22. november: Bipolarforeningen, Gynkreftforeningen og Debra Norge.

FFO teller nå hele 83 medlemsorganisasjoner, som til sammen har vel 335.000 
medlemmer. Dette har gitt oss kraft og styrke når vi gjennom året har kjempet for 
lik deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke.

Årsrapporten for 2016 viser et aktivt FFO med høy aktivitet. Vi har en robust organise- 
ring og vi bygger allianser med medlemsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere 
for å stille sterkere. Vi har en solid posisjon i det politiske ordskiftet og vi ser at FFO 
har en sentral rolle når ny politikk skal formes og vurderes.

I løpet av 2016 lanserte FFO tre nye politiske notater om temaene hjelpemidler, 
arbeidsliv og universell utforming. Politikken vår har blitt lyttet til både i debatter  
og på Stortinget. Vi fortsetter å følge disse politiske saksområdene tett.

Våre kampsaker har vært blant annet å sikre at retten til hjelpemidler ligger i folke- 
trygden. Vi har også kjempet for at kommunene sikrer innbyggere gode velferds- 
tjenester. FFO vil fortsette å vektlegge viktigheten av gode tjenester ute i kommunene, 
som gjør folk i stand til å leve aktive, deltakende liv på lik linje med  andre.

John Berg-Jensen Lilly Ann Elvestad
Styreleder Generalsekretær
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5FFOs HOVEDSTYRE

FREMME FRA VENSTRE:

Mona Enstad
MS-forbundet

Merete Nielsen
Norsk Revmatikerforbund

Ann Iren Kjønnøy
Norsk forening for cystisk fibrose

John Berg-Jensen
Foreningen for Fragilt X-Syndrom

Grethe Jordheim
Landsforeningen for hjerte- og Lungesyke

Marianne  Kufaas Sæterhaug
Dysleksi Norge

Eva Opshaug
Personskadeforbundet
(var ikke til stede under  fotograferingen).

BAK FRA VENSTRE:

Morten Buan
Hørselshemmedes  Landsforbund

Henrik Peersen
Norsk Epilepsiforbund

Harald Kvarme Hansen 
Landsforbundet for 
utviklingshemmede  og pårørende

Geirr Abelsen
Mental Helse

Sindre Børke
Diabetesforbundet

FFOs HOVEDSTYRE 
2015 – 2017
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6 HOVEDSTYRETS OPPSUMMERING

2016 - Et år i 
ORGANISASJONENES TEGN
2016 har vært et år der FFO har søkt ut for tettere samarbeid med 
medlemsorganisasjonen våre. Vi har fått gode innspill til kartlegg- 
ingen vi har hatt i forbindelse med Organisasjons- og utviklingspro- 
sjektet.

Et nytt kompetansenettverk om barn og unge er 
oppe og går. Dette er et internt nettverk i FFO- 
familien der organisasjoner som har spesiell 
fokus på dette temaet bidrar. Første møte ble 
avholdt på høsten 2016, med mange engasjerte 
organisasjoner som ønsker å sette barn og unge 
på dagsorden i FFO.

Mer uformelt oppstod det et samarbeid med flere 
organisasjoner på helseområdet etter at årets 
statsbudsjett ble lagt frem. Både fjerningen av 
diagnoselisten og den svake opptrappingsplanen 
for habilitering og  rehabilitering  mobiliserte  
til felles kamp. Nettverkene er nyttige for de 
politiske sakene vi jobber med i FFO og tilbake- 
meldinger vi får fra organisasjonene tyder på at 
også de har godt utbytte av samarbeidet. Vi vil 
fortsette å jobbe tettere med organisasjonene og 
invitere de til diskusjoner rundt sentrale politiske 
tema også i 2017.

FØRSTE BRUKERMEDVIRKNINGSTURNE
I februar var FFO på Norges aller første bruker- 
medvirkningsturné. Helseminister Bent Høie (H) 
åpnet turneen i Asker, som over en uke besøkte 
Larvik, Kristiansand, Stavanger og Molde. Med 
oss hadde vi Kunnskapssenteret i Folkehelse- 
instituttet og en delegasjon fra kommunen Trento 
i Italia. I løpet av turneen ble det presentert 
mange gode eksempler på brukermedvirkning. 
Erfaringene ble samlet i en rapport som ble 
lansert og overrakt statssekretær Lisbeth 
Normann  i desember.

VIKTIG LØFT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
I oktober ble en viktig utredning for FFO, På lik

linje, lagt fram av Rettighetsutvalget. Utvalget, 
bestående av blant annets FFOs representant 
Anette Drangsholt (leder i Autismeforbundet). 
Rapporten inneholder gode beskrivelser av 
virkeligheten og åtte løft for å realisere grunn- 
leggende rettigheter for personer med utviklings- 
hemming. FFO jobber videre for at løftene følges 
opp og samordnes i en helhetlig handlingsplan 
for å bedre utviklingshemmede og funksjons- 
hemmedes rettigheter og  levekår.

ET SKUFFENDE STATSBUDSJETT
Regjeringens siste statsbudsjett var skuffende 
lesning for funksjonshemmedes organisasjoner. 
Det var vanskelig å finneklaresporavforpliktelsene 
regjeringen er pålagt gjennom å ha ratifisert 
FN-konvensjonen for funksjonshemmede i årets 
statsbudsjett. Budsjettet var generelt preget av 
mangel på helhetlig og tverrsektoriell tenkning. 
Et særskilt fokus på funksjonshemmedes rettig- 
heter og levekår er langt på veg  fraværende.

En lenge etterlengtet Opptrappingsplan for 
habilitering og rehabilitering ble lagt frem i 
forbindelse med statsbudsjettet. Dessverre var 
planen svært svak og blottet for nye tiltak. Det 
viste seg også at regjeringen ønsker at reali- 
seringen av planen skulle finansieres ved å fjerne 
diagnoselisten for gratis fysioterapi. Dermed ble 
den varslede satsingen i realiteten en nedtrapping 
av dette feltet. Det lå lenge an til at organisa- 
sjonene gjennom en massiv mobilisering skulle 
klare å redde listen, men den ble til slutt ofret 
i forhandlingene mellom regjeringen og sam- 
arbeidspartiene KrF og Venstre – uten at 
Opptrappingsplanen ble styrket.
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I februar var FFO på Norges aller første brukermedvirkningsturné. Fra venstre: 
Berit Therese Andersen, fagpolitisk leder i FFO, Renzo di Stefano, Trento, helse- 
minister Bent Høie (H), Anders Vege i Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet 
og Arnfinn Aarnes, rådgiver i FFO.

HOVEDSTYRETS OPPSUMMERING 7

FFO jobbet også hardt for en styrking av 
organisasjonenes mulighet til å bidra inn mot 
likemannsarbeid og brukermedvirkning. Dette 
løftes høyt av regjeringen, men det fulgte ikke 
med midler til dette arbeidet. Selv om enkelt- 
partier ga oss støtte på flere punkter, ble det ikke 
flertall i våre saker.

FFO leverte også i 2017 våre hovedkrav til stats- 
budsjettet til regjeringen tidlig i november, og 
diskuterte dem i kontaktutvalget mellom FFO og 
regjeringen i midten av desember. Vi oversendte 
våre krav til ni fagdepartementer før  juleferien.

HVORDAN SIKRE PASIENTER BEDRE LEGEMIDDEL- 
INFORMASJON?
På FFOs legemiddelpolitiske konferanse ble 
det satt fokus på hvordan sikre pasienter bedre 
legemiddelinformasjon. Pasientorganisasjoner, 
myndigheter, legemiddelindustri og apotek- 
bransje var samlet for å diskutere pasienters 
tilgang til riktig og enkel legemiddelinformasjon.

Jan Berg som er avdelingsdirektør Legemiddel- 
seksjonen i Helse- og omsorgsdepartementet 
(bildet), gikk igjennom Legemiddelmeldingen 
fra i fjor. Han oppfordret til at pasienter i større 
grad kan be om informasjon fra farmasøyter. 
Også inhalasjonsveiledning, medisinstart, farma- 
søytutlevering, handlingsplan mot antibiotika- 
resistens og pasientportalen helsenorge.no er 
eksempler på tiltak for å bedre legemiddel- 
informasjonen til pasientene. Med standard- 
iserte veiledningstjenester får pasientene 
god informasjon om legemidlene de bruker, 
informasjonen er lik i alle apotek, og farma- 
søytene kurses og blir flinkere til å gi råd på de 
utvalgte legemiddelområdene. Apotekforeningen 
mener at fremtidige tiltak blant annet bør rettes

mot de legemidlene som gjør mest skade, for de 
mest utsatte pasientgruppene og mot kronikere 
som starter opp med livslang behandling.

