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Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
FFO er samarbeidsorgan for organisasjoner av mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom i 
Norge. FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for personer med funksjonshem-
ning og kronisk sykdom. Helt siden stiftelsen av FFO i 1950 har likestilling og funksjonshemmedes rettigheter 
preget arbeidet i fellesorganisasjonen på ulike innsatsområder i samfunnet f eks når det gjelder sysselset-
ting, utdanning, helsetjenester og offentlige kommunikasjoner. 

Å endre samfunnet krever langsiktige strategier og utholdende innsats. Det sentrale i FFOs arbeid er sam-
arbeidet mellom medlemsorganisasjonene. Det er gjennom felles innsats vi kan få gjennomslag i politiske 
saker med stor betydning for mennesker som lever med kronisk sykdom og funksjonshemning. En viktig 
forutsetning i dette arbeidet er at organisasjonene gis medbestemmelse og anerkjennelse som representan-
ter for mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom i det norske samfunnet.
 
FFOs årsberetning 2012
FFOs årsberetning for 2012 beskriver FFOs arbeid gjennom året. Årsberetningens innledning gir en oppsum-
mering av året, av enkelte saker og arbeidsområder som har vært særlig fokusert. Deretter rapporteres det 
kort om ulike innsatsområder som er beskrevet i FFOs program 2012-2013. Til slutt gis det en oversikt over 
FFOs styre, ansatte i administrasjonen og en omtale av FFOs økonomi
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Fra venstre bak Anne Grethe Klunderud (Mental Helse), Ingjerd Haukeland (Afasiforbundet i Norge), Knut 
Magne Ellingsen (Hørselshemmedes Landsforbund), Tor Eikeland (ADHD Norge), Tor Eivind Johansen (Norsk 
revmatikerforbund), Simen Brændhaugen (Unge funksjonshemmede). Fra venstre foran Rebecca Tvedt 
Skarberg (Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta), Atle Lunde (Norges Blindeforbund), Stine Jakobsson 
Stømsø (Norsk Epilepsiforbund), Mona Enstad (MS-forbundet), Janne Bjørklund (Landsforeningen for hjerte- 
og lungesyke) og Henning Bjurstrøm (Personskadeforbundet LTN). John Berg-Jensen (Foreningen for Fragilt 
X-syndrom) var ikke tilstede under fotograferingen.  

Et talerør for 335 000 personer 
Med sine 72 medlemsorganisasjoner, 
som til sammen har mer enn 335.000 
medlemmer, er FFO Norges største 
paraplyorganisasjon for organisasjoner 
av funksjonshemmede og kronisk syke. 

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig 
likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. 

Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshem-
mede og kronisk syke bedre. En stor del av vår 
virksomhet handler om å delta i samfunnsdebat-
ten gjennom møter, representasjon, samt spre 
vårt politiske budskap gjennom ulike kanaler. 

FFO ble stiftet 21. september 1950.
FFO har 71 medlemsorganisasjoner
Representerer ca. 335.000 medlemmer
FFO organiserer i 19 fylker og ca. 100 kommuner

FFOs hovedstyre 2011 - 2013
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Rettigheter
FFOs mål er at individuelle rettigheter, full likestilling og deltakelse på alle områder sikres 
for mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom gjennom nasjonal lovgivning. 
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Oppfordret til å anmelde lovbrudd 
Brudd på lovfestede rettigheter er en sak som har opptatt FFO i flere år. Gjennom FFOs 
Rettighetssenteret har vi mange vitnesbyrd på at kommuner og offentlige etater daglig 
begår lovbrudd. 

Illustrasjonsfoto: Rettigheter/FFO

TV2-saken handlet om Magne Tvedt 
som har en dødelig muskelsykdom, 
og er lam i hele kroppen og kan kun 
kommunisere med øyene. 

Mannen, som er fullstendig klar i hodet, ble 
utsatt for et grovt lovbrudd da kommunen 
hentet han fra sitt eget hjem og plassert han 
på et aldershjem – mot sin vilje. 

Denne saken er et eksempel på tusenvis av 
lovbrudd begått av det offentlige. I dette tilfel-
let er det snakk om ulovlig frihetsberøvelse. 
Disse lovbruddene får ofte ingen konsekven-
ser, og det finnes knapt sanksjonsmidler mot 
lovbryterne. 

Lovbrudd - et eksempel
I 2010 og 2011 var det flere mediesaker som satte 
søkelys på brudd på lovfestede rettigheter og 
hvilke konsekvenser dette kan få for enkeltperso-
ner. Oppslagene endte med en historisk debatt i 
Stortinget som handlet om brudd på lovfestede 
rettigheter. Etter denne debatten har lite skjedd. 

Lei av å vente
FFO er lei av å vente på at regjeringen skal gripe 
inn mot alle lovbruddene begått av kommuner og 
offentlige etater. Det er også FrP som stilte spørsmål 
om hva som skjer på dette området i Stortingets 
spørretime 2. mai 2012.  Stortingsrepresentant 
Robert Eriksson etterlyste der hvilke tiltak Justis- og 
beredskapsdepartementet har iverksatt etter at det 
ble lagt fram et representasjonsforslag om en helhet-
lig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter. 

Et enstemmig Storting ba blant annet regjeringen om 
å vurdere sanksjonsapparatet. I en nyhetsreportasje 
på TV2 gikk FFO så langt som til å oppfordre folk til å 
politianmelde offentlige etater som bryter loven.
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Oppvekst og utdanning
FFOs mål er å sikre barn og unge med funksjonshemning og kronisk sykdom gode opp-
vekstvilkår, og at alle får reell adgang til skole og utdanning på alle nivåer og områder.
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En av høringsuttalelsene som FFO avga i 2012 handlet om elevens psykososiale miljø. FNs 
Barnekomité har uttrykt bekymring over den høye forekomsten av mobbing i norsk skole. 
Dette er et tema som FFO også er opptatt av siden funksjonshemmede barn og unge er 
ekstra utsatt for å bli mobbet.   

Skoleeier har ansvaret – ikke eleven

FFO mener at det må settes mer søkelys på forebyg-
ging og problemløsning for å bekjempe mobbing.

