
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOKOLL nr. 2013-01 

FFOs KONGRESS 2013 
 

23. – 24. november 2013 
 

Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
 

 



 

FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2 

 

 

 

 

ÅPNINGSTALE V/KNUT MAGNE ELLINGSEN .......................................................................... 3 

K13-001.01A    GODKJENNING AV BESLUTNINGSMYNDIGHET ............................................. 7 

K13-002.01A    GODKJENNING AV INNKALLING .................................................................... 8 

K13-003.01A    GODKJENNING AV SAKSLISTE ........................................................................ 8 

K13-004.01B    VALG AV MØTEFUNKSJONÆRER ................................................................... 9 

K13-005.01A    GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN ................................................... 10 

K13-006.01A    GODKJENNING AV VALGREGLEMENT ......................................................... 11 

K13-007.01A    FFOS VEDTEKTER ......................................................................................... 11 

K13-008.01A    FFOS PROGRAM 2014-2015 ........................................................................ 17 

K13-009.01A    SAKER FRA FFOS MEDLEMSORGANISASJONER OG FFOS HOVEDSTYRE ..... 19 

K13-010.01A    FFOS MEDLEMSKONTINGENT 2014-2015 ................................................... 19 

K13-011.01B     VALG ............................................................................................................. 20 

 



 

FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 3 

 
 
Knut Magnes åpningstale til Kongressen 
 
Vel møtt til FFOs Kongress  
 
Ratifisering av FN-konvensjonen 
Aller først skal vi vel være enige om at 2013 representerer en milepæl i norsk 
menneskerettshistorie – i og med at våre myndigheter endelig ratifiserte FN-konvensjonen 
om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi har jo all grunn til å feire det – 
selv om det har en liten bismak fordi det tok så lang tid fra de signerte. 
 
Neste steg blir å bruke konvensjonen for alt hva den er verdt for å sikre funksjonshemmede 
og kronisk syke de rettighetene som konvensjonen omtaler. 
 
Funksjonshemmedes rettssituasjon 
Jeg tror alle FFOs medlemsorganisasjoner erfarer at funksjonshemmedes rettssituasjon er 
vanskelig, og strevsom å jobbe med for den enkelte.  
I de siste fire årene har vi jobbet for å få frem saker i media som belyser det faktum at 
funksjonshemmede har rett, men ikke får rett. Vi har et lovverk som gir oss gode individuelle 
rettigheter. Utfordringen er at det er kommunens oppgave – og plikt – å innfri disse 
rettighetene. Mange erfarer da at de i praksis ikke får sin rett oppfylt av lokale myndigheter: 
Du har rett, men får ikke rett. 
 
Vi satt med en opplevelse av at funksjonshemmedes rettigheter er blitt svekket de siste 
årene, og det var grunnen til at vi fikk laget en rapport som kunne dokumentere utviklingen 
de siste 10 årene.  Konklusjonene fra dette arbeidet vil vi få høre om litt senere, og de vil 
ikke overraske noen her, tror jeg. Selv om noen individuelle rettigheter er svekket, eller 
fjernet de siste årene (et eksempel er at retten til små hjelpemidler ble tatt ut av 
folketrygden), er det ikke slik at våre juridiske rettigheter er tydelig svekket.  
 
Men hovedutfordringen er at individuelle rettigheter skal virkeliggjøres i kommunene der 
folk bor, om det nå handler om skole, avlastning, hjelpemidler, bolig, helse- og 
omsorgstjenester, osv. osv. Hovedproblemet er at kommunene ikke gjør det de har plikt til 
overfor folk som lever med funksjonshemninger eller kronisk sykdom. Derfor opplever vi at 
våre rettigheter er svake, og ulikhetene mellom kommunene er store. 
 
Jeg gleder meg til å høre ekspertenes samtale om hvilke mulig løsninger som finnes i denne 
situasjonen. 
 
Arbeid for funksjonshemmede 
Å få delta i arbeidslivet har vært et mål for FFO fra dag 1 (21. september 1950). Å få delta i 
arbeidslivet på lik linje som alle andre er vesentlig for den enkeltes velferd og livskvalitet. Og 
vi er spent på om partene i arbeidslivet klarer å løfte dette målet høyere opp i den nye IA-
avtalen de nå skal forhandle frem. 
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Selv om regjeringen nå har trukket tilbake stortingsmelding 46 «Flere i arbeid» som ble lagt 
frem rett før sommeren, håper vi at den nye regjeringen vil videreføre det strategiske 
arbeidet med «Jobbstrategien for mennesker med nedsatt funksjonsevne».  
I diskusjonene om hvordan få flere i arbeid, er det vesentlig å erkjenne at det ikke er ett 
enkelt grep som løser funksjonshemmedes situasjon på arbeidsmarkedet. Den 
trylleformelen er det ingen som har. Du kan jo få det inntrykket gjennom debatter i media 
for eksempel når vår nye arbeids- og sosialministeren Robert Eriksson gikk ut med forslaget 
om å myke opp arbeidsmiljøloven og åpne generelt for midlertidige ansettelser. Fordi det 
ville gjøre situasjonen så mye lettere for funksjonshemmede! 
 
For de aller fleste av oss er forutsigbarhet og trygghet i en arbeidssituasjon og i forhold 
levekår helt avgjørende for livskvaliteten. Sånn er det selvfølgelig også for 
funksjonshemmede. Og å tro at den usikkerheten som midlertidige stillinger, uten mål og 
mening skal gjøre det lettere for funksjonshemmede å komme i arbeid, er useriøst. FFO vil i 
alle fall ikke bli tatt til inntekt for eller bli brukt som gissel i en sak der vi er helt tydelig 
uenige.  
Så trolig vil vi få flere utfordringer på dette området fremover. 
 
