
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
i Viken  

 

                                   

 

Post- og besøksadresse: Bleikerveien 8, 1387 Asker  

E-post: post.viken@ffo.no  

 

 

Protokoll nr. 06/21 

Styremøte 28.08.21 
 
Lily Country Club, Kløfta   
 
Tilstede fysisk: Toril Krogsund, økonomiansvarlig 
   Nadia Magnussen, styremedlem 
   Frank-Erik Knudsen, styremedlem 
   Remi Dragset, styremedlem 
   
Tilstede digital: Herman Holthe, leder 
   Espen Gundersen, varamedlem  
 
 
Forfall:   Steinar Hanssen, nestleder 
   Martin Skolbekken, varamedlem  
    
  
Ikke møtt:   
    
 
 
Sekretær: Tove Malnes  
  Marit Olsen   

   
            

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor 
    FFO Nasjonalt  
    Medlemsorganisasjonene  

 
 
Saksliste: 
    
Sak 074/21:  Godkjenning av innkalling  
Sak 075/21:  Gjennomgang av protokoll av 12.06.21 
Sak 076/21:  Godkjenning av saksliste  
Sak 077/21:  Samarbeid FUNKIS    
Sak 078/21:  Økonomisk status pr 31. juli  
Sak 079/21:  Profileringsartikler 
Sak 080/21:  Høring om strategi for kommunesatsning i FFO  
Sak 081/21:  Revidering av digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå 
Sak 082/21:  Kandidat til hjelpemiddelsentralen NAV Vest-Viken 
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Sak 083/21:  FFO-samarbeidet i Helseregion Sør-Øst    
Sak 084/21:  Årsmøte 2022 – forberedelser til valgkomiteen   
Sak 085/21:  Orientering fra Helse- og Samfunnspolitisk utvalg, med fokus på evaluering av  
   avholdt valgdebatt 
Sak 086/21:  Opplæringsprogram for brukerrepresentanter  
Sak 087/21:  Lederkonferanse  
Sak 088/21:  FFO kongress 2021 
Sak 089/21:  Konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling 
Sak 090/21:  Henvendelse fra Mental Helse Viken, Akershus og Buskerud, om innlegg 
   og deltagelse på regionkonferanse 
Sak 091/21:  Samarbeidsprosjekt med SAFO Innlandet om brukerkonferanse  
 
 
Sak 092/21:  Orienteringer 
 
Sak 093/21:  Eventuelt 
 

 
 

Sak 074/21:  Godkjenning av innkalling  
     
Vedtak:  Enstemmig godkjent 
 
 
Sak 075/21:  Gjennomgang av protokoll av 12.06.21 
 
Vedtak:  Gjennomlest og tatt til orientering 
    
 
Sak 076/21:  Godkjenning av saksliste 
  
Vedtak: Enstemmig godkjent 
 
 
Sak 077/21: Samarbeid FUNKIS      
 
 FFO Viken kan samarbeide med Funkis både lokalt og nasjonalt. Leder i Østfold 

Funkis ønsker å utvikle det regionale samarbeidet, Remi inviterer til et 
«kaffebesøk og samsnakking om fremtiden sammen.    

 
Vedtak:  Tatt til orientering  
 
 
Sak 078/21:   Økonomisk status pr 31. juli  
 
   Toril Krogsund orienterte detaljert om regnskapstallene.     
  
Vedtak:   Tatt til orientering  
 
 
 



 

3 

 
 
 
 
 
Sak 079/21:  Profileringsartikler  

  
Det har blitt innhentet priser på profileringsartikler i form av blant annet paraplyer.  
Leder ønsket også at det blir kjøpt inn sjokolade/drops med logo. 
 

Vedtak: Det kjøpes inn profileringsartikler for inntil 10.000 kroner.  
 
 
 
Sak 080/21:  Høring om strategi for kommunesatsning i FFO    
  

Dokumentet er behandlet av HSPU og styret i samarbeid, og ble sendt til FFO 
innen fristen. 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt   
 
 
 
Sak 081/21:  Revidering av digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå    
 

Helse Sør-Øst har bedt om en tilbakemelding på hvilke erfaringer 
brukerorganisasjonene har gjort seg ift digital grunnopplæring. Henvendelsen er 
også sendt til våre medlemsorganisasjoner og brukerrepresentanter, med en frist 
for innspill. Marit har ansvaret for å sammenfatte innspill fra styret, HSPU, 
brukerrepresentantene og medlemsorganisasjonene innen frist som er satt til 
23. september for tilbakemelding til FFO Nasjonalt.  

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt  
 
 
 
Sak 082/21: Kandidat til hjelpemiddelsentralen NAV Vest-Viken  

 
Med bakgrunn i ulike omstendigheter, kom prosessen med å etterspørre 
kandidater svært sent i gang. Det kom innspill på 4 kandidater innen fristen, 
disse fire ble intervjuet før en innstilling ble fattet.  
 

