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Åpningstale FFOs leder Eva Buschmann
Det er hyggelig å kunne ønske velkommen til FFOs kongress og representantskap. Det er to år siden sist vi var
samlet til kongress. Like lenge er det siden vi har hatt et større fysisk arrangement i FFO. Vi hadde håpet at vi
denne gangen skulle kunne møtes fysisk, men vi måtte på nytt kaste inn håndkleet. Men nå er vi her med
hjelp av de digitale verktøya vi er blitt godt kjent med.
Vi representerer folk i risikogruppa og vi representerer de som fra første nedstenging mistet viktige tjenester
og tilrettelagte skoletilbud. Vi representerer også de som ble enda mer isolert i sin hverdag.
FFO sekretariatet meldte tidlig i november at arbeidet gikk som normalt. Nå er vi igjen blitt bekymret, og vi
har fått meldinger om at det kommer nasjonale tiltak.
Hva usikkerhet, smittefrykt og nedstengning av samfunnet gjorte med livene til funksjonshemmede fikk vi se
i prosjektet "Bilder fra en pandemi» Bildene var utstilt på Rådhusplassen i Oslo fra 12. mars 2021, på
ettårsdagen for den første korona-nedstengningen av Norge. Utstillingen hadde et eget
lanseringsarrangement. Der fikk vi et innslag med slampoet Sofie Frost. Mange kan kjenne seg igjen i hennes
beskrivelse.
For FFO har digitale kampanjer vært en god måte å nå fram på for å få oppmerksomhet rundt viktige saker,
og ikke minst røske i folks holdninger. Mange har sett hvordan Linn Skåber som en lite sympatisk arbeidsgiver
oppfører seg mot arbeidssøkere med ulike funksjonsnedsettelser. Her er det mye humor, men samtidig er
det ramme alvor. Dette er hverdagen for altfor mange.
Flytt deg, jeg har en jobb å gjøre! Det var tittelen på en rapport om funksjonshemmede i arbeidslivet som
FFO presenterte i vår. Noe av bakgrunnen for å gjøre denne undersøkelsen var bl.a. en kartlegging gjort av
Oslo Met som viser at rullestolbrukere må søke på omtrent dobbelt så mange jobber for å bli invitert til
jobbintervju sammenlignet med en likt kvalifisert søker uten funksjonsnedsettelse. I FFOs undersøkelse der vi
spurte både arbeidsgivere og FFOs organisasjoner fikk vi kunnskap som underbygde det vi allerede visste. Det
står ikke veldig bra til.
En annen undersøkelse, gjennomført av FFO og Unge funksjonshemmede, viser at funksjonshemmede elever
blir dårlig ivaretatt. Mangel på tilpasset opplæring, manglende spesialundervisning, fordommer og
kunnskapsmangel møter elever med nedsatt funksjonsevne i videregående opplæring.
«Slipp oss til! Ikke la fordommene dine knuse drømmene våre» er en illustrerende tittel.
I FFO og Unge funksjonshemmedes kampanjefilm, får vi se en tilsynelatende velmenende rådgiver fraråde
videre studier og i stedet anbefale uføretrygd til en hørselshemmet elev med gode karakterer som ønsker å
satse. Dette er en historie hentet fra virkeligheten.
Fordommer og kunnskapsmangel er fellesnevneren for flere av FFOs holdningskampanjer.
Funksjonshemmede i utdanning og arbeid var tema på FFOs arrangement "Flytt deg!", under Arendalsuka i
høst. Der inviterte vi til politisk debatt krydra med ekte historier.
Høsten har arta seg nokså normalt i FFO. Intenst arbeid med statsbudsjettet hører årstida til. Litt ekstra
spenning har det vært med ny regjering, forventninger til Hurdalsplattformen og forslag til statsbudsjett fra
både gammel og ny regjering. FFO var tidlig ute med å komme med våre innspill til regjeringserklæringen. Vi
tror vi er blitt litt hørt. I alle fall ble vi jublende glade for å se i Hurdalsplattformen at den nye regjeringen vil
gjøre FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter, CRPD, til en del av norsk lov. Det har vært en
lang kamp og dette er en seier.
Mange av våre krav er imøtekommet i Hurdalsplattformen. Jeg kan nevne full momskompensasjon,
universelt utformede grunnskoler innen 2030, såkalt Veikart skole, gjeninnføring av skjermingstillegget for
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uføre som blir alderspensjonister samt lovnad om at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får
forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet.
I regjeringens alternative budsjett var det likevel mye av stor betydning for våre grupper som mangla, og vi
venter nå med spenning på resultatet av budsjettforhandlingene. Ofte har avklaringa kommet før
kongressen, men det ser ikke slik ut denne gangen.
En sak som betyr mye for oss er fribeløpet for uføre. Når tillitsvalgte i våre organisasjoner, brukermedvirkere
og andre som mottar uføretrygd ikke kan godtgjøres på linje med andre for den viktige innsatsen de gjør i
styrer, råd og utvalg, er det et demokratisk problem. Det er smålig når uføretrygdmottakere må si fra seg
småjobber fordi de blir straffa for å motta små honorarer. Dette har opprørt mange, og FFO har tatt dette
opp med to stortingskomiteer nå i forbindelse med statsbudsjettet. Det er signaler på at det vil komme en
løsning, men for å si det på politikerspråket så er ingenting klart før alt er klart.
I august la den avtroppende regjeringen fram Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser. Den har vi venta veldig
lenge på. Sjeldenstrategien har mange viktige punkt som skal tas tak i og utredes videre. Vi er nå spent på
hvordan strategien følges opp slik at det etter hvert blir enklere å være sjelden i Norge. Strategien skulle vært
tema under smågruppeforum i går, men som dere nå vet ble dette arrangementet avlyst. Vi satser på å
invitere til nytt møte det vi setter strategien på dagsorden. Så vet vi at strategen også vil være tema på
Sjeldendagen i februar.
Helsefeltet er selvsagt et kjerneområde for oss og vi jobber med mange saker innen helsefeltet. Jeg vil trekke
fram noen sentrale områder.
Nye metoder er særlig aktuelt fordi det nylig er gjennomført en evaluering av systemet Nye metoder. Der er
det kommet fram interessante funn som blant annet sier noe om manglende transparens i beslutningene og
for svak brukermedvirkning. Vi vil jobbe med rapporten og gi våre innspill til den.
Vi har gjort en kartlegging blant medlemsorganisasjoner og enkeltpersoner om hvordan det å leve med en
funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kan påvirke vår psykiske helse, og motsatt. Sammenhengene
mellom somatisk og psykisk helse vil vi synliggjøre mer i årene som kommer, og vi er glade for at så mange
har blitt med i det nye FFO-nettverket hvor vi kan jobbe sammen om dette.
E-helse er en av de viktigste satsingsområdene i helsetjenesten. Felles kommunal journal, pasientens
legemiddelliste er to sentrale innsatsområder som skal styrke samhandlingen mellom nivåene i
helsetjenesten. FFO medvirker på flere nivåer i dette arbeidet.
Rehabilitering og habilitering vil alltid være av avgjørende betydning for oss. Hva som har skjedd her er det
gjort rede for i et notat som dere finner i møtemappa.
Siden siste kongress har FFO hatt – og har – to avtaler med midler fra Norad gjennom Atlas-alliansen. Den
ene er en rammeavtale fra 2020 til 2024. Her har FFO to prosjektsamarbeid med henholdsvis
søsterorganisasjonen i Nepal og en regional paraplyorganisasjon i det sørlige Afrika.
Den andre Norad-avtalen som FFO har prosjekter gjennom Atlas-alliansen er Together for Inclusion, TOFI.
TOFI er en avtale fra 2020 til 2022 der funksjonshemmedes organisasjoner samarbeider med andre
organisasjoner i utvalgte land med mål om å inkludere funksjonshemmet-perspektivet i alle faser av et
prosjektsamarbeid.
I februar 2020 er det norske utenriksdepartementet, sammen med International Disability Alliance og
myndighetene i Ghana, vertskap for Global Disability Summit, GDS. I forkant av høynivåmøtet med statlige
aktører arrangerer Atlas-alliansen er sivilsamfunnsmøte og et ungdomsmøte. FFOs medlemsorganisasjoner
er også invitert til disse møtene – FFO formidlet både invitasjon og program denne uken. Vi vil oppfordre
dere til å delta!
Siden siste kongress har FFO slått sammen fylkeslag slik at 19 er blitt til 11. Kongressen i 2019 sluttet seg til
at vi skulle jobbe med den røde tråden og ha fokus på ett FFO fra FFO nasjonalt til FFO lokalt.
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Dette er en oppfølging av vår strategiske plan. Vi sa også at dialogen mellom FFO nasjonalt og fylkes-FFO
skulle styrkes, og at det skulle gjennomføres styreopplæring med alle styrer i fylkes-FFO. Dette har vi gjort. Vi
har blant annet hatt fokus på FFOs virksomhetsidé, hva som er FFOs kjerneoppgaver og hvilken
organisasjonskultur vi ønsker å ha. Styreopplæringen kommer vi til å fortsette med.
Med bruken av digitale møteplasser i koronatid har vi har hatt hyppigere og tettere kontakt med FFO lokalt.
Vi har også innført faglige påfyllsmøter som har vært åpne for tillitsvalgte, og mange styremedlemmer i
fylkes-FFO har deltatt.
Den røde tråden mellom nasjonalt og fylker – er etter vårt syn bedret. Nå står kommunalt nivå for tur.
Kommunene er viktige – det som skjer der kan utgjøre forskjellen på å ha rett eller å få rett. Vi har 356
kommuner, og et godt FFO-arbeid i kommunene krever en ekstra innsats i retning kommunene. I morgen
legges fram forslag til strategi for kommunesatsing!
De nye digitale møteplassene har betydd mye for oss på mange områder, selv om de ikke fungerer like bra
for alle. De digitale nettverkene har bidratt til mye kreativitet i organisasjonene og til god erfaringsutveksling
organisasjonene imellom. Jeg vil bl.a. nevne hvordan vi har klart å bruke hverandre i utvikling av
likepersonsarbeidet i organisasjonene.
I FFO er det nylig etablert et nytt nettverk om digitalisering.
