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Saksliste: 
 

Åpning av fylkesårsmøtet: 
 

Møtet ble åpnet ved at FFOs nestleder Marit Myklevoll ønsket delegater og 
observatører velkommen. 

 
a) Konstituering: 

Elizaveta gjennomførte navneopprop ut ifra påmeldte delegater. 
Det var 8 organisasjoner til stedet med til sammen 18 stemmer. I tillegg var det 11 
personer uten stemmerett samt 3 observatører.  
 
1. Godkjenning av beslutningsdyktighet: 

 
Vedtak: Den foreslåtte beslutningsdyktighet godkjent. 
 

2. Godkjenning av innkalling: 
 

Marit Myklevoll orienterer forsamlingen om at utsendelser av årsmøtepapirer 
var gjort i henhold til vedtektene.  
 
Vedtak: Den utsendte innkalling godkjent. 

 
3. Godkjenning av saksliste: 
 

Vedtak: Den utsendte saksliste godkjent. 
 
 

4. Valg av møtefunksjonærer: 
 

4.1 møteleder 
 
Forslag: Pål Heffer 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 
 
4.2 sekretærer 
 
Forslag: Elizaveta Amundsen 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 
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4.3 protokollunderskrivere (to stk.) 
 
Forslag: Christian Augensen, HLF Troms og Finnmark og Anne-Kari Isaksen, 
NAAF Region Nord. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 

 
4.4 tellekorps 
 
Forslag: Hanne Witsø, Elizaveta Amundsen. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 

 
b) Godkjenning av FFOs årsberetning for siste kalenderår: 

 
Årsmeldingen var utsendt på forhånd og ble gjennomgått ved at man stoppet ved hver side 
og ba om merknader. 

- Det kom flere merknader om feil medlemsorganisasjon som de ulike 
brukerrepresentantene tilhørte, samt noen manglende navn. 

- Det ønskes at alle medlemsorganisasjonenes navn skrives fullt ut. 
- Det ble kommentert at kandidater til råd for personer med nedsatt funksjonsevne i 

kommuner blir oppnevnt av organisasjoner, ikke FFO.  
- Årsmøtedeltakere ble opplyst om at det var lite aktivitet i Helsepartner Rehabilitering 

Alta/Skibotn og siste møte var - i november 2020.  
 

Vedtak: Årsmelding for 2021 enstemmig godkjent med ovennevnte merknader.                        
 

c) Godkjenning av FFO’ s årsregnskap med revisorens beretning for siste 
kalenderår 

 
Økonomiansvarlig Gunnhild Berglen gjennomgikk årsregnskapet 2021. Det ble foreslått å be 
regnskapsføreren til å spesifisere post «Annen driftskostnad» i en note til fremtidige 
årsregnskap. 
 
Møteleder gjennomgikk revisors beretning. Ingen kommentarer er kommet. 
 
Vedtak: Årsregnskap for 2021 med revisorens beretning enstemmig godkjent.                            
 
 

d) Vedta konkretisert arbeidsprogram for kommende periode 
 
Møteleder gjennomgikk arbeidsprogram for FFO Troms og Finnmark for 2022-2023. 
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Vedtak: Den foreslåtte arbeidsprogram for 2022-2023 ble enstemmig godkjent med 
følgende innspill som styret følger opp videre:   

- Det forventes større engasjement i interessepolitiske saker av FFO Troms og 
Finnmark. 

- FFO Troms og Finnmark må legge til rette til et tettere samarbeid med alle sine fire 
lokallag samt medlemsorganisasjoner i framtiden. 

 
                       

e) Vedta budsjett for inneværende år, inkludert fastsettingen av eventuelt 
honorar og godtgjørelse til FFOs tillitsvalgte 

 
Budsjettet for 2022 ble presentert av økonomiansvarlig Gunnhild Berglen. Styrets forslag for 
honorar til FFOs tillitsvalgte: Leder kr. 20 000; Nestleder kr. 10 000; Styremedlemmer 
kr.1000 per møte; Varamedlemmer 1 000 per møte.  
 
Det kom et forslag fra Norges Astma og Allergiforbund på styrehonorar: 

-  Leder - kr.10.000;  
-  Styreleder – kr. 4.000; 
-  andre styremedlemmer samt varamedlemmer – kr.500/møte. 

Styrets forslag til styrehonorar var nedstemt (3 stemmer) og forslag fra Norges Astma og 
Allergiforbundet ble vedtatt med et klart flertall stemmer.  
En anmodning til styret å se på budsjettet slik at det budsjetteres med et overskudd på 
minimum kr 50.000 som er årlig avdrag på gjeld. 
 