Kunnskapsdepartementet (KD) var på sin side mer 
opptatt av hva som skal iverksettes etter at skaden 
er oppstått i sitt høringsforslag. Derfor oppfordret 
FFO departementet til å innta en annen vinkling i sitt 
arbeid. Vi mente at KD i stede burde utrede nærmere 
hvilke forebyggende tiltak som kan settes i verk.  

Omvendt bevisbyrde
I dag er det eleven som har ansvar for å bevise 
at de ikke har et godt skolemiljø, eller at de 
ikke får den opplæringen de har krav på. I 
«Bekymringsmeldingen» skriver Barneombudet at 
dette ansvaret må overføres til skoleeier, det vil si 
kommuner eller fylkeskommuner. 

Soleeiers ansvar
Det er skoleeier som er pålagt ansvaret etter loven, 
og de er nærmest til å kunne dokumentere at de 
gjør jobben sin. En slik endring vil samsvare med 
det system voksne har i arbeidslivet. Det krever at 
en innfører omvendt bevisbyrde. Dette synet er FFO 
helt enig med Barneombudet i.

Frykter henleggelser
FFO har ikke tro på at erstatning og straff er nok til å 
oppnå sitt preventive formål i saker om brudd på et 
godt psykososialt miljø. FFO frykter at anmeldelser 
som handler om mobbing og trakassering som regel 
vil ende i henleggelser, noe «Bekymringsmeldingen» 
til Barneombudet også bekrefter. Konsekvensen av 
slike henleggelser kan bli at skolen fraskriver seg sitt 
ansvar. 
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FFOs mål er at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom sikres 
mulighet til å bruke sine evner og kapasitet i aktiv deltakelse i arbeidslivet.

Arbeid 
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FFO deltok på dialogarena med andre bru-
kerorganisasjoner og NAV om jobbstrategien 
for personer med nedsatt funksjonsevne, 23. 
mars 2012. 

Dette var en dagskonferanse, og følgende 
tema ble drøftet: 

• Hvordan sikre gode overganger fra utdanning 
til jobb?

• Kommunikasjonsaktiviteter i jobbstrategien 
• Ideutveksling
• Råd til NAV i møte med unge med nedsatt 

funsjonsevne som ønsker arbeid. 
• Aktuelle arenaer for brukermedvirkning i 

jobbstrategien – sentralt og lokalt

Dialogkonferanse i NAV 

I 2012 har FFO deltatt i Ressursgruppen for 
jobbstrategien – kompetanseutviklingspakke 
for arbeidslivet. 

Formålet med å utvikle en kompetansepakke 
er å motivere arbeidsgivere, samt bidra til 
mer kunnskap, om det å ansette arbeidsta-
kere med nedsatt funksjonsevne. 

Kompetansepakken skal være et virkemiddel 
for å redusere informasjons- og holdningsbar-
rieren, og NAV er ansvarlig for gjennomførin-
gen av tiltaket. 

Kompetansepakke

Hva skjer med jobbstrategien?

I 2012 har FFO fulgt med på hva som gjøres med 
jobbstrategien på ulike måter. 

På et seminar i regi av FFO i juni 2012 var bruker-
medvirkning i NAVs oppfølging av jobbstrategien 
et viktig tema. Målgruppen for seminaret var FFOs 
medlemsorganisasjoner og fylkes-FFO.  På seminaret 
fikk deltakerne høre om hvordan NAV organiserer 
sitt arbeid for å få flere funksjonshemmede i jobb. 

NAV har per i dag to stillinger i hvert fylke som har 
ansvar for å følge opp jobbstrategien lokalt. Dette er 
fylkeskoordinatorene i NAV Fylke og arbeidslivsco-
achene ved Arbeidslivssentrene. 

Deltakerne på seminaret fikk høre hvordan fylkes-
koordinatoren og arbeidslivscoach i NAV Akershus 
jobber målrettet for å få funksjonshemmede under 
30 år ut i arbeid. Fylkeskoordinatoren jobber 
mest internt med jobbstrategien, mens arbeids-
livscoachen har en mer utadrettet rolle overfor 
arbeidsgivere. 

For fem år siden lanserte FFO ideen om en jobbstrategi. Høsten 2011 ble en slik 
strategi realisert og lansert av  arbeidsministeren i forbindelse med fremleggelse av 
statsbudsjettet. 

Arbeidslivscoach Silje Joteig og fylkeskoordinator 
Berit Paulsrud fra NAV Akershus fortalte om sitt arbeid 
på FFOs seminar om jobbstrategien. 
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FFOs mål er at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom sikres en 
levestandard på linje med den øvrige befolkningen.

Levekår
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Innspill til Finansdepartementet 
I 2011 foreslo regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettfremleggelsen, at ordningen 
med særfradrag for store sykdomsutgifter skulle fases ut slik at de ble helt borte fra og 
med 2015. 

FFOs leder Knut Magne Ellingsen overleverer 
16 000 underskrifter til statssekretær Roger Schjerva i 
Finansdepartementet. 

Mandag 23. april 2012 arrangerte 
FFO, med god hjelp fra Norsk 
Psoriasisforbund, et nettmøte om skatt 
og særfradrag på FFOs nettsider.

Vellykket nettmøte

FFO kjente til utfasingen allerede året før og overle-
verte i august 16 000 underskrifter mot utfasingen 
til Finansdepartementet. I 2012 ble FFO invitert til å 
komme med innspill på hva de frigjorte midlene fra 
den utfasede særfradragsordningen kunne brukes 
til. 

Særfradragsordningen har fungert skjermende 
for mange. FFO var opptatt av at de som har vært 
omfattet av ordningen også skulle få kompensert for 
store utgifter i de alternative løsningene. 

Frykter økte levekårsforskjeller
Utgifter til bil/transport, bolig, tannlege, ekstraut-
gifter til strøm/fyring og kommunale egenandeler 
er områder det er avgjørende blir ivaretatt i de nye 
løsningene. Fra 2012 er områdene bil/transport, bolig 
og tannlege fjernet fra særfradragsordningen. Det 
ble dramatisk for mange. 

De alternative løsningene kompenserer ikke for 
kostnader slik de ble i den tidligere ordningen. Disse 
utgiftsområdene er omfattende og representerer 
sannsynligvis de største kostnadsområdene som 
ikke er ivaretatt i andre ordninger. 