Dette handler om utviklingen av de digitale helsetjenestene som er så viktig for stadig flere, og mange
organisasjoner deltok i et oppstartsmøte her.
I møtemappa som er lagt ut i tillegg til sakspapirene finner dere et utdypingsnotat rundt definisjon av
funksjonshemming og begrepsbruk. Ord og begreper er i stadig endring og utvikling, også hos oss.
Hovedstyret har derfor valgt å gå inn i denne diskusjonen og sett på hvordan de ulike begrepene kan forstås.
Målet med dokumentet er å klargjøre FFOs definisjon av funksjonshemming, og begrepene
vi, myndighetene og omverdenen bruker.
I 2022 er det frivillighetens år. Frivillighetens ansikt er mangfoldig. For FFO er det viktig å synliggjøre at
frivilligheten representerer mye mer enn det som vi ser gjennom ulike idretts- og fritidsaktiviteter,
kulturuttrykk og beredskap. Det er likevel ikke like enkelt å synliggjøre hvordan likepersoner i
funksjonshemmedes organisasjoner utgjør en forskjell ved å være en støttespiller og samtalepart for å bedre
livskvaliteten til mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom. Det er heller ikke enkelt å synliggjøre
hvordan brukermedvirkere i råd og utvalg på alle nivåer bidrar til å kvalitetssikre og utvikle det offentliges
tjenestetilbud.
I 2022 må vi alle sammen, lokalt og nasjonalt, løfte fram denne innsatsen og feire oss selv!
3. desember, funksjonshemmedes internasjonale dag, er alltid viktig for oss. Når det nå er slått fast at CPRD
skal innlemmes i norsk lov har FFO valgt å invitere til et digitalt arrangement der vi spør: Hva betyr
inkorporeringen av CRPD i praksis? Vi har spennende innledere. Det er under en uke til 3. desember, og alle
er velkomne til å delta!
Da vil jeg på nytt få ønske alle vel møtt til FFOs kongress og representantskapsmøte.
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Åpningsinnlegg v/kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen
Kjære alle sammen,
Tusen takk for invitasjonen til å åpne FFO-kongressen 2021.
FFO er en av samfunnets aller viktigste stemmer – for mange ulike personer, med ulike utfordringer
og ulike behov.
Dere bidrar med å opplyse, tydeliggjøre og forvente – et samfunn med plass til alle.
Dere bidrar til å myndiggjøre folk slik at de kan stå opp for seg selv.
Dere representerer en veldig stor og ulik gruppe, men vi opplever i møter og innspill fra dere at dere
gjør det på en god, saklig og velbegrunnet måte med brede initiativ til det beste for alle.
Derfor er dere en av de aller viktigste partnerne for arbeidet for likestilling og like muligheter for
alle. Samfunnet er ikke slik i dag. Men det er det vi må strekke oss mot.
I Hurdalsplattformen står det skrevet at
Regjeringen skal føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at alle blir inkludert i samfunnet, dette
uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet.
Jeg har allerede hatt et første møte med FFO og andre interesseorganisasjoner for personer med
funksjonsnedsettelse. Vi har merket oss at organisasjonene er positive til mye i regjeringens politikk.
Men samtidig har dere klare forventninger til at denne regjeringen må levere og utgjøre en forskjell.
Det inspirerer – vi trenger å ha organisasjoner og personer som forventer, og som dytter, heier og
bidrar. Jeg skulle gjerne ha gått gjennom alle deler av Hurdalsplattformen som har betydning for
likestilling og like muligheter for funksjonshemmede, men skal nøye meg med noen sentrale
punkter som jeg vet dere er spesielt opptatt av.
Men før jeg går videre med å utdype noen viktige punkter i Hurdalsplattformen, vil jeg nevne at det
allerede er tatt tak i noen saker som FFO og flere har tatt opp, og som viser at vi kan – når vi
samarbeider.
Det har vært påpekt at Ytringsfrihetskommisjonen har manglet utvalgsmedlemmer med
funksjonsnedsettelse og representasjon fra funksjonshemmedes organisasjoner. Det er nå ivaretatt
ved at Kulturdepartementet har oppnevnt Marianne Knudsen som nytt medlem i
Ytringsfrihetskommisjonen.
Dere har hatt synspunkter på navnet til Likeverds- og mangfoldsutvalget. Her deltar
interesseorganisasjonene med flere utvalgsmedlemmer.
Det har, rettmessig, blitt pekt på at det er likestilling som er det reelle målet. Utvalget heter nå
Likestillings- og mangfoldsutvalget.
Takk for kloke, viktige og riktige innspill. Sammen blir politikken og samfunnet bedre, når vi slår
hodene våre sammen.
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Jeg vil dvele kort ved CRPD. En felles kampsak for oss, og som vi er i gang med. La meg være helt
tydelig:
Regjeringen vil inkorporere FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne
(CRPD) i norsk lov.
Norge skrev under på FN-konvensjonen i 2007, og ratifiserte den i 2013. Det betyr at staten har
forpliktet seg til å følge det som står i konvensjonen.
I Norge har vi i tillegg en egen likestillings- og diskrimineringslov, som gjør det forbudt å
diskriminere funksjonshemmede i utdanning, arbeidsliv og andre samfunnsområder.
Denne regjeringen er enig med FFO i at ratifisering av konvensjonen ikke er tilstrekkelig. Den må
innarbeides i norsk lovgivning.
Vi er nå i gang med å avklare prosess og framdrift av dette arbeidet.
Samtidig skal vi erkjenne at gjennomføringen av konvensjonen ikke er like god over alt. FFO har
blant annet pekt på at det er behov for mer kunnskap om forpliktelsene i konvensjonen i
kommunene. Det er jeg helt enig i.
Bufdirs CRPD-prosjekt er et sentralt tiltak som skal bidra til økt kunnskap om FN-konvensjonen og
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne hos statsforvalterne og i kommunene.
Målet med prosjektet er økt gjennomføring av CRPD i norske kommuner og det er avsatt midler til
dette i statsbudsjettet.
Prosjektet skal løpe fra 2020 – 2025. Fire statsforvaltere, Oslo og Viken, Troms og Finnmark,
Rogaland samt Trøndelag, har fått i oppdrag i å bidra inn i prosjektet.
Det er utarbeidet opplæringsmateriell og læringsopplegg som er gjort kjent og som brukes av
statsforvaltere i deres veiledning av kommunene i hvordan kommunene skal gjennomføre CRPD.
I hele denne prosessen er det viktig at organisasjonenes lokale ledd og rådene for personer med
funksjonsnedsettelse er oppmerksomme på de tilbudene som kommer og bruker dem aktivt.
I Hurdalserklæringen står det: Universell utforming av nærskole>
Mange kan tenke at dette er å slå inn åpne dører. Kanskje ikke akkurat blant deltakerne på FFO`s
kongress, men i samfunnet for øvrig – tror jeg at mange tenker at dette er åpenbart. Men vi vet
bedre. Det er ikke det.
Vi vet om barn som ikke får dusje etter gymtimen eller som helst skal slippe øvingen til julekonserten
på grunn av trapper. Det er uakseptabelt.
Regjeringen vil ha en fellesskole der alle elever lærer, mestrer skolehverdagen og trives godt.
At barn og unge med ulik bakgrunn lærer sammen i skolen, er viktig for fellesskapet, det bygger ned
forskjeller og opp tilliten vi har til hverandre. Alle elever skal kunne få muligheten til å gå på skole
sammen med barn fra nærmiljøet. Samtidig – så må vi ikke gå oss vill i – at inkludering i fellesskolen
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er det eneste ene. Det finnes barn i dag som har det bedre i andre enheter enn i fellesskolen. Det
skal det fortsatt være rom for.
Derfor vil regjeringen gjennomføre «Veikart for universelt utformet nærskole» innen 2030. Her vil
det være behov for flere virkemidler, blant annet gjeninnføring av rentekompensasjonsordningen
for skolebygg og svømmeanlegg.
I Hurdalserklæringen står det videre at alle skal ha Tilgang på kultur og idrett:
Her er det flere arbeider på gang for styrke tilgjengelighet og universell utforming:
Det skal gjennomføres en utredning av status, problemstillinger og løsninger for universell
utforming av musea. Det skjer i samarbeid med Kulturrådet og Bufdir.
Det iverksettes også et forskningsprosjekt der kunnskapen om barrierer for barn og unges
deltakelse i organiserte aktiviteter på kulturfeltet skal samles, systematiseres og gjøres tilgjengelig.
Det vil danne et godt kunnskapsgrunnlag for videre tiltak.
Her vil jeg gjerne gi honnør for den praktiske rådgivingen FFO og organisasjonene gjør over hele
landet. Det sikrer god kvalitet, blant annet av nye anlegg og oppgradering av gamle kulturbygg. Det
legges merke til at organisasjonene bidrar og får velfortjent ros som for eksempel ved tiltakene for
universell utforming av Akershus slott.
Idrett er også Kulturdepartementets ansvarsområde. Jeg vil også ta med at regjeringen vil styrke
paraidretten i samarbeid med idrettsbevegelsen slik at alle barn og unge får et tilbud.
Når det gjelder WAD og EAA, så kunne jo det vært et helt eget foredrag, men jeg vil nøye meg med å
nevne at
EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 nå er del av norsk rett. Regelverket trer i kraft 1. januar 2022,
og gjelder for virksomheter i offentlig sektor. Det blir en innføringstid på 1 år, og nye krav skal følges
fra og med 1. januar 2023.
Vi arbeider også med EUs tilgjengelighetsdirektiv EAA) som har som mål å gi funksjonshemmede lik
tilgang til produkter og tjenester i EU. EAA er fremtidig regelverk som skal tas inn i norsk rett.
Det er ikke åpenbart hvordan mennesker, institusjoner eller samfunnet rommer funksjonshemmede
på en best mulig måte. FFO er nettopp deres stemme. Det er for alle de små jentene og guttene der
hjemme – vi sammen skal kjempe, slik at de blir akkurat like mye inkludert i vårt felles vi – som alle
andre.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å åpne og hilse dere her i dag, jeg gleder meg til videre samarbeid!
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K21-001.01A

