
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
i Viken  

 

                                   

 

Post- og besøksadresse: Smuget 1, 1383 Asker   

E-post: post.viken@ffo.no  

 

 

Protokoll nr. 03/22 

Styremøte 02.05.22 
 
Digital plattform, teams  
  
 
Tilstede:  Herman Holthe, leder 
   Nadia Magnussen, nestleder  
   Toril Krogsund, økonomiansvarlig 
   Remi Dragset, styremedlem 
   Britt-Inger Solheim, styremedlem 
   Line Hole, styremedlem  
   Connie Yven, varamedlem  
 
   
Forfall:     
  
Ikke møtt:   
    
 
 
Sekretær: Tove Malnes  
    

   
            
Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor 
      FFO Nasjonalt  
      Medlemsorganisasjonene  
 
 
Saksliste: 
    
 
 

 
 

Sak 039/22:  Godkjenning av innkalling  
     
Vedtak:  Enstemmig godkjent 
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Sak 040/22:  Gjennomgang av protokoll av 13.03.22 
 
Vedtak:  Protokollen er signert elektronisk  
 
    
 
Sak 041/22:  Godkjenning av saksliste 
  
Vedtak: Enstemmig godkjent 
 
 
 
Sak 042/22:  Brukerrepresentasjon – refleksjoner om fremtiden 
 

Styremedlem Line Hole presenterte sitt arbeidsdokument som i utgangspunktet 
innebærer at brukerrepresentantene skal forplikte seg sterkere i forhold til vervet 
man påtar seg.  

 
Vedtak: Line bearbeider dokumentet og kontakter FFO Nasjonalt for å høre deres 

mening om innholdet i fremlagt forslag.  
 
 
 
Sak 043/22:   FFO Viken` bankforbindelse, muligheter for bedre utnyttelse av beholdning. 
 

FFO Viken har ikke opprettet kapitalkonto for sine midler, styret ønsker nå at 
pengene forvaltes på en bedre måte.   

    
 En gruppe bestående av Line, Toril og Britt Inger jobber frem tilbud fra ett utvalg 

banker. I påvente av dette oppretter Marit kapitalkonto hos DnB, og overfører 
2.000.000 til nyopprettet konto. Marit informerer nevnte gruppe om antall uttak, 
transaksjoner og hvilke som gjelder i eksisterende bank, slik at de har et grunnlag 
for å forhandle fram tilbud.  

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt  
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Sak 044/22:  Representasjon på eksterne og egne arrangementer   
 

FFO Viken er svært aktive til å arrangere konferanser, møter og webinarer. Det er 
et ønske og en målsetting av vi skal være synlige i samfunnet, da gjerne med 
tillitsvalgte i front. Det er viktig at arrangementer og samlinger tidlig blir 
kommunisert til styret, slik at man kan «velge» ut fra eget privatliv. Det er 
vanskeligere for de med små barn å være impulsive, så det er bedre med flere 
styremedlemmer, enn ingen, på egne konferanser.  
 

Vedtak: Administrasjon oppdaterer og informerer styremedlemmene fortløpende 
om arrangementer det er forventet at tillitsvalgte deltar på.  

 
 
 
Sak 045/22:  FFO Viken på sosiale medier 
 

FFO Viken har ikke vært aktive nok på sosiale medier. Det er et mye større 
potensiale for å være synlige, vi må ta selvkritikk for lite «ferskvare» på både 
facebook og hjemmeside. Det kom også frem i dialogen at FFO Viken bør 
opprette instagram-konto. Ansvaret for å poste innlegg på fb og instagram legges 
til et samlet styre, som gis tilgang for å utføre dette så snart som mulig. Marit har 
kontaktet FFO Nasjonalt for opplæring på hjemmesiden, denne hjelpen er vi 
forventet å få i løpet av kort tid. Tove fortsetter som tidligere å produsere tekster 
til hjemmesiden.  