Vedtak: Budsjettet 2022 med de korreksjonene rundt styrehonorar er vedtatt. 
 

f) Saker fra medlemsorganisasjonene og styret 
 
Sak f.1 Fra NAAF Region Nord 

NAAF Region Nord ønsker at sak om flere lærings- og mestringskurs settes opp som sak 
til årsmøtet til FFO Troms og Finnmark. I FFO’s program for 2022-2023 står det bl.a. at 
det er utarbeidet en rapport om lærings- og mestringstilbudet i kommunene. 
Rapporten påviser store variasjoner i tilgjengelighet, organisering og innhold, både i 
kommuner og helseforetak. Det varierer hvem som får tilbud, og det er risiko for at de 
minst ressurssterke gruppene ikke fanges opp i spesialisthelsetjenesten. Læring og 
mestring er heller ikke tilstrekkelig integrert i pasientforløp. Kravene til dokumentasjon 
er svak, og arbeidet har svak lederforankring. Det kan tyde på at oppgavene innen 
læring og mestring ikke på samme måte som andre lovpålagte oppgaver. Rapporten 
viser at det er behov tydeligere tiltak fra myndighetens side for å sikre at læring og 
mestringstilbud til pasientgrupper som trenger det. FFO vil derfor jobbe for et styrket 
lærings- og mestringstilbud i kommunene og helseforetakene, og for at fagområdet 
inngår i de nye Helsefellesskapene.   

 
Vedtak: I samarbeid med alle medlemsorganisasjoner skal FFO Troms og Finnmark jobbe for 
et styrket lærings- og mestringstilbud i kommunene og helseforetakene, og for at 
fagområdet inngår i de nye Helsefellesskapene.   
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Sak f.2 Fra Styret. Årsmøteuttalelse om tilskudd fra Helse Nord RHF.  

Årsmøtet er kjent med at Helse Nord RHF har tildelt FFO Troms og Finnmark kun 
kr.300.000,- for 2022. 
Årsmøtet vil vise til at i 2019 ble FFO Finnmark tildelt kr.340.000,- og FFO Troms 
kr.368.293,-, dvs. totalt kr. 708.293. I 2020 ble FFO Troms og FFO Finnmark slått 
sammen til FFO Troms og Finnmark, og det sammenslåtte fylkeslaget mottok da et 
tilskudd fra Helse Nord RHF på Kr. 500.000, -. I 2021 ble så tilskuddet redusert til 
kr.400.000,-. 
Slik årsmøtet ser det, vil årets tilskudd tvinge FFO Troms og Finnmark til et kraftig 
redusert aktivitetsnivå i 2022. Det vil nærmest være umulig både å kurse og følge opp 
brukerrepresentanter på en tilfredsstillende måte samt holde god kontakt med 
fylkeslagets mer enn 50 medlemsorganisasjoner. 
 
Årsmøtet er også kjent med at fylkes FFOer i alle andre deler av landet får mye mer i 
tilskudd fra sine regionale helseforetak enn det FFO Troms og Finnmark mottar fra 
Helse Nord RHF. 
Så vidt årsmøtet kjenner til, er det heller ikke noen andre regionale helseforetak som 
opererer med et maksimum søknadsbeløp. 
 
Årsmøtet vil også understreke at i svaret på søknaden om tilskudd for 2022 fra Helse 
Nord RHF går det ikke klart fram hva tilskuddet er gitt til. Er tilskuddet et rent 
driftstilskudd som gis til paraplyorganisasjoner, og som det ikke må rapporteres på til 
Helse Nord RHF, eller skal tilskuddet også dekke aktivitetskostnader.  
 
Årsmøtet vil likeledes påpeke viktigheten av forutsigbarhet. Det årlige tilskuddet fra 
Helse Nord RHF må ligge på omtrent samme nivå fra år til år, og slik årsmøtet ser det, 
må framtidige tilskudd til FFO Troms og Finnmark ligge på det dobbelte av årets 
tilskudd, dvs. på omkring kr.600.000,-. Da vil FFO Troms og Finnmark som 
paraplyorganisasjon kunne driftes og fungere på en tilfredsstillende måte. 
Siden det hvert år søkes om mye mer midler enn det finnes i "totalpotten", vil årsmøtet 
i FFO Troms og Finnmark også be Helse Nord RHF om en betraktelig økning av 
«totalpotten» allerede fra 2023.  
 