Godkjenning av beslutningsmyndighet

Innstilling:

FFOs kongress er beslutningsdyktig.

Redegjørelse:

I FFOs vedtekter § 4 FFOs beslutningsregler heter det:
1. Beslutningsdyktighet
FFOs kongress er beslutningsdyktig når de tilstedeværende medlemsorganisasjoner
representerer mer enn halvparten av det totale antall stemmer i FFO.
2. Stemmerett
a) I FFOs kongress 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.
3. Beregning av stemmetall
a)
Medlemsorganisasjonens stemmer i FFOs kongress fastsettes ut fra medlemstall for
organisasjonene nasjonalt:
Stemmegruppe 1:
Stemmegruppe 2:
Stemmegruppe 3:
Stemmegruppe 4:
Stemmegruppe 5:
Stemmegruppe 6:
b)

0-999 medlemmer
1.000-2.499 medlemmer
2.500-4.999 medlemmer
5.000-9.999 medlemmer
10.000-19.999 medlemmer
20.000 -

1 stemme
2 stemmer
3 stemmer
5 stemmer
7 stemmer
9 stemmer

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 84 medlemsorganisasjoner med totalt 198 stemmer i FFO, og FFOs kongress er
beslutningsdyktig dersom organisasjoner som utgjør mer enn 99 stemmer er til stede. Liste
over stemmefordeling ligger ved.
Ajourført liste over deltakerne legges fram møtet.
Ordskifte:

Leder i FFO Eva Buschmann foretok navneopprop.

Vedtak:

Det er 46 organisasjoner med totalt 125 stemmer til stede. FFOs er beslutningsdyktig.
Etter behandling av søknad om medlemsskap i FFO ble Hodepine Norge, Landsforeningen for
Prader-Willis syndrom og Norsk Glaukomforeningen tatt opp som medlemsorganisasjoner.
FFOs kongress er da beslutningsdyktig med 49 organisasjoner med totalt 130 stemmer.
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K21-002.01A

Godkjenning av innkalling

Innstilling:

Innkalling til FFOs kongress og representantskap godkjennes.

Redegjørelse:

1. Myndighet
FFOs representantskap er FFOs høyeste myndighet mellom møtene i FFOs kongress.
Representantskapets oppgave er å utvikle grunnlaget for og føre tilsyn med
virksomheten, og styrke kontakten medlemsorganisasjonene imellom og mellom
organisasjonene og hovedstyret.
2. Møterett
I FFOs representantskap 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 representantskap 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
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.
I FFOs vedtekter står følgende om ekstraordinær kongress § 6:
Ekstraordinær kongress skal innkalles når FFOs hovedstyre eller 1/3 av FFOs
medlemsorganisasjoner krever det.
Ekstraordinær kongress innkalles med minst 1 - én - måneds skriftlig varsel til
medlemsorganisasjonene. Med innkallingen skal følge saksliste.
Ekstraordinær kongress kan bare behandle de saker som meldes i møteinnkallingen

Ordskifte:

FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken

Vedtak:

Som innstilt.
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K21-003.01A

Godkjenning av saksliste

Innstilling:

Saksliste for FFOs kongress og representantskap godkjennes.

Redegjørelse:

Forslag til saksliste for FFOs kongress
K21-001 Godkjenning av beslutningsdyktighet
K21-002 Godkjenning av innkalling
K21-003 Godkjenning av saksliste
K21-004 Valg av møtefunksjonærer
K21-005 Godkjenning av forretningsorden
K21-006 Godkjenning av valgreglement
K21-007 FFOs vedtekter
K21-008 FFOs program for 2022 – 2023
K21-009 Oppfølging av FFOs strategiske plan
a) Forlenging av perioden for FFOs strategiske plan
b) FFOs arbeid i kommunene
K21-010 Saker fra medlemsorganisasjonene, hovedstyret og fylkes-FFO
K21-011 Medlemskontingent for årene 2022 - 2023
K21-012 Valg
a) Valg av hovedstyre
Leder
1. og 2. nestleder
9 styremedlemmer
b) Valg av revisor
c) Valg av valgkomité
Leder
4 medlemmer

Ordskifte:

FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken

Vedtak:

Som innstilt.
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K21-004.01A

Valg av møtefunksjonærer

Innstilling:

Møtefunksjonærer velges som foreslått

Redegjørelse:

Hovedstyrets forslag til møtefunksjonærer er:
1.

Møtedirigent
Forslag: Knut Magne Ellingsen
Bisitter: Pål Heffer, FFOs sekretariat

2.

Møtesekretærer
Solveig Bærland, FFOs sekretariat
Liv Traaseth, FFOs sekretariat

3.

Tellekorps
SmartDialog

4.

Protokollunderskrivere
Rolf Ledal, Hjernesvulstforeningen
Patricia Ann Melsom, Foreningen for muskelsyke

5.

Redaksjonskomité program
Helene Thon, FFOs hovedstyre
Ellen Damhaug Scheel, Norsk forening for cystisk fibrose
Åsne Hanto, Norsk Interesseforening for kortvokste
Terje André Olsen, Norges Blindeforbund
Fra sekretariatet:
Lilly Ann Elvestad
Grete Crowo

6.

Redaksjonskomité vedtekter
Harald Kvame Hansen, FFOs hovedstyre
Jan Arvid Dolve, Norsk Osteoporoseforbund
Arthur Mandal, ADHD Norge
Maj Stenersen Lund, FFO Innlandet
Fra sekretariatet:
Hanne Witsø
Åsta Tale Strand

Ordskifte:

FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken

Vedtak:

Som innstilt.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon • Mariboes gate 13, 0183 Oslo • 23 90 51 50

K21-005.01A

Godkjenning av forretningsorden

Innstilling:

Forretningsorden for FFOs kongress og representantskap godkjennes

Redegjørelse:

Forretningsorden for FFO er vedlegg til FFOs vedtekter. Ifølge vedtektene skal disse
behandles på hver kongress og hvert representantskapsmøte.
Link til forretningsorden: https://www.ffo.no/organisasjonen/vedtekter/

Ordskifte:

Møtedirigent Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken

Vedtak:

Som innstilt.
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K21-006.01A

Godkjenning av valgreglement

Innstilling:

FFOs valgreglement godkjennes.

Redegjørelse:

Valgreglement for FFO er vedlegg til FFOs vedtekter. Ifølge vedtektene skal disse
behandles på hver kongress.
https://www.ffo.no/globalassets/valgreglement.docx

Ordskifte:

Møtedirigent Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken

Vedtak:

Som innstilt.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon • Mariboes gate 13, 0183 Oslo • 23 90 51 50

K21-007.01A

FFOs vedtekter

Innstilling:

FFOs kongress vedtar nye vedtekter for FFO i tråd med forslag

Redegjørelse:

FFOs kongress november 2019 gjorde følgende vedtak:
Kongressen ber FFOs hovedstyre om å sette ned et utvalg som går gjennom vedtektene
med tanke på en virksomhetsbeskrivelse for hele FFO. Et forslag legges fram på
ekstraordinær kongress i november 2020.
FFOs hovedstyre satte ned et vedtektsutvalg som fikk følgende mandat:
Vedtektsutvalget har som oppgave å gjennomgå og vurdere FFOs samlede vedtekter.
Utvalget skal særlig vurdere hvordan vedtektene bidrar til å tydeliggjøre rolle og
sammenhenger i FFOs samlede virksomhet. Spesielt gjelder dette fylkeslagenes rolle og
mandat. Utvalget legger frem sine vurderinger og anbefalinger til hovedstyret slik at dette
kan forelegges FFOs ekstraordinære kongress i 2020.
Med bakgrunn i disse vedtakene ble FFOs vedtekter satt på dagsorden på ekstraordinær
kongress i FFO november 2020. Den ekstraordinære kongressen ble pga covid 19 utsatt til
januar 2021. Denne måtte også avlyses pga ny nedstenging. FFOs hovedstyre valgte da å
la saken ligge over til ordinær kongress 2021. Hovedstyret fremmer nå derfor de samme
forslagene som lå til behandling til ekstraordinær kongress. I tillegg er ett av de innkomne
forslagene til denne kongressen noe omskrevet og innarbeidet i hovedstyrets forslag.