Liv – Levekår 
Særfradrag for store sykdomsutgifter 
Den saken som har hatt størst oppmerksomhet har vært særfradragsordningen for store 
sykdomsutgifter. Møtene med Finansdepartementet har vært flere, men egentlig ganske 
unyttige. Ordningen er nå stoppet på 2013-nivå. Det er et greit signal og gir oss en anledning 
til å gå nye runder med Finansdepartementet. De viktigste områdene der folk fikk de største 
fradragene er jo imidlertid allerede ute. Så her må vi jobbe for å finne frem til en bedre 
ordning enn 2013-modellen. 
 
Bolig 
Tilretteleggingstilskuddet i Husbanken har fått en del oppmerksomhet blant annet gjennom 
enkeltsaker til Rettighetssenteret. Ordningen er viktig for folk når de får behov for å 
tilrettelegge boligen som følge av en funksjonshemning. Men Tilpasningstilskuddet er bare 
tilgjengelig for deg hvis du bor i en kommune som har valgt å tilby denne ordningen. Her står 
kommunene fritt. I tillegg har Kommunene også stor frihet til å definere hvilke grupper de 
prioriterer hvis de tilbyr ordningen, og funksjonshemmede er ikke nødvendigvis en av dem. 
Dette skaper store ulikheter mellom kommunene.  
 
Mange av dere har sikkert lagt merke til de massive reaksjonene fra byggebransjen med 
forslag om å reversere Byggeforskriftenes tekniske forskrift – den såkalte TEK10. Først for å 
få fjernet kravet om universell utforming av studentboliger, så for å unnta små leiligheter 
generelt fra kravene. 
 
Vår nye kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som vi møtte i forrige uke, 
sier at kravene ligger fast. Men han er samtidig tydelig på at de ønsker å forenkle 
regelverket. Hva som blir resultatet av forenklingsarbeidet er derfor et spørsmål. Hva om 
resultatet blir at de vil lempe på kravene til universell utforming? 
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Helse 
Habilitering og rehabilitering 
Habilitering og Rehabilitering har vært et viktig innsatsområde i denne perioden. All mulig 
ros til mange av organisasjonene som vi har jobbet sammen med for å lage 
rehabiliteringsheftet og for å få temaet høyere på dagsorden. Kravet om fritt 
rehabiliteringsvalg er tydelig kommunisert og også kravet om de tre K-ene: Kvalitet, 
Kapasitet og Kompetanse – særlig i kommunene.  
 
Og heldigvis, med Norsk Revmatikerforbund i spissen klarte vi å få reversert det foreslåtte 
kappet på Behandlingsreiser i forrige periode. Men vi vil ha mer og vi vil ha til fler! 
Et politisk notat om ‘Behandlingsreiser til utlandet’ ble lagt frem i budsjettbehandlingen 
denne måneden, og dere har fått det i mappene. 
 
FFOs politiske notat ‘FFOs plattform for habilitering og rehabilitering’ utarbeidet vi i 2012 og 
heftet – eller pamfletten, som Jonas Gard Støre kalte den - fikk særs god mottakelse!  
Og det er ikke hverdagskost for oss å oppleve at stortingsrepresentanter vifter med våre 
dokumenter fra Stortingets talerstol. Så dette skal vi gjøre mer av! 
 
Velferdsvalget 
Vi har vært gjennom et Stortingsvalg i år og FFO startet allerede våren 2012 med å 
promotere våre saker for programkomiteene i de ulike partiene på Stortinget. Hovedstyret 
besluttet at målet med arbeidet var å gjøre Stortingsvalget 2013 til et Velferdsvalg!  
Hovedoverskriftene var Arbeid, Liv og Helse og mange av dere har sikkert brukt noen av 
heftene som ble laget til valgkampen i egne møter. 
 
Det ble mye aktivitet i valgkampen – særlig i fylkene. Det ble gjennomført til sammen 15 
valgkamparrangementer, og FFO i fylkene utfordret «sine» stortingskandidater på våre 
viktigste saker. Vi har konkludert med at møtene var vellykkede og 15 arrangementer er rett 
og slett rekord i FFOs historie. 
 
Hvilken innflytelse vi har hatt på valgresultatet er det imidlertid vanskelig å si noe om. Det 
får kanskje andre vurdere. Men vi håper i alle fall at vi inspirerte mange til å bruke 
stemmeretten sin – som var den oppfordring som lå ute på WEB’en vår. 
 
Nytt Storting – ny regjering 
Og vi har fått et nytt Storting, ny regjering med ny farge. 
Den siste måneden har mye i FFO handlet om forslagene til statsbudsjett 2014 først fra 
regjeringen Stoltenberg, så fra regjeringen Solberg. 
Mange av organisasjonene har vært i høringsrundene i de ulike komiteene. Helt konkret ser 
det ut som vi har fått reversert kappet i ordningen med ressurskrevende tjenester, men de 
har ikke hørt på kravet vårt om å øke driftstilskudds-bevilgningen til organisasjonene.  
Men vi gir oss jo ikke! 
 
Arbeidet fremover – FFOs Program 
Hovedstyret legger denne gangen frem et Program for de kommende to årene som har ny 
drakt. Vi har valgt å lage et dokument som er knapt i formen, men som er tydelig på hvordan 
vi opplever situasjonen og hva problemet dreier seg om. Så skal programmet følges opp av 
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flere Politiske notater fra FFO der våre konkrete anbefalinger og krav til innsatser og 
handling skal beskrives. Vi håper på denne måten å få en program-pakke som lettere kan 
være politisk oppdatert, som er lett tilgjengelig og lett å bruke for organisasjonene og for 
FFOs lokale ledd. 
 
