
STRATEGISK
PLAN FOR
FFO
VESTLAND

 

2020-
2024



FFO Vestland

Side 1

INTRODUKSJON

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 Vestland skal gjennom sin
virksomhet skape samarbeid,
særlig i politiske saker, mellom
funksjonshemmedes
organisasjoner regionalt- og
lokalt. FFO Vestland skal bidra til
å bygge kompetanse gjennom
opplæring, utveksling av
informasjon og dialog medlems-
organisasjonene imellom. FFO
Vestland jobber for å ha
interessepolitisk påvirkning i
saker som angår våre
medlemsorganisasjoner. Dette
gjør vi ved å:
 
-å dokumentere samfunns-
messige forhold av betydning for
mennesker med
funksjonshemning og kronisk
sykdom og deres pårørende.
 
-å spre opplysning i samfunnet
om situasjonen for mennesker
med funksjonsnedsettelser,
kronisk sykdom, og deres
pårørende. Vi vil også ha kontakt
med politiske og administrative
myndigheter på relevant nivå.

Vår visjon
Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) ønsker et
samfunn der mennesker som lever
med funksjonsnedsettelser og
kronisk sykdom - og deres pårørende
- har de samme mulighetene som
alle andre borgere. 
 

Plattform og
virksomhetside
FFO er en paraplyorganisasjon med
84 medlemsorganisasjoner med til
sammen rundt 345 000 medlemmer
på landsbasis. Hver enkelt av disse
organiserer mennesker med
funksjonshemning og kronisk sykdom
og deres pårørende. FFO har et
nasjonalt styre og sekretariat, og er i 
 tillegg organisert i alle landets fylker
og en del kommuner. FFO Vestland
representerer 62
medlemsorganisasjoner, med inntil
40.000 medlemmer regionalt.
 

Vårt verdigrunnlag
FFOs arbeid bygger på FN-
konvensjonene som både stadfester
individets grunnleggende menneske -
rettigheter og at alle mennesker har
samme menneskeverd.
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VÅRE 6
STRATEGISKE
INNSATSOMRÅDER

1.
Politikkutforming og politisk
påvirkning
Interessepolitikk, og målrettet innsats på
politikkutforming og påvirkning er
grunnlaget for FFOs eksistens. Vi skal
være ambassadør på vegne av mennesker
med funksjonsnedsettelser, kronisk
sykdom, og deres pårørende.
 

Mål:
-FFO skal påvirke politikkutformingen på
alle nivåer i samfunnet som har betydning
for våre funksjonshemmede, kronisk syke 
 

og deres pårørende. Dette skal vi
gjøre ved å ha aktive
representanter som kan bruke
sin brukerkompetanse og
innflytelse på ulike arenaer hvor
politikkutforming skjer.
 
-Denne politikkutformingen skal
skje på områder som er av felles
betydning for våre
organisasjoner, og den skal
utvikles i samarbeid med våre
medlemsorganisasjoner.
 
-FFO skal arbeide kontinuerlig
med å øke vår politiske
påvirkning, blant annet gjennom
høringer, nettverks-bygging og
brukermedvirkning i samarbeid
med Vestland fylke- og
kommunene i fylket.
 

2.
Brukermedvirkning
Forespørsel og behov for
kompetente bruker-
representanter er stadig økende
på alle nivåer. Vi ser en særlig
økning innenfor helse, levekår,
utdanning og forskning. Dette
økende behovet krever at
opplæringen og oppfølgingen av
brukerrepresentantene i større
grad blir systematisert. I tillegg
krever det økt rapportering og
evaluering av arbeidet
brukermedvirkerne utfører.
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Mål:
-FFO Vestland skal innstille
kompetente brukermedvirkere til alle
viktige organer og fora på alle nivåer
av betydning for funksjons-
hemmede, kronisk syke og deres
pårørende.
 
-FFO Vestland sine bruker-
representanter i råd og utvalg skal
formidle FFO sin politikk og
synspunkter. Disse bruker-
representantene skal ivareta
hensynet til alle våre medlems-
organisasjoner. FFO Vestland skal
legge til rette for brukeropplæring
innen følgende områder: 1)
Spesialisthelsetjenesten i Helse-
foretak, 2) NAV på regionalt og
lokaltnivå, 3) brukerrepresentasjon i
utvalg etter forespørsel fra
kommuner, forskningsinstitusjoner og
4) opplæring av fylkes- og
kommunale råd for funksjons-
hemmede.
 
 

 
 
-Brukermedvirkningsarbeidet
skal systematiseres,
tilrettelegges og videreutvikles i
samråd med nasjonalleddet slik
at FFO Vestland kan foreslå og
følge opp bruker-representanter
i alle relevante fora, og på alle
nivåer av betydning for
funksjons-hemmede, kronisk
syke og deres pårørende.
 
-Samarbeidet med andre aktører
innenfor tjenesteapparatet og
forvaltningen som har interesser
på feltet, må utvikles for best
mulig utnyttelse av
brukerrepresentantene.
 