RUSTET TIL VALGKAMP
På tampen av året ansatte FFO en valgkampmed- 
arbeider som jobber intensivt frem til Stortings- 
valget 2017. Målet er å sette FFO og funksjons- 
hemmedes saker på dagorden, og forplikte nye 
politikere på Stortinget til å fremme og støtte 
en helhetlig plan for funksjonshemmede og 
en strategi for 10 000 nye arbeidsplasser til 
funksjonshemmede gjennom et firepartssamar- 
beid. Dette, og flere andre tema blir løftet av FFO 
det kommende året.

FN-DAGEN 3. DESEMBER: FUNKSJONSHEMMEDE 
PÅ FLUKT
3. desember er FNs internasjonale dag for 
funksjonshemmede. For første gang initierte FFO 
en landsdekkende markering med fylkeslagene. 
I regi av fylkes-FFO og i samarbeid med hotell- 
kjeden Scandic gjennomførte vi flere frokost- 
eller lunsjarrangement.

Funksjonshemmedepåflukt var tema forarrange- 
mentet som FFO og FFO Oslo avholdt i felles- 
skap. Det finnes i dag ingen oversikt over antall 
flyktninger med funksjonshemninger, men det 
er grunn til å tro at det er  mange.

På oppdrag fra Barne-, ungdoms og familie- 
direktoratet har vi i høst gjennomført en forenklet 
kartlegging av flyktningers helsesituasjon ved 
norske asylmottak. Vårt inntrykk er at det er 
svært ulikt hvilken oppfølging den enkelte får 
og for mange er det helt tilfeldig om de får det 
helsetilbudet de trenger. Byråd Geir Lippestad var 
blant innlederne på frokostmøtet. Han oppfordret
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Troy (3)
Rett før jul kom årets fineste julegave - Troy fikk 
de tjenestene som var nødvendige for å kunne 
fortsette å bo hjemme. Foto: Privat
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organisasjonene til å fortsette å jobbe opp mot 
myndighetene for å sikre funksjonshemmede 
flyktningers helserettigheter.

MULIGHET FOR Å KLAGE TIL FN NEDSTEMT I 
STORTINGET
I november kom ratifisering av tilleggsproto- 
kollen opp i Stortinget. Det er tilleggsprotokollen 
som gir individer klagerett under konvensjonen 
utenfor de nasjonale domstolene, hvis de ikke får 
medhold her hjemme. Det betyr at individer kan 
ta saken videre for FN-domstolen hvis de ikke 
får medhold i landet sitt. En tilslutning av denne 
ville styrket rettssikkerheten til funksjonshemm- 
ede. FFO leverte et høringsnotat til Stortingets 
utenriks og forsvarskomité om Stortingsmelding 
nr. 39 (2015-2016) om individklageordningene 
til FNs-konvensjoner om økonomiske, sosiale 
og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter 
og rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. FFO kommenterte det som 
gjaldt tilslutning til individklageordningen til 
FNs konvensjon for rettigheter til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, CRPD. Dessverre 
ble saken nedstemt, noe som svekker Norge som 
foregangsland i kampen for funksjonshemmedes 
rettigheter.

FFO ba komiteen om at den valgfrie protokollen 
om individuell klagerett fremmes for tilslutning 
(ratifisering). Vi mener en ratifiseringen av 
tilleggsprotokollen vil ha stor betydning for dem 
vi representerer fordi det vil styrke rettssikker-

heten til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
For oss er det viktig at Norge fortsetter å være et 
foregangsland for kampen for funksjonshemm- 
edes rettigheter.
Vi var også i høring i utenriks- og forsvarskomi- 
teen på Stortinget der vi gjentok våre hoveda- 
rgumenter fra høringsnotatet.

ÅRETS JULEGAVE - TROY FIKK BO HJEMME
Året ble avsluttet med en gladnyhet, etter en 
intens kamp fra FFOs side for å hindre at Troy
(3) måtte flytte på institusjon.

Det var NRK Nordland som første omtalte saken, 
og kontaktet FFO for en uttalelse. NRK fortalte 
historien om Troy som stod i fare for å måtte flytte 
på institusjon etter et forslag fra Bodø kommune. 
Dette til tross for at moren ønsket å beholde 
familien samlet under ett tak. Kommunen mente 
boligen hennes ikke var tilpasset for assistentene 
i BPA-tjenesten som familien hadde. FFO uttalte 
at en slik løsning hører hjemme på 50-tallet, og 
at ingen barn skal plasseres på institusjon mot 
familiens vilje. Det bryter også med menneske- 
rettighetene og FN-konvensjonen for funksjons- 
hemmedes rettigheter.

Rett før jul kom årets fineste julegave - kommunen 
snudde i saken og Troy fikk de tjenestene som var 
nødvendige for å kunne fortsette å bo hjemme 
sammen med moren og hans tre søsken.

Confidential, Arntzen, Marianne, 2017-11-15 10:49:37 (UTC+0100)



e
g

9TRE NYE NOTATER

Ny politikk i 2016

Fra lansering av notatet ”Velkommen 
til et universelt utformet samfunn”. 
Samferdselsminister Ketil Solvik- 
Olsen (FrP) innledet i forbindelse med 
lanseringen av notatet om universell 
utforming.

I løpet av 2016 presenterte FFO tre nye politiske 
notater om temaene hjelpemidler, arbeidsliv o 
universell utforming.

IKKE  FLYTT HJELPEMIDLENE
FFO tar opp kampen for å hindre at ansvaret for 
hjelpemidler flyttes til kommunene.

Hjelpemiddelutvalget har dette året jobbet med 
sin utredning om organisering av hjelpemiddel- 
området etter at regjeringen signaliserte gjennom 
Oppgavemeldingen at de ønsker at kommunene 
skal ha mer ansvar for hjelpemiddelformidling. 
FFO argumenterer i vårt politiske notat for å ikke 
flytte ordningen. Vi mener at dagens arbeids- 
deling mellom sentralene og kommunene er god, 
og at kompetansen til sentralene er helt essensiell 
og må bevares.

Å legge dette ansvaret i hendene til kommuner

med 
varierende 
kompetanse og
økonomi vil innebære en svekkelse 
av ordningen. I Danmark har det nylig vært 
gjennomført en kommunereform som har 
ført til en svekkelse hjelpemiddelområdet og 
til at hjelpemiddelsentraler har blitt lagt ned. 
Det går på tvers av et helhetlig system som 
sikrer at alle får de hjelpemidlene de trenger
når de trenger dem. FFO lanserte notatet i juni 
og holdt debatt med politikere. Bente Stein 
Mathisen (H) åpnet for å flytte hjelpemiddel- 
ordningen til større kommuner, et forslag som 
ble møtt av motstand fra både Karin Andersen 
(SV) og Lise Christoffersen (Ap). Hjelpemiddel-
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Fra lansering av notatet ”Broer til arbeid”. Fra venstre: Lilly Ann Elvestad, 
Anniken Hauglie (FrP), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) Kirsti Bergstø (SV) 
Rigmor Aasrud (Ap) og Ingunn Ulfsten.

10 TRE NYE NOTATER

utvalgets innstilling legges frem i januar 2017. 
FFO følger saken tett.

BROER TIL ARBEID
FFO lanserte sitt nye notat om arbeidsliv under 
Arendalsuka 17. august. Arrangementet het Den 
tause ledighetskrisen. Debattpanelet bestod av 
statsråd Anniken Hauglie, Rigmor Aasrud, Kirsti 
Bergstø og Kjell Ingolf Ropstad.

Bakgrunnen for å velge den tause ledighetskrisen, 
er at antallet funksjonshemmede som er i jobb 
har falt de siste ti årene. Dette til tross for 
IA-avtale og bred politisk enighet om at flere 
funksjonshemmede må få innpass i arbeidsmar- 
kedet. Gullårene i norsk økonomi ikke har blitt 
brukt til å få flere i jobb, og ingen roper høyt om 
at 85 000 funksjonshemmede er arbeidsledige. 
Generalsekretær Lilly Ann Elvestad etterlyste

ressurser i statsbudsjettet for å realisere de gode 
intensjonene om å få flere funksjonshemmede 
i jobb – blant annet penger til NAV slik at de 
kan følge opp brukerne tettere. Statsråd Anniken 
Hauglie erkjente at til tross for fokus på gruppen, 
har ikke regjeringens politikk lyktes. Tove 
Nævisdal, avdelingsleder i Arendal kommune, 
har ansatt kokk Christine Dahl som er døv. Hun 
var usikker på ansettelsen først, men har ikke 
angret på det. Hun sier at om man velger å bruke 
hjertet er det enkelt å forstå at alle skal få en 
sjanse.

I FFOs krav til statsbudsjettet for 2018 ber FFO 
om en satsing på arbeid for funksjonshemmede i 
regi av de tre partene i arbeidslivet sammen med 
FFO – et firepartssamarbeid. Målet er en felles og 
forpliktende handlingsplan for å få 10 000 flere 
funksjonshemmede i jobb over en femårsperiode.