 
Avslutning 
Vi kommer aldri til å mangle saker å jobbe med verken som organisasjoner eller fellesskap! 
Vi erkjenner at vi har mange utfordringer foran oss i arbeidet med å sikre at mennesker med 
funksjonshemning og kronisk sykdom får god behandling og gode tjenester - i et samfunn 
som er tilrettelagt for alle. 
  
Hovedstyrets ønske er at vi i løpet av Kongressen skal få satt et skarpt fokus på noen 
utfordringer i vårt samfunn, som vi som fellesskap er nødt til å jobbe med i perioden som 
kommer.  
 
Jeg ønsker alle vel møtt til Kongress i FFO og jeg ønsker oss alle gode og konstruktive 
debatter i de sakene vi skal behandle. 
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K13-001.01A 
 

Godkjenning av beslutningsmyndighet 

 
Innstilling: 
 

FFOs Kongress er beslutningsdyktig 

Redegjørelse: I FFOs vedtekter § 6 ”FFOs beslutningsregler heter det: 

1. Beslutningsdyktighet 

FFOs Kongress og Representantskap er beslutningsdyktige når de tilstedeværende 
medlemsorganisasjoner representerer mer enn halvparten av det totale antall stemmer i 
FFO.  

2. Stemmerett 

I FFOs Kongress og FFOs Representantskap har bare medlemsorganisasjonene 
stemmerett.  

3. Beregning av stemmetall 

a) Medlemsorganisasjonens stemmer i FFOs Kongress og FFOs Representantskap 
fastsettes ut fra medlemstall for organisasjonene nasjonalt: 

 
       0   -       999 medlemmer:     1 stemme                                                                                                
1.000   -    2.499 medlemmer:     2 stemmer 
  2.500 -    4.999 medlemmer:     3 stemmer 
  5.000 -    9.999 medlemmer:     5 stemmer 
10.000 -  19.999 medlemmer:     7 stemmer 
20.000 -              medlemmer:     9 stemmer 

 
d) 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 opptak av ny medlemsorganisasjon er gyldig når 

mer enn halvparten av FFOs tilstedeværende stemmer i FFOs Representantskap 
har stemt for å innvilge søknaden. 

 
c)  Vedtak om opphevelse av medlemskap for en  

medlemsorganisasjon er gyldig når 2/3 av de tilstedeværende stemmene i FFOs 
Representantskap støtter forslaget.  

 
d)  Vedtak om vedtektsendringer er gyldig når 2/3 av de 

tilstedeværende stemmene i FFOs Kongress støtter forslaget.  
 
e)  Vedtak om oppløsning er gyldig når 3/4 av FFOs totale antall 
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 medlemsorganisasjoner i FFOs Kongress har stemt for det. 
 

f)      Vedtak i FFO kan ikke binde den enkelte 
medlemsorganisasjons handlefrihet. 

 
 
Det er 71 medlemsorganisasjoner med totalt 176 stemmer i FFO pr 31.12.12, og FFOs 
Kongress og Representantskap er beslutningsdyktig dersom organisasjoner som utgjør 
mer enn 88 stemmer er til stede. Liste over stemmefordeling ligger ved. 
 
Ajourført liste over deltakerne legges fram møtet. 
 

Ordskifte: Generalsekretær Liv Arum foretok navneopprop 
Lørdag: Det var 48 organisasjoner med 140 stemmer til stede 
Søndag: Det var 47 organisasjoner med 135 stemmer 
51 organisasjoner og 141 stemmer etter at nye medlemsorganisasjoner ble tatt opp. 
 

Vedtak: Kongressen er beslutningsdyktig 
 

 
 

K13-002.01A 
 

Godkjenning av innkalling 

 
Innstilling: 
 

Innkalling til FFOs Kongress og godkjennes. 

Redegjørelse: Leder Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken.  
I FFOs vedtekter § 7 ”FFOs Kongress” heter det: 
 
Kongressen holdes hvert annet år innen utgangen av november måned. Hovedstyret 
innkaller FFOs Kongress med minst 6 - seks - måneders skriftlig varsel til 
medlemsorganisasjonene. Med innkallingen skal følge foreløpig saksliste med melding 
om forslagsfrister. 
 
Medlemsorganisasjoner som ønsker saker behandlet på kongressen, må sende sakene til 
hovedstyret minst 4 - fire måneder før kongressen. Endelig saksliste og sakspapirer skal 
sendes medlemsorganisasjonene 2 – to – måneder før Kongressen. 
 
Innkallingen til FFOs Kongress ble utsendt 20. mai 2011, innenfor fristen som er fastsatt i 
FFOs vedtekter.  
  

Ordskifte: Ingen tok ordet i saken 
 

Vedtak: Som innstilt 
 
 

K13-003.01A Godkjenning av saksliste 

 
Innstilling: 
 

Saksliste for FFOs Kongress godkjennes. 
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Redegjørelse: Leder Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken. 
Foreløpig saksliste ble sendt ut i mai. 
 
K13-001 Godkjenning av beslutningsdyktighet  
K13-002 Godkjenning av innkalling 
K13-003 Godkjenning av saksliste 
K13-004 Valg av møtefunksjonærer 
K13-005 Godkjenning av forretningsorden 
K13-006 Godkjenning av valgreglement  
K13-007 FFOs vedtekter 
K13-008 FFOs program for 2014 - 2015 
K13-009 Saker fra FFO medlemsorganisasjoner og FFOs Hovedstyre 
K13-010 Medlemskontingent for årene 2014 - 2015 
K13-011 Valg 

a) Valg av Hovedstyre  
Leder 
1. og 2. nestleder 
9 styremedlemmer 
b) Valg av revisor 
c) Valg av valgkomité 
Leder 
2 medlemmer 
1 varamedlem 

 
Foreløpig saksliste ble sendt ut i mai sammen med varsel om FFOs kongress. 
 