FFO mener manglende kompensasjon på disse 
utgiftsområdene vil øke forskjellene i levekår mellom 
kronisk syke og funksjonshemmede, og de som ikke 
har slike ekstrakostnader.

To eksperter fra Skatteetaten stilte opp til 
nettmøte for å besvare spørsmål om skatt og 
særfradrag fra våre lesere. Nettmøtet fikk over 
30 spørsmål, og ekspertene svarte på 17 av 
disse. 
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Selvstendig dagligliv 
FFOs mål er at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom sikres 
mulighet til å leve et selvstendig liv ved at det gis individuelt tilrettelagte tilbud etter 
behov, og at bruker selv deltar i og har innflytelse på utformingen av tilbudet.
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Intensjonen til utvalget var å ivareta familier med 
barn med stort omsorgsbehov, og tilrettelegge for 
økt mulighet for å kombinere lønnet arbeid med 
omsorgsoppgaver hjemme. Dette er et godt utgangs-
punkt. Forslagene om å utvide pleiepengeordningen 
og å gi omsorgsgivere bedre permisjonsrettigheter i 
arbeidsmiljøloven er bra. Men 

FFO mener at flere av de øvrige forslagene i 
utredningen bryter med utvalgets intensjon.

Overflatisk beskrivelse
FFO karakteristikk av utredningen er at den ikke 
beskriver det pårørendearbeidet som foreldre til 

funksjonshemmede og kronisk syke barn utfører, 
og heller ikke kommer med forslag til løsninger som 
vil bedre deres situasjon. Den omsorgssituasjonen 
mange har, beskrives overflatisk, og utredningen 
drøfter ikke alle fasetter av en omsorgssituasjon. 

Mange reaksjoner på utredningen
Etter at utredningen ble lagt fram fikk FFO uvanlig 
mange innspill. Flere av dem er sitert i høringsut-
talelsen vår. Tilbakemeldingene tyder på at forslaget 
griper sterkt inn i familiers liv, og at mange av 
familiene med størst omsorgsansvar, kommer svært 
dårlig ut både økonomisk og rettssikkerhetsmessig.

En utredning som fikk mye oppmerksomhet av FFO i 2012 var NOU 2011:17 Når sant skal 
sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert. FFO arrangerte eget 
høringsmøte for organisasjonene om denne, og var sterkt kritisk til flere av utvalgets 
anbefalinger i vår høringsuttalelse. 

Frykter rasering av omsorgstilbud 

Vil styrke klageadgangen til NAV 
En annen sak FFO har vært opptatt av å følge opp i 2012 er at mange ikke får utlevert de 
hjelpemidlene de har behov for. I et møte med arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ba vi 
om at klageadgangen til NAV styrkes. Statsråden sa seg villig til å se nærmere på hvordan 
klageadgangen praktiseres og fungerer. 

Utviklingen på området småhjelpemidler bekymret 
FFO spesielt. I budsjettet for 2012 ble enkelte små-
hjelpemidler, som er vanlig i befolkningen og rimelig 
å anskaffe selv, fjernet fra hjelpemiddelsortimentet 
uten at dette var presist definert. Innsparingen på 
dette var opprinnelig anslått til ca. 2 mill. kroner. 
Den reelle innsparingen viste seg å bli 12 mill. 
kroner.  

En konsekvens av innsparingen er at søknader på 
småhjelpemidler ble lagt på vent i noen sentraler, 
mens andre sentraler fortsatt bevilger og har en 
liberal praksis på tildeling av småhjelpemidler. Dette 
resulterer i store ulikheter for den enkelte bruker, 
avhengig av hvor i landet de bor. 

En av gruppene som rammes spesielt hardt ved 
tildelingen av småhjelpemidler, er personer med 
revmatiske sykdommer.  Mange av disse vil også bli 
berørt av at særfradragsordningen fases ut.
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Tilgjengelighet 
FFOs mål er at samfunnet er tilgjengelig, slik at mennesker som lever med 
funksjonshemning og kronisk sykdom kan delta aktivt på alle livsområder og være en del 
av samfunnets fellesskap.
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Hederspris til universelt utformet tog
I april 2012 delte Norsk Designråd ut en hederspris til NSB for deres innkjøp av togtypen 
Flirt, som er universelt utformet. FFO er en av brukerorganisasjonene som bidro med 
innspill i den toårige innkjøpsprosessen. 

NSB skrev på sin nettside at innspillene som bru-
kerorganisasjonene (Norges Blindeforbund, Norges 
Handikapforbund, Hørselshemmedes Landsforbund 
og FFO) bidro med har vært uvurderlig. 

Dette skrev NSB om prosessen:
- Brukerorganisasjonene har gitt gode råd og vært 
veldig nyttige samarbeidspartnere. Organisasjonene 
har jobbet tett med oss i hele designprosessen og 
har brukt mye tid og ressurser på dette. 

Denne innsatsen har en stor del av æren for at 
sluttproduktet har blitt så gjennomført.

FFOs kommentar til prosessen:
- Vi opplevde at NSB ønsket å gjøre togene best 
mulig. De var lydhøre og tok innspillene våre seriøst. 
NSB strakk seg svært langt for å imøtekomme orga-
nisasjonenes innspill. De nye togene er bedre for alle 
grupper funksjonshemmede.

FFO var en av brukerorganisasjonene som bidro med innspill i prosessen rundt innkjøp av NSBs nye togsett (foto: NSB)
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Helse 
FFOs mål er en godt utbygd helsetjeneste som ivaretar behovene til mennesker som 
lever med funksjonshemning og kronisk sykdom, uten at dette påfører den det gjelder 
kostnader.
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I statsbudsjettet for 2013 foreslo regjeringen 
å kutte 25 mill. kroner i behandlingsreiser til 
utlandet. Kuttet skapte store reaksjoner blant 
FFOs medlemsorganisasjoner. 