Høring
FFOs hovedstyre sendte våren 2020 et utkast til nye vedtekter ut på høring til
medlemsorganisasjonene, fylkes- og kommune-FFO 4. juni. Det er kommet innspill fra 6
medlemsorganisasjoner, ni fylker og én kommune. Hovedstyret har med bakgrunn i
innspillene laget et nytt forslag til vedtekter for FFO.

Omstrukturering og tydeliggjøring
I hovedstyrets forslag er det store endringer tekstmessig. På noen områder er teksten
komprimert og på andre områder er teksten flyttet for at det skal være lettere å orientere
seg i vedtektsdokumentet. Det er i tillegg gjort språklige forbedringer som ikke påvirker
innholdet. På denne måten mener hovedstyret at vedtektene vil være enklere å forholde
seg til og være mer tilgjengelig.
På grunn av store tekstmessige endringer har hovedstyret valgt å legge fram et helt nytt
forslag til vedtekter uten at det pekes direkte på alle de områdene det er foreslått
endringer. Forslag til nye vedtekter kan sammenlignes med gjeldende vedtekter som
ligger på FFOs nettsider. Strukturen er den samme, og dermed mulig å sammenligne. Det
blir foreslått å behandle nye vedtekter punktvis med det kravet til flertall som vedtektene
har.
Målsettingen med vedtektsendringene er å tydeliggjøre rolle og sammenhenger i FFOs
samlede virksomhet. Spesielt gjelder dette fylkeslagenes rolle og mandat. Det er derfor
foreslått konkrete endringer for å tydeliggjøre ansvar og rolle for ulike nivåene i FFO.
Endringsforslagene gjør vedtektene både mer tydelig og mindre detaljert.

a) Avgrensninger i arbeidet
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I vedtektenes § 1 ligger det en rekke definisjoner. Hovedstyret mener det er en del av en
større diskusjon å foreta endringer her. Paragrafen omhandler definisjoner som er
førende for FFOs arbeid, inkl. program. Det er derfor viktig å avklare sammenhengen
mellom FFOs ulike dokumenter. Det foreslås ut fra dette ikke endringer i disse
definisjonene. Det vises derimot til et eget notat som er en utdyping av FFOs definisjon av
funksjonshemming, begrepsbruk og forståelse. Dette ligger som et vedlegg under sak
K21-008 FFOs program 2022-2023.

Oppdraget fra kongressen
Foruten vedtaket kongressen 2019 gjorde om en gjennomgang av vedtektene, var
spørsmålet om stemmerett til fylkes-FFO på FFOs kongress og representantskapsmøte
løftet fram som en egen sak etter forslag fra FFO Hordaland (nå FFO Vestland). Forslaget
ble oversendt hovedstyret og skulle vurderes som en del av det videre organisasjons- og
utviklingsarbeidet.
Spørsmålet har en prinsipiell side om hvem som er eiere av FFO samt et spørsmål om det
kan være klokt å gi fylkene en større involvering og innflytelse. Et forslag om at hvert fylke
har én stemme hver er vurdert i denne sammenhengen. Dette vil utgjøre en marginal del
av de samlede stemmene, og innflytelsen er relativt liten.
Hovedstyret har lagt vekt på det prinsipielle standpunktet rundt stemmerett til fylkesFFO. Det er FFOs medlemsorganisasjoner nasjonalt som eier FFO og hovedstyret mener
det derfor er prinsipielt feil å gi fylkes-FFO formell innflytelse nasjonalt. Hovedstyret
mener fylkes-FFOs viktige rolle må ivaretas på andre måter. Fylkene er utøvende aktører
og skal jobbe for å sikre den røde tråden og følge opp FFOs strategiske plan. Derfor har
ikke hovedstyret foreslått vedtektsendringer på dette området.

Hovedpunkter i hovedstyrets forslag til endringer
Sakspapiret viste hovedpunker i hovedstyrets forslag til endringer som omhandlet:
-

Tydeliggjøring av fylkenes rolle og mandat

-

Ledermøtet lokalt tas bort som formelt organ

-

Endringer i saksliste for årsmøtet i fylkes- og kommune-FFO (§ 5B, pkt 4) der bl.a.
økonomiansvarlig tas bort som årsmøtevalgt funksjon.

-

Alt om medlemskap er samlet i samme paragraf (§2)

-

Geografi og valgbarhet lokalt (§7 FFOs valgkomite) er utvidet på to områder
sammenlignet med gjeldende vedtekter

-

Om økonomi (Under §9, FFOs hovedstyre og styret i fylkes- og kommune-FFO, pkt 4
er det tydeliggjort hvordan FFOs midler kan brukes)

-

Under FFOs sekretariat (§10) er stillingsbenevnelser for fylkes-FFO tatt ut av
vedtektene.
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-

Under FFOs fylkesledd (§ 11) er samarbeidet mellom fylkene om
spesialisthelsetjenesten i de regionale helseforetakene tas ut som eget punkt og
inkluderes i punkt brukermedvirkning.

-

Under opphevelse av medlemskap i FFO (§16) er suspensjon og opphevelse av
medlemskap omtalt med detaljerte prosedyrer i gjeldende vedtekter. Her foreslås en
sterkt komprimert tekst.

Nytt forslag til vedtekter for FFO følger som vedlegg til denne saken.

Ordskifte:

Harald Kvame Hansen, 2. nestleder i FFO redegjorde for saken
Saken må sees i sammenheng med sak K10-Innkomne saker, pkt 3, der et forslag ble
oversendt redaksjonskomiteen og var et forslag til vedtektsendring.
En foreløpig gjennomgang av forslag til nye vedtekter ha dette resultatet viste at det var
enstemmig tilslutning til alle paragrafer og til vedtektenes vedlegg.

Søndag:
Harald Kvame Hansen, 2. nestleder i FFO, redegjorde for redaksjonskomiteens innstilling
om kontrollkomite.
LHL støttet under innkomne saker i prinsippet FFO Vestfold og Telemark sitt forslag om å
opprette en kontrollkomité i FFO. Forslaget kan ses i sin helhet under innkomne saker.
FFO Vestfold og Telemark trakk ordlyden i forslaget til fordel for LHL sitt forslag. Forslaget
som ble foreslått avvist fra hovedstyret ble dermed opprettholdt gjennom LHL sitt forslag.
I redaksjonskomiteens innstilling kom det fram at et forsøk på en utsettelse og nærmere
utredning ble avvist av forslagsstiller. Vedtektskomiteen kunne derfor konstatere at LHL
sitt forslag legges fram uendret og settes opp mot hovedstyrets avvisingsforslag.
Følgende tok ordet i saken:
Nr. 30 Øistein Johansen, LHL, Nr. 116 Anne Elisabeth Eriksrud, NAAF, Nr ..Eva Buschmann,
styreleder i FFO, Nr. 78 Rita Andersen, FFO Vestfold og Telemark, Nr. 115 Bjørnar Allgot,
Diabetesforbundet, Nr. 44 Ellen Damhaug Scheel, Norsk forening for cystisk fibrose, Nr.
55 Ingeborg Dahl-Hilstad, Personskadeforbundet, Nr. 24 Henrik Peersen,
Hørselshemmedes Landsforbund, Nr. 23 Rolf Ledal, Hjernesvulstforeningen, Nr. 54
Asbjørn Aamot, Norsk Revmatikerforbund, Nr. 31 Marius Aasand Larsen, LSHDB, Nr. 2
Arthur Mandal, ADHD Norge
Det er 138 stemmer til stede.

Vedtak:

Det ble stemt over forslaget fra LHL om å innføre kontrollkomite i FFO gjennom en ny § 20
34 stemte for og 104 stemte mot. Forslaget til LHL falt.
FFOs nye vedtekter ble enstemmig vedtatt i tråd med den foreløpige gjennomgangen.
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K21-008.01A

FFOs program 2022-2023

Innstilling:

Kongressen godkjenner hovedstyrets forslag til program for perioden 2022-2023

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. 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. Det er satt i gang et
arbeid for å lage versjoner av de politiske notatene som er rettet mot de kommunale
rådene for mennesker med funksjonsnedsettelse. Til nå er dette gjort på temaene bolig
og skole.
FFOs hovedstyre legger frem for kongressen et forslag til program som skal være en
samlende politisk plattform for organisasjonene som står tilsluttet FFO og omtaler
overordnede og særlig viktige arbeidsområder i kommende periode.
Programmet ble i toårsperioden vi har bak oss endret en god del fra tidligere
programmer. Vi gikk bort fra den strenge inndelingen i sektorer (arbeid, utdanning,
universell utforming, helse og så videre) og strukturerte det i større grad rundt et
livsløpsperspektiv. Tanken bak var at livet ikke leves i sektorer, men helhetlig fra vugge til
grav. Siden det er slik vi ønsker at myndighetene skal tenke, bør også FFO gjøre det.
Store deler av 2020 og 2021 har vært sterkt preget av Covid 19, og det har også påvirket
FFOs jobbing. Vår innsats har i stor grad vært rettet mot å følge med på, og følge opp,
konsekvensene av pandemien for våre grupper. Vi står på mange måter på samme sted i
vår jobbing som vi stod sist vi hadde kongress og vedtok programmet for 2020 og 2021.
Hovedstyret ser derfor ikke grunn til å justere programmet for de neste to årene mye,
behovet er i stedet å jobbe for å gjennomføre det slik det er. De endringene som er gjort
er først og fremst nødvendige korrigeringer og oppdateringer. Nytt forslag til program for
FFO følger som vedlegg til denne saken. Vedlagt ligger også et utdypningsnotat som
forklarer FFOs definisjon av funksjonshemming og begrepene som vi og andre bruker
innen vårt felt.