3.
Møteplasser – arenaer
for samhandling
Ved å legge til rette
for et sterkere samarbeid mellom
medlems-organisasjonene, og
mellom
medlemsorganisasjonene og
FFO sin administrasjon, vil det
kunne gi FFO en bedre mulighet
til å nytte det potensialet som
finnes i organisasjonene. Dette
bidrar til å utvikle FFO sin politikk
i fellesskap og styrke den
politiske slagkraften.
 

Mål:
-FFO Vestland skal tilrettelegge
for nettverk og felles arenaer i 
 hele fylket.  Slik kan vi dra nytte
av kunnskapen, erfaringene og
den politiske slagkraften
regionalt og lokalt.
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-FFO skal søke et aktivt samarbeid med
andre paraply-organisasjoner der det er
relevant.
 
-Nettverk og møteplasser for ulike
interessegrupper opprettes utfra
dagsaktuelle eller langsiktige behov,
og/eller konkrete mål. Det kan inkludere
eksterne aktører utenfor FFO sine rekker
når det er hensiktsmessig.
 

4.
Organisasjon, styring og ledelse 
Gjennom styring og ledelse skal vi sikre at
FFO på alle nivåer i organisasjonen har et
godt omdømme. Det vil kreve
profesjonalitet i gjennomføringen, samtidig
som frivilligheten skal stimuleres og
verdsettes.
 
Det skal være samsvar mellom
myndighetenes forvaltningsnivåer og FFO
sin lokale organisering, for eksempel med
tanke på fylkessammenslåing og
regionalisering.
 
FFO Vestland skal tilrettelegge og bidra til
kunnskapsoverføring til lokale kommune
FFOer, for å skape en enhetlig og målrettet
intressepolitisk fremtreden i alle ledd i
organisasjonen.

 
Mål, regionalt og lokalt:
-FFO Vestland skal fremstå som én samlet
og samstemt organisasjon, med et godt
omdømme i alle ledd, som bidrar til
gjennomslag for FFO sin politikk på alle
nivåer i samfunnet. FFO Vestland er
forpliktet til å følge gjeldende
intressepolitiske innsatsområder:
 
 
 

 
1) Politikk og politikkutforming,
2) Brukermedvirkning – og
opplæring, og 3) Møteplasser –
og arenaer for samhandling
mellom organisasjonene.
 
-FFO nasjonalt og lokalt skal
samarbeide tett gjennom felles
satsninger og løsninger.
-Organisasjonen skal styrkes
nasjonalt og lokalt ved å bygge
på etiske prinsipper, med tydelig
ledelse, tydelige vedtekter, felles
retningslinjer og instrukser.
Samtidig skal hensynet til
balansen mellom 
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frivillighet og profesjonalitet ivaretas.
 
-FFO Vestland skal ivareta lokale
kommune-FFOer i arbeidet med
bruker-medvirkning og interesse-
politikk.
 
-FFO Vestland vil gjennom målrettet
strategistyring og ledelse, arbeide for
best mulig økonomisk anvendelse av
gjeldende ressurser.
 
-FFO Vestland, har ansvar for å følge
opp kommune-FFOer i forbindelse
med bruker-medvirkning og
interesse-politikk.
 

5.   
Kommunikasjon og medier 
Gjennom strategisk bruk av informasjon
og medier skal vår politikk nå ut til
beslutningstakere på alle relevante
nivåer, det vil blant annet forvaltning og
tjenesteapparat i fylkes- og kommunal
poltikk. Vi skal jobbe for å være en
organisasjon media finner det naturlig å
henvende seg til i spørsmål vedrørende
funksjonsnedsettelser, kronisk sykdom,
og pårørende. 
 

Mål:
-FFO Vestland skal være ambassadør
for personer med nedsatt funksjons-
evne, kronisk syke og deres
pårørende. FFO skal være en enhetlig,
gjenkjennbar og synlig merkevare for
den politiske 
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ute i fylkene – ikke bare nasjonalt
- slik at denne videre-formidles
ut til våre medlems-
organisasjoner lokalt.
 

Mål:
-FFO Vestland skal samle, utvikle
og levere den kunnskapen og
kompetansen våre
medlemsorganisasjonene
etterspør. Vi vil spesifikt fokusere
på det politiske og juridiske
fagfeltet, og de
arbeidsområdene som til enhver
tid er nedfelt i FFOs program.
 
-FFO Vestland  skal være
oppdatert på aktuell politikk og
forskning innenfor våre
medlemsorganisasjoners
interesseområder, og legge til
rette for at de kan dra nytte av
kunnskapen.  Samtidig skal
organisasjonene informeres om
hva FFO Vestland kan tilby og
hva som forventes av dem som
medlemmer.
 
-FFO Vestland skal til enhver tid
være oppdatert på regional
aktuell politikk i forhold til våre
medlems-organisasjoners
interesseområder.
Forutsetningen for god service
og kunnskapsformidling er
proaktive tilbakemeldinger fra
våre organisasjoner.
 