VEI N   TIL   ET  UNIVERSELT prioritere, og det er opp til politikerne å bruke
UTFORMET SAMFUNN
FFO lanserte notatet om 
universell utforming av Norge 
med et frokostmøte den 22.

vember.

Vi mener at det gjøres 
mye i dag for å sikre universell

utforming og et tilgjengelig norsk samfunn. 
Mange politikere, interesseorganisasjoner og 
bygningsforvaltere som for eksempel Statsbygg 
er med på å dra lasset.

Vi mener også derfor at målet om et tilgjen- 
gelig Norge innen 2025 kan gå, og at universell 
utforming innen 2035 er mulig. Men da må vi

de riktige virkemidlene og insentivene for at vi 
skal  kunne  nå målsetningen.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen kommenterte 
politikken innledningsvis, og Karin Andersen og 
Ola Elvestuen bidrog til en engasjerende debatt. 
Marianne Kufaas Sæterhaug fra FFOs styre og 
Sverre Fuglerud holdt innlegg om hvilke utfor- 
dringer man står ovenfor som dyslektiker og 
som blind.

Notatet ble lansert i Den Norske Opera og Ballett. 
Bakgrunnen for valget av lokale er at Operaen 
fikk spesiell oppmerksomhet fra blant annet FFO 
i oppføringen med hensyn til universell utforming.
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RETTIGHETSENTERET

NAV og 
FOLKETRYGD- 

LOVEN

32,3% FFO sitt rettighets- 
senter fikk flest 
spørsmål rundt 
trygd i 2016.

Trygd 32,3%
Omsorgstjenesten 12,5% 
Oppvekst og utdanning 12,4% 
Økonomi og skattespørsmål 8,9% 
Arbeid 7,7%
Helsetjenester 6,7 %

Fritid, kommunikasjon og tilgjengelighet 5,4% 
Boligsaker 5,2%
Andre sektorer 4,7%
Personlig integritet 1,1%
Barnevern 1,1%

11

Rettighetssenterets arbeid 2016
OM RETTIGHETSSENTERET
FFOs Rettighetssenter er et lavterskeltilbud som 
tilbyr gratis rettshjelp til funksjonshemmede, 
kronisk syke og pårørende. Vi yter hjelp på 
telefon og på e-post. Vi skal være et tilbud for 
alle uavhengig av bosted, derfor tar vi ikke imot 
personlig oppmøte. Hovedsakelig arbeider Rettig- 
hetssenteret etter prinsippet hjelp til selvhjelp. 
Det vi si at vi forklarer regelverket, gir råd og 
argumenter i den enkelte sak og motiverer den 
enkelte til å stå på selv videre.

Rettighetssenteret har i 2016 vært åpent mandag 
til torsdag fra klokken 10-14. Det er tre jurister 
som jobber ved Rettighetssenteret og i store 
deler av 2016 har det også vært en student som 
har jobbet ved senteret. Det er kun én person av 
gangen som har vakt.

Henvendelsene til Rettighetssenteret viser at 
det er et stort behov for rettshjelp og at senteret 
har en viktig rolle å fylle. Det er både et stort 
behov for generell informasjon og for veiled- 
ning i konkrete saker. Vi ser at enkelte trenger 
mye mere hjelp enn det Rettighetssenteret har 
kapasitet til å gi.

INTERESSEPOLITIKK OG RETTIGHETSSENTERET 
HÅND I HÅND
I tillegg til å ha vakt på Rettighetssenteret jobber 
juristene med ulike interessepolitiske områder. 
De erfaringene Rettighetssenteret får om svake 
punkter og uheldige konsekvenser av regelverk 
benyttes som en del av det interessepolitiske 
arbeidet til FFO.

Rettighetssenteret har blant annet sammen med 
rådgiver i FFO hatt møte med stortingspolitiker 
Freddy de Ruiter angående brukerstyrt personlig 
assistanse, BPA. I møtet fortalte Rettighetssenteret 
om de erfaringene vi har hatt med BPA den siste 
tiden. Dette bidro til at Freddy de Ruiter leverte 
inn et spørretimespørsmål til helse og omsorgs- 
minister Bent Høie om hvordan statsråden kan 
sørge for at BPA-ordningen gjennomføres i tråd 
med  nasjonale føringer.

Rettighetssenteret har også i 2016 samarbeidet 
med Advokatforeningen og 12 andre organisa- 
sjoner som er opptatt av rettshjelp for utsatte 
grupper. Det har blant annet blitt skrevet felles 
debattinnlegg som ble publisert i Dagbladet den
2. november og vi har levert innspill til politiske 
partiers programprosess om styrking av retts- 
hjelpsordningen.
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HVILKE TEMA HAR VI FÅTT SPØRSMÅL OM?
Også i 2016 fikk vi aller flest henvendelser om 
trygd og NAV. Disse sakene utgjorde 32 prosent 
av alle sakene vi behandlet. Blant NAV-sakene 
var det flest saker om uførepensjon, til sammen 
69 saker. Selv om det var flest saker om uføre- 
pensjon var det en stor nedgang på henvendelser 
om  dette,  en  nedgang  på  57  saker  fra 2015.

Etter NAV-sakene var det flest henvendelser om 
omsorgstjenester, 13 prosent, og oppvekst og 
utdanning 12,4 prosent. Innenfor omsorgstje- 
nester var det flest henvendelser om brukerstyrt 
personlig assistanse, BPA. Flere av disse sakene 
handlet om kommuner som ikke praktiserer 
BPA i tråd med hva som er intensjonen med 
ordningen.

Dette kan ha sammenheng med at nye regler    
for uførepensjon trådte i kraft 1. januar 2016, og 
at det var mange spørsmål om dette i forkant i 
2015. Innenfor NAV-sakene har både saker om 
arbeidsavklaring og saker om hjelpemidler  økt.

ET EKSEMPEL PÅ DETTE ER SAK 2016/0544:
Saken gjaldt en jente med CP, epilepsi og 
utviklingshemming. Hun har store, sammensatte 
og spesialiserte hjelpebehov. Hun har brukerstyrt

    personlig assistanse. Kommunen nekter henne å
ET EKSEMPEL PÅ NAV-SAK OG UFØRETRYGD ER 
SAK 2016/0910:

Saken gjaldt person med ME og en søvndiagnose.

ta med assistentene utenfor kommunegrensen, 
noe som betyr at hun bare kan være i hjemkomm- 
unen og blant annet ikke har mulighet til å dra 
på ferie.

Hun fikk avslag på søknad om uføretrygd.  Hun    
hadde støtte både av lokalt NAV-kontor og av 
trygdelegen. NAV-forvaltning mente ME ikke var 
alvorlig nok og at det kunne gå over. De ville ha 
henne på arbeidsutprøving, men hver gang hun 
forsøkte ble hun svært dårlig og sykemeldt. Det 
viste seg at NAV-forvaltning i sin vurdering av 
uførehet ikke hadde tatt med søvndiagnosen.

ET ANNET EKSEMPEL ER SAK 2016/0945:
Saken gjelder person med vedtak om BPA. 
Vedkommende spør om FFO kan bistå med å 
løfte opp en politisk problemstilling angående 
BPA. Regionen personen bor i har fattet beslut- 
ning om at alle som har BPA må drive omfattende 
varsling til kommunen, blant annet om hvordan

RETTIGHETSENTERET

FLEST SAKER I 
OSLO OG 

AKERSHUS.

38%
Til sammen:

12

Oslo 23%
Rogaland 7%
Sogn og Fjordane 1% 
Sør-Trøndelag 5%

Telemark 3%
Troms 2%
Vest-Agder 3%
Vestfold 5%

Østfold 5%
Akershus 15%
Aust Agder 2%
Buskerud 6%

Finnmark 3%
Hedmark 4%
Hordaland 7%
Møre og Romsdal 3%

Nord-Trøndelag 2%
Nordland 3%
Oppland 3%
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RETTIGHETSENTERET

46,6%
av de som kontaktet FFO 
sitt rettighetssenter var 
medlemsorganisasjoner

HVEM TOK KONTAKT?
Medlemsorganisasjoner 46,6%
Pårørende 39,1%
Tjenesteapparat/myndigheter 6,9%
Andre 3,4%
Bruker 3,3%
FFO Fylke 0,9%

13

de bruker BPA-timene sine og hvor de reiser. 
Dette oppleves av vedkommende som krenkende 
og firhetsberøvende, og vedkommende mener det 
ikke er i tråd med intensjonen med BPA.

Når det gjelder oppvekst og utdanning handlet 
mange av sakene om spesialundervisning og 
tilrettelegging i skolen. Det var flere saker hvor 
det var problem med å få skoleskyss, og det var 
saker hvor funksjonshemmede elever ikke fikk 
være med på leirskole eller klassetur.

og hjelpeapparatet i god tid før skolestart, der de 
ble lovet tett oppfølgning på alle samarbeids- 
møter. Da skoleåret begynte, viste det seg at 
skolen ikke hadde forberedt noen ting. Mor ble 
da selv nødt til å være til stede på skolen for å 
ivareta barnets behov. Skolen mente at de ikke 
kunne gi en-til-en oppfølgning, fordi de da ikke 
ville ha råd til skolebøker.

HVEM TAR KONTAKT OG HVOR KOMMER DE FRA?
Det er funksjonshemmede og kronisk syke selv

    som oftest tar kontakt, de utgjør 47 prosent av
EKSEMPEL PÅ SAK OM OPPVEKST OG UTDANNING 
ER SAK 2016/0995:
Sakengjaldt en elev iungdomsskolenmed autisme- 
spekterdiagnose. Han har utviklet en kraftig 
skolevegring etter at skolen har byttet ut assis- 
tenten som fulgte han opp på skolen, og som 
eleven fungerte godt sammen med. Som følge av 
dette sluttet eleven å komme seg til skolen. Skolen 
mente at de ikke har ansvar for eleven og hans 
opplæring, siden han ikke lenger var på  skolen.

henvendelsene. Deretter er det flest pårørende 
som tar kontakt, 39 prosent av henvendelsene. 7 
prosent av henvendelsene kommer fra tjeneste- 
apparatet/myndigheter. Dette dreier seg ofte om 
offentlig ansatte som ønsker informasjon om 
hvilke regler som gjelder på andre fagområder 
enn de de selv jobber med.

I mange av sakene er det ikke opplyst om hvilket 
fylke saken gjelder. Men blant de sakene hvor

    fylket er registret, viser statistikken at det var
ET ANNET EKSEMPEL ER SAK 2016/0647:
Foreldre til et barn med bevegelseshemning, 
epilepsi og diabetes type 1 tok kontakt med skolen

klart flest saker fra Oslo og Akershus, henholdsvis 
25 og 16 prosent. Det var færrest saker fra Sogn og 
Fjordane med kun én prosent av henvendelsene.
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Lars Magnus Mikkelsen og Judith Kristin 
Asche fra Debra Norge, Tonje Fjeldstad 
Smith fra Bipolarforeningen Norge og 
Jeanette Hoel fra Gynkreftforeningen.

REPRESENTANTSKAPSMØTE14

FFO-familien vokser
Årets representantskapsmøte bidro til flere organisasjoner 
under paraplyen - og flere innspill til fremtidens FFO.

Lørdag 26. november ble tre nye organisasjoner 
innlemmet i FFO-paraplyen: Bipolarforeningen, 
Gynkreftforeningen og Debra Norge ble klappet 
inn i fellesskapet.

Bipolarforeningen ønsker å være mer synlig 
og tydeligere utad, og vil derfor være en del av 
FFO-familien.

– Det er viktig for oss å fremme samfunns- 
politiske saker for å sikre et bedre helsevern for 
pasienter og pårørende, sa Tonje Fjeldstad Smith 
da  hun  introduserte organisasjonen.
Pasientorganisasjon for gynekologisk kreftram- 
mede ble presentert av leder Jeanette  Hoel.

– Organisasjoner har en begrenset økonomi, og 
begrensede midler til brukersøttte. Vi jobber for 
å øke tilskuddet til likepersonstjenesten, sa hun.

Debra Norge ble presentert av Judith Kristin 
Asche. De er en ung organisasjon som jobber for 
bedre vilkår for personer med medfødte, arvelige 
og sjeldne hudsykdommer.

SNAKKE SAMMEN FOR Å FORSTÅ HVERANDRE
Fremtidens paraply sto også  på  agendaen for 
møtet i dag. Morten Buan som er leder for 
styringsgruppen i prosjektet, innledet om hva 
som er gjort i organisasjonsutviklingspro- 
sjektet så langt.
Tone Granaas fra Norsk Revmatikerforbund 
snakket om hvilke begrensninger og muligheter 
de mener ligger i fremtidens FFO:
– Vi ser at det er mange som tjener på samar- 
beidet med FFO i organisasjonenen vår. For 
eksempel bringer kontorfellesskap mye godt 
med seg, sier hun.
Fra en av de minste organisasjonene forteller 
Hedevig Stang Castberg om hva de ønsker av et 
fremtidig FFO:

– Vi ønsker et FFO som kan favne og samle både 
små og store organisasjoner. Alle har behov 
for fellesskap. Skal vi forstå hverandre må vi 
kommunisere med hverandre, sa hun.
I tillegg til representantskapsmøte ble det holdt 
ekstraordinær kongress for å gjøre om vedtek- 
tene i tråd med fremgangen i OU-prosjektet.
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Astrid Nøkleby Heiberg snakket om fremtidens 
helsetjeneste: - Det handler ikke om å bli heilt 
frisk, men om å lage en helsetjeneste for personer 
som bruker tjenesten mye, sa hun.

SJELDENDAGEN 15

Økte forventninger
– SVEKKEDE RAMMEVILKÅR
Forventningene til funksjonshemmedes organisasjoner øker 
samtidig som rammevilkårene svekkes.

EN SJELDEN DAG 2016
Sjeldendagen markeres årlig, men i 2016 var det 
skuddår og dermed en ekstra sjelden dag. Derfor 
var det mye oppmerksomhet rundt dagen.
I samarbeid med  Unge  Funksjonshemmede 
og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne 
diagnoser arrangerte FFO fagkonferansen «En 
sjelden stemme». Den sjeldne stemmen ble 
presentert i mange fasonger, alt fra bruker- 
stemmen, ungdomsstemmen, kreative uttrykk 
og nye kommunikasjonskanaler med muligheter 
og utfordringer for den sjeldne  stemmen.

I tilknytning til Sjeldendagen var det også et 
spesielt fotoprosjekt der vi fikk et kort møte 
med 12 personer med ulike sjeldne diagnoser. 
Filmens formål var å vise mennesker med liden- 
skaper og drømmer om fremtiden, og ikke bare 
en diagnose. Dette var et samarbeid mellom de 
aktørene som stod for  fagkonferansen.

Tilskuddsordninger for funksjonshemmedes 
organisasjoner har over tid hatt en negativ ut- 
vikling. Andre inntektsmuligheter blitt færre fordi 
vilkårene endres og strammes inn.
Driftstilskuddsordningen for funksjons- 
hemmedes organisasjoner, som ligger under 
Barne-, likestillings- og forskningsdeparte- 
mentet, er viktig for hele organisasjonsmiljøet. 
Denne har også i 2016 stått nokså stille.

I likhet med andre frivillige organisasjoner er 
det to andre ordninger som er svært viktig for 
bredden av funksjonshemmedes organisasjoner. 
Dette gjelder momskompensasjonsordningen 
for frivillige organisasjoner som ligger under 
Kulturdepartementet og tilskudd til studie- 
arbeid/voksenopplæringstilskudd som ligger 
under Kunnskapsdepartementet. Løftet om full 
momskompensasjon for frivillige organisasjoner 
slår sprekker. Avkortningen blir større for hvert år.

Sjeldendagen 2016:
• 29. februar
• Markeres verden over
• Fokus på sjeldne sykdommer
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FFOs
HØRINGSUTTALELSER I 2016

• Kunnskapsdepartementet: Endringer i 
barnehageloven - barn med særlige behov. 
(13. januar)

• Helse- og omsorgsdepartementet: 
Endringer i helse- og omsorgstjeneste- 
loven (styrket pårørendestøtte) (15. januar)

• Barne- og likestillingsdepartementet:- 
Høring – forslag til felles likestillings- og 
diskrimineringslov (22. januar)

• Helse- og omsorgsdepartementet: 
Forskrift om styringssystem i helse- og 
omsorgstjenesten (1. februar)

• Arbeids- og sosialdepartementet: Høring - 
forslag om endret fastsetting av grunnlaget 
for korttidsytelsene etter folketrygdloven 
kapittel 8, 9 og 14 (20. februar 2016)

• Helse- og omsorgsdepartementet: Skrift- 
lige innspill til Kvinnslandsutvalget (ny 
organisering av eierskapet til spesialist- 
helsetjenesten, vurdering av inndelingen i 
helseregioner og hvor mange helseforetak 
det bør være) (1. mars)

• Helse- og omsorgsdepartementet:  Høring
- Forebygging og oppfølging av alvorlige 
hendelser i helse- og omsorgstjenestene 
(1. mars)

• Justisdepartementet: Høring - Haagkon- 
vensjonen 13. januar 2000 om interna- 
sjonal beskyttelse av voksne (2. mars)

• Kunnskapsdepartementet: Forskrifter om 
rammeplan for femårige  lærerutdanninger 
(1. april)

