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                               Protokoll fra styremøte 
 
Dato og klokkeslett: 05.04.2022 KL 16:30. 
 

Sted:   Teams møte. 

Til stede: Elin Mary Sabbasen, Marit Myklevoll, Knut Aasgaard, Ann-Kirsti 
Brustad, Alf Bjørn, Randi Nilsen, Gunnhild Berglen.  

Forfall:                         Målfrid Mikkola 
 
Sekretær:                   Elizaveta Amundsen.  
 
 
Saksliste for oppfølging:  
 
 
Sak 68/22 UNN brukerbank. 
 
Saksopplysninger: Universitetssykehuset i Nord-Norge holder på å utarbeide en egen 
«UNN     

brukerbank» av pasienter/pårørende på tjenestenivå, som ikke 
behøver å være medlemmer av ulike funksjonshemmedes 
organisasjoner samt får honorering for sitt arbeid. Målet til UNN er 
å forbedre brukermedvirkningen på tjenestenivå ved UNN. 
 «FFO jobber for å fremme representativ brukermedvirkning. Det betyr 
at de skal kunne representere flere enn seg selv og egen erfaring. 
Organisasjonene skaper fellesskap som velger hvem som representerer 
funksjonshemmede og kronisk syke». 
Fylkessekretær, sammen med generalsekretær i FFO deltar på et 
møte med UNN i forbindelse med denne saken 5 april. 

 
Vedtak: FFO Troms og Finnmark fortsetter å jobbe med saken sammen med FFO sentralt 
og oppfølging av saken fortsettes på neste styremøte.  
 
 
Sak 71/22 Brukermedvirkning Helsepartner Rehabilitering AS avdelinger i 
Alta og Skibotn/ Helsepartner Rehabilitering. 
 
Saksopplysninger:  

På forrige styremøte ble det kjent at Helsepartner Rehabilitering 
planla å slå sammen brukerutvalgsmøtene og 
kvalitetsutvalgsmøtene til et felles møtefora, hvor 
brukerrepresentantene kom til å delta på to møter i året.  
De vil sende ut invitasjon til FFO Troms og Finnmark for å foreslå BR. 
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Så kom det innspill fra ett varamedlem: 
 
«Det er kjent at Skibotn Helse og Rehabilitering (SHR) var godkjent av 
HELFO gjennom ordningen «Fritt Behandlingsvalg innen psykisk 
helse». 
FFO Troms og Finnmark ber for oppdatert informasjon om tilbudet 
status 22». 
 
Svaret er: 
Daværende Skibotn Helse og rehabilitering (SHR) fikk godkjenning, 
men gjennomførte aldri siste del av godkjenningen når denne kom. 
SHR fusjonerte 20.01.22 sammen med Opptreningssenteret i 
Finnmark som nå heter Helsepartner Rehabilitering (HPR). Det er 
bestemt at HPR Skibotn (SHR) ikke skal levere dette tilbudet, og vi 
har sendt «oppsigelse» for dette tilbudet.  
 

 
Vedtak: Saken ble tatt til etterretning. 
 
 
Sak 85/22 Gjennomgang av ordninger i Stiftelsen Dam med Hanne Witsø. 
 
Vedtak: Gunnhild Berglen utarbeider søknad til Dam Express.  Det skal søkes midler 
til samme prosjekt FFO Troms og Finnmark fikk avslag fra Bufdir. 
 
Sak 86/22 Årsmøteuttalelse til Helse Nord RHF. 
 
Vedtak: Tredje avsnitt tas vek. Elizaveta dobbeltsjekker om det var satt «Max beløp» til 
søknader i de andre Regionale Helseforetakene. Arsmøteuttalelsen legges frem på 
årsmøte 26 april.  
 
 
Saksliste for behandling:  
 
 
Sak 88/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
 
 
Sak 89/22 Godkjenning av styremøteprotokoll 21.03.2022 
 
 
Vedtak: Protokoll godkjent.  
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Sak 90/22 Gjennomgang av postlista 
 
 
Saksopplysninger: 

13.03.2022   Innkalling til møte i NAV Troms og Finnmarks brukerutvalg 31.03.22.  

                          (Elin Mary deltok) 

22.03.2022 INVITASJON – DIALOGMØTE REGIONAL TRANSPORTPLAN TROMS 2022-33 

På vegne av Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen, inviterer vi til dialogmøte 
omkring ny regional transportplan for Troms 2022-33. 
 
Vi vedlegger vårt program for møtet. Eksempler på innspill; 
 Strukturelle eller konkrete problemstillinger i deres region 
 Satsinger/endringer i næringsliv eller samfunn som kan påvirke utviklingstrekk eller 

prognoser 
 Innspill på konkrete prosjekter, tiltak og/eller løsninger 
 Prioriteringskriterier for bruken av de ressursene vi rår over: Hva mener dere er viktigst 

her? Er det; 
o Tilrettelegging for næringsutvikling og næringstransport? 
o Utvikling og sammenkobling av bo- og arbeidsmarkedsregioner? 
o Samfunnssikkerhet og trygge lokalsamfunn? 
o Bærekraft, det grønne skiftet og omstilling til lavutslippssamfunnet? 
o Pris eller frekvens på transporttilbud? 
o Eller er det (ÅDT) årsdøgntrafikk som alene bør være definerende? 