Ordskifte: Geirr Abelsen, Mental Helse tok ordet i saken 
 

Vedtak: Som innstilt 
 
 

K13-004.01B Valg av møtefunksjonærer 

 
Innstilling: 
 

Som foreslått 

Redegjørelse: Forslag til møtefunksjonærer 
 

1. Møtedirigenter  
Kjetil Gaarder, Norsk forening for slagrammede  
Stine Jakobsson Strømsø, HS  

 
2. a) Redaksjonskomité for program  

Ingjerd Haukeland, FFOs Hovedstyre  
Ann Iren Kjønnøy, Norsk Forening for Cystisk Fibrose  
Sindre Børke, Diabetesforbundet  
Per Møller Axelsen, Rådgivning om Spiseforstyrrelser 
 

      Sekretærer:  
Liv Arum, FFOs sekretariat 
Berit Therese Larsen, FFOs sekretariat 
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Arnfinn Aarnes, FFOs sekretariat 
 
b) Redaksjonskomité for vedtekter  
Janne P Bjørklund, FFOs Hovedstyre  
Malvin Ågotnes, FFO Hordaland  
Helene Thon, Foreningen for hjertesyke barn  
Geirr Abelsen, Mental Helse  
 
Sekretærer: 
Andreas Habberstad, FFOs sekretariat 
Åsta Tale Strand, FFOs sekretariat 
Bjørg Kampestuen-Berntzen, FFOs sekretariat. 
 

3. Møtesekretærer 
Anette Skomsøy, FFOs sekretariat 
Solveig Bærland, FFOs sekretariat 

 
4. Tellekorps  

Knut Vedal, Norsk Immunsviktforening 
Eli D. Skattebu, Ryggmargsbrokk og Hydrocephalusforeningen 
Brit Haugdahl, Norsk Thyreoideaforbund 
Nils Petter Sjøvold, Prostatakreftforeningen 
Anders Hegre, Hørselshemmedes Landsforbund 

 
5. Protokollunderskrivere  

Trond Solvang, Astma- og allergiforbundet  
Annette Drangsholt, Autismeforeningen  

 
Ordskifte: Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken. Ingen tok ordet i saken 

 
Vedtak: Som innstilt 
 

K13-005.01A 
 

Godkjenning av forretningsorden 

 
Innstilling: 
 

Forretningsorden for FFOs Kongress og godkjennes 
 

Redegjørelse: Forretningsorden for FFO er vedlegg til FFOs vedtekter. I følge vedtektene skal disse 
behandles på hver kongress. 
 
Forslag til forretningsorden følger vedlagt. 

Ordskifte: Møtedirigentene redegjorde for saken 
 

Vedtak: Som innstilt 
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K13-006.01A 
 

Godkjenning av valgreglement 

 
Innstilling: 
 

Valgreglement for valg i FFO godkjennes 
 

Redegjørelse: Reglement for valg i FFO er vedlegg til FFOs vedtekter, og skal i følge vedtektene 
behandles av FFOs Kongress etter innstilling fra FFOs Hovedstyre. 
 
Vedlagt følger valgreglementet for FFO. 

Ordskifte: Møtedirigentene redegjorde for saken 
 

Vedtak: Som innstilt 
 

 

 

K13-007.01A 
 

FFOs vedtekter 

 
Innstilling: 
 

Ny vedtekt for FFO vedtas 

Redegjørelse: Det er nå tre år siden FFO hadde siste revisjon av FFOs vedtekter. På en ekstraordinær 
Kongress i september 2010 ble det gjort vesentlige endringer. Da ble to vedtekter samlet i 
én, og det ble gjort vedtektsmessige grep for å støtte opp under målet om å styrke FFO 
interessepolitisk. 
 
Det er i treårsperioden som har gått gjort en del erfaringer og det har vært diskusjoner 
om hvordan vedtektene skal forstås på ulike områder. Erfaringer viser behovet for en 
tydeliggjøring.  
 
Prosessen 
FFOs Hovedstyret har valgt en åpen prosess i arbeidet med nye vedtekter og FFOs AU har 
vært vedtektsutvalg i dette arbeidet.. I februar ble både FFOs medlemsorganisasjoner og 
FFO i fylkene invitert til å komme med innspill i vedtektsarbeidet. Fem fylkes-FFOer kom 
med innspill til Hovedstyret, og her var det på ett punkt sammenfallende forslag fra fire 
av fylkene.  
 
Med bakgrunn i innspill underveis og diskusjoner i FFOs AU kom FFOs Hovedstyre i mai 
frem til et utkast til nye vedtekter for FFO. Disse ble sendt på høring der både FFOs 
medlemsorganisasjoner nasjonalt og fylkes- og kommune-FFO ble invitert til å komme 
med høringssvar. I denne høringsrunden kom det svar fra to medlemsorganisasjoner, fem 
fylker og én kommune. Med bakgrunn i tilbakemeldingene og Hovedstyrets behandling, 
legger FFOs Hovedstyre nå fram for FFOs Kongress forslag til nye vedtekter for FFO. 
 
Forslag til nye vedtekter 
I høringsrunden ble det sendt ut en matrise hvor forslag til nye vedtekter ble 
sammenlignet med de eksisterende. Hovedstyret velger nå å sende ut forslag til nye 
vedtekter som et eget hefte slik vedtekten vil komme til å se ut. I dette sakspapiret vil kun 
endringene som er foreslått bli omtalt. Eksisterende vedtekter ligger på FFOs 
hjemmesider.  
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Generelt 
FFOs Hovedstyre har valgt å komprimere og gjøre teksten enklere på mange områder. 
Bl.a. er enkelte paragrafer slått sammen og tekst er flytta mellom paragrafer der dette 
har vært ryddigere innholdsmessig.  
 