• Kunnskapsdepartementet: Rapport - 
Kunnskapssektoren sett utenfra (11. april)

• Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retnings- 
linje for helsestasjons- og skolehelsetje- 
nesten (15. april)

• Kommunal- og moderniseringsdepar- 
tementet: Høring - etablering av tviste- 
løsningsmekanisme for rettslige tvister 
mellom stat og kommune mv (27. april)

• Helse- og omsorgsdepartementet:* Forslag 
til endringer i legemiddelforskriften § 14-14 
(18. mai)

• Kommunal- og moderniseringsdeparte- 
mentet: Råd i kommuner og fylkeskom- 
muner for ungdom, eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse - høring (20. mai)

• Barne- og likestillingsdepartementet: 
Høring  -  Europakommisjonens  forslag 
til direktiv om tilgjengelighet til varer og
tjenester for personer med funksjonsned- 
settelser (31. mai)

• Kunnskapsdepartementet: Høring - Meld 
St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for 
kvalitet – Strukturreform i universitets- og 
høyskolesektoren (1. juni)

• Arbeids- og sosialdepartementet:  Høring
- NOU 2016: Arbeidstidsutvalget — Regule- 
ring av arbeidstid – vern og fleksibilitet
(1. juli)

• Kommunal- og moderniseringsdepar- 
tementet: Høring- forslag til ny lov om 
statens ansatte (1. juli)

• Samferdselsdepartementet: Høring - 
Grunnlagsdokument NTP 2018-2029 (1. juli)

• Helse- og omsorgsdepartementet: Forslag 
til endringer i forskrift om nasjonal 
kjernejournal og forskrift om nasjonal

FFOs  HØRINGSUTTALELSER
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database for elektroniske resepter (resept- 
formidleren) (04. juni)

• Justisdepartementet: Forslag til endringer  
i rettshjelpsloven, rettshjelpsforskriften og 
stykkprisforskriften (6. juli)

• Barne- og likestillingsdepartementet: 
Høring - Forslag til endringer i reglene om 
barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år i 
barneloven med forskrifter (12. juli)

• Kunnskapsdepartementet: Endringer i 
opplæringsloven og friskoleloven (nytt 
kapittel om skolemiljø) (1. august)

• Kulturdepartementet: Fordeling av Norsk 
Tippings overskudd til samfunnsnyttige og 
humanitære organisasjoner (1. september)

• Extrastiftelsen: Om godkjenning av søker- 
organisasjoner  i extrastiftelsen
(1. september)

• Helsedirektoratet: Veileder om pårørende i 
helse- og omsorgstjenesten  (12. september)

• Helse- og omsorgsdepartementet: 
Forskrift om legemiddelgjennomgang i 
sykehjem.  (20. september)

• Helse- og  omsorgsdepartementet:Innføring 
av automatisk frikortordning for egenan- 
delstak 2 og avvikling av sykdomslisten (20. 
september)

• Helse- og omsorgsdepartementet: Forslag 
til lovendringer som oppfølging av forslag i 
Primærhelsetjenestemeldingen og Oppga- 
vemeldingen mv (1. oktober)

• Kommunal- og moderniseringsdeparte- 
mentet: Nye oppgaver til større kommuner 
(1. oktober)

• Arbeids-  og sosialdepartementet:
Høring om forslag til endringer 
i arbeidsavklaringspenger (1. 
november)

• Arbeids- og sosialdepartementet: 
Høring om forslag til endringer i 
trygderegelverket i lys av asylsøker- 
situasjonen (1. november)

• Helsedirektoratet:
Nasjonal faglig retningslinje for 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
(18. november)

• Kulturdepartementet:
Høyring - forskrift om fordeling av 
herrelaus arv til frivillig verksemd til 
fordel for barn og unge (18. november 
2016)

• Helse- og omsorgsdepartementet: 
Krav om at leger i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten er spesi- 
alister i allmennmedisin eller under 
spesialisering (23. november)

• Kommunal- og moderniseringsde- 
partementet: Forslag om endring i 
lov og forskrift om bostøtte - nytt 
inntektsgrunnlag for bostøtte (25. 
november)

• Barne-  og likestillingsdepartementet:
Effektivisering av håndhevingen 
på diskrimineringsområdet (30. 
november)

• Kunnskapsdepartementet: NOU 
2016:14 Mer å hente - bedre læring 
for elever med stort læringspotensial 
(9. desember)

FFOs HØRINGSUTTALELSER
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BISTAND18

Emmie Chiumia fra Malawi syns det 
har vært nyttig å delta på workshop om 
ungdomsarbeid sammen med FFO.

FFO fortsetter støtten til
NEPAL OG DET SØRLIGE AFRIKA
FFO vil fortsette å støtte utviklingen av regionskontorene 
i National Federation of the Disabled-Nepal (NFDN).

NFDN har nasjonalt ansatte koordinatorer i de 
fem regionene og er et bindeledd mellom nasjo- 
nalt og lokalt nivå.
I 2016 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen 
blant funksjonshemmede lansert, en under- 
søkelse NFDN har brukt i sitt bevisstgjørings- og 
påvirkningsarbeid. Nepal er et svært fattig land. 
Ikke overraskende er funksjonshemmede blant 
de aller fattigste, og tilgangen til utdanning og 
de fleste andre tjenester er dårligere enn for den 
øvrige befolkningen.

FFOs bistandsprosjekter er finansiert av Norad 
gjennom Atlas-Alliansen. I 2016 startet SINTEF 
opp en levekårsundersøkelse blant funksjons- 
hemmede i Malawi, på oppdrag fra FFO. Vi 
fikk også gjennomført en kvalitativ studie om 
funksjonshemning og utdanning i Malawi.

Samarbeidet med den regionale paraplyorga- 
nisasjonen Southern Africa Federation of the 
Disabled (SAFOD) er inne i en god fase. Organisa- 
sjonen lå nede en periode, men den er igjen på 
vei til å bli en regional faktor å regne med når 
det gjelder å synliggjøre funksjonshemmedes 
utfordringer. SAFODs nedslagsfelt er ti land i det 
sørlige Afrika, og driver også opplæring av sine 
medlemsorganisasjoner.

FFO har bidratt til at SAFOD har avholdt general- 
forsamling, for første gang med valgkomité inspi-

rert av FFOs system. Det har også vært et tema at 
de fleste aktive i funksjonshemmedes organisa- 
sjoner er godt voksne mennesker – og menn 
er i flertall. Takket være valgkomiteens innsats 
ble det valgt inn like mange kvinner som menn 
i SAFODs styre, og én ungdomsrepresentant. Å gi 
de unge en stemme er viktig – de er fremtiden.

En av ungdommene var trettfireårige Emmie 
Chiumia fra Malawi. Emmie har albinisme, noe 
som både er forbundet med stigma og overtro. 
Flere er drept fordi de har albinisme.
I workshopen sa Emmie: - Mest av alt har jeg fått 
ny kunnskap. Og det har en egen verdi å snakke 
med ungdommer fra andre land. Jeg visste ikke 
at jeg kan snakke om eller påvirke rettigheter 
til seksuell og reproduktiv helse. Treningen 
har økt selvtilliten min. Jeg skal dele dette med 
ungdomsorganisasjonen i Malawi!

I 2016 bidro FFO til en ungdomssamling 
med ungdomsrepresentanter fra alle ti 
land. Rettigheter til utdanning sto på 
dagsorden, og Amnesty International 
bidro i en workshop om menneskeret- 
tigheter, særlig relatert til seksuell og 
reproduktiv helse.
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19AKTIVITETER I FFO

AKTIVITETER I FFO

Videre følger en oversikt over hva som skjedde i regi av FFO nasjonalt

FEBRUAR OKTOBER

• FFOs budsjettkonferanse (10. oktober)

NOVEMBER

• Samling for fylkessekretærer
(4.-5. februar)

• En sjelden dag (29. februar)

APRIL • Lansering av politisk notat om universell

• Ledermøte (14. april)
• Livet som ufør – ny uføretrygdordning 

Erfaringssamling uføre (28. april)

utforming (22. november)
• Smågruppeforum (25.-26. november)
• Representantskap (26. november)
• Legemiddelseminar (29. november)

JUNI DESEMBER

• Lansering av notatet «Hjelpemiddel- 
ordningen er truet – ikke flytt den til 
kommunene» (9. juni)

AUGUST - SEPTEMBER

• FN-dagen for personer med nedsatt 
funksjonsevne (3. desember)

• Lansering av arbeidsnotatet «Broer til 
arbeid» (18. august)

• Likemannskurs (24.-25. september)
• Fylkeskonferanse  (24.-25. september)
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20 MERKNADER TIL STORINGET