 
Legg merke til at det arrangeres 4 regionale dialogmøter, så dersom dere ikke har anledning til å 

delta på møtet i Tromsø, så er følgende mulighet også tilstede: 
Hålogalandsregionen: Tjeldsundbrua hotell -  Fredag 8. april 2022, kl  10:30-15:30 
Marit Myklevoll og Randi ønsker å delta. 

24.03.2022 Konferanse: Fremtidens møteplasser i NAV 8.april kl 9-12. 

23.02.2022 Tromsø lufthavn - info til FFO om ny planløsning for reisende og 
ankommende passasjerer. 
Agenda: 
- Info om ny planløsning 
- Avreisende passasjerer – veien gjennom terminalen via innsjekk og 
sikkerhetskontroll 
- Ankommende passasjerer – veien fra fly, via toll og baggasjeutlevering til ventende 
transport (privat, taxi og buss) 
Gunnhild Berglen deltok og skrev møtereferat.  
 
23.03.2022 En epost videresendt fra Elin Mari, styreleder. På vegne av Minotenk - 
minoritetspolitisk tenketank, ønsker jeg å invitere deg/dere til å delta på innspillsmøte 
om rasisme og diskriminering på Clarion Hotel the Edge tirsdag 12.april kl 17.00.  

29.03.2022 Referat fra årsmøtet i FFO Midt-Troms: Laget fortsetter sitt virke.  
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Vedtak:  

 Styremedlemmer som deltar på møter/konferanser, bør rapportere kort om de 
viktigste punktene som var tatt opp.  

 Ingen fra FFO Troms og Finnmark hadde anledning til å delta på innspillsmøte om 
rasisme og diskriminering.   

 
 
Sak 91/22 Økonomi 

A. Balanse pr.05.04.2022 
Saksopplysninger: Sekretær opplyste styret om tilgjengelige midler på driftskonto per      
                                        5.april 2022: kr. 8.943. Det er ikke nok midler til å utføre  
                                        betalinger av fakturaer som står på vent. 

B. Svar på søknad om tilskudd fra Helse Nord RHF. 
Saksopplysninger: Helse Nord RHF innvilget kr: 300.000 i 2022. Beløpet var ikke  

konkretisert om dette var driftsmidler eller aktivitetsmidler. 
Sekretær og styreleder hadde forsøkt å ringe til Jon Tomas Finnsson, 
avdelingsdirektør, samt hadde skrevet en epost uten å få svar.  Styret 
besluttet per epost å klage på søknadssvar til Helse Nord RHF og 
klagen var sendt omgående.  

 
Vedtak: Sekretær ber om utsettelse av forfallsdato på alle innkomne fakturaer inntil    
                 tilskuddet blir overført til FFOs driftskonto. 
 
 
  
Sak 92/22 Handlingsplan og Aktivitetsplan FFO Troms og Finnmark        
                        2022 
 
Vedlegg: Handlingsplan og Aktivitetsplan FFO Troms og Finnmark 2022 
 
Vedtak: Endringer i vedtekter etter FFOs kongress i november 2021:     

Godkjenning av arbeidsprogram for kommende periode er endret til «Vedta 
konkretisert arbeidsprogram for kommende periode». 
Gunnhild Berglen sender konkretisert arbeidsprogram som skal legges frem på 
årsmøte. Eventuelle endringer vil bli behandlet på årsmøte.  

 
 
 

Sak 93/22 Møte med Bjørn Inge Mo og Roald Værnes. 
 

Saksopplysninger: På forrige styremøte besluttet styret å sende e-post til Bjørn Inge Mo 
og Roald Værnes og å be de om et møte.  
Sekretær ønsker flere opplysninger for å kunne følge saken videre.   
 
Vedtak: Elin Mary, Marit Myklevoll og Alf Bjørn utformer epost og gjør den klar til 

sending. 
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Sak 94/22 Innkommet sak fra ADHD Finnmark (Fylkeslag). 
Vedlegg: 4h tilskudd 

 
Saksopplysninger: Tilskudd til frivillige organisasjoner fra Troms og Finnmark  

         Fylkeskommune. 
 
Merete Holm, Fylkesleder ADHD Finnmark kontaktet FFO Troms og Finnmark for å gjøre 
paraplyorganisasjon oppmerksom på fylkespolitikernes avgjørelse om at frivillige lag og 
organisasjoner i Finnmark ikke får tildelt tilskudd, kun de i Troms. Dette er høyst urimelig 
og viser til en artikkel fra Finnmarken av 16.2.2022 som er vedlagt.  Denne artikkelens 
innhold gjelder også oss som frivillig brukerorganisasjon.  
Merete opplyser: «Jeg fant dette ut nå da jeg etterspurte søknadskjema og informasjon 
om brukertilskuddet fra fylkeskommunen og fikk følgende svar fra rådgiver Anne Turid 
Garshol i TFFK: "Jeg må dessverre meddele at tilskuddsordningen til frivillige 
organisasjoner i Finnmark er avviklet på grunn av kutt i budsjettet. Dette ble vedtatt i 
Fylkestinget i desember 2021". 

«Dette kan dere lese mer om i vedlagt artikkel der også Helge Ovanger i 
Nasