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Leder ved Bjørn Greve 

FFO Bergen har hatt en travel sommer så langt. Vi har mottatt en rekke henvendelser, blant annet fra 

våre medlemsorganisasjoner, som omhandler ulike utfordringer knyttet til Korona-situasjonen i Bergen. 

Mennesker med funksjonsnedsettelse har vært ekstra sårbare i en krevende tid som vi nå har vært i 

gjennom, og til dels fortsatt er i, og det er viktig å sette søkelyset på utfordringene som har meldt seg i 

denne perioden. Vi har sendt sakene som vi har mottatt videre til Bergen kommune for å få avklart de 

ulike utfordringene med kommunen.  

 

Årsmøte 

FFO Bergen avholdt årsmøte den 11. juni. Vi takker for fine tilbakemeldinger og innspill.  Som det ble 

sagt på årsmøtet så bygger vi stein for stein i FFO Bergen. Vi er opptatt av å passe på at Bergen kommune 

ivaretar mennesker med funksjonsnedsettelse på en god og trygg måte, og vi vil fortsette arbeidet med å 

fremme saker som er av våre medlemmers interesse. Under følger en oversikt over det nye styret: 

 

• Leder: Bjørn Greve (CP-foreningen Bergen og Vestland)  

• Nestleder: Kristin Kvalsnes (Bergen Revmatikerforening) 

• Styremedlem: Anette Jensen (Mental Helse Bergen) 

• Styremedlem: Tharsicah Pararajasingham (Diabetesforbundet Bergen) 

• Styremedlem: Kristoffer Solfjell-Solø (MS foreningen Bergen) 

• Vara: Christine Lingjærde (LPP Bergen) 

• Vara: Helge Liland (Diabetesforbundet Bergen) 
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Kommunalt råd 

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse har nå tatt sommerferie. Neste møte i rådet er 

20.08.20. De av våre medlemsorganisasjoner som har saker dere ønsker vi skal ta opp, fint om dere 

melder dette til Bjørn Greve (Bjorn.Greve@nav.no) eller FFO Bergen sin konsulent på kontoret 

(ffo.bergen@outlook.com). 

  

Bergen kommune   

Det skjer mye i Bergen kommune som har stor betydning for våre medlemsorganisasjoner på kort og 

lang sikt. FFO Bergen skal, så langt det lar seg gjøre, løse de enkelte sakene på en god måte. Vi vil 

anbefale dere å abonnere på nyhetsbrev fra Bergen kommune for å få et innblikk i det som skjer i 

kommunen vår. 

 

FFOs spørreundersøkelse 

FFO ønsker å kartlegge konsekvensene av koronautbruddet for 

kronisk syke og personer med funksjonsnedsettelse, samt deres 

pårørende. For å få et best mulig bilde av hvilke konsekvenser 

våre grupper opplever, har FFO sendt ut en 

kartleggingsundersøkelse. Undersøkelsen vil være et svært 

viktig underlag for FFO sitt videre arbeid og dialog med 

myndigheter og politikere. Undersøkelsen er anonym, og 

tilgjengelig for synshemmede. Svarfrist er 30. juni. 

Trykk her for å svare på undersøkelsen.  

 

Utlån av aktivitetshjelpemidler 

Ulike aktører i idrettscampus Bergen ønsker å kartlegge behovet for utlån av aktivitetshjelpemidler for 

personer med funksjonsnedsettelse i Bergen. BUA er en sentral som låner ut sport- og fritidsutstyr helt 

gratis for en kort periode, og kanskje det også er aktuelt å ha noen tilrettelagte hjelpemidler der? 

Tilbakemelding vedrørende dette ønskes fra de ulike interesseorganisasjoner, og link til undersøkelsen 

finner dere her. 

 

 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/presserom/nyhetsbrev
https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=884281X226824130X63977
https://www.bua.io/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97ZmhDEG3Ft6BPgtGW9b_a7J1UOUtNRFVWSVFBTDNCNTlOVlNDV0NIWkJUNi4u
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Rettighetssenteret 

FFOs rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer 

med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom. Jurister ved rettighetssenteret besvarer henvendelser 

vedrørende velferdsrettigheter og diskriminering. Personer med funksjonsnedsettelse og kronisk 

sykdom, samt pårørende og andre kan ta kontakt med rettighetssenteret via telefon eller epost ved 

spørsmål. Mer informasjon om FFOs rettighetssenter finner dere her. 

 

Åpen dag og parasamling på Sartor 

Norges Skytterforbund inviterer sammen med Sartor Sportsskytterlag alle i bergensområdet til å prøve 

«paraskyting». Åpen dag for paraskyting og parasamling vil finne sted henholdsvis 10. og 11. oktober. 

Begge arrangementene er åpne for bevegelses-, syns- og hørselshemmede. Besøk Norges Skytterforbund 

sin hjemmeside her for mer informasjon samt påmelding.  

  

Facebook 

På FFO Bergen sin facebookside kan man finne aktuell og oppdatert informasjon vedrørende det arbeidet 

som gjøres i regi av FFO Bergen, samt lenker til nyttig informasjon for våre medlemmer.   

Besøk oss på vår facebookside her. 

 

 

 

 

 

Ha en strålende sommer! 

 

 

Vennlig hilsen 

FFO Bergen 

Bjørn Greve, sign.  

Leder 

 

 

Husk at 

 

- dere kan gi innspill til saker 

som FFO burde jobbe med 

på vår epost: 

  ffo.bergen@outlook.com 

 

- dere kan følge FFO Bergen 

på Facebook for oppdatert 

informasjon om oss. 

https://www.ffo.no/rettighetssenteret/
https://www.skyting.no/2020/06/22/apen-dag-og-parasamling-pa-sartor/
https://www.facebook.com/ffobergen/
mailto:ffo.bergen@outlook.com