Vedtak:  FFO Viken foreslår Thorgrim Alexander Wang Eriksen fra 
Hørselshemmedes Landsforbund som brukerrepresentant i 
hjelpemiddelsentral NAV Vest-Viken.  
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Sak 083/21: FFO-samarbeidet i Helseregion Sør-Øst  
 

Flere av styremedlemmene var representert på samlingen på Kongsberg, de 
opplevde samarbeidet som hyggelig og informativt. Fokuset i samlingen var 
rekruttering av unge representanter til ulike tillitsverv og 
brukerrepresentasjonsoppdrag.  
 

Vedtak:  Tatt til orientering  
 
 
 
Sak 084/21: Årsmøte 2022 – forberedelser til valgkomiteen  
 

Høsten er så vidt i gang og det betyr at vi må starte forberedelsene til neste 
årsmøte. Valgkomiteen varsles om at de må igangsette sine prosedyrer og den 
forbindelse bestemmes årsmøtedatoen allerede nå.  
 

Vedtak:  Årsmøtet for FFO Viken avholdes lørdag 26. februar i Lillestrøm  
 
 
 
Sak 085/21: Orientering fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg, med fokus på evaluering av 

avholdt valgdebatt  
 
  Leder av HPSU, Svein Graabræk, forteller at deltagere som var til stede på 

valgdebatten, gir en seks på terningen til årets valgdebatt. Møteleder Aslak 
Bonde var fantastisk, han konfronterte politikerne på en hyggelig og ryddig 
måte. Det ble i debatten stilte for mange spørsmål som ble for lange, dette må 
vi forsøke å forbedre til neste gang, med en type «ordstyrer» på hvert sted hvor 
deltakerne er samlet. Vi kan gjerne også vurdere om tidsrammen for 
arrangementet bør utvides med en halvtime.  

 
Vedtak:  Tatt til orientering    
 
 
 
Sak 086/21: Opplæringsprogram for brukerrepresentanter  
 

Flere i styret ønsker å se på mulighetene for å arrangere et opplæringsprogram 
over 2 dager, med innleid foredragsholder. Styremedlemmene selv mangler den 
grunnleggende opplæringen og synes at e-læringsprogrammet blir for lite 
inspirerende og motiverende for å bidra som brukerrepresentant.   
 

Vedtak:  Saken tas opp til videre behandling i neste styremøte  
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Sak 087/21: Lederkonferanse 
 

Styret i FFO Viken ønsker å invitere til en lederkonferanse for å forsterke 
samarbeidet med sine medlemsorganisasjoner. Konferansen skal bygges opp 
rundt work-shop og det skal fokuseres på brukermedvirkning, samspill og 
frivillighetsjobben.  

 
Vedtak:  Konferansen arrangeres lørdag 23. og søndag 24. oktober 2021.  
 
 
 
Sak 088/21: FFO kongress 2021 
 
Vedtak:  Leder og fylkessekretær(ene) som har mulighet meldes på kongressen, 

om Herman må vurdere påmeldingen, kontaktes Frank-Erik.   
 
 
 
Sak 089/21: Konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling 
  
Vedtak:  Nadia Magnussen, Toril Krogsund og Tove Malnes meldes på. 
 
 
 
Sak 090/21:  Henvendelse fra Mental Helse Viken, Akershus og Buskerud 
 

FFO Viken her mottatt en forespørsel om å holde et innlegg på 
lokallagslederkonferansen for Mental Helse Viken i Drammen 16. oktober. 
Bestillingen er «Brukermedvirkning – rekruttering og opplæring».  
 

Vedtak:  Frank-Erik besøker Mental Helse Viken` konferanse og orienterer om 
temaet brukermedvirkning.  

 
 
 
Sak 091/21: Samarbeidsprosjekt med SAFO Innlandet om brukerkonferanse 
 

FFO Viken er representert i arbeidsgruppen med Svein Graabræk og Tove 
Malnes. Målgruppen for brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten og ved 
rehabiliteringsinstitusjoner.  
 

Vedtak:  Tatt til orientering   
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Sak 092/21:  Orienteringer 
 

På grunn av møtekollisjon endres styremøtedato i september fra 20. til  
torsdag 23. september kl. 19.00. 

 
Det gjøres en endring når det gjelder foredragsholder på en av 
«Fagpåfyllskonferansene», administrasjonen følger opp saken og kontakter egnet 
innleder. I samme forbindelse ble alle i styret (inkludert varamedlemmene) 
oppfordret til å melde seg på et av de planlagte arrangementene.  
 

Marit orienterte om «Ungdomskonferansen», hun er i dialog med 

administrasjonen ved Vestre Viken HF om tidspunkt for dette arrangementet.  

Begge sekretærene informerte om ferieavvikling denne høsten.  

Vedtak:  Tatt til orientering  
 
 
 
Sak 093/21:  Høring om fremtidig organisering av hjelpemiddelområdet i 
 Oslo og Viken  
 
 FFO Viken ba om utsendelse for å sende høringssvar ifm fremtidig organisering 

av hjelpemiddelområdet i Oslo og Viken. Det ble innhentet uttalelser fra bl.a 
HSPU, styret og brukerrepresentanter, høringen ble sendt innen utsatt frist.  

 
Vedtak:  Tatt til orientering  
 
 
 
 
 
Møteslutt kl. 13.45  
 
 
Signeres elektronisk av styret  
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