Ordskifte:

Helene Thon, 1. nestleder i FFO, redegjorde for saken.
Følgende tok ordet i saken: Nr. 44 Ellen Damhaug Scheel, Norsk forening for cystisk
fibrose, Nr. 41 Olav Osland, Norges ME-forening, Nr. 72 Maj Stenersen Lund, FFO
Innlandet, Nr. 38 Terje Andre Olsen, Norges Blindeforbund, Nr. 3 Bernt Olav Ørsnes,
Afasiforbundet i Norge, Nr. 55 Ingeborg Dahl Hilstad, Personskadeforbundet
Nr. 38 Terje Olsen, Norges Blindeforbund, Nr. 32 Geir Hanssen, LUPE
Nr. 47 Inger Margrethe Stavdal Paulsen, NFOI, Nr. 13 Dag Einar Liland, Tenner og Helse,
Nr. 79 Jan Oddvar Gjerde, FFO Vestland, Nr. 53 Jan Arvid Dolve, Norsk
Osteoporoseforbund
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Innkomne forslag ble oversendt redaksjonskomiteen for gjennomgang og ble lagt fram
med innstilling på søndag 28.11.21. Helene Thon, 1. nestleder i FFO presenterte
redaksjonskomiteens innstilling.

Forslag 1 – Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Forslag: Under voksenlivet – arbeid, inntekt, bolig og et selvstendig liv.
Underpunkt: Økonomiske levekår.
▪ Linje 351: mellom dem. FFO vil arbeide for bedre støtteordninger til de som har
omsorg for voksne barn over 18 år, da denne gruppen ikke har noen form for
rettigheter i forhold til «sykt barn dager» og lignende støtteordninger. Det må
også……………
Redaksjonskomiteens vurdering/innstilling: Forslaget støttes, men med justert tekst.
Ny tekst linje 349: FFO vil jobbe for en god, trygg og forutsigbar økonomisk situasjon for
familier med funksjonshemmede og alvorlig syke barn, inkludert familier som har omsorg
for voksne barn over 18 år.

Forslag 2 - Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Forslag:
Sjeldne diagnoser bør tydeliggjøres i programmet og bør få en konkret plass i
programmet.
Redaksjonskomiteens vurdering/innstilling:
Forslag nr. 3 (fra OI foreningen) er dekkende for forslag 2.

Forslag 3 - Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI)
Forslag:
Punkt 1: FFO skal arbeide for å følge opp sjeldenstrategien.
Punkt 2: FFO skal bidra inn i europeiske arenaer og styrke brukerstemmen for personer
med sjeldne diagnoser. Disse stemmene er ekstra sårbare når det er få i Norge med en og
samme diagnose. Vi trenger derfor å bidra med større fokus på
europeiske arenaer.
Redaksjonskomiteens vurdering/innstilling: Forslaget støttes - ny tekst under Et godt og
rettferdig helsevesen, linje 386:
Det er store ulikheter innen helsetilbudet både sosialt og geografisk. Ressurssterke
pasienter og brukere får flere, bedre og raskere tjenester og oppfølging, og noen
diagnoser og medisinske felt har høyere status enn andre. Noen bor langt unna det beste
tilbudet, og at det er store variasjoner i kapasitet og kvalitet mellom helseregioner og
kommuner. Det er også forskjeller knyttet til utdanning, kjønn, alder og tilgang på ny
teknologi. Personer med sjeldne sykdommer møter særskilte utfordringer knyttet til
diagnostikk og ny avansert behandling. FFO vil i årene som kommer ha en viktig oppgave i
å bidra til realisering av ny sjeldenstrategi og medvirke til internasjonalt samarbeid på
feltet.

Forslag 4 – Forbundet Tenner og Helse
Forslag: Tannhelse er også helse. - Linje 522 – 526:
FFO skal i perioden også jobbe for at «skottene» mellom tannhelse, somatiskhelse og
psykiskhelse blir utlignet.
Det må bli større forståelse for betydningen av sammenhengen mellom tannhelse,
somatiskhelse og psykiskhelse.
Redaksjonskomiteens vurdering/innstilling: Forslaget støttes med ny justert tekst
Ny tekst - Linje 524- 525: Det er betydelig dårligere tannhelse blant funksjonshemmede
og kronisk syke enn i den øvrige befolkningen, og aller dårligst for de med lav utdannelse
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og inntekt. FFO vil jobbe for å øke forståelsen av sammenhengen mellom tannhelse,
somatisk helse og psykisk helse. FFO vil jobbe for økt sosial likhet innen tannhelse…

Forslag 5 – Norsk Osteoporoseforbund og Norges ME-forening
Forslag: Et godt og rettferdig helsevesen
Kvinnehelseperspektivet må få en tydeligere plass i programmet.
Redaksjonskomiteen vurdering/innstilling: Forslaget støttes
Ny tekst, Linje 380: Det er store ulikheter innen helsetilbudet både kjønnsmessig, sosialt
og geografisk. Ressurssterke pasienter og brukere får flere, bedre og raskere tjenester og
oppfølging, og noen diagnoser og medisinske felt har høyere status enn andre.

Forslag 6 – Blindeforbundet
Forslag: Likestilling i samfunnet, til avsnittet om CRPD:
Her burde vi ha inn at vi ønsker det inn i menneskerettighetsloven
Redaksjonskomiteens vurdering/innstilling: Forslaget støttes
Ny tekst Linje 51: FFO vil i programperioden fortsette arbeidet for inkorporering av CRPD i
norsk menneskerettighetslov og for ratifisering av tilleggsprotokollen.

Forslag 7 – Blindeforbundet
Forslag: Arbeid - deltakelse på linje med andre
FFO bør kreve at det etableres et partsamarbeid der funksjonshemmedes organisasjoner
er representert.
Firepartssamarbeid inkluderer funksjonshemmedes organisasjoner, arbeidstaker,
arbeidsgivere og staten.
Redaksjonskomiteens vurdering/innstilling: Forslaget støttes
Linje 247: FFO vil jobbe bredt med arbeidslivspolitikk. Det bør etableres et
firepartsamarbeid for inkluderende arbeidsliv der funksjonshemmedes organisasjoner er
representert sammen med staten, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Forslag 8 – Personskadeforbundet LTN
Forslag: Habilitering og forskning på barn med funksjonshemming og kronisk sykdom,
linje 178.
FFO vil jobbe for at det settes av tilstrekkelige ressurser til habilitering og rehabilitering av
barn.
Redaksjonskomiteens vurdering/innstilling: Forslaget støttes
Linje 178: FFO vil jobbe for at det settes av tilstrekkelige ressurser til habilitering og
rehabilitering av barn.

Forslag 9 – Personskadeforbundet LTN
Forslag: Habilitering, rehabilitering og forskning på barn med funksjonshemming og
kronisk sykdom. Linje 193-194
Vi vil jobbe for bedre overganger til voksenhabilitering og rehabilitering og for at
ordningen med kontaktlege sikres bedre i praksis.
Redaksjonskomiteens vurdering/innstilling: Forslaget støttes
Linje 193-194: Vi vil jobbe for bedre overganger til voksenhabilitering og rehabilitering og
for at ordningen med kontaktlege sikres bedre i praksis.

Forslag 10 – Afasiforbundet
Forslag: Universell utforming og individuell tilrettelegging
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Etter mange års kamp kan nå denne ordningen fortsette etter fylte 67 for de som allerede
har kommet inn i denne ordningen. Men det er viktig at BPA også kan bli en rettighet
også for de som opplever at behovet oppstår etter fylte 67 år.
Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises
Forslaget ansees som ivaretatt i linje 156-160:
Det er et samfunnsansvar å se og møte den enkeltes behov for tilrettelegging, individuelle
transportløsninger og assistanse, herunder brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Uansett
hvor man er i livsløpet er det viktig med en god fritid, med mulighet for selvrealisering,
utfoldelse og sosiale nettverk. FFO vil jobbe for dette, og for å forebygge isolasjon,
utenforskap og ensomhet uansett alder.