Hovedstyret har imøtekommet tidligere innspill om at det er vært vanskelig å orientere 
seg i vedtektene når beskrivelser som gjelder FFO nasjonalt og FFO lokalt har vært omtalt 
under ett. Derfor er det i forslag til nye vedtekter gjort en deling mellom FFO nasjonalt og 
FFO lokalt der det er naturlig.  
 
Det er alltid en avveining om hvilket detaljeringsnivå vedtekter skal ha. Hovedstyret har 
valgt ikke å legge forklaringer inn i vedtektene. Slike forklaringer skaper av erfaring nye 
uklarheter. Behovet for forklaring og fortolking gjelder først og fremst for spørsmål 
knyttet til arbeidet i FFO i fylker og kommuner. FFOs Hovedstyre mener derfor at detaljer 
og forklaringer i stedet bør tas inn i Håndbok for tillitsvalgte i FFO, som er en håndbok for 
FFO-samarbeidene i fylker og kommuner. 
 
I gjennomgangen som er foretatt er det også tilstrebet at tekst ikke gjentas. Dette har 
krevd noe omorganisering i forhold til tidligere vedtektsdokument. 
 
Konkret om forslag til nye vedtekter 
Det er gjort endringer som klargjør det innholdsmessige. Videre er det gjennomgående 
rettet opp der navn er endret; eks fra Funksjonshemmedes Studieforbund til 
Studieforbundet Funkis, samt foretatt noen innholdsmessige endringer. 
 
Prosedyre for behandling 
Forslaget til ny vedtekt i FFO inneholder mange strukturelle endringer. Hovedstyret ser 
derfor at det vil være vanskelig å sette det nye forslaget opp mot gjeldende vedtekt 
paragraf for paragraf. FFOs Hovedstyret ber derfor om at FFOs Kongress først gjør vedtak 
om å sette til side den gjeldende vedtekten. Deretter behandler Kongressen forslag til ny 
vedtekt paragraf for paragraf. Avslutningsvis må FFOs Kongress slutte seg til en ny samlet 
vedtekt for FFO med det flertall som vedtektene krever. 
 
 

Ordskifte: Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken. Møtedirigentene redegjorde for prosedyren 
av behandling.  
Følgende tok ordet i saken: 
Det ble først en diskusjon om prosedyren og det ble gjennom denne tilslutning til at 
gjeldende vedtekt ikke settes til side før ny vedtekt har fått tilslutning. 
Liv Sannum, FFO Vestfold,  Arnfinn Sarrilla, FFO Finnmark, Sverre Fuglerud, Norges 
Blindeforbund,  Knut Magne Ellingsen, FFOs leder, Jon Ulriksen,  NOFUS, Knut Magne 
Ellingsen, FFOs leder,  Per Westli, FFO Hedmark, Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund,  
Ingunn Westerheim, NFOI, Knut Magne Ellingsen, FFOs leder, Øistein Winje, FFO 
Akershus, Geir Faarlund, Morbus Addison Forening, Arnfinn Sarrilla, FFO Finnmark , Alf 
Magne Bye, Norges Parkinsonforbund, Knut Vedal, Norsk Immunsviktforening, Sverre 
Fuglerud, Norges Blindeforbund,  Knut Magne Ellingsen, FFOs leder,  Ingunn Westerheim, 
NOFI,  Knut Vedal, Norsk Immunsviktforening, Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund,   
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Innstilling fra redaksjonskomitéen 
 
Forslag nr 1 
Forslagsstiller: Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta, Ingunn Westerheim 
 
Gjelder § 1 - linje nr 3 
 
Endringsforslag: 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisasjon for 
organisasjoner av mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom og deres 
pårørende. FFO er partipolitisk uavhengig. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: 
Støtter forslaget. 
 
Vedtak: Enstemming vedtatt 
 
 
Forslag nr 2 
Forslagsstiller: FFO Vestfold, Liv Sannum 
 
Gjelder: 
§ 1- linje 13 - 27 
§ 1- linje 28 - 34 
§13 - linje 709 - 719  
 
Forslag:  
Linje 13 - 27 - FFOs virksomhetside - utgår 
Linje  28 - 34 - Definisjon av funksjonshemning - utgår 
Linje 709 - 719 - Unge funksjonshemmede - utgår 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: 
Linje 13 – 27  om virksomhetside - Forslaget avvises 
Linje 28 – 34  om definisjon av funksjonshemning - Forslaget avvises 
Linje 709 – 719 – om Unge funksjonshemmede – Forslaget avvises 
 
Vedtak: Enstemming vedtatt 
 
 
Forslag nr 3 
Forslagsstiller: FFO Finnmark, Arnfinn Sarilla 
 
Gjelder § 3 pkt. 3 b) - linje nr 113 
 
Forslag: 
FFO Finnmark ber om at en også kan bruke det samiske navnet i navn og logo. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: 
Støtter forslaget, men ber om at det tas inn under § 3 pkt. 3 a) om navn. 
Det foreslås en ny setning: 
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Fellesorganisasjonens samiske navn er Doaibmavádjegiid Oktasašsearvi 
Vedtak: Enstemming vedtatt 
 
 
Forslag nr 4 
Forslagsstiller: Forbundet tenner og helse, Dag Einar Liland 
 
Gjelder: 
§ 4 A) Stemmerett - pkt. 2 c)  - linje nr 135 
§ 4 B) Stemmerett - pkt. 2 c)  - linje nr 190 
 
Forslag:  
§ 4A) pkt. 2c) linje nr 135 
Tillitsvalgte i FFOs hovedstyre kan ikke være representant for egen organisasjon i FFOs 
Ledermøte, FFOs Kongress og FFOs Representantskap. 
 