Derfor var gleden stor da SV, Ap og SP ble enige 
om å reversere regjeringens forslag. Behovet for 
behandlingsreiser er i dag mye større enn tilbudet. 
Søkertallene de siste årene viser at det er omtrent 
dobbelt så mange som søker som får innvilget 
plass.  Det er dessuten allment kjent blant de fleste 
av søkerne at man ikke får reise hvert år. Det betyr 
at de som har behov for årlige reiser ikke søker 
en gang i året. Neste skritt for FFO blir å få utvidet 
denne ordningen, slik at alle som trenger det kan 
få tilbud om behandlingsreise til utlandet.

Regjeringen snudde i sak om behandlingsreiser 

Etter en demonstrasjon utenfor Stortinget snudde 
stemningen til glede da de fikk budskapet om at 
regjeringens forslag ble trukket tilbake (Foto: Norsk 
Revmatikerforbund).

Savner større satsning på 
samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012. FFO har vært positiv til denne reformen 
og har blant annet deltatt i flere av regjeringens forløpsgrupper. Skuffelsen var derfor stor 
da satsningen på samhandlingsreformen var såpass liten i statsbudsjettet for 2013. 

I 2013 er det satt av 900 mill. kroner til gjennomfø-
ring av reformen. Dette er en styrking på 140 mill. 
kroner fra året før. Fordelt på landets kommuner 
innebærer dette 40 000 kroner mer å rutte med i 
2013. FFO mener at dette ikke er nok til å sikre at 
kommunene oppfyller sitt ansvar for gjennomførin-
gen av reformen, eller sikre gode tjenester til funk-
sjonshemmede og kronisk syke.

FFOs budsjettkonferanse
Flere av FFOs medlemsorganisasjonene uttrykte 
bekymring for situasjonen, Diabetesforbundet var 
bekymret for oppfølgingen av Nasjonal diabetesstra-
tegi som utløp 1. januar 2012. Strategien innebar hele 
spekteret fra forebygging av diabetes til behandling 
og forskning. 

Diabetesforbundet bekymret
Diabetesforbundet har jobbet hardt for å få strate-
gien videreført. I budsjettforslaget for 2013 er 
diabetesstrategien knyttet opp til samhandlings-
reformen. Dette bekymrer Diabetesforbundet som 

mener at det er behov for en overordnet plan eller 
strategi for diabetes. Samtidig som tallet på diabete-
spasienter stiger blir spesialisthelsetjenesten bygget 
ned i påvente av at kommunene skal overta oppføl-
gingen og behandlingen av disse.

Linda Markham og Camilla Faarlund Øksenvåg represen-
terte Diabetesforbundet på budsjettkonferansen i FFO.
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Habilitering og rehabilitering 
FFOs mål er å sikre at barn, unge og voksne som lever med funksjonshemning og kronisk 
sykdom får det habiliterings- og rehabiliteringstilbudet de trenger.
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FFO ba om fritt rehabiliteringsvalg 
I likhet med tidligere år var større satsning på habilitering og rehabilitering en viktig 
kampsak for FFO også i 2012. 

Tilbudet om opptrening og rehabilitering i private 
institusjoner har blitt smalere og mindre tilgjengelig 
for de som trenger det mest. Dette som følge av 
at bevilgningene til private rehabiliteringsinstitu-
sjoner har blitt innlemmet i rammetilskuddet til 
Helseforetakene. 

Det er flere institusjoner og sykehus som har utviklet 
spesialtilbud innenfor klart definerte områder og 
for ulike diagnoser. Disse tilbudene, som bygger på 
spesiell kompetanse og har god kvalitet, er i dag 
bare tilgjengelig for de som bor innenfor de ulike 
helseregionenes geografiske nedslagsfelt.

FFO er opptatt av likhet i helsetilbudet. Vi vil at de 
ulike rehabiliteringstilbudene blir gjort tilgjengelig 
for alle som trenger det, uavhengig av bosted, og ba 
derfor regjeringen om å innføre fritt rehabiliterings-
valg. Dette for at den kompetansen som tross alt er 
bygget opp overfor spesifikke diagnosegrupper kan 
bli utnyttet til beste for de som trenger den. 

I 2008 var FFO med på gjennomføringen av 
Rehabiliteringsaksjonen, blant annet utenfor Stortinget.

I 2012 oppnevnte FFOs Hovedstyre en egen 
arbeidsgruppe som skulle utarbeide en strategi 
for rehabiliteringsområdet. Arbeidet ble ledet av 
FFOs leder Knut Magne Ellingsen, og første møte 
ble gjennomført i juni 2012. 

Formålet med en egen strategi er at denne 
skal brukes for å sette temaet på dagsorden i 
forbindelse med Stortingsvalget 2013. I løpet 
av prosessen ble FFOs medlemsorganisasjoner 
invitert til å komme med innspill, blant annet på 
FFOs Representantskap i november.

Representantene i arbeidsgruppen var opp-
nevnt fra Foreningen for slagrammede, Norsk 
Forening for Osteogenesis Imperfecta, Norsk 
Revmatikerforbund, Cerebral Parese Foreningen, 
Norsk Thyreoideaforbund og Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke. 

Rehabilitering i fokus 

Leder i FFO, Knut Magne Ellingsen
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Internasjonalt arbeid 
FFO ønsker gjennom sitt internasjonale engasjement å styrke funksjonshemmedes rettig-
heter og levekår utenfor landets grenser.
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Velferdsgoder forandrer liv på 
landsbygda i Kina 
I 2013 avslutter FFO sitt mangeårige samarbeid med sin kinesiske søsterorganisasjon – 
China Disabled Peoplè s Federation (CDPF). Samarbeidet, som har blant annet har bidratt 
til utdanning av 700 000 kontaktpersoner for funksjonshemmede, har høstet anerkjennelse 
blant annet fra den norske ambassaden. 

Utdanningen av kontaktpersonene har vært en del 
av den kinesiske sentralregjeringens satsning på å 
forbedre levekårene til funksjonshemmede. Et av de 
store politiske målene til myndighetene i Kina er å få 
på plass et velferdssystem som også når ut til fattige 
mennesker på landsbygda. Norge er ett av landene de 
henter kunnskap fra for å få dette til. 

Mens urbane strøk har hatt en eventyrlig utvikling, 
blant annet i form av en større middelklasse, har 
man ikke sett samme utvikling på bygda. I byene 
har folk tilgang til helsetjenester, de har mottatt 
økonomisk støtte fra staten ved behov og de har fått 
pensjonsutbetalinger.

