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Bildet er fra Hillevåg Næringssenter hvor
Fu n ksjonshem medes Fel lesorgan isasjon Rogala nd og
Funksjonshemmedes lnformasjonssenter er lokalisert.

Telefon: 51 90 63 40
Mobil: 90 68 02 l8
E-mail: post@fforosaland.no
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FFO.ROGALAND
FYLKESAnSMøTE 2016
Tirsdag 26. Apraa 2016 kl. 17:00

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisasjon for
organisasjoner av mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom og deres
pårørende. FFO er partipolitisk uavhengig.

FFO's overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker
med funksjonshemning og kronisk sykdom og deres pårørende. FFO motarbeider alle
former for diskriminering av mennesker med funksjonshemning og krever anerkjennelse
av alle menneskers likeverd, lik rett og like muligheter. Likestilling og deltakelse
innebærer at funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner gis medbestemmelse og
anerkjennelse som funksjo nshemmedes rep resentanter.

Styret i FFO-Rogaland har i løpet av årsmøteperioden bestått av følgende:
Leder Kari roftøy-Andersen Norges Fibromyargi Forbund
Nestleder/øk.ansv. Njål B. ldsø
Styremedlem Jan Middelthon
Styremedlem Torgunn Stokka
Styremedlem lngrid Ullestad-Olsen
Styremedlem Elin Marie Omdal
Styremedlem Anna Johannesen
Varamedlem: Lars Aksel Berge

Norsk Revmatikerforbund
Norges Blindeforbund Rogaland
HLF Rogaland
Psoriasis og eksemforbundet Rogaland
Epilepsiforbundet Sør-Rogaland
LHL Stavanger
Norges Døveforbund Stavanger

Telefon: 51 90 63 40
Mobil: 90 68 02 l8
E-mail: post@fforosaland.no

Arbeidsutvalget (AU) har i løpet av årsmøteperioden bestått av føtgende:
Leder Kariroftøy-Andersen Norges Fibromyargiforbund
Nestleder/øk.ansv. Njål B. ldsø Norsk Revmatikerforbund

Styret har hatt 7 styremøter i årsmøteperioden. Det har blitt behandlet 66 saker. I tillegg
er det blitt arrangert et styreseminar på Ryfylke Fjordhotell.

AU har hatt møter når dette har vært nødvendig.

lnteressepolitisk utvalg :

Det interessepolitisk utvalg i FFO-Rogaland 2015 har bestått av følgende personer:
Terje Jamne Diabetesforbundet
Odd-Geir Helgeland Blindeforbundet
Elin Marie Omdal Epilepsiforbundet
steinar Andersen Landsforeningen for hjerte og rungesyke
Jeanette Skaland FFO Rogaland, administrasjonen
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Det interessepolitiske utvalget har hatt ett møte i 2015, den 18.11.15.
Der la vi planer for hvordan vi skal jobbe fremover.
Vi ønsker å kunne arrangere to samlinger i 2016 for fylket vårt.
Et i Nord-Fylket og ett í Sør-Fylket der vi inviterer med politikere og organisasjonene
våre. Saker vi ønsker å ha fokus på er:

1) TT-ordningen
2) Rehabilitering og habilitering,
3) Mobbíng på skolene av funksjonshemmede elever
4) Særfradrags reglene og skatte reglene
5) NAV
6)Fø rerko rtreglene/fø rerkortforskriften

Vi ønsket og å få være med på Sola møtet og komme med innspill der. Dette fikk vi ikke
lov til men vi fikk møte med 1 deltaker på selve møtet.

Fun ksjonshemmedes i nformasjonssenter (Fl-senteret) i stavanger:
FFO-Rogaland leier og drifter Funksjonshemmedes lnformasjonssenter (heretter kalt Fl-
senteret) som ligger i Hillevåg Næringssenter, Kvalebergveien 21,4016 Stavanger.
Fl-Senteret er en møteplass for medlemsorganisasjonene i FFO-Rogaland, og bidrar til
å spre informasjon om diagnosene, og funksjonshemning samt kronisk sykdom.