§ 4B) pkt.2c) linje nr 190 
Tillitsvalgte i FFO s fylke-/kommune styre kan ikke være representant for egen 
organisasjon i årsmøter og ledermøter. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: 
Redaksjonskomiteen støtter intensjonen i forslaget men foreslår endrede formuleringer:  
 
§ 4A) pkt 2c) linje nr 135 
Et hovedstyremedlem kan ikke være representant for egen organisasjon i FFOs Kongress 
og FFOs Representantskap. 
 
§ 4B) pkt 2c) linje nr 190 
Et styremedlem i fylkes- og kommune-FFO kan ikke være representant for egen 
organisasjon i årsmøter og ledermøter på fylkes- og kommunenivå.  
 
Vedtak: Enstemming vedtatt 
 
 
Forslag nr 5 
Forslagsstiller: Norsk Immunsviktforening, Knut Vedal 
 
Gjelder § 7 - linje nr 382 
 
Forslag: 
Ingen person kan uten opphold ha samme tillitsverv i FFO i mer enn 10 år. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: 
Forslaget avvises. 
 
Forslag nr 6 
Forslagstiller: FFOs hovedstyre, Knut Magne Ellingsen 
 
Gjelder § 7- linje nr 382 og 412 
 
Endringsforslag: 
Ingen person kan uten opphold ha ulike tillitsverv på samme organisasjonsnivåer i mer 
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enn 10 år. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: 
Redaksjonskomiteen støtter intensjonen, men foreslår følgende alternative ordlyd:  
§ 7A) - Ingen person kan uten opphold ha ulike tillitsverv i FFO nasjonalt i mer enn 10 år. 
§ 7B) - Ingen person kan uten opphold ha ulike tillitsverv  i FFO fylke i mer enn 10 år, og i 
FFO kommune i mer enn 10 år.  
 
Vedtak: Enstemming vedtatt 
 
 
Forslag nr 7 
Forslagstiller: FFO Hedmark , Per Westlie 
 
Gjelder § 9A - linje nr 505 
 
Endringsforslag: (annen ordlyd) Linje 505, annen setning endres til: 
Et uavhengig kontrollorgan oppnevnt av FFOs Kongress, gis innsynsrett i alle ledd og 
samarbeidsarenaer på alle nivå i FFO. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: 
Forslaget avvises.  
 
Vedtak: Enstemming vedtatt 
 
 
Forslag nr 8 
Forslagstiller: FFOs Hovedstyre, Knut Magne Ellingsen 
 
Gjelder § 9B)  pkt. 1 - linje 550 
 
Forslag til nytt avsnitt: 
FFO i fylker og kommuner  er egne juridiske enheter og har ansvar for egen økonomi. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: 
Støtter forslaget men foreslår at teksten plasseres under pkt. 4 – FFOs økonomi -  linje 
588  
 
Vedtak: Enstemming vedtatt 
 
 
Forslag nr 9 
Forslagstiller: Forbundet tenner og helse, Dag Einar Liland 
 
Gjelder §10 B) pkt. 2 - linje 624 
 
Forslag: 
Fylkssekretær har møteplikt på Ledermøter og Årsmøter. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: 
Forslaget avvises. 
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Vedtak: Enstemming vedtatt 
Forslag nr 10 
Forslagstiller: Forbundet tenner og helse , Dag Einar Liland 
 
Gjelder vedlegg 2 side 39 - Valgreglement  for valg i FFO 
 
Tilleggsforslag: 
Leder velges for 1 år 
Styrets øvrige medlemmer velges for 2 år 
Varamedlemmer velges for 1 år 
 
Jfr. § 5B) pkt. 4 i) linje 330 side 12. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: 
Forslaget avvises. 
 
Vedtak: Enstemming vedtatt 
 
 

Vedtak: Vedtektene med de endringer som er foretatt ble enstemmig vedtatt. 
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K13-008.01A 
 

FFOs program 2014-2015 

 
Innstilling: 
 

Kongressen godkjenner Hovedstyrets forslag til FFOs Program 2014 – 2015. 

Redegjørelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordskifte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingjerd Haukeland, FFOs Hovedstyre, redegjorde for saken. 
Hovedstyret har ønsket å fornye FFOs Program for perioden 2014 – 2015 for å 
tydeliggjøre det interessepolitiske arbeidet i FFO. Forslaget bygger på erfaringer som ble 
gjort opp mot valgkampen i år. Det er vektlagt at programmet må synliggjøre FFOs 
verdigrunnlag og hvilke krav og forventninger vi har til samfunnsutviklingen i denne 
kongressperioden.  
 
FFOs Program skal være en samlende politisk plattform for organisasjonene som står 
tilsluttet FFO og omtale overordnede og særlig viktige arbeidsområder. Det er lagt arbeid 
i å få frem et overordnet dokument som er retningsgivende for arbeidet i fellesskapet 
uten at det blir for detaljert.  
 
Følgende tok ordet i saken: Sindre Børke, Diabetesforbundet, Dag Einar Liland, Forbundet 
Tenner og Helse, Arnfinn Sarrilla, FFO Finnmark, Harald Kvame Hansen, Landsforbundet 
for Utviklingshemmede og Pårørende,  Mona Enstad, FFOs HS, Sindre Børke, 
Diabetesforbundet,  Øistein Winje, FFO Akershus,  Liv Sannum, FFO Vestfold, Jon Henry 
Johnsen, NOFUS,  Reidun Westergren, Foreningen for Kroniske Smertepasienter, 
Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund, Erik Skarrud, Foreningen for Hjertesyke Barn 
 

Innstilling fra redaksjonskomitéen 
Forslag nr 1, Dag Einar Liland, Tenner og helse. 
Overskrift: Helse 
Forslag: FFO vil/skal arbeide for at det skal innføres egenandeler for behandling 
hos tannlege på samme måte som annen legebehandling. 
 