-FFO Vestland skal bidra til å øke
kunnskapen om FFO-paraplyen i
samfunnet generelt. Vi skal
tilrettelegge for informasjon- og
kunnskaps-

 

 

 
kraften og det fellesskapet som ligger i å
representere alle medlems-
organisasjonene.

 
-Vår politikk skal være like synlig både
nasjonalt og lokalt, og få innflytelse på
offentlige beslutninger av betydning for
vår brukergruppe.
 
-FFO Vestland vil gjennom
kommunikasjon og i medier belyse
aktuelle saker i regionen, basert på FFOs
nasjonale overordnede føringer innenfor
aktuelle politiske fag-områder.
 
-FFO Vestland skal informere
medlemsorganisasjonene via regional
nettside og sosiale medier.
 

6.
Kunnskap og service
Kunnskap og rådgivning innen aktuell
politikk, forskning, organisasjons-
utvikling,drift og styrearbeid må utvikles 
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Operasjonaliseringen av
Strategiplanen (2020-2024) vil bli
skissert i Handlingsplanen for
2020-2022, med konkrete
prioriteringer i henhold til de
strategiske innsatsområdene. I
planperioden skal
Handlingsplanen 2020-2022
evalueres med presentasjon av
midtveisrapport 2021.

utveksling, blant annet gjennom å
arrangere skolebesøk for videregående
skoler i Vestland.
 
-Fylkessammenslåing- og  kommune-
sammenslåing vil bidra til større
kommunale enheter, og dermed økt
behov for formidling av FFOs politiske
innsatsområder.
 
-FFO Vestland skal legge til rette for
rådgivning til medlemsorganisasjonene i
organisasjonsutvikling, organisasjonsdrift
og styrearbeid etter behov fra
organisasjonen. I informasjon- og
opplærings øyemed vil samarbeid med
studieforbundet Funkis være naturlig.
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- ADHD Norge    
- Afasiforbundet
- Autismeforeningen Norge
- Barnekreftforeningen
- Bipolarforeningen
- CarciNor - forening for nevroendokrin kreft
- Cerebral Parese-foreningen
- Cystisk Fibrose Foreningen
- Diabetesforbundet
- Dysleksi Norge
- Forbundet Tenner og Helse
- Foreningen for hjertesyke barn
- Foreningen for kroniske smertepasienter
- Foreningen for muskelsyke
- Gynkreftforeningen Bergen
- Hjernesvulstforeningen
- Hørselshemmedes landsforbund
- Klinefelterforeningen i Norge
- Landsforeningen Alopecia Areta
- Landsforeningen for Huntingtons Sykdom
- Landsforeningen mot
   fordøyelsessykdommer (LMF) 
- Landsforeningen for hjerte- og
   lungesyke (LHL)
- Landsforeningen for Nyrepasienter
   og Transplanterte (LNT) 
- Landsforeningen for Pårørende
   innen Psykiatri (LPP)
- Landsforeningen for utviklingshemmede
   og pårørende (LUPE)
- Marfanforeningen
- Norges Myalgisk Encefalopati forening
   (Norges ME-forening)
 
 

VÅRE MEDLEMS-
ORGANISASJONER

                  - Mental Helse 
                  - Momentum
                  - Foreningen for arm- og 
                     benprotesebrukere
                  - Morbus Addison Foreningen
                  - Multippel Sklerose-  
                     Forbundet
                  - Munn og halskreftforeningen   
                  - NOFUS 
                  - Norges Astma- og    
                     Allergiforbund (NAAF)
- Norges Blindeforbund
- Norges Døveforbund (NDF) og Bergen
   Døvesenter
- Norges Fibromyalgi Forbund
- NORILCO
- Norsk Forening for Stomi- og
   Reservoarbrukere
- Norges Dysmeliforening
- Norsk Dystoniforening
- Norsk Epilepsiforbund
- Norsk Forening for Ostegenesis   
   Imperfecta (NFOI)
- Norsk Forening for Slagrammede
- Norsk Forbund for svaksynte
- Norsk Forening forTuberøs Sklerose   
   (NFTS)
- Norsk Hemakromatoseforbund
- Norsk Lymfeødem- og lipødenforbund
   (NLLF)
- Norsk Revmatikerforbund
- Norsk Tourette Forening
- Norsk Osteporoseforbund
- Parkinsonforeningen
- Psoriasis- og Eksemforbundet (PEF)
- Personskadeforbundet LTN
- PROFO Prostatakreftforeningen
- ROS - Rådgivning om 
   spiseforstyrrelser
- Ryggforeningen i Norge (RiN)
- Ryggmarksbrokk- og Hygdrocephalus-
   foreningen
- Stoffskifteforbundet (STOFO)
- Turner Syndrom Foreningen
- Voksne med medfødt hjertefeil - VMH
 



 