Lokalene innehar ett stort møterom som benyttes til årsmøter, medlemsmøter,
temakvelder og kurs, et mindre møterom som benyttes til styremøter,likemannstreff og
lignende. I tillegg finnes det er kjøkken og flere toaletter hvorav ett er tilrettelagt for
rullestolbrukere.

I årsmøteperioden har 12 av FFO's medlemsorganisasjoner itillegg til administrasjonen
i FFO Rogaland hatt sitt daglige virke ved Fl-senteret.

Følgende medlemsorganisasjoner har hatt kontorer hos Fl-Senteret i 2015:
- Norsk Revmatikerforbund Rogaland Fylkeslag
- Mental Helse Sør Vest
- Hørselshemmedes Landsforbund Rogaland Fylkeslag
- Norges Blindeforbund
- Norges Astma- og Allergiforbund region vest
- Landsforeningen for pårørende innen Psykiatri
- Epilepsiforeningen iSør-Rogaland
- Psoriasis og Eksemforbundet Rogaland Fylkeslag
- Ms-Forbundet
- Autismeforeningen Rogaland
- Norges Diabetesforbund Rogaland
- Norges Dysleksiforbund

Disse medlemsorganisasjonene låner kontor gratís av FFO-Rogaland. FFO-Rogaland
betaler for husleie, renhold, vaktmester tjeneste, leasingavtaler av kopimaskiner,
teleslynge, lydanlegg, leasingavtale av frankeringsmaskiner, telefon, strøm samt daglig
drift av kontoret.
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Det at flere av FFO-Rogaland sine medlemsorganisasjoner har sitt daglige virke her ved
Fl-senteret letter komm u nikasjonen og slagkraften mel lom med lemsorga nisasjonene. I

tillegg bidrar det til økt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene.

I tillegg til disse har alle 55 medlemsorganisasjoner i FFO-Rogaland tilbud om gratis
møtelokaler samt bruk av alle fasiliteter vi har her på kontoret. Fl-Senteret er aktivt i

bruk både på dagtid og på kveldstid. 2015 har vært et år med stor møteaktivitet for de
ulíke medlemsorganisasjonene. Lokalene våre er store med gode møteroms muligheter
slik at langt flere av medlemsorganisasjonene har sine årsmøter og styremøter her.
Dette er gledelig for FFO Rogaland.

Medlemsorganisasjoner ¡ FFO Rogaland i âr 2015
Det er i dag tilknyttet 53 medlemsorganisasjoner til FFO Rogaland, antall medlemmer er
tilnærmelsesvis 30.000.

Aret 2015 har i FFO sammenheng vært et aktivt år.
Aret 2015 har vært et svært aktivt å'r, med store utfordringer og mange henvendelser.
Fylkessekretær har vært 100 o/o sykemeldt fra januar til september og delvis tilbake i
jobb fra oktober til desember. Dermed har mer arbeid falt på rådgiver i administrasjonen
som innehar en 50 o/o stilling. I tillegg ble vi oss nødt til å ansette en person i 20 o/o

stilling tom. juni 2015 slik at arbeidsoppgavene ble gjort på en tilfredsstillende måte.

Samarbeid Helseresion-Vest:
1. april 2014 ble det godkjent en veileder av FFO Nasjonalt som orienterer om hvordan
Fylkes-FFO i de respektive helseregionene har ansvaret for å legge til rette for et
samarbeid mellom fylkene. Målet er å påvirke det regionale helseforetakets virksomhet,
ved blant annet og sikre aktiv brukermedvirkning.

Den 21. november 2014 ble samarbeidsavtalen for Region-Vest enstemmig godkjent av
FFO's hovedstyre. Denne samarbeidsavtalen har besluttet at hvert av fylkeslagene tar
ansvaret for egne kostnader vedrørende samarbeidet. Derfor føres ikke et eget
regnskap for regions-samarbeidet.

Elevsamlinoer videregående skoler:
Det er langt flere videregående skoler som henvender seg til administrasjonen for å få
informasjon om områdene funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom

lstedenfor undervisning på skolebenken arrangerer FFO Rogaland elevsamlinger
hvor ulike medlemsorganisasjoner orienterer om sin diagnose, hvordan dette arter
seg og svarer på spørsmå|. Dette er meget lærerikt og et tiltak ungdom ser fram til år
etter år. Dette arrangeres både på første, andre og tredjekrassetrinn.
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Vi har i 2015 arrangert jevnlige samlinger hvor medlemsorganisasjonene orienterer de
ulike videregående skoler om sin diagnose, hvordan dette ãrter seg og svarer på
spørsmå1.

Her har representanter fra følgende medlemsorganisasjoner i FFO Rogaland deltatt:

- Norges Astma & Allergiforbund region Vest- Epilepsiforeningenisør-Rogaland
- RogalandParkínsonforening
- Norges Blindeforbund Rogaland
- Foreningen for El-overfølsomme
- Mental Helse Ungdom
- Norilco Sør-Rogaland
- Dysleksiforbundetistavanger
- NorskRevmatikerforbundRogaland
- DiabetesforbundRogaland
- Landsforeningen for pàrørende innen psykiatri, Rogaland Fylkeslag- Rogaland MS-forening
- Stoffskifteforbundet Sandes og Jæren lokallag

Dette har vært veldig godt likt av både elever og lærere ved skolene.

I tillegg har FFO-Rogaland jevnlig besøk av enkeltelever og små grupper fra distriktets
videregående skoler hvor de ønsker mer informasjon om bãde FFb og de ulike
funksjonsnedsettelsene. Vi sender også ut informasjon og brosjyrer tiiden enkelte
skole.

Kartlesqins av tilqienqeliqhet:
FFO Rogaland blir i større grad kontaktet vedrørende kartlegginger av tilgjengelighet i
ulike arenaer. I tillegg blir administrasjonen kontaktet av media iãktuelle saker sõm de
griper fatt i og der det ønskes FFO's synspunkter.

Hørinoer:
Det brukes en hel del tid på høringer, hvor en må gå gjennom mye skriftlig materiale før
en kan gi en uttalelse. I de fleste av disse sakene er det arbeidslirevende dokumenter
som skal gjennomgås med relativt korte frister.

Brukermedvirknino:
Statens overtagelse av spesialist helsetjenesten har gitt FFO nye utfordringer, ikke
minst når det gjelder brukermedvirkningsområdet. Krãvet om ai brukerne m¿ f¿
innflytelse og medbestemmelse i norske sykehus er blitt lyttet til. Etterspørselen etter
brukerrepresentanter har vært stor og FFO har sikret seg en bred representasjon i
helseforetakenes brukerutvalg. Vi har brukerrepresentanter i Brukerutvalgene i Helse
Vest, Helse Stavanger og i Helse Fonna. Videre har vi brukerrepresentant i ulike
Distrikts Psykiatriske Sentre i fylket vårt.
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Vi har også brukerrepresentanter i Fylkesrådet for funksjonshemmede, NAV i Fylket,
NAV Områdeutvalg Hjelpemiddelsentralen, AVINOR Sola, Lærings og
Mestringssenteret i Stavanger og i Haugesund, Statsped, Haugesund Sanitetsforenings
Revmatismesykehus A/S (HSR), Brukerrepresentant i Samhandlingsutvalget ved SUS,
samt iflere kommunale råd.

Ulike råd og utvalg der FFO Rogaland har representanter med:

Brukerutvalget i NAV Rogaland:
- Linda M. Øye
- Bjørg Vedal
- Mildrid Espeland
- Vara Gunn Kristin Sperrevik Stavanger Dysleksiforeníng,
- Vara Knut Svela Psoriasis- og eksemforbundet.

Brukerutvalget i Helse Vest
- Kari Toftøy-Andersen
- Elisabeth Bjørheim Salte
- Vara Anbjørg Hællestræ
- Vara lngunn Westvik Jolma

Fylkesrådet for Funksjonshemmede:
- Atle Lunde
- Guri Tysse
- Torun Haga
- Terje ldsø
- Vara Linda M. Øye
- Vara Dagfrid Gresdal
- Vara Marianne Reve

Brukerutvalget i Helse Stavanger:
- Liv Jakobsen
- Ragnhild Ottesen
- Jan Torgersen
- Lars Aksel Berge
- Atle Mossige
- Odd Eskildsen
- Vara Vibecke Kaarstad

Mental Helse Sør Vest
Norsk Revmatikerforbund,
HLF Rogaland

Norges Fibromyalgiforbund/FFO Styre,
Norges Astma- og Allergiforbund Rogaland
Mental Helse
Barnekreftforeningen i Rogaland

Norges Blindeforbund,
Mental Helse Sør Vest
Norsk Revmatikerforbund,
LHL Rogaland
Mental Helse Sør Vest
HLFJæren
Norilco Sør-Rogaland

Mental Helse Sør Vest,
Norsk Psoriasis og eksem forbund Rogaland,
Diabetesforbund Rogaland,
Norges Døveforbund
Forening for hjertesyke barn
HLF Rogaland,
Norges Blindeforbund Rogaland

Brukerutvalget i Helse Fonna:
- Jostein Havnerås
- Ellen Ståtveit
- Vara Berit Askvold Eriksen

FFO-ROGALAND
Kvalebergveien 2l
4016 Stavanger

Foreningen for Kroniske smertepasienter
Mental Helse Sør Vest
HLF Rogaland
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- Njål ldsø Norsk Revmatikerforbund,
- Nina Heggertveit Norsk Revmatikerforbund
- Nils J. Vold, Norsk Revmatikerforbund
- lngrid Ullestad-Olsen Psoriasis og Eksemforbundet Rogaland- Biørg Pedersen Psoriasis og Eksemforbundet Rogaland- Vara Karen M. Grindheim Norsk Revmatikerforbund
- Vara Knut Svela Psoriasis og eksemforbundet Rogaland

Brukerråd ved Haugaland og Karmøy DPS:
- Kari Bygnes Brun LPP
- Vibeke Skjold Mental Helse
- Vara Anne Gurine Sætre LPP
- Vara Sissel Bygnes Dyreland ADHD Foreningen Norge

Brukerutvalg Stavanger lufthavn Sola:
- Håkon Hognestad Hørselshemmedes Landsforbund,- Elisabeth Bjørheim salthe Norges Astma og Ailergiforbund,- Odd-Geir Helgeland Norges Blindeforbund
- Siri Katrine Malde MS forbundet.
- Per Age Øglænd, Personskadeforbundet
- Vara Tone Edvardsen Forening for muskelsyke

Prosjekt nytt sykehus Helse Stavanger:
- Kristian Bore Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke- lnger Jorunn Tungland Hørselshemmedes Landsforbund- Odd-Geir Helgeland Blindeforbundet
- Jan Torgersen Diabetesforbund Rogaland

NAV Bilsenter Sø rvest-Norge:
- Astri solås Forening for Kroniske smertepasienter

Brukerråd for helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i

Stavanger:
- Kate Elin Norland Landsf. for utviklingshemmede og pårørende
- Vara Anette Rohde Endresen Rogaland Fylkeslag Autisme forening

Olavstoppen - Kolumbus
- Lars Aksel Berge Norges Døveforbund
- Mary-Ann Trengereid HLF Rogaland
- Vibeke Kaarstad Norges Blindeforbund
- Odd-Geir Helgeland Norges Blindeforbund

FFo - ROGALAND org. nr. 971 492 07 Telefon: 5t g0 63 40
Kvalebergveien 2l Bankkonto: 5320 05 13963 Mobil: 90 6g 02 lg
4016 Stavanger E-mail: post@fforoealand.no
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Videre sitter mange av våre styremedlemmer samt medlemmer i de ulike
organisasjonene i FFO-Rogaland iflere kommunale råd. Representantene i

brukerutvalgene/brukerrådene sitter også i ulike prosjekter innenfor sine områder.