 
 
Forslag til vedtak: Fremlagte årsmøteuttalelse vedtas. 
 
 
Vedtak: Årsmøteuttalelsen enstemmig vedtatt.   
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g) Valg av styre 
 
Nina Danielsen la fram valgkomiteens forslag til styret for 2022 som følger:   
  
Valgkomiteens innstilling: 

1. Leder:                Elin Mary Sabbasen, Norges Astma og Allergi forbund Region Nord; 
                                        4 år i styret (2018), fra Tana. 
 

2. Nestleder:         Marit Myklevoll, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke.  
                                         5 år i styret (2017), fra Tovik. 
 

3. Styremedlem:   Knut Aasgaard, Parkinsonforbundet.  
                          2 år i styret (2020), fra Bardu. 

 
4. Styremedlem:   Målfrid Mikkola, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke.                                           

                            2 år i styret (2020), fra Kirkenes. 
 

5. Styremedlem:   Randi Nilsen, Norsk Revmatikerforbund. 
                                         1 år som andre vara i styret (2021), fra Harstad. 
                                                              

1. Varamedlem:    Bjarne Hammervoll, Hørselshemmedes Landsforbund. 
                            0 år i styret, fra Rypefjord.      
 

2. Varamedlem:   Ann-Kirsti Brustad, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse. 
                          1 år som første vara i styret (2021), fra Harstad.                      
 
Følgende personer er ikke på valg:  
Styremedlem:  Gunnhild Berglen, Autismeforeningen.  
                                       2 år i styret (2020), fra Svanvik. 
 
Styremedlem:             Alf Bjørn, Hørselshemmedes Landsforbund, 
                                       10 år i styret (2021), fra Talvik. 
 
Følgende personer avsluttet sitt verv: 
Styremedlem:  Synne Sandtrøen fra  Norges Blindeforbundet sa opp sitt verv i 
november 2021.                     

 
Valg: 

Leder:     Elin Mary Sabbasen (1 år) 
 
 Vedtak: Elin Mary Sabbasen valgt ved akklamasjon. 
                                                                                         
Nestleder:           Marit Myklevoll       (2 år) 
 
Vedtak: Marit Myklevoll valgt ved akklamasjon. 
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Styremedlem:    Knut Aasgaard ( 2 år)                                   
Styremedlem:    Målfrid Mikkola ( 2 år) 
Styremedlem:    Randi Nilsen              ( 2 år)      
                          
Vedtak: Knut Aasgaard, Målfrid Mikkola og Randi Nilsen valgt ved akklamasjon.  
 
1.Varamedlem:  Bjarne Hammervoll (1 år)                                 
2.Varamedlem:   Ann-Kirsti Brustad  (1 år)   

 
             Vedtak: Bjarne Hammervoll og Ann-Kirsti Brustad valgt ved akklamasjon. 
 
 
 
 

h) Valg av revisor 
 

 
Forslag til vedtak: Valgkomiteen foreslår gjenvalg på «Enter Revisjon» som revisor i 2022. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent.  
 
 

i) Valg av valgkomité 
 
Valgkomiteen hadde ingen forslag på varamedlem.  
 

 Valgkomiteens innstilling: 
 
Leder:                            Nina Danielsen, Norges Astma og Allergiforbund Region Nord. (1år) 
Medlem:  Gro Johansen, Norges Astma og Allergiforbund Region Nord. (2 år) 
Medlem:  Olav Sara Nikkinen, Hørselshemmedes Landsforbund. (2år) 
                         
Vara:   - 
 
Det er ikke kommet noen forslag på varamedlem i valgkomité. 
 
Valg: 

Leder:                Nina Danielsen  (1 år) 
 

Vedtak: Nina Danielsen valgt ved akklamasjon. 
 
Medlem:  Gro Johansen  (2 år)                                            
Medlem:  Olav Sara Nikkinen (2år)             
                          

Vedtak: Gro Johansen og Olav Sara Nikkinen valgt ved akklamasjon. 
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Avslutning 
 
Marit Myklevoll takker alle for møte samt for innkommet gode forslag og innspill. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20.10. 
 
Teams, 26. april 2022 
 
 
 
 
___________________________ 
Elizaveta Amundsen 
Referent 
 
 
 
 
 
___________________________                                             ___________________________ 
Christian  Augensen       Anne-Kari Isaksen  
Protokollunderskriver                                                                 Protokollunderskriver 
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