PROSJEKTER  FRA EXTRASTIFTELSEN

PROSJEKTNAVN
Dei utfordrande relasjonane
www.sånnerjeg.no
Livet som ufør – ny uføretrygdordning 
Brukererfaring med BPA
Styrket kompetanse i brukermedvirkning 
Tilgjengelighet  Kultur-Norge 
Brukerrollen i (re)habiliteringsforskning

INNVILGET

360 000
200 000
140 000
250 000
350 000
600 000

FFOS MERKNADER TIL STORTINGET I 2016

• Helse- og omsorgskomiteen; Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehus- 
plan (2016-2019) (18. januar 2016)

• Helse- og omsorgskomiteen; Representantforslag fra KrF om en helhetlig opptrap- 
pingsplan for barn og unges psykiske helse. (7. april 2016)

• KUF; Merknad til Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. (8. april 2016)
• Familie- og kulturkomiteen; Meld. St. 24 (2015–2016) Familien – ansvar, frihet og 

valgmuligheter. (11. mai 2016)
• Helse- og omsorgskomiteen; Meld.St.34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetje- 

neste Melding om prioritering.  (29. september 2016)
• ASK; Meld. St. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet. (7. oktober 2016)
• Utenrikskomiteen; Meld.St. nr. 39 (2015-2016) om individklageordningene til

FNs-konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettig- 
heter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. (10. november 2016)

I FORBINDELSE MED STATSBUDSJETTET 2017 
AVGA FFO MERKNADER TIL FØLGENDE KOMITEER:

• Helse-  og omsorgskomiteen
• Justiskomiteen
• Transport- og kommunikasjonsskomiteen
• Arbeids- og sosialkomiteen,
• Kirke-,  utdannings-  og forskningskomiteen
• Familie-  og kulturkomiteen
• Kommunal-  og forvaltningskomiteen
• Finanskomiteen
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Hovedstyrets 
RESULTATVURDERING
Etter Hovedstyrets oppfatning gir det fremlagte 
resultatregnskap og balansen, med tilhørende 
noter, fyllestgjørende informasjon om driften av 
FFO og den økonomiske stillingen ved årsskiftet 
2016/17.

FFO er en interessepolitisk organisasjon med 
kontor i Oslo. Organisasjonens styre bestod ved 
årsskifte 2016/17 av 6 menn og 6 kvinner. FFO har 
som mål å være en arbeidsplass der det råder 
full likestilling mellom kvinner og menn, og er 
ikke kjent med at det forekommer forskjells- 
behandling grunnet kjønn. Av organisasjonens 19 
ansatte er 14 kvinner. Arbeidsmiljøet anses som 
godt. Det er ikke registrert skade eller ulykker i 
2016. Sykefraværet har vært på 7,91 %. Organi- 
sasjonen forurenser ikke det ytre miljø annet en 
gjennom nødvendig transport, herunder flyreiser 
for deltagere på ulike arrangement, og personalets 
reise til og fra jobb. Det er i 2016 brukt strøm og 
fjernvarme til oppvarming av kontorlokalene.

I tråd med vedtak i FFOs Kongress ble det utbetalt

honorar til Hovedstyrets medlemmer i 2016 med 
kr. 235 521. FFO fikk i 2016 refundert kr 1 141 143 
i merverdiavgift. Kostnaden knyttet til pensjons- 
ordningen i FFO hos KLP Forsikring var i 2016   
kr 1 771 734.

Det er ikke oppstått forhold etter regnskapsårets 
utgang som er av betydning ved bedømmelsen 
av FFOs økonomiske situasjon. Forutsetningen 
om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er 
satt opp under denne forutsetning. Årsregnskapet 
er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk for små foretak. Oppsettet 
fyller også de kravene offentlige tilskuddsytere 
stiller med bakgrunn i Statens økonomiregle- 
ment. Honorar til revisor i 2016 er kostnadsført 
med kr 195 625.

Hovedstyret mener at årsregnskapet gir et rett- 
visende bilde av FFOs eiendeler og gjeld, finans- 
ielle stilling og resultat. Det foreslås at årets 
overskudd på kr 1 082 699 i sin helhet føres til 
egenkapitalen.

Oslo, 15. mars 2017
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RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015

Offentlige tilskudd 1 21 792 966 22 839 527
Kontingent medlemsorganisasjoner 765 529 732 079
Husleieinntekter 234 407 234 082
Salgsinntekter 227 498 212 106
Kurs- og opplæringsinntekter 179 394 330 014
Andre inntekter  3 829 338 1 596 998 
Sum driftsinntekter     27 029 132 25 944 806

Lønnskostnader ansatte 5, 6 9 805 265 8 418 331
Lønn etter regning
Eksterne arbeidskostnader 5 235 521 557 760
Pensjonskostnad 6 1 552 791 809 709
Arbeidsgiveravgift 1 683 803 1 390 375
Opplæringskostnader 196 991 75 465
Andre personalkostnader  212 724 304 510 
Sum personalkostnader     13 687 095 11 556 149

Avskrivninger 182 409 100 078
Husleiekostnader m.m. 2 336 316 2 241 214
Telefon/post/fraktkostnader 166 175 167 523
Kontormask. /inventar/data 1 148 046 988 577
Kontorrekvisita 35 200 38 467
Kopieringskostnader 371 103 343 525
Litteratur, presseklipp m.m. 141 553 149 514
Andre kostnader (inkl. honorarer)  883 358 1 904 169 
Sum kontorkostnader  5 264 160 5 933 066

Hotellkostnader 1 063 788 1 378 615
Reisekostnader 1 138 965 832 594
Arrangement kostnader 132 523 103 229
Tilskudd 4 792 897 4 031 171
Kontingenter til andre org. 132 309 119 598
Andre org. kostnader 18 290 50 643
Sum organisasjonskostnader  7 278 772 6 515 850
Sum driftskostnader     26 230 027 24 005 065
Driftsresultat  799 105 1 939 740

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 298 675 155 468
Finanskostnader  -15 081 -12 973 
Resultat av finansinntekter/kostnader  283 594 142 495
ÅRETS RESULTAT  1 082 699 2 082 235
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BALANSE

EIENDELER
Note 2016 2015

Varige driftsmidler
Hjemmeside 9 0 83 625
Kontormaskiner 9 181 102 279 886
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

181 102 363 511

Investering i andre aksjer og andeler 3 95 000 95 000
Andre langsiktige fordringer 7 1 415 259 1 351 827
Sum finansielle anleggsmidler 1 510 259 1 446 827

Sum anleggsmidler  1 691 361 1 810 338

Fordringer
Kundefordringer 760 010 123 832
Avsetning tap på fordringer -30 000 -30 000
Andre kortsiktige fordringer 1 292 602 1 652 371

Sum fordringer 2 022 612 1 746 203

Markedsbaserte investeringer 8 7 757 644 7 468 832
Bankinnskudd, kontanter 7 7 746 233 7 367 703

Sum omløpsmidler  17 526 489 16 582 738

SUM EIENDELER  19 217 850 18 393 076

EGENKAPITAL OG GJELD
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 15 199 885 14 117 186
Sum opptjent egenkapital  15 199 885 14 117 186
Sum egenkapital 4  15 199 885 14 117 186

Kortsiktig gjeld
Udisponerte tilskudd 1, 2 639 524 1 825 518
Leverandørgjeld 609 646 579 709
Feriepenger 1 102 925 945 108
Skyldige offentlige avgifter 851 770 765 214
Diverse gjeld inkl. påløpte kostnader 814 100 160 341

Sum kortsiktig gjeld  4 017 965 4 275 890

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  19 217 850 18 393 076
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Oslo, 15. mars 2017
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Noter til resultatregnskap 
og balanse
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk for små foretak. Fordringer og gjeld som forfaller 
til betaling senere enn ett år etter balansedagen, klassifiseres som 
langsiktig. Forsikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført.
Kostnaden er lik årets inn- og utbetaling til forsikringsselskapet.

NOTE 1
OFFENTLIGE TILSKUDD
FFO mottok fra Barne-, likestillings- og inklu- 
deringsdepartementet (BLD) et tilskudd til 
paraplysamarbeid på kr 14 750 000 for 2016. 
Dette tilskuddet brukes til å drifte organisa- 
sjonen. Det vil si dekning av FFOs kontor- og 
administrasjonskostnader, samt FFOs Rettig- 
hetssenter. Tilskuddet sikrer også demokratiet 
til FFOs 83 medlemsorganisasjoner ved at vi får 
finansiert Kongress, Representantskap og andre 
arenaer for innspill, herunder likemannsarbeid 
og utvikling, samt til å utvikle vårt interesse- 
politiske arbeid. I tillegg har FFO bidratt med 
midler til lokale tiltak i fylker og kommuner. 
Inntektsføringen av FFOs driftstilskudd er periodi- 
sert. Andre offentlige tilskudd blir inntektsført i takt 
med påløpte kostnader og tildelinger gjennom året.