I tillegg har vi bl.a. deltatt på følgende:
- oppstartingsmøte fornye og gamle politikere etter valget der temaet var universell

utforming iSandnes.
- nettverkskonferanse på vegne av rådet i Oslo der BUF-dir.

var arrangør. Temaet var samferdsel og den internasjonale dagen for
funksjonshemmede.

- Vrimletorget i regi av Lærings- og mestringssenteret på SUS hvor det ble
ble arrangert diverse ulike helsefremmende og forebyggende kurs.- SUS Skisseprosjektet for nytt sentralsykehus i Rogaland

- Regional planlegging, Sammen skaper vi Rogaland v/ Rogaland Fylkeskommune

Kurs og ledersamlinger for FFO-Rogaland sine medlemsorganisasjoner:
FFO- Rogaland har i løpet av 2015 arrangert flere brukerforum/ledersamlinger hvor vi
har samlet alle våre brukerrepresentanter for utveksling av erfaringer og opplæring.

Valodebatt 2015:
Den 26. august arrangerte vi en valgdebatt på Quality Airport Hotell hvor alle være
medlemsorganisasjoner var invitert. Dette arrangerte vi i samarbeid med SAFO Vest.

Følgende politikere deltok:
AP:
SV:
Senterpartiet: Sofie Margrethe Selvikvåg
PP:
KRF:
Venstre:
Høyre:
FRP:

FFO-ROGALAND
Kvalebergveien 2l
4016 Stavanger

Marianne Chesak
Paal Kloster

Bjarne Aspelund
Solveig Ege Tengesdal
Anja Berggård Endresen
Bjørn Sæstad
Kari Raustein
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Møteleder Andreas Habberstad fra FFO Nasjonalt var dagens møteleder. SAFO
holdt et 1O-minutters innlegg om utdanning og retten til arbeid. FFO Rogaland holdt et
innlegg om Rehabilitering. Dernest ble politikerne grillet i disse temaene.

Møteleder ønsket også å få vite om politikerne bruker den makten de har til å øke
sysselsettingsgraden i Rogaland Fylkeskommune for funksjonshemmede. I tillegg
ønsket han å høre med politikerne om hvordan kommunenes ansvar er ang.
spesialisthelsetjenesten som bygges ned samtidig med at de sentralen myndigheter ber
om at spesialisthelsetjenesten ikke bygges ned før tilbudet i kommunene er utbygd.
Etter dette ble det åpnet for spørsmål fra salen.
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Brukermedvirkninq i praksis:
Den 21. oktober ble det arrangert en samling der temaet var <brukermedvirkning i

praksis>. Her hadde viforedragsholdere som orienterte om det å være
brukerrepresentant og hvordan disse ble oppnevnt. Det ble vektlagt viktigheten av å
snakke på vegne av alle medlemsorganisasjoner. Kristian Bore og snakket om sine
erfaringer i funksjonshemmedes råd i Hå. Odd Eskildsen snakket om sine erfaringer i

Helse Stavanger sitt brukerutvalg, klinisk etisk komite og HLF Brukerutvalget for
Briskeby. Dernest var der satt opp rikelig med tid til spørsmå!.

Økonomi
Som det vil fremgå av regnskapet er vår økonomi under kontroll. Vi har over flere år
prøvd å bygge opp en kapital som skal være til første halvårs drift og nå er vi godt der.