Forslag 11 – LUPE
Forslag: Bolig.
1. kommunene begynner nå å innføre store institusjoner for avlastning både for barn og
voksne igjen. Vi ser allerede flere er vedtatt. Blant annet i Fredrikstad. FFO bør jobbe for å
stoppe dette og ivareta HVPU reformen.
2. det bør inn et kapittel om kommunale tjenester som avlastning osv. Voksen avlastning
for utviklingshemmede hjemmeboende har store mangler.
Redaksjonskomiteens vurdering/innstilling:
Forslagene støttes med ny tekst og kan konkretiseres nærmere i FFOs politisk notat om
bolig:
Linje 376: FFO vil jobbe for å unngå økt institusjonalisering, at flere skal kunne eie egen
bolig og ha en tilfredsstillende bosituasjon, med nødvendige tjenester og avlastning. Les
FFOs politiske notat om bolig her.

Forslag 12 – LUPE
Forslag: Bolig
FFO vil arbeide for å videreføre ansvarsreformen sine intensjoner om nedbygging av
institusjoner for funksjonshemmede og utviklingshemmede. FFO ser med bekymring på
den nye institusjonaliseringen som viser seg i stadig flere kommuner. Den utviklingen er
svært negativ og er på ingen måte ønskelig. CRPD må være styrende for hvor man kan
motta tjenester og bosette seg.
Redaksjonskomiteen innstilling: Ivaretatt i behandling av forslag 11

Forslag 13 – Foreningen for kroniske smertepasienter
Forslag:
FFO bør legge større press på forskning innen muskel- og skjelett. Det er pr i dag den
største årsaken til sykemelding og uføretrygd i Norge. «I Norge er diagnosegruppen
muskel- og skjelettsykdommer den vanligste årsaken til sykefravær, og utgjør omkring 30
prosent av sykefraværstilfellene (NAV, 2017a).»
Redaksjonskomiteen vurdering/innstilling: Forslaget avvises
Forslaget avvises på grunnlag av at FFOs program ikke skal prioritere enkelte
diagnosegrupper, store som små. Området ivaretas forøvrig i programmets omtale av
ulikheter i helse.

Forslag 14 – Norsk Revmatikerforbund
Forslag:
FFOs kongress avgir en uttalelse om forslaget om bortfall av fribeløpet for uføre.
Redaksjonskomiteens vurdering/innstilling: Forslaget støttes med slik tekst:
FFOs kongress går sterkt imot forslaget om å fjerne fribeløpet for uføre. Dette betyr i
praksis at de som jobber litt får til sammen 250 mill. mindre i uføretrygd. FFO har nylig
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publisert kronikk/lokale leserbrev om dette. FFOs Kongress gir sin fulle tilslutning til
dette.
https://www.ringsaker-blad.no/ufore-regnes-ikke-som-vanlige-folk-av-regjeringen/o/579-464854?key=2021-1127T21:13:18.000Z/retriever/fcf0cb8ed2f40662956ebcb15fe9ae1a737ac558

Vedtak:

Redaksjonskomiteens innstilling ble behandlet punkt for punkt. Alle forslag fikk full
tilslutning og programmet ble enstemmig vedtatt med forslagene fra
redaksjonskomiteen. .

K21-009.01A

Oppfølging av FFOs strategiske plan
a) Forlenging av perioden for FFOs strategiske plan

Innstilling:

FFOs strategiske plan 2018-2022 forlenges ut 2023.

Redegjørelse:

Da FFOs strategiske plan 2018-2022 ble vedtatt av kongressen i november 2017, ble det
ikke tatt hensyn til at 2022 ikke er et år med kongress. Hovedstyret foreslår derfor å
forlenge strategisk plan ut 2023.
FFOs strategiske plan har vært et viktig styrende dokument for FFO siden den ble vedtatt.
Strategien har satt søkelys på FFOs oppgaver både nasjonalt og i fylkes-FFO. Strategien
brukes aktivt i det daglige arbeidet. Et styrende dokument er viktig for også å jobbe med
den røde tråden etter 2023. Det er derfor viktig og riktig at det rapporteres til kongressen
og at det også er kongressen som vedtar en eventuell ny strategi.
Hovedstyret sa til kongressen i november 2019 at det var behov for å se nøye på FFOs
kultur – hva som skal til for å skape «lim» i organisasjonen og bidra til den røde tråden i
alle ledd. Dette har vi jobbet med kontinuerlig siden, selv om koronapandemien traff oss
alle i mars 2020. Det er blant annet gjennomført styreopplæring i alle fylkes-FFO,
sekretariatet har hatt orienteringsmøter med ansatte i fylkes-FFO annenhver uke og det
er også jevnlig gjennomført møter med interessepolitisk påfyll. «Limet» kommer ikke av
seg selv og må jobbes med kontinuerlig. Sekretariatet kommer derfor til å fortsette med
styreopplæring og jevnlig kontakt med både ansatte og styrer i fylkes-FFO.
Selv om strategisk plan har satt søkelys på oppgavene både nasjonalt og lokalt, ønsker
hovedstyret å fokusere på kjerneoppgaver i fylkes-FFO. Disse er regulert i vedtektenes §
11.1:
o
o
o
o

Interessepolitisk arbeid
Brukermedvirkning i fylkene og ansvar for oppfølging av kommune-FFO og
brukermedvirkningsarbeidet i kommuner uten etablerte kommune-FFO
Følge opp eksisterende kommune-FFO, og sørge for en gjensidig kommunikasjon
mellom fylkes- og kommune-FFO
Samarbeid mellom fylkene om spesialisthelsetjenesten i de regionale
helseforetakene. Arbeidet reguleres av en veileder godkjent av FFOs hovedstyre.
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Hovedstyret foreslår å utarbeide et sett av indikatorer som fylkes-FFO kan arbeide etter
og måles på, slik at vi sikrer oss større grad av likhet i måten fylkes-FFO jobber på. Det
skal tilføyes at fylkes-FFO utfører kjerneoppgavene i dag, men rammevilkårene deres er
svært forskjellige. Hovedstyret ønsker likevel å se på mulighetene for større grad av
måloppnåelse, bruk av erfaringsutveksling og systematikk. Det kan også være grunn til å
se nærmere på fylkessekretærenes kjerneoppgaver.
Dette er et utviklingsarbeid som må prøves ut. Å forlenge strategisk plan ut 2023 vil også
gi oss mer tid til dette arbeidet, i tillegg til at vi kommer i takt med kongressår.
Ordskifte:

FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken.

Vedtak:

Vedtatt som innstilt.
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K21-009.01A

Oppfølging av FFOs strategiske plan
b) FFOs arbeid i kommunene

Innstilling:

Kongressen slutter seg til strategi for kommunesatsing 2022 -2027

Redegjørelse:

Kommunene har stort ansvar for likestilling og deltakelse
Kommunene har ansvaret for viktige tjenester som har direkte betydning for
medlemsorganisasjonenes interesser. Hvordan tjenestene blir gjennomført, påvirker folks
hverdag direkte. Primærhelsetjenesten, omsorgstjenestene og grunnskolen er eksempel
på politikkområder i kommunene som er viktig for likestilling, deltakelse og det å få
oppfylt sine rettigheter.
De senere årene har også kommunene fått flere oppgaver og større ansvar som er viktige
for medlemmene i FFOs organisasjoner. Kommunene har for eksempel økt ansvar for
boligpolitikken, der flere tilskudd som tidligere ble fordelt av Husbanken ble overført til
rammetilskuddet til kommunene fra 2020. Det gjelder også økt ansvar for rehabilitering i
forbindelse med ansvarsfordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.
Kommunene har videre blitt viktige samarbeidspartnere for spesialisthelsetjenesten,
blant annet i etableringen av helsefellesskap.
Vi har nå 356 kommuner i Norge. Det er en stor jobb å påvirke kommunene til å jobbe
godt med saker som er viktig for våre målgrupper, slik at vi i praksis erfarer gode helse- og
rehabiliteringstjenester, likeverdig skolegang, tilgjengelige boliger og andre tjenester
viktig for likestilling og deltakelse. Saken «Strategi for kommunesatsing i FFO» fremmes
for å bidra til å utvikle og systematisere dette arbeidet.
Kongressvedtak 2019
Behovet for en satsing på kommunenivået ble stadfestet av kongressen i 2019, der
kongressen sluttet seg til følgende:
«Hovedstyret ser at kommune-FFO må vurderes. Kommunenivået er viktig og blir enda
viktigere fremover. Fylkes-FFO har etter dagens vedtekter ansvar for å følge opp
kommunenivået. Hovedstyret mener at dette området er så viktig at det må vurderes
som eget satsingsområde etter 2020.»
Strategi for kommunesatsing i FFO er en oppfølging av kongressvedtak fra 2019.
Hovedstyrets oppfølging av saken
Med utgangspunkt i føringen ovenfor, samt FFOs strategiplan og program, ble det satt
opp et overordnet mål for arbeidet: Å styrke FFO-arbeidet i kommunene. Det
overordnede målet ble utdypet slik:
•FFO arbeider inn mot alle landets kommuner.
•Godt interessepolitisk arbeid i kommunene og rettet mot kommunene.
•God brukermedvirkning på kommunenivå.
•FFOs medlemsorganisasjoner i kommunene opplever FFO som en god
samarbeidsarena lokalt.
•FFO fremstår som én samlet og samstemt organisasjon, med et godt omdømme i
alle ledd, som bidrar til gjennomslag for FFOs politikk, også i kommunene.
•FFO skal være en synlig merkevare, også i kommunene.
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Det var ikke en ambisjon om kommune-FFOer i hver kommune, da det ikke vil være
organisasjonsmessig grunnlag for dette, og slik sett verken realistisk eller ønskelig. Men i
arbeidet kunne man tenke i retning av nettverk, kontaktpersoner, kontaktgrupper mv.
Noe arbeid var satt i gang allerede i 2020 som et ledd i oppfølgingen av kongressvedtaket.
Det var søkt stiftelsen DAM om midler til et treårig prosjekt for å lage et
opplæringsopplegg for representanter i kommunale råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Søknaden ble innvilget i desember 2020, og arbeidet ble satt i gang i
januar 2021.
Planen videre for oppfølging av kongressvedtaket besto av en gjennomgang og vurdering
av kommunenivået, i dialog med kommune-FFO og fylkes-FFO. Videre ble det vektlagt å
ta kontakt med medlemsorganisasjonene om vurderinger rundt behov og muligheter for
styrking av FFO-arbeidet i kommunene. På bakgrunn av en slik gjennomgang, ville
hovedstyret så vurdere veien videre. Vi vil her kort gå igjennom resultatet av dette
arbeidet.