I tillegg kommer finansieringen av FFOs 
prosjekter, hvor FFO mottar rundt kr 5 500 
000 til en rekke ulike prosjekter innen bistand, 
gjennomføring av «sjelden-dagen», universell 
utforming, informasjonsarbeid overfor flyktninger 
og brukermedvirkning i NAV for å nevne noe.

INNTEKTSFØRING AV 
PROSJEKTMIDLER

Prosjektmidlene blir ved innbetaling kreditert 
konto for Udisponerte tilskudd. Inntektsføring 
skjer periodevis og tilsvarer kostnaden som 
er påløpt i perioden for hvert enkelt prosjekt. 
Det inntektsføres ikke større beløp enn det er 
grunnlag for i prosjekttilskuddet.

UDISPONERTE MIDLER FRA 2016
NOTE 2

NAV, Modell for brukermedvirkning i NAV Kr 104 359
Extrastiftelsen - «Brukererfaringer BPA» Kr 140 000
Extrastiftelsen - «Livet som ufør, ny uføretrygdordning» Kr 15 321
Bufdir, «Informasjon til og likemannsarbeid overfor flyktninger med 
funksjonsnedsettelser»

Kr 113 303

NORAD/Atlas-Alliansen: 
Sørlige Afrika ledertrening Kr 186 480
Nepal Kr 80 061

Sum udisponerte midler Kr 639 524
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NOTE 3 
AKSJEPOSTER

lnvesteringer i andre aksjer
Aksjepost i Travelnett Helsereiser AS Kr 95 000
Sum anleggsmidler Kr 95 000

FFO eier 11.5 % av aksjene i Helsereiser AS. Eierandelene til de tre andre eierne: Norsk 
Revmatikerforbund, Psoriasis- og eksemforbundet, Norges Astma- og Allergiforbund
er 29,5 % hver.

EGENKAPITAL

GODTGJØRELSER

Godtgjørelser til Styret 2016:

Det reviderte resultatet for 2015 viser et overskudd på kr. 360 308.

NOTE 4

Egenkapital 01.01.2016 Kr 14 117 186
Arets resultat Kr 1 082 699
Sum egenkapital 31.12.2016 Kr 15 199 885

NOTE 5

Lønn og godtgjøring til generalsekretær for 2016:
Lønn og Feriepenger: Kr 933 696
Elektronisk kommunikasjon (telefon) Kr 4 392
Andre ytelser: Kr 22 205
Sum Kr 960 293

Styrehonorar (leder 1 G, nestledere 1/3 G, medlemmer 1,5 % av G 
pr møte de deltar på) Kr 235 521
Sum Kr 235 521

Revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar (inklusive merverdiavgift) Kr 156 250
Annen bistand Kr 39 375
Sum 195 625
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NOTE 6 
PENSJONSKOSTNADER

FFO har hatt 19 ansatte i 2016 som er omfattet 
av våre pensjonsordninger. Organisasjonen er 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) 
pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning for 
sine ansatte. FFO hadde ved inngangen av året en 
ytelsesbasert kollektiv tjenestepensjonsordning 
for sine ansatte i KLP forsikring. Offentlig tjenes- 
tepensjon er en brutto pensjonsytelse. Pensjons- 
ordningen omfatter både nåværende og tidligere 
ansatte. FFO er forpliktet til å betale oppregulering 
for tidligere ansatte, i tråd med økningen av folke-

trygdens grunnbeløp pr. 01.05. hvert år.
Fra 01.11.2016 er det inngått avtale om For- 
sikret tjenestepensjon (Hybrid-pensjon) i Store- 
brand. Ordningen omfatter alle nyansatte, samt 
medlemmene i den ytelsebaserte ordningen med 
alder 52 år og yngre pr. 01.11. 2016. FFO dekker 
alle kostnader bortsett fra 2 % av bruttolønn som 
dekkes av  hver  enkelt ansatt.
Pensjonskostnad i 2016 inkludert arbeidsgiver- 
avgift, og de ansattes 2 % egenandel
utgjør kr 1 771 734.

NOTE 7
BUNDNE MIDLER

LANGSIKTIG FORDRING
FFO har deponert for husleie i Mariboesgate 13 
med kr. 766 535.

FFO har en tjenestepensjonsordning i KLP. 
FFO har betalt pliktig egenkapitalinnskudd 
stort kr. 557.686 til KLP. Egenkapitalinn- 
skuddet skal kunne benyttes til dekning av 
tap eller underskudd ved løpende drift. Det 
er knyttet betingelser til tilbakebetaling av 
egenkapitalinnskuddet.

BANKINNSKUDD, KONTANTER
I posten inngår bundne bankinnskudd. Kr 438 
076 gjelder trukket forskuddsskatt termin 
6/2016.

I følge retningslinjer for tildelte midler fra 
Atlas-alliansen (NORAD-midler), er utbetalte 
midler bundne midler som står på separate 
konti og bare benyttes til FFOs bistandspro- 
sjekter. I tillegg skal renter på disse midlene 
tilfalle formålet. Pr. 31.12.2016 sto det til 
sammen kr 1 147 883 på disse kontiene.

NOTE 8
MARKEDSBASERTE INVESTERINGER
Deler av FFOs overskuddslikviditet er plassert i obligasjonsfond forvaltet av First Fondene.

Plassering i obligasjonsfond:
First rente Kr 7 757 644
FFOs samlede overskuddslikviditet pr 31.12. 2016 7 757 644
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NOTE 9
VARIGE DRIFTSMIDLER

Kontormaskiner Hjemmeside Sum

Anskaffelseskost 01.01 296 350 250 845 547 195
Tilgang i året 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12 296 350 250 845 547 195

Akkumulert avskrivning 31.12 115 248 250 845 366 093
Bokført verdi 31.12 181 102 0 181 102

Årets avskrivning 98 784 83 625 182 409
Avskrivningssatser 33 % 33 %
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FFOs medlemsorganisasjoner
ADHD Norge                                               

Afasiforbundet i Norge                                          

Astma- og Allergiforbundet  

Autismeforeningen i Norge                          

Bardet-Biedl  Syndrom                  

Barnekreftforeningen  

Blærekreftforeningen  

CarciNor  

Cerebral  Parese-foreningen            

Diabetesforbundet  

Dysleksi Norge                                                   

Forbundet Tenner og Helse  

Foreningen for Blødere i Norge  

Foreningen for el-overfølsomme  

Foreningen  for Fragilt X-Syndrom  

Foreningen for Hjertesyke barn  

Foreningen  for Kroniske Smertepasienter  

Foreningen for Muskelsyke  

Foreningen for Søvnsykdommer  

Foreningen VCFS - DiGeorge Syndrom  

Hjernesvulstforeningen  

Hørselshemmedes  Landsforbund    

Iktyoseforeningen i Norge           

Klinefelterforeningen i Norge              

Landsforeningen  for kombinert

syns- og hørselshemmede/døvblinde  

Landsforbundet  for Utviklingshemmede

og Pårørende                                           

Landsforeningen Alopecia Areata                             

LHL,  Landsforeningen for

hjerte- og lungesyke                              

Landsforeningen  for Huntingtons Sykdom  

Landsforeningen for

Nyrepasienter og Transplanterte       

Landsforeningen for Overvektige       

Landsforeningen  for Pårørende

innen  Psykisk helse

Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer 

Landsforeningen We Shall Overcome  

Leverforeningen  

Marfanforeningen  

Mental Helse  

Momentum

Morbus Addisons Forening  

Multippel Sklerose Forbundet i Norge  

Munn- og halskreftforeningen                                                        

Norges Blindeforbund                                                                      

Norges Døveforbund                                                                         

Norges Fibromyalgi Forbund                                                           

Norges  Myalgisk Encefalopati Forening                                       

Norges Parkinsonforbund                                                           

NORILCO, Norsk Forening for

Stomi- og Reservoaropererte                                                            

Norsk Craniofacial Forening                                                              

Norsk  Dysmeliforening                                                                       

Norsk  Dystoniforening                                                                        

Norsk  Epilepsiforbund                                                                        

Norsk  Forbund for Svaksynte                                                            

Norsk  Forening for Analatresi                                                           

Norsk  Forening  for Cystisk Fibrose                                                  

Norsk Forening for  Ehlers-Danlos Syndrom                                   

Norsk  Forening for Nevrofibromatose                                             

Norsk  Forening Osteogenesis Imperfecta  

NOFUS, Norsk Forening for personer

med Urologiske Sykdommer og inkontinens                                  

Norsk  Forening for Slagrammede                                                     

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose                                               

Norsk Hemokromatoseforbund                                                        

Norsk  Immunsviktforening                                                                

Norsk  Interesseforening for Kortvokste                                         

Norsk  Interesseforening for Stamme                                              

Norsk Lymfødemforening                                                                   

Norsk Osteoporoseforbund                                                               

Norsk  Porfyriforening                                                                         

Norsk  Revmatikerforbund                                                                 

Norsk Tourette Forening  

Nye  Pluss  – hivpositives landsforening            

Personskadeforbundet LTN                               

Prostatakreftforeningen  (PROFO)                                              

Psoriasis- og eksemforbundet                                         

Ryggforeningen i Norge                                                             

Rådgivning  om  spiseforstyrrelser                               

Ryggmargsbrokk-  og  Hydrocephalusforeningen  

Stoffskifteforbundet  

Turner Syndrom Foreningen i Norge  

Voksne med medfødt hjertefeil

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Mariboes gate 13, 0183 Oslo. 
www.ffo.no    E-post: post@ffo.no    Telefon: 23 90 51 50
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RE17-008.01A FFO rammebudsjett 2018

Innstilling: FFOs rammebudsjett for 2018 vedtas av FFOs representantskap.