Regnskapet for 2015 viser et driftsoverskudd før finansposter på kr. 251 .134. Dette
resultatet skyldes i stor grad lavere lønnskostnader en budsjettert noe som dessverre
skyldes langtidssykdom hos en person i administrasjonen. I tillegg har vi vært flinkere å
følge opp at kontingent fra medlemsorganisasjonene ble innbetalt. Etter fínansposter ble
overskuddet på kr.272.197 som i sin helhet er overført egenkapitalen som ved
utgangen av 2015 utgjorde kr.1.761.976.

Tilskudd Helse Vest:
12015 fíkk FFo-Rogaland kr 1 650. 000,- i tílskudd fra Helse Vest.

Dísse midlene brukes tilfølgende:
- dekning av husleie
- renhold
- vaktmester tjeneste
- leasing avtaler med kopimaskiner og frankeringsmaskiner
- teleslynge og lydanlegg
- daglig drift av kontoret
- lønnsutgifter til fylkessekretær og rådgiver.

Tilskudd fra Fvlkeskommunen:
FFO-Rogaland søkte også om midler fra Fylkeskommunen og fikk der kr 300 000,- i

2015.

Disse midlene brukes til følgende:
- Undervisning på de ulike skolene ifylket
- Elevsamlinger her på Fl-senteret med de videregående skolene,- TT-Ordningen som vijobber aktivt med
- Kartlegging av ulike fylkeskommunale bygg som skoler, idrettsarenaer,

kulturarenaer, veier, konsertlokaler osv.
- Frilufts arenaer - hvordan de er tilrettelagt for funksjonshemmede- Kulturetaten - er denne for alle?
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- Helsefremmede arbeid
- Samferdsel ang. bl.a. transport ordninger hvor vi har hatt møter med bl.a.

Kolumbus hvor bussene og bussholdeplassene skal bli best mulig tilrettelagt for
funksjonshemmede (både syn, hørsel, bevegelse, utviklingshemmede samt
miljøhemmede)

Alle som har bidratt positivt til utviklingen i 2015 takkes med dette for innsatsen. Uten
den enkeltes bidrag, stort eller lite, ville vi ikke vært der vi står i dag.

Førinq av reqnskap:
Regnskapsføring og alle utbetalinger, lønnsarbeid osv. blir utført av Trine Seglem
Larsen ved lngrid Haver Regnskapskontor. Regnskapsfører Trine Seglem Larsen og
administrasjonen har ukentlig kontakt, så styret føler seg rimelig trygg på at det til eñ
hver tid er kontroll med økonomien.

Njål ldsø i styret er i tillegg økonomiansvarlig. Styreleder og styret blir til enhver tid holdt
oppdatert på den økonomiske situasjonen. Revisjonen blir utført av revisjonsfirmaet
Sumergo DA

Oppsummering:
,Aret 2015 har etter styrets vurdering vært et godt og aktivt år.

De offentlige myndigheter bruker oss som høringsinstans og som medspiller i planer for
fremtiden, både gjennom våre brukerrepresentanter i de ulike råd og utvalg og ved
direkte henvendelser til kontoret.

Vi må få lov til spesielt å takke alle støttespillere og da spesielt alle våre
brukerrepresentanter som stiller opp med arbeidsryst og godt humør.

Fylkessekretær Jeanette Skaland har vært sykemeldt fram til oktober 2015. Marianne
Kolnes har i denne tid vært delvis i Jeanette skarand sin stiiling.

FFo - ROGALAND org. nr. 971 492 07 Telefon: st g0 63 40
Kvalebergveien 2l Bankkonto: 5320 05 13963 Mobil: 90 6g 02 1g
4016 Stavanger E-mail: post(@fforoealand.no
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Styret føler også dette året behov for å understreke det faktum at gjennom samarbeid
står vi sterkere, sammen kan vi flWte fiell.

Stavanger den 26. april2016.
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