Disse velferdsgodene har vært ikke-eksisterende på 
landsbygda. Der har folk blitt overlatt til seg selv. 
Skillet mellom urban velstand og fattigdom på lands-
bygda har derfor bare økt og økt de siste årene. Verst 
har situasjonen vært for funksjonshemmede, og de er 
det mange av i Kina. Det offisielle tallet er 85 millioner. 
Men da er det først og fremst de med synlige, fysiske 
funksjonshemninger det handler om. Mennesker med 
mentale og kognitive funksjonshemninger er ikke tatt 
med i denne statistikken. Man kan derfor anta at det 
reelle tallet er mye større. 

Svært mange funksjonshemmede lever i ekstrem 
fattigdom og uten framtidshåp. Det å ha en funk-
sjonshemning har vært synonymt med at man ikke er 
arbeidsfør, og da kan man heller ikke forvente å nyte 
godt av fellesskapets goder. Denne holdningen er i ferd 
med å snu. Dette takket være iherdig innsats fra CDPF, 
som har hovedkontor i Beijing og flere hundre lokale 
avdelinger spredt over hele landet.

Gjennom systematisk jobbing fra CDPF og FFO er det 
nå utdannet over 700 000 kontaktpersoner. Et krav er 
at disse enten er funksjonshemmet selv eller er pårø-
rende. Deres hovedoppgave er å oppsøke og hjelpe 
funksjonshemmede i nærmiljøet slik at de får et bedre 
liv. 

Liu Yahui i Jilin-provinsen er en av de som har fått hjelp 
av en kontaktperson. Hun er nå selvforsynt med ris og 
grønnsaker. 

Arbeidet som kontaktpersonene gjør i Kina, 
med oppsøkende virksomhet overfor andre 
funksjonshemmede, minner mye om vårt 
eget likemannsarbeid. 

Dette er tema i en stillbildefilm som er laget, 
basert på fotomateriale og historier fra en 
reportasjereise til Jilin-provinsen. Filmen er 
finansiert med informasjonsmidler fra Norad 
gjennom Atlas-alliansen.

Stillbildefilm om 
likemannsarbeid
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FFOs høringsuttalelser i 2012

•   Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og 
implementering av pasientrettighetsdirektivet 
(16. januar 2012) 

•  Hovedutfordringene for norsk jernbane  
(18. januar 2012)

•  Endring i forskrift til tjenestemannsloven  
(20. januar 2012)

•  Endring av folketrygdens bestemmelser om  
regulering av grunnbeløp og pensjoner  
(6. februar 2012) 

•  NOU 2011:09 Økt selvbestemmelse og   
rettssikkerhet (6. februar 2012)

•  Rundskriv om kommunale og fylkeskommunale 
råd for menneske med nedsatt funksjonsevne 
(10. februar 2012)

•  Endringer i forskrift 9. september 2009 nr. 1175 
om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få aut. 
som fysioterapeut (15. februar 2012) 

•  Forskrift om overgangsregler om utfasing av 
særfradraget for store sykdomsutgifter  
(27. februar 2012)

•  NOU 2011:18 Struktur for likestilling  
(29. februar 2012)

•  Endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og 
videregående opplæring (5. mars 2012)

•  Forslag om endringer i folketrygdloven - stønad 
til utgifter til undersøkelse og beh. av sykdom 

hos tannpleier mm (17. mars 2012)
•  Revidert fastlegeforskrift (22. mars 2012)
•  Rapporten Evaluering av ordningen med behand-

lingsreiser til utlandet (29. mars 2012) 
•  Forslag om endringer i Tobakksskadeloven 

(19. april 2012)
•  Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren – 

en veileder (23. april 2012)
•  Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregis-

teropplysninger (2. mai 2012)
•  Endringer i yrkestransportloven (3. mai 2012) 
•  NOU 2012:1 Til barns beste (4. mai 2012) 
•  Kompetansestrategi for NAV  

(10. mai 2012) 
•  NOU 2012:4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for 

utsatte grupper (1. juni 2012) 
•  Innspill til St.meld. om IKT i helsesektoren  

(18. juni 2012)
•  NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak (11. juli 2012)
•  NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårøren-

deomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert 
(15. august 2012)

•  Opphevelse av krav om fullsort. for legemiddel-
grossister og tiltak for å sikre forsyningssikker-
heten for legemidler (15. august 2012) 

•  Forslag til ny forskrift om opptak til bachelorut-
danning ved Politihøgskolen (30. august 2012)

FFO har avgitt høringsuttalelse på følgende 
saker i 2012:
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Transport- og kommunikasjonskomiteen: 
Representantforslag 8:44 S (2011-2012) - om måling av 
kunde-/brukertilfredshet innenfor vei-, bane-, båt- og 
flytransport i Norge. 

Helse- og omsorgskomiteen: 
Representantforslag 8:68 S (2011-2012) om fritt reha-
biliteringsvalg og forbedret kvalitet og tilgjengelighet 
i rehabiliteringstilbudet.

Helse- og omsorgskomiteen: 
Prop. 89 L (2011-2012) Endringer i helseregisterloven 
mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.)

Arbeids- og sosialkomiteen: 
Prop. 106 S (2011-2012) Samtykke til ratifikasjon av 
FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighe-
tene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I forbindelse med Statsbudsjett 2013 avga FFO 
merknader til følgende komiteer:
• Finanskomiteen
• Helse- og omsorgskomiteen
• Arbeids- og sosialkomiteen
• Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
• Kommunal- og forvaltningskomiteen
• Transport- og kommunikasjonskomiteen 

•  Utkast til lov om kommunalt pålegg om beta-
lingsparkering (parkeringsloven)  
(10. september 2012)

•  Forslag om forskriftsendringer som innfører ny 
ordning for legers turnustjeneste  
(20. september 2012) 

•  Framlegg til nye føresegner om universell utfor-
ming av lufthamner og ombordstigningsløysin-
gar (1. oktober 2012)

•  Åpenhet om lønn – Forslag om lønnsstatistikker 
og opplysningsplikt i diskrimineringslovene  
(1. november 2012)

•  Forslag til ny forskrift om stønad til dekning av 
utg. til undersøkelse og beh. hos tannlege og 
tannpleier for sykdom m.m. (22. november 2012)

•  Forslag til nytt tilskuddsregelverk for funksjons-
hemmedes organisasjoner (6. desember 2012)

•  NOU 2011:16 Standardisert personskadeerstat-
ning (14. desember 2012)

•  Forslag til endringer i opplæringslov og privat-
skolelov - Spesialundervisning og psykososialt 
miljø (19. desember 2012) 

FFO har avgitt merknad til Stortinget på følgende 
saker i 2012:
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Aktiviteter i FFO
Foruten å skrive høringsuttalelser, merknader til stortingskomiteer, delta i møter og lig-
nende, har FFO arrangert egne kurs, seminarer og møter i 2012. Her er oversikt over hva 
som har skjedde i regi av FFO nasjonalt.