Redegjørelse: FFOs rammebudsjett for 2018 er utarbeidet med utgangspunkt i om lag samme 
aktivitetsnivå som 2017, bortsett fra noen endringer vedrørende nasjonale 
ansettelser. Rammebudsjettet er stramt og nøkternt. Den største usikkerheten er 
knyttet til utgifter i forbindelse med nasjonal ansettelse av fylkessekretærene. Vi 
har tatt høyde for økte reise- og møtevirksomhet, men siden det er knyttet 
usikkerhet til kostnadseffekten ved at vi endrer og utvider våre elektroniske 
dokumentsystemer (Sharepoint/Office 365). 
Pengestrømmen, det vil si lønnskostnader til fylkessekretærene som skal 
faktureres fylkene er ikke tatt inn i budsjettet. Den bistand FFO nasjonalt skal yte 
er uten fortjeneste, og dette vil følgelig ikke påvirke resultatet. 

Tildelingen til FFOs bistandsprosjekter gikk ned i 2017 og det ble innført krav til 
egenandel på 10%. Dette nivået fortsetter i 2018. 

Budsjettet er for øvrig basert på erfaringstall for 2017, vurderinger av prognose for 
2017, samt anslag om inntekts- og kostnadssituasjonen i 2018, så langt vi kjenner 
det.

Inntekter
Offentlige tilskudd omfatter alle tilskudd som vi vet vi får eller har etablerte 
samarbeid om. I hovedsak dreier dette seg om driftstilskuddet til FFO, hvor det 
budsjetteres med 15,5 mill. kr. Det er en økning med 2,5 prosent i forhold til 2017 
(i henhold til statsbudsjettet for 2018). Det er lagt inn inntekter til 
brukermedvirkningsprosjektet.

I tillegg kommer et nøkternt anslag for prosjekttilskudd som det vil bli søkt om, 
men som vi på nåværende tidspunkt ikke har fått bekreftet. Det er tatt høyde for at 
inntekter fra «Overgangsordning Norsk Tipping» bortfaller i 2018.

Husleieinntekter omfatter utleie til Unge funksjonshemmede.

Salgsinntekter tar høyde for bortfall av salg av Jungelhåndboken, samtidig er det 
lagt inn fakturering av administrativ bistand til FFO Samarbeidet i HSØ.

Kostnader
Lønnskostnader er budsjettert med et anslag for lønnsjusteringer på 2,5 prosent 
for 2018. 
Pensjonskostnader er lagt inn med et forholdsvis høyt estimat, basert på 
prognoser fra KLP og Storebrand. Posten er forbundet med noe usikkerhet 
grunnet manglende beregninger vedrørende bruk av premiefond i KLP. 
‘Husleiekostnadene’ er justert i henhold til erfaringstall.

Kontormaskiner/inventar/data er lavere enn før – men anses likevel som 
forholdsvis høy. Den tar høyde for kostnader i forbindelse med nasjonal ansettelse 
inkludert overgang til nytt elektronisk arkiv (Sharepoint/office 365).

Kopieringskostnader inkluderer produksjon av FFOs trykksaker. 
Andre kostnader omfatter honorar til blant annet revisjon, samt honorar til andre 
uten arbeidsgiveravgift. Det er også tatt høyde for et mulig frikjøp av styreleder. 
Nyvalgt styre tar stilling til omfanget.
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Tilskudd omfatter bevilgninger som overføres til aktivitet i regi av partner i våre 
bistandsprosjekter. Og tilskuddet til lokalt arbeid i FFO.

Budsjettet er satt opp med et driftsresultat på kr 100 000 og et positivt årsresultat 
på kr 300.000. 

Ordskifte:

Vedtak:
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FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)

RAMMEBUDSJETT  2018
Regnskap Prognose Rammebudsjett 

Driftsinntekter og driftskostnader 2016 2017 2018

Offentlige tilskudd 21 792 966 18 600 000 19 310 000
Tilskudd bistandsarbeid ATLAS/NORAD 0 2 520 000
Kontingent medlemsorg. 765 529 775 000 775 000
Egenfinansiering NORAD -240 000 -260 000
Husleieinntekter 234 407 280 000 240 000
Salgsinntekter 227 498 200 000 250 000
Kurs- og opplæringsinntekter 179 394 250 000 200 000
Andre inntekter 3 829 338 3 000 000 1 500 000
Sum driftsinntekter 27 029 132 22 865 000 24 535 000

Lønnskostnader ansatte 9 805 265 10 000 000 10 300 000
Eksterne arbeidskostnader 235 521 250 000 298 000
Pensjonskostnad 1 552 791 1 700 000 1 900 000
Arbeidsgiveravgift 1 683 803 1 700 000 1 775 000
Opplæringskostnader 196 991 100 000 150 000
Andre personalkostnader 212 724 150 000 225 000
Sum personalkostnader 13 687 095 13 900 000 14 648 000

Avskrivninger       182 409 95 000 82 000
Husleiekostnader m.m. 2 336 316 2 400 000 2 430 000
Tele/post/fraktkostnader 166 175 200 000 150 000
Kontormask./inventar/data/internettkostn. 1 148 046 1 200 000 1 000 000
Kontorrekvisita 35 200 35 000 35 000
Kopieringskostnader 371 103 350 000 300 000
Aviser, presseklipp, litteratur m.m. 141 553 135 000 135 000
Andre kostnader (inkl. honorarer) 883 358 950 000 500 000
Sum kontorkostnader 5 264 160 5 365 000 4 632 000

Hotellkostnader 1 063 788 1 200 000 1 100 000
Reisekostnader 1 138 965 1 050 000 1 000 000
Arrangementkostnader 132 523 140 000 130 000
Tilskudd 4 792 897 2 860 000 2 800 000
Kontingenter til andre org. 132 309 120 000 120 000
Andre org.kostnader 18 290 5 000 5 000
Sum organisasjonskostnader 7 278 772 5 375 000 5 155 000
Sum driftskostnader 26 230 027 24 640 000 24 435 000
DRIFTSRESULTAT 799 105 -1 775 000 100 000

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 298 675 290 000 250 000
Finanskostnader -15 081 -50 000 -50 000
Resultat av finansinntekter/kostnader 283 594 240 000 200 000 
ÅRETS RESULTAT 1 082 699 -1 535 000 300 000
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RE17-009.01A Medlemskap i FFO

Innstilling: FFOs Representantskap tar til orientering at Norges Migreneforbund er lagt ned 
og dermed ikke lenger er medlemmer i FFO

Redegjørelse: Opphør av Norges Migreneforbund
I februar ble FFOs medlemsorganisasjoner, fylkes-FFO og kommune-FFO varslet
om situasjonen i Norges Migreneforbund.
Denne meldingen ble sendt ut:
Norges Migreneforbund vedtok oppbudsbegjæring på sitt årsmøte 9.1 2017. Vi er av 
bobestyrer Advokatfirmaet Halvorsen & co varslet om at det pr.6. februar er åpnet 
konkurs i Norges Migreneforbund. Bobestyrer har bedt om at informasjon om dette blir 
videreformidlet til FFOs medlemsorganisasjoner. Åpningskjennelsen ligger vedlagt.

Ordskifte:

I tråd med FFOs vedtekter vil dette bli formelt behandlet til FFOs Rep.skap på FFOs 
Kongress i november 2017.  Det vil dog også bli gitt muntlig orientering på fra FFOs leder 
på Ledermøtet 16.03.2017.  

Som konsekvens av at Norges Migreneforbund er å betrakte som nedlagt, et de ikke 
lenger å betrakte som en medlemsorganisasjon av FFO.

Ved nedlegging av Norges Migreneforbund er det 82 medlemsorganisasjoner i 
FFO.

Søknader om medlemskap i FFO
Det ligger ingen søknader om medlemskap i FFO klar for behandling.

.

Vedtak:
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