Redaksjonskomiteens kommentarer/innstilling: 
Redaksjonskomiteen foreslår at Kongressen oversender forslaget til Hovedstyret 
med tanke på å utarbeide et politisk notat om tannhelse der intensjonen i 
forslaget ivaretas. 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Forslag nr 2, Harald M. Kvame Hansen, Landsforbundet for Utviklingshemmede og 
Pårørende 
Forslag: 
a)s. 6, Linje 140-143; segregerte opplegg går ut.  
b)s. 6, Linje 131, får faglig reelt utbytte (tas inn) 
c) s. 6, Linje 167: Å bruke IOP/IODP (individuell opplærings- og deltagelsesplan) 
Overskrift: Utdanning. 
 
Redaksjonskomiteens kommentarer/innstilling: 
Forslag a) Redaksjonskomiteen foreslår å avvise forslaget om å ta ut ordet 
segregering, med den begrunnelse at ordet beskriver dagens situasjon. FFO er 
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imot at elever permanent tas ut av klassesituasjonen uten at det er hjemmel for 
det i opplæringsloven. 
 
Forslag b) Redaksjonskomiteen avviser forslaget om å legge til ordet faglig, med 
den begrunnelse at dagens tekst ivaretar både faglig og sosialt utbytte.  
 
Forslag c) Redaksjonskomiteen foreslår å støtte forslaget om å ta inn IODP i 
teksten, i tillegg til IOP. 
 
Følgende tok ordet i saken: Harald M. Kvame Hansen, Landsforbundet for 
Utviklingshemmede og Pårørende, Magne Skjetne, FFO Sør-Trøndelag 
 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt mot 49 stemmer 

 
Forslag nr 3, Sindre Børke, Diabetesforbundet 
Overskrift: Helse 
Forslag:  Linje 54,Tillegg: Funksjonshemmede og kronisk syke som kulturelt og 
språklig er ukjente med det norske samfunnet møter ekstra utfordringer. 
 
Redaksjonskomiteens kommentarer/innstilling: 
Redaksjonskomiteen foreslår å ta inn setningen i linje 54. 
 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling enstemmig vedtatt 

 
Forslag nr 4, Sindre Børke, Diabetesforbundet 
Overskrift: Helse 
Forslag: Brukermedvirkning på systemnivå er fortsatt under etablering, samtidig 
som systemet er under endring gjennom bl.a Samhandlingsreformen.  
 
Den enkelte bruker av helse- og omsorgstjenester er selv en viktig ressurs. Aktiv 
medvirkning i definisjon og gjennomføring av egen behandling vil virke positivt på 
livskvaliteten. Deltakelsen kan for mange inkludere likemannsopplegg eller 
lærings- og mestringsopplegg, der samspill med andre brukere står sentralt. 
 
Redaksjonskomiteens kommentarer/innstilling: 
Redaksjonskomiteen foreslår å ta inn første del av teksten om brukermedvirkning 
på systemnivå i avsnittet om økt kompetanse og bedre samhandling i 
helsetjenesten, linje 297. 
 
Redaksjonskomiteen foreslår videre at avsnittet om individuell brukermedvirkning 
tas inn under overskriften økt pasientsikkerhet, på slutten av linje 300. 
 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling enstemmig vedtatt 
 
 

Vedtak: FFOs program vedtatt mot 18 stemmer 
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K13-009.01A 
 

Saker fra FFOs medlemsorganisasjoner og  
FFOs hovedstyre 

 
Innstilling: 
 

Legges frem på FFO Kongress 

Redegjørelse: FFOs Kongress ble varsel i brev i mai. Der ble det samtidig varslet at fristen for å fremme 
saker til FFOs Kongress var 23. juli. Fristen var, slik vedtekten krever det, 4 måneder før 
Kongress.  
 
Det er ikke sendt inn saker fra FFOs medlemsorganisasjoner og FFO i fylkene innen 
fristen. 
 
Eventuelle orienteringssaker fra FFO Hovedstyre legges fram på FFOs Kongress 
 

Ordskifte: Liv Arum redegjorde for saken 
Følgende tok ordet i saken: 
Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund, Atle Lunde, FFOs HS 
Geirr Abelsen, Mental Helse 
 

Vedtak: Som innstilt. Tas til orientering 
 

 

K13-010.01A 
 

FFOs medlemskontingent 2014-2015 

 
Innstilling: 
 

Kongressen slutter seg til en økning av FFOs kontingent for årene 2014 – 2015. 
Grunnkontingenten økes med kr 1000,- for gruppe 1 og 2 og med kr 2000,- i gruppe 3, 4, 
5 og 6. Den variable kontingenten økes med kr 0,10 pr medlem. 
 

Redegjørelse: På FFOs Kongress 2007 ble FFOs kontingentsystem endret slik at kontingent til FFO lokalt 
inngår i kontingenten til FFO sentralt. Dette medførte en endring av FFOs kontingent der 
både den variabel kontingenten og grunnkontingenten økte.  
For de to neste periodene har ikke kontingenten økt. 
  
Dersom kontingenten skal økes kan dette gjøres på ulike måter; 
Økt grunnkontingent, økt variabel kontingent eller en kombinasjon av disse. 
Økt grunnkontingent er mest merkbart for de små organisasjonene, og økt variabel 
kontingent er mest merkbart for store. For at det skal bli mest mulig lik belastning vil 
FFOs Hovedstyre foreslår en økning som kombinerer økt grunnkontingent og økt variabel 
kontingent. 
 