•   Seminar om EUs pasientrettighetsdirektiv  
(25. januar 2012)

•  Samling for FFOs fylkessekretærer  
(19. – 20. mars 2012)

 
•  FFOs ledermøte (28. mars 2012) 

•  Likemannskurs (21. – 22. april 2012)

•  Høringsmøte om NOU 2011: 17 Når sant skal sies 
om pårørendeomsorg (15. mai 2012)

•  Kurs for likemannsveiledere/mentorer  
(9. 10. juni 2012)

•  Seminar om NAVs oppfølging av jobbstrategien 
(12. juni 2012)

•  Fylkeskonferanse (7. – 9. september 2012) 

•  NAVigatør i ukjent farvann – Buskerud  
(19. september 2012)

•  NAVigatør i ukjent farvann – Møre og Romsdal 
(29. september 2012)

•  NAVigatør i ukjent farvann – Rogaland  
(20. – 21. oktober 2012)

•  NAVigatør i ukjent farvann – Finnmark  
(29. – 30. november 2012)

•  Kurs for NAV-instruktører  
(23. – 25. november 2012)

•  FFOs budsjettkonferanse (11. oktober 2012)

•  Kurs samhandling og rehabilitering  
(6. – 7. november 2012)

 
•  Smågruppeforum (16. november 2012)

•  FFOs Representantskap (17. november 2012)

•  Samling fylkesledere (18. november 2012)

•  Høringsmøte om tilskuddsordningen  
(22. november 2012)

•  Seminar om biotilsvarende legemidler og  
pasientsikkerhet (7. desember 2012) 
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EØS-avtalen forplikter Norge til å imple-
mentere EUs direktiv for pasientrettighe-
ter i sin lovgivning. I Norge vil dette skje 
høsten 2013. 

Dette var tema på et seminar i regi av FFO 25. 
januar 2012, der det ble pekt på fordeler og 
ulemper ved direktivet. 

EU-seminar om helse

Vel 40 organisasjoner med sine ledere, 
administrativt og valgte, deltok på FFOs 
ledermøte 28. mars 2012. 

Mange tidsaktuelle og viktige saker stod på 
dagsorden, deriblant samhandlingsreformen. 

Helse- og omsorgsminister Anne-Grethe 
Strøm-Erichsen hadde som avslutning på 
dagen fått utfordringen å si noe om hvordan 
behovene til mennesker som lever med 
funksjonshemninger og kroniske sykdommer 
ivaretas i dagens helsevesen. Hennes innlegg 
hadde stor bredde, og samhandlingsrefor-
mens ulike sider ble belyst.

I spørsmålsrunden som fulgte viste orga-
nisasjonene et stort engasjement. Mange 
utfordret statsråden på at kommunene ikke 
gir gode rehabiliteringstilbud til kronikere og 
funksjonshemmede.

Spørsmål til helseministeren
Spennvidden i tema var stor da FFO arran-
gerte kurs for likemannsveiledere og men-
torer i 2012 – fra hånderting av møte med 
mennesker i krise til eksempel på arbeids
rettede tiltak. 

Mentorer fra Mental Helse fortalte her om 
sitt arbeid, til stor inspirasjon for resten av 
deltakerne. 

Inspirerende mentorordning

FFO har startet forberedelsene til 
Stortingsvalg 2013. 

Funksjonshemmedes rettssituasjon er truet 
og utfordres stadig. Dette er et tema FFO 
ønsker å sette fokus på nasjonalt og lokalt i 
forbindelse med stortingsvalget. 

Hvordan skal fylkene være med på å 
gjøre oss synlige i valgkampen? På fylkes-
konferansen i september fikk deltakerne 
mulighet til å komme med innspill til FFOs 
valgkampsatsning. 

Forberedt til valgkamp

Engasjementet var stort på FFOs 
høringsmøte om tilskuddsordningene 
for funksjonshemmedes organisasjoner. 

Barne- ungdoms og familiedirektoratet 
(Bufdir) hadde sendt ut nytt regelverk på 
høring, og flere av endringsforslagene 
bekymret mange av medlemsorganisasjonene. 

Høringsmøte om tilskudd
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Året 2012 har vært preget av flere politiske saker som viser at utviklingen ikke går vår vei 
hva gjelder ivaretakelse av funksjonshemmedes rettssituasjon. Det har vært en reell fare 
for at rettigheter, som FFO og andre organisasjoner har kjempet fram, vil bli svekket eller 
fjernet. 

- Vår rettssituasjon er truet

Et eksempel på det kom i form av NOU 2011:17 Når 
sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig 
til verdsatt og inkludert. Muligheten til å kunne 
pleie alvorlig syke barn hjemme er en rettighet som 
foreldre har i dag, men som trues i denne utred-
ningen. Et av forslagene som har fått mye kritikk er 
det å erstatte hjelpestønad og omsorgslønn med en 
kommunal omsorgsstønad. Denne utredningen er 
fortsatt ikke behandlet av Stortinget, så utfallet er 
uvisst. 