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt  
 
 
 
Sak 046/22:  Brukerrepresentanter NAV Drammen  
 
   Følgende kandidater er foreslått og anbefalt fra egne organisasjoner:   
 

• Frank-Erik H. Knudsen   Autismeforeningen 

• Heidi N. Meisal    Mental Helse 

• Wenche Hesland    Blindeforbundet  
 

Vedtak: De tre kandidatene er enstemmig foreslått som representanter til NAV Drammen  

 
 
 
 



 

4 

 
 
 
Sak 047/22: Planlagte arrangementer (fagkonferanser og samarbeidskonferanse)  
 
 Det foreslås avholdt tre fagkonferanser for alle oppnevnte brukerrepresentanter. 
 Vi følger fjorårets mal og arrangerer konferansene på Kongsberg, i Sarpsborg 

og på Gardermoen. Det blir fritt for representantene å melde seg på i forhold til 
programinnhold, FFO Viken dekker konferanseinnhold og overnatting, ikke 
reiseutgifter. Tove har allerede på plass de fleste foredragsholderne og vil holde 
styret informert underveis i videre prosess.  

 I 2021 samarbeidet SAFO, Kreftforeningen og FFO i Viken om en 
erfaringskonferanse for brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten og innen 
rehabiliteringen. FFO Viken fikk utfordringen etter fjorårets konferanse å søke 
midler fra Helse Sør-Øst til likeledes arrangement, og forrige uke fikk vi beskjed 
om tildelte kr 96.500 til konferanse høsten 2022. I tillegg overføres det ca. 
kr 60.000 som ikke ble forbrukt i forbindelse med arrangementet i 2021.  

 Arbeidsgruppen fra 2021 videreføres og avholder sitt første planmøte i løpet av 
kort tid.  

 
Vedtak:  Tatt til orientering   
 
 
 
Sak 048/22: Åpent politikermøte 27. september – med tema «Fastlegeordningen»  
 
 Helse og samfunnspolitisk utvalg har startet forberedelsene til et åpent 

arrangement med politikere 27. september i Lillestrøm. En egen gruppe jobber 
med kartlegging om hvordan det egentlig står til med ordningen rundt forbi i 
Viken, og har en plan på hvilke politikere som skal inviteres som paneldeltakere 
denne kvelden. Per Kristian Foss er forespurt som foredragsholder og har 
takket ja til oppgaven. Det forventes at arrangementet ikke overskrider et 
budsjett på kroner 60.000. Om det viser seg at budsjettet er for lavt, må det 
behandles på nytt i styret og et nytt styrevedtak må gjøres.  
 

Vedtak:  Enstemmig vedtatt  
 
 
 
Sak 049/22:   Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg  
 

Leder i utvalget, Svein Graabræk, orienterte om blant annet to ulike høringer som 
det jobbes med. Line Hole supplerte når det gjelder høringen som gjelder BPA-
ordningen, og det ble drøftet ulike scenarioer som kan oppstå dersom et 
kommunebudsjett må ta høyde for særdeles høye utgifter knyttet til brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA). Videre samsnakket styremedlemmene om 
konsekvenser knyttet til «Fritt behandlingsvalg» og konkluderte med at uten 
diskusjoner og uenigheter går det ikke fremover!  

 
Vedtak:   Tatt til orientering  
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Sak 050/22: Orienteringer   
 

Tove fortalte kort om blant annet FFO-samarbeidets samling på Kongsberg 11. 
juni og hvilke ringvirkninger som følger av våre kommunebesøk. Det er til tider 
rimelig travelt med å besvare telefonsamtaler knyttet til «rådsarbeidet», for etter 
våre besøk heves aktivitetsnivået både blant brukerrepresentantene og ansatte 
rådssekretærer. Dette er kun positivt, det viser at jobben vi utfører er viktig og 
ikke minst riktig!   
Fra tidligere FFO Østfold og FFO Akershus er det lagret to teleslynger som ikke 
har blitt benyttet de siste 10 årene. Tove ønsket et vedtak på at disse slyngene 
kan doneres til de som kan ha behov for de, eller kastes. Hun kontakter HLF for å 
sjekke om de vet om interesserte til så gammelt utstyr.  

     
Vedtak:  Teleslyngene vil ikke bli etterlyst og kan dermed gis bort eller kastes.  
 
    
Sak 051/22:  Eventuelt 
 
  Ingen saker meldt  
 
 
 
 
Møteslutt kl. 20.45 
 
 
Signeres elektronisk av styret  
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