Forslaget er slik: 
Grunnkontingent økes med kr 1000,- for gruppe 1 og 2 og med kr 2000 i gruppe 3, 4, 5 og 
6. Den variable kontingenten økes med kr 0,10 pr medlem. 
 
Forslaget gir en slik kontingent: 
Medlemskontingenten til FFO nasjonalt er sammensatt av en grunnkontingent og en 
variabel del avhengig av medlemstall. Den variable delen er på kr 0,70 pr medlem. 
Grunnkontingenten er også avhengig av medlemstall, men her er det en fast kontingent 
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pr kontingent/stemmegruppe. Denne er:  
  
Gruppe 1            0        -     999    medlemmer     kr 5.000,- 
Gruppe 2      1000        -   2499    medlemmer:    kr 6.000,- 
Gruppe 3      2500        -   4999    medlemmer:    kr 8.000,- 
Gruppe 4      5000        -   9999    medlemmer:    kr 10.000,- 
Gruppe 5    10000        - 19999    medlemmer:    kr 12.000,- 
Gruppe 6    20000        -               medlemmer:    kr 14.000,- 
 

Ordskifte: Møtedirigentene redegjorde for saken. 
 Ingen tok ordet i saken 
 

Vedtak: Vedtatt mot 10 stemmer 
 

 
K13-011.01B 
 

 
Valg 

 
Innstilling: 
 

a) Hovedstyre: valgkomitéens innstilling er vedlagt 
b) Revisor: Revisjonsfirmaet Pedersen & Skogholt DA velges til 

 revisor i FFO for kommende 2-årsperiode 
c) Valgkomité: valgkomitéens innstilling er vedlagt 
 

 

Redegjørelse: Møtedirigentene foretok et nytt navneopprop. 
Kongressen er beslutningsdyktig med 44 organisasjoner med 124 stemmer 
Arne Kjetil Hafstad fra valgkomiteen redegjorde for valgkomitéens innstilling. 
Det er FFOs Hovedstyre som innstiller på revisor. 
 
Forslag til nytt Hovedstyre: 
Leder:  Knut Magne Ellingsen, Hørselshemmedes Landsforbund gjenvalg 
1. nestleder: Mona Iren Enstad, Multippel Skleroseforbundet i Norge gjenvalg 
2. nestleder:  Thyra Kirknes, Norsk Dysmeliforening    ny 
         
Styremedl: Geirr Abelsen, Mental Helse    ny 

John Berg-Jensen, Foreningen for Fragilt X-syndrom gjenvalg 
Janne P. Bjørklund, Landsforeningen for hjerte- og  
lungesyke, LHL      gjenvalg 
Sindre Børke, Diabetesforbundet   ny 
Tor Eikeland, ADHD Norge    gjenvalg 
Svein Ove Langeland, Personskadeforbundet  ny 
Atle Lunde, Norges Blindeforbund   gjenvalg 
Merete Nielsen, Norsk Revmatikerforbund  ny 
Rebecca Tvedt Skarberg, Norsk Forening for  
Osteogenesis Imperfecta    gjenvalg  
   

Forslag til ny valgkomité: 
Leder: Arne Ketil Hafstad, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, LHL  
Medlemmer: Arnt Holte, Norges Blindeforbund 
 Ingjerd Haukeland, Afasiforbundet i Norge 
Varamedlem: Eli Døvresødegård Skattebu, Ryggmargsbrokk og 

hydrocephalusforening 
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Ordskifte: Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund tok ordet i saken, foreslo Atle Lunde, Norges 
Blindeforbund som ny 1. nestleder i stedet for Thyra Kirknes 
Knut Vedal, Norsk Immunsviktforening 
Atle Lunde, Norges Blindeforbund, ble fremmet som motkandidat til Thyra Kirknes – Atle 
Lunde, skriftlig valgt. Etter at Lunde fikk flest stemmer som 2. nestleder ble Thyra Kirknes 
ble foreslått som styremedlem 
 
 

Vedtak: Knut Magne Ellingsen enstemmig valgt 
Mona Enstad enstemmig valgt 
Atle Lunde ble valgt til 2. nestleder med 79 stemmer mot 45 til Thyra Kirknes 
 
Resten av hovedstyret ble enstemmig valgt.  
Thyra Kirknes                                                                           ny 
Geirr Abelsen, Mental Helse    ny 
John Berg-Jensen, Foreningen for Fragilt X-syndrom gjenvalg 
Janne P. Bjørklund, Landsforeningen for hjerte- og  
lungesyke, LHL      gjenvalg 
Sindre Børke, Diabetesforbundet   ny 
Tor Eikeland, ADHD Norge    gjenvalg 
Svein Ove Langeland, Personskadeforbundet  ny 
Atle Lunde, Norges Blindeforbund   gjenvalg 
Merete Nielsen, Norsk Revmatikerforbund  ny 
Rebecca Tvedt Skarberg, Norsk Forening for  
Osteogenesis Imperfecta    gjenvalg 
 
Valgkomitéen ble enstemmig valgt: 
Leder: Arne Ketil Hafstad, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, LHL  
Medlemmer: Arnt Holte, Norges Blindeforbund 
 Ingjerd Haukeland, Afasiforbundet i Norge 
Varamedlem: Eli Døvresødegård Skattebu, Ryggmargsbrokk og 

hydrocephalusforening 
 
Revisor Pedersen og Skogholt ble enstemmig valgt  
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Protokollen er gjennomlest og godkjent. 
 
 
Oslo, januar 2014 
 
 
 
 
 
_______________________________   ____________________________ 

Trond Solvang      Annette Drangsholt 
Astma- og allergiforbundet    Autismeforeningen 
 
 