Historisk stortingsdebatt  
I 2011 ble det satt et ekstra søkelys på funksjonshem-
medes rettigheter, som i mange tilfeller blir syste-
matisk brutt i praksis. Året etter er FFO utålmodige 
etter å få gjort noe med situasjonen, samtidig som at 
vi venter på ratifisering av FN-konvensjonen om ret-
tighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
Brudd på lovfestede rettigheter var et tema i en 

rekke nyhetsoppslag på TV2 i 2011, blant annet etter 
innspill fra FFOs Rettighetssenter. Dette resulterte i 
et representantforslag fra FrP, Høyre og Venstre om 
en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede 
rettigheter. Som følge av dette forslaget ble det gjen-
nomført en historisk debatt i Stortinget i mai 2012. 
Et enstemmig Storting ba regjeringen om å vurdere 
sanksjonsapparatet.  

Stor bredde i sakene
Mens Kaasa-utredningen møtte massiv motbør 
i FFO og flere av medlemsorganisasjonene, var 
vi langt mer positive til regjeringens forslag til 
revidert fastlegeforskrift. Høringsforslaget ble ikke 
godt mottatt av fastlegene selv, mens FFO mente at 
forskriftsendringen ville føre til bedre legetjenester 
for pasientene. Vi støttet forslagene til Helse- og 
omsorgsdepartementet, men påpekte samtidig at de 
med sammensatte behov måtte ivaretas bedre.

FFOs årsberetning 2012
Hovedstyrets oppsummering:
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Tilskuddsordningen
I 2012 sendte Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) ut forslag til et nytt regelverk for tilskudds-
ordningene for funksjonshemmedes organisasjoner 
på høring. Saken vekket engasjement og flere av 
medlemsorganisasjonene var bekymret for hvilke 
konsekvenser det nye regelverket ville få. FFO 
arrangerte derfor høringsmøte om saken. Kort opp-
summert var forsamlingen positive til klargjøring av 
regelverket, men skeptiske til nye dokumentasjons-
krav. Disse var blant annet knyttet til organisasjone-
nes likemannsarbeid.

Små og sjeldne
Arbeidet med samorganiseringen av nasjonale 
kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagno-
ser og funksjonshemninger startet opp i 2010. FFO 
var svært kritisk til en prosess som mer eller mindre 
utestengte brukerorganisasjonene. 

Ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2013 i 
oktober uttrykte FFO bekymring for tjenestetilbudet 
til små og lite kjente diagnoser og funksjonshem-
ninger. En ny organisering av kompetansesentrene 
skulle på plass og nye diagnosegrupper skulle gis 
et tilbud innen 1. januar 2013, men ingen friske 
midler fulgte med. FFO erfarte også at brukermed-
virkningen i stor grad ble liggende brakk i påvente 
av ny organisering. Dette vil ramme brukerne av 
tjenestetilbudet.

Ny ledelse
Det har i 2012 vært interne endringer i FFOs sekre-
tariat. Assisterende generalsekretær Jarl Ovesen 
sluttet sommeren 2012, og det ble foretatt en 
omorganisering av ledelsen. Ny ledergruppe består 
av generalsekretær Liv Arum, administrasjonssjef 
Andreas Habberstad, fagsjef Idun Klette Låhne og 
kommunikasjonsansvarlig Ove Helset.
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Resultatregnskap og balanse 2012  

FFO er en interessepolitisk organisasjon med kontor 
i Oslo. Organisasjonens styre bestod i 2012 av 7 
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 fore-
kommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av orga-
nisasjonens 18 ansatte er 13 kvinner. Arbeidsmiljøet 
anses som godt. Det er ikke registrert skade eller 
ulykker i 2012. Sykefraværet har vært på 7,82 %. 
Organisasjonen 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 2012 brukt strøm og 
fjernvarme til oppvarming av kontorlokalene.

I tråd med vedtak i FFOs Kongress ble det utbetalt 
honorar til Hovedstyrets medlemmer i 2012. FFO fikk 
i 2012 refundert kr 738 479 i merverdiavgift. 

Kostnaden knyttet til pensjonsordningen i FFO i 
Storebrand Forsikring i 2012 var på kr 1 702 207.

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. Års¬regnskapet er 
satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk for små foretak. Oppsettet fyller 
også de kravene offentlige tilskudds ytere stiller med 
bakgrunn i Statens økonomireglement. Honorar til 
revisor i 2012 er kostnads¬ført med kr 204 219.

Hovedstyret mener at årsregnskapet gir et rettvi-
sende bilde av FFOs eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. Det foreslås at årets overskudd 
på kr 1 906 711 i sin helhet føres til egenkapitalen.

Etter Hovedstyrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balansen, med  
tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om driften av FFO og den økonomiske stil-
lingen ved årsskiftet 2012/13.

Hovedstyrets resultatvurdering

Oslo, 13. mars 2013
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Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Offentlige tilskudd 1 22 026 621 21 683 889
Kontingent medlemsorganisasjoner 581 980 591 469
Husleieinntekter 227 821 229 526
Salgsinntekter 262 195 229 431
Kurs- og opplæringsinntekter 157 225 212 960
Andre inntekter 1 090 135 638 164
Sum driftsinntekter 24 345 977 23 585 438

Lønnskostnader ansatte 5, 6 8 102 015 7 957 489
Lønn etter regning 37 500 55 650
Eksterne arbeidskostnader 5 196 712 180 799
Pensjonskostnad 6 1 491 856 1 234 769
Arbeidsgiveravgift 1 394 915 1 328 535
Opplæringskostnader 184 127 105 897
Andre personalkostnader 193 632 161 714
Sum personalkostnader 11 600 757 11 024 852

Husleiekostnader m.m. 2 128 257 2 006 319
Telefon/post/fraktkostnader 170 451 144 091
Kontormask./inventar/data 848 317 928 867
Kontorrekvisita 63 409 36 894
Kopieringskostnader 252 718 141 914
Litteratur, presseklipp m.m. 147 392 118 592
Andre kostnader (inkl. honorarer) 1 188 147 2 042 568
Sum kontorkostnader 4 798 691 5 419 246

Hotellkostnader 1 025 787 1 390 955
Reisekostnader 884 074 1 288 205
Arrangementkostnader 70 146 219 008
Tilskudd 4 417 368 3 638 202
Kontingenter til andre org. 101 299 123 513
Andre org. kostnader 12 937 67 298
Sum organisasjonskostnader 6 511 611 6 727 181
Sum driftskostnader 22 911 058 23 171 279
Driftsresultat 1 434 918 414 159