Strategi for kommunesatsing i FFO 2022 – 2027 (vedlegg til sakspapirene)
Det er skrevet en oppsummeringsrapport fra gjennomgangen. På bakgrunn av denne ble
det utarbeidet forslag til strategi for kommunesatsingen. Strategiutkastet ble vedtatt i
hovedstyret, men hovedstyret ønsket å forankre den i fylkes-FFO før det ble lagt frem en
endelig sak for kongressen.
Det var god tilslutning fra fylkes-FFO til strategien. Flere stiller imidlertid spørsmål om vi
har ressurser til gjennomføring av kommunesatsingen, både menneskelige ressurser og
midler.
Strategiperioden foreslås derfor satt til seks år. Behovet for et godt samarbeid med
medlemsorganisasjonene er understreket i strategidokumentet. Den økonomiske
situasjonen adresseres i strategiens delmål 5, og vi ser at mulighetene for tiltak og driften
av arbeidet inn mot kommunene påvirkes av hva som oppnås her.
En konkret handlingsplan med utgangspunkt i strategien vil utarbeides utfra vedtak i
kongressen.
Ordskifte:

FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken.
Følgende tok ordet i saken: Nr 115 Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet, Nr 72 Maj
Stenersen Lund, FFO Innlandet

Vedtak:

Som innstilt.
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K21-010.01A

Saker fra medlemsorganisasjonene, hovedstyret og fylkes-FFO

Innstilling:

Hovedstyrets forslag framkommer under hver sak

Redegjørelse:

Fristen for å fremme forslag til FFOs kongress var 27. juli. Det kom inn ni saker. Av disse
var fire fra medlemsorganisasjonene og fem fra fylkes-FFO. De fordeler seg slik at det er
seks saker knyttet til FFOs vedtekter, to knyttet til program samt ett frittstående forslag.
Prosedyren med innkomne saker er at de legges fram for FFOs kongress med en
innstilling fra FFO hovedstyre. Uansett innstilling fra hovedstyret skal alle innkomne saker
gå videre til kongressen. Forslagsstiller har mulighet til å opprettholde sitt forslag til
kongressen dersom forslaget ikke støttes av FFOs hovedstyre.
I utsendt sakspapirer var det redegjort for alle sakene samt at alle forslagene lå i fulltekst
samlet i ett dokument
FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for forslagene:

Forslag 1. Innsendt av FFO Trøndelag. Gjelder program
FFO Trøndelag ønsker å sette større fokus på pårørendearbeid for funksjonshemmede og
kronisk syke på kommunalt nivå. Dette er svært mangelfullt i mange kommuner i dag og
da kanskje spesielt i når det gjelder
psykiske lidelser. Pårørende blir for ofte lite hørt og involvert og de blir ofte stående
alene i situasjonen, noe som fører til utslitte foreldre/pårørende.
FFO Trøndelag ber om at det i FFO Nasjonalt sitt kommende program settes fokus på
pårørendearbeidet på kommunalt plan og viktigheten av dette.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Innspill fra FFO Trøndelag innarbeides i programteksten. Pårørendeveilederen lenkes til
programmet med en kommentar om at innholdet i denne må realiseres i større grad.

Forslag 2. Innsendt av FFO Trøndelag. Gjelder program
FFO Trøndelag ber om at FFO Nasjonalt påvirke til at rutiner for henvisning/søknader om
rehabilitering blir innarbeidet i den nasjonale veilederen for rehabilitering m.m. slik at det
blir samme praksis over hele landet.
Vi mener at like rutiner for søknad/henvisning til rehabilitering innarbeidet i
nasjonalveileder vil:
• Forenkle det administrative arbeidet for fastleger, spesialister, Regional
vurderingsenhet m.fl.
• Sikre lik behandling uansett om søknaden kommer fra egen helseregion/ helseforetak
eller en av de andre.
• Sikre at det fremkommer samme type relevante opplysninger uansett hvorfra søknaden
sendes, noe som vil sikre lik behandling ved prioritetsvurderinger.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Hovedstyret støtter innholdet i forslaget, men mener dette er for detaljert for FFOs
program. Hovedstyret ønsker å rapportere tilbake til kongressen om framdriften i
arbeidet med habilitering og rehabilitering og samtidig vurdere behovet for å utarbeide
forslag til en resolusjon fra FFOs kongress.
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon • Mariboes gate 13, 0183 Oslo • 23 90 51 50

Forslag 3. Innsendt av FFO Vestfold og Telemark. Gjelder vedtekter
FFO Vestfold og Telemark ber kongressen innføre kontrollkomite og foreslår denne
teksten i FFOs vedtekter:
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med økonomi, administrasjon og at styrets
arbeid i alle FFOs ledd skjer i henhold til vedtekter, gjeldende regelverk og
vedtatte handlingsplaner. Økonomien skal forvaltes i henhold til vedtatt
budsjett.
a) Kontrollkomite velges av kongressen for en 2 års periode, men kan ikke
sitte mer enn 6 år (3 x 2 år).
b) Kontrollkomite skal bestå av medlemmer fra organisasjonene.
Kontrollkomiteens medlemmer skal ikke ha tillitsverv i FFO.
c) Kontrollkomiteen skal bestå av tre medlemmer hvorav 1 er leder, og er
vedtaksføre når minst halvparten av medlemmene er til stede
d) Kontrollkomiteen er ansvarlig overfor kongressen og leverer årlig skriftlig
rapport til kongressen. Kontrollkomiteen skal ha talerett på kongressen, og
har myndighet til å innkalle til ekstraordinær kongress.
e) Kontrollkomiteen skal få tilsendt alle relevante dokumenter som;
innkallinger og saksdokumenter samt kvartalsvise regnskapsrapporter fra
FFOs hovedstyre, FFO fylkes- og kommunestyrer. Kontrollkomiteen kan
kreve ytterligere dokumentasjon hvis det er nødvendig.
f) Det føres protokoller fra kontrollkomiteens møter.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Hovedstyret sender forslaget over til redaksjonskomiteen.
Hovedstyret anbefaler kongressen å avvise forslaget

Innkommet forslag fra LHL, som ble oversendt til redaksjonskomiteen
Ny § 20: Kontrollkomité i FFO
Kontrollkomiteen er FFOs kontrollorgan og skal påse at organisatoriske og økonomiske
disposisjoner er i samsvar med FFOs vedtekter og vedtak.
Kontrollkomiteen velges på kongressen hvert annet år og består av leder og 2 medlemmer
samt 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Disse kan ikke være medlem eller
varamedlem til FFOs styre. Generalsekretæren har ansvar for sekretærarbeidet og yter
nødvendig bistand.
Kontrollkomiteen skal ha adgang til all nødvendig dokumentasjon.
Komiteens ansvarsområde er følgende:
• Gjennomgang av kongressens protokoller
• Gjennomgang av styrets handlingsplan, budsjett, årsberetning, regnskap og
protokoller
• Kontrollkomiteen rapporterer til kongressen
• Merknader til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med vedtekter og
landsmøtets vedtak, rapporteres til kongressen
• Kontrollkomiteen skal samarbeide med revisor

Forslag 4. Innsendt av FFO Vestfold og Telemark. Gjelder vedtekter
Forslaget handler om å beholde økonomiansvarlig som årsmøtevalgt posisjon i fylker og
kommuner. I gjeldende vedtekter er økonomiansvarlig årsmøtevalgt, men i hovedstyrets
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forslag til nye vedtekter er denne funksjonen tatt bort. FFO Vestfold og Telemark ber
kongressen si nei til den vedtektsendringa som er foreslått når det gjelder valg av styre i
fylkes-FFO.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Hovedstyret fastholder sitt forslag om å ta økonomiansvarlig ut som årsmøtevalgt
posisjon.

Forslag 5. Innsendt av FFO Vestfold og Telemark. Gjelder vedtekter
FFO Vestfold og Telemark ber om vedtektsendring som muliggjør at det velges
styremedlemmer til kommune-FFO fra nærliggende kommuner når organisasjoner har
foretatt en sammenslåing på tvers av kommunegrenser. Dette for å sikre kontinuitet og
drift av kommune-FFO.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Hovedstyret støtter forslaget om å oppheve det absolutte kravet om å være bosatt i
kommunen for å kunne inneha verv. Det må likevel være en forutsetning at
vedkommende har en naturlig tilknytning innenfor FFOets nedslagsfelt.

Forslag 6. Innsendt av Foreningen for autoimmune leversykdommer. Gjelder
vedtekter
I tillegg til valgkomiteens forslag skal de som ønsker seg en plass i styret få en mulighet til
å presentere seg. Dette for at kongressen skal få større påvirkning på hvem som sitter i
hovedstyret.
Forslaget begrunnes med at valgkomiteens innstilling ikke alltid sammenfaller med hva de
over 80 medlemsorganisasjonene har som behov.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Hovedstyret avviser forslaget

Forslag 7. Innsendt av Foreningen for autoimmune leversykdommer.
Frittstående forslag
Det skal utarbeides en liste over hvilke verv FFO bekler. Hvem sitter i disse vervene og
hvordan kan disse kontaktes. Innehavere av forskjellige verv bør også offentliggjøre hvilke
problemstillinger det jobbes med og hva som er resultatet av disse.
Begrunnelse for forslaget er at FFO og organisasjonene har en rekke deltagere i
forskjellige verv. Pr i dag finnes ingen offentlig oversikt over hvem som sitter i hvilke verv.
Grunnet dette er det vanskelig å finne og kontakte ressurspersoner på områder som er av
interesse for de forskjellige organisasjonene.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Hovedstyret foreslår at en liste over posisjoner der FFO er representert, etter forslag fra
eller vedtak i FFOs hovedstyre, gjøres tilgjengelig.

Forslag 8. Innsendt av Foreningen for kroniske smertepasienter. Gjelder
vedtekter
Foreningen for Kroniske Smertepasienter fremmer forslag om endring i FFO
stemmegrupper slik at de små organisasjonene får større innflytelse sammenlignet med
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de store. I dag har de største organisasjonene de fleste stemmene. Dette kan medføre at
de små organisasjonene ikke får gjennomslag eller gehør for sine forslag.
Foreningen for kroniske smertepasienter har to alternative forslag, og i kontakt med
foreningen er det avklart forslag til endringer kun gjelder stemmefordelingen for FFO
nasjonalt.
Forslaget gjelder §4 - beslutningsregler.
Forslag 1.
Stemmegruppe 1: 0-2.499 medlemmer: 1 stemme
Stemmegruppe 2: 2.500 – 9.999 medlemmer: 2 stemmer
Stemmegruppe 3: 10.000 + medlemmer: 3 stemmer
Forslag 2.
Stemmegruppe 1: 0-2.499 medlemmer: 1 stemme
Stemmegruppe 2: 2.500 – 9.999 medlemmer: 2 stemmer
Stemmegruppe 3: 10.000 – 19.999 medlemmer: 3 stemmer
Stemmegruppe 4: 20.000 + medlemmer: 4 stemmer
Foreningen for kroniske smertepasienter begrunner forslaget med at FFO er en
organisasjon som jobber for demokratiske rettigheter for alle og at endring i
stemmesystemet vil bidra til større demokrati i FFO
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Hovedstyret foreslår at forslaget om endring av stemmesystemet nasjonalt avvises.

Forslag 9. Innsendt av Foreningen for kroniske smertepasienter. Gjelder
vedtekter
FKS støtter FFO Vestfold og Telemark sitt forslag om kontrollkomite. Det er en viktig
sikkerhetsfunksjon for FFO og alle medlemsorganisasjonene
Hovedstyrets kommentarer:
Det vises til kommentarer til tilsvarende forslag fra FFO Vestfold og Telemark

Dette forslaget ble fremmet i møtet:
Forslag fremmet av LHL - kommentarer i forbindelse med forslaget innsendt av FFO
Vestfold og Telemark. Gjelder vedtekter
LHL støtter forslaget fra FFO Vestfold og Telemark, som ber kongressen innføre
kontrollkomite.
Vi ønsker imidlertid noen omformuleringer.
Vårt forslag er derfor:
Kontrollkomite i FFO
Kontrollkomiteen er FFOs kontrollorgan og skal påse at organisatoriske og økonomiske
disposisjoner er i samsvar med FFOs vedtekter og vedtak.
Kontrollkomiteen velges på kongressen hvert annet år og består av leder og 2
medlemmer samt 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Disse kan ikke være
medlem eller varamedlem til FFOs styre. Generalsekretæren har ansvar for
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sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all
nødvendig dokumentasjon.
Komiteens ansvarsområde er følgende:
•
•
•
•
•

gjennomgang av kongressens protokoller
gjennomgang av styrets handlingsplan, budsjett, årsberetning, regnskap og
protokoller
kontrollkomiteen rapporterer til kongressen
merknader til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med vedtekter og
landsmøtets vedtak, rapporteres til kongressen
kontrollkomiteen skal samarbeide med revisor

Ordskifte:

Følgende tok ordet i saken:
Nr 30 Øystein Johansen, LHL
Nr 54 Asbjørn Aamot, Norsk Revmatikerforbund

Vedtak:

Forslag 1: Hovedstyrets forslag vedtatt
Forslag 2: Hovedstyrets forslag vedtatt
Forslag 3: LHLs forslag med opprettholdelse av FFO Vestfold og Telemarks forslag
og med endret tekst ble vedtatt oversendt redaksjonskomiteen med
vanlig flertall.
Forslag 4: Hovedstyrets forslag vedtatt
Forslag 5: Hovedstyrets forslag vedtatt
Forslag 6: Hovedstyrets forslag vedtatt
Forslag 7: Hovedstyrets forslag vedtatt
Forslag 8: Hovedstyrets forslag vedtatt
Forslag 9: Forslaget ble vurdert sammen med forslag 3
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K21-011.01A
Innstilling:

Medlemskontingent
Medlemskontingentfor
forårene
årene2022-2023
2020-2021
Hovedstyret anbefaler kongressen å gjøre følgende vedtak:
FFOs medlemskontingent 2022-2023:
Medlemskontingenten til FFO nasjonalt er sammensatt av en grunnkontingent og en
variabel del avhengig av medlemstall. Den variable delen er på kr 2,10 pr medlem.
Grunnkontingenten er også avhengig av
medlemstall, men her er det en fast kontingent pr kontingent/stemmegruppe. Denne er:
Gruppe 1
0
Gruppe 2 1000
Gruppe 3 2500
Gruppe 4 5000
Gruppe 5 10000
Gruppe 6 20000

Redegjørelse:

- 999
- 2499
- 4999
- 9999
- 19999
-

medlemmer
medlemmer:
medlemmer:
medlemmer:
medlemmer:
medlemmer:

kr 5.000,kr 8.500,kr 15.000,kr 20.000,kr 23.000,kr 25.000,-

Etter et grundig arbeid ble det 2019 vedtatt et nytt system for innkreving av kontingent
hvor kontingent for fylkes-FFO også innkreves av FFO nasjonalt. Satsene ble endret slik at
den samlede kontingenten til FFO kom på noenlunde samme nivå som tidligere. Det er
utviklet en modell der fylkesandelen overføres ut fra en egen nøkkel.
Det foreslås at kontingentberegningen for årene 2022 og 2023 beholdes uforandret.

Ordskifte:

Møtedirigent Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken

Vedtak:

Som innstilt.
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K21-012.01A
Innstilling:

Valg
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:

Leder for valgkomiteen, Rebecca Tvedt Skarberg, redegjorde for saken.

Vedtak:

a) Valgkomiteens forslag til nytt HS –
Leder Eva Buschmann valgt med akklamasjon
1.nestleder Helene Thon valgt med akklamasjon
2.nestleder Harald Kvame Hansen med akklamasjon
HS-medlemmer valgt med akklamasjon:
Lars Aksel Berge, Norges Døveforbund
Ellen Damhaug Scheel, Norsk forening for Cystisk Fibrose
Tariq Eide, Norges ME-forening
Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet
Ingrid Olga Hallan, Norsk Osteoporoseforbund
Bente Holm Mejdell, Mental Helse
Terje André Olsen, Norges Blindeforbund
Wenche Kristin Røkenes, Norsk forening for Tuberøs Sklerose
Mari Øvergaard, Psoriasis- og eksemforbundet
b) Hovedstyrets innstilling til revisor – valgt med akklamasjon
c) Valgkomiteens forslag til ny valgkomite –
Leder Rebecca Tvedt Skarberg – valgt med akklamasjon
Valgkomite – valgt med akklamasjon:
Sissel Karin Haavaag, Epilepsiforbundet
Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund
Gry Lunde, ADHD Norge
Henrik Peersen, Hørselshemmedes Landsforbund
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Avslutning av FFOs kongress 2021
Møtedirigent Knut Magne Ellingsen takker for godt samarbeid.
Leder Eva Buschmann;
Takker for tilliten og gleder meg til en ny periode i FFO.
Takker redaksjonskomiteene, møtesekretærene og sekretariatet.
Takk til møteleder Knut Magne Ellingsen.
Takker avgående hovedstyremedlemmer og valgkomité
Minner om FFOs ledermøte 17. mars 2022

Protokollen er gjennomlest og godkjent.

Oslo, januar 2022

______________________
Rolf Ledal
Hjernesvulstforeningen

_______________________
Patricia Ann Melsom
Foreningen for muskelsyke
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