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 530 136 456 792
Finanskostnader 58 343 211 847
Resultat av finansinntekter/kostnader 471 793 244 945
ÅRETS RESULTAT 1 906 711 659 104
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Balanse
Note 31.12.2012 31.12.2011

EIENDELER
Finansielle anleggsmidler
Investering i andre aksjer og andeler 3 95 000 95 000
Sum finansielle anleggsmidler 95 000 95 000

Sum anleggsmidler 95 000 95 000

Fordringer
Kundefordringer 124 000 14 244
Avsetning tap på fordringer -30 000 -38 196
Andre kortsiktige fordringer 1 247 062 811 316

Sum fordringer 1 341 062 787 364

Markedsbaserte investeringer 8 7 478 195 7 071 293
Bankinnskudd, kontanter 7 6 850 463 4 539 051

Sum omløpsmidler 15 669 720 12 397 708

SUM EIENDELER 15 764 720 12 492 708

EGENKAPITAL OG GJELD
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 864 500 7 957 790
Sum opptjent egenkapital 9 864 500 7 957 790
Sum egenkapital 4 9 864 500 7 957 790

Kortsiktig gjeld
Udisponerte tilskudd 1, 2 3 016 628 2 146 955
Leverandørgjeld 746 838 507 189
Feriepenger 896 677 917 873
Skyldige offentlige avgifter 797 528 682 106
Diverse gjeld inkl. påløpte kostnader 442 549 280 795

Sum kortsiktig gjeld 5 900 220 4 534 918

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 15 764 720 12 492 708
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Oslo, 13. mars 2013
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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 inkluderingsdepartementet (BLD) et tilskudd til 
paraplysamarbeid på kr 12 400 000 for 2012. Dette tilskuddet brukes til å drifte 
organisasjonen. Det vil si FFOs kontor- og administrasjonskostnader samt FFOs 
Rettighetssenter. Tilskuddet sikrer også demokratiet til FFOs 72 medlemsorganisasjoner ved 
at vi får finansiert Kongress, Representantskap og andre arenaer for innspill og utvikling, samt 
utvikle vårt interessepolitiske arbeid. I tillegg er det mottatt kr 740 000 til lokale velferdstiltak 
som er tildelt i tråd med tilskuddsordningen til lokale tiltak i fylker og kommuner. 
Inntektsføringen av FFOs driftstilskudd er periodisert. 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 8 600 000 til en 
rekke ulike prosjekter innen voksenopplæring, bistand og ulike brukerforum for å nevne noen.

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.

Note 2
Udisponerte midler

Udisponerte midler fra 2012
Evaluering av FFOs Brukermedvirknings arbeid i NAV Kr 61 847
Helsedirektoratet, Nordisk samarbeid på sjeldenfeltet Kr 50 000
Helsedirektoratet, En sjelden dag Kr 150 000
Helse & Rehabilitering – Bevilgning 2012 Kr 2 214 300
Helse & Rehabilitering – Bli kjent med FN-konvensjonen Kr 78 740
Helse & Rehabilitering – NAV-igatør i ukjent farvann Kr 167 706
Helse & Rehabilitering – Mestringsgrupper i legesenter Kr 45 252

NORAD/Atlas-Alliansen:
Nepal Kr 28 432
Kina Kr 13 056
Sørlige Afrika ledertrening Kr 111 122
Sørlige Afrika SINTEF Kr 96 173

Sum udisponerte midler Kr 3 016 628
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Note 3
Aksjeposter

Investeringer 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, LHL Holding, Norges Astma- og Allergiforbund er 29,5 % hver.

Det reviderte resultatet for 2011 viser et overskudd på kr. 309. 311.

Note 4
Egenkapital
Egenkapital 01.01.2012 Kr 7 957 789
Årets resultat Kr 1 906 711
Sum egenkapital 31.12.2012 Kr 9 864 500

Note 5
Godtgjørelser

Lønn og godtgjøring til generalsekretær for 2012:
Lønn og Feriepenger: Kr 778 498
Elektronisk kommunikasjon (telefon) Kr 6 000
Andre ytelser: Kr 2 416
Sum Kr 786 914

Godtgjørelser til Styret 2012:
Styrehonorar (leder 1 G, nestledere 1/3 G, medlemmer 1,5 % av G 
pr møte de deltar på) Kr 196 712
Sum Kr 196 712

Revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar (inklusive merverdiavgift) Kr 149 000
Annen bistand Kr 55 219
Sum 204 219
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Note 6
Pensjonskostnader
FFO har hatt 18 ansatte i 2012. Organisasjonen er etter lov om obligatorisk tjenestepensjon 
(OTP) pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. FFO har en ytelsesbasert 
kollektiv tjenestepensjonsordning til sine ansatte i Storebrand Forsikring. Pensjonsordningen 
omfatter både nåværende og tidligere ansatte. FFO dekker alle kostnader bortsett fra 2 % av 
bruttolønn som dekkes av hver enkelt ansatt. Offentlig tjenestepensjon er en brutto 
pensjonsytelse.

Pr. 31.12.2012 var 18 ansatte medlemmer i ordningen. I tillegg er det tidligere ansatte som 
FFO er forpliktet til å betale oppregulering for i tråd med økningen av folketrygdens 
grunnbeløp pr. 01.05. hvert år. FFOs samlede pensjonskostnad i 2012 var kr 1 702 207,
inkludert arbeidsgiveravgift på 14,1 %.

Note 7
Bundne midler

Bankinnskudd, kontanter
I posten inngår bundne bankinnskudd. Kr 388 673 gjelder trukket forskuddsskatt termin 
6/2012.

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 bistandsprosjekter. I 
tillegg skal renter på disse midlene tilfalle formålet. Pr. 31.12.2012 sto det til sammen 
kr 2 455 667 på disse kontiene.

Note 8
Markedsbaserte investeringer
Deler av FFOs overskuddslikviditet er plassert i obligasjonsfond forvaltet av Swedbank First 
Securities.

Plassering i obligasjonsfond:
Swedbank First lang rente Kr 4 269 584
Odin obligasjon Kr 3 208 611
FFOs samlede overskuddslikviditet pr 31.12. 2012 7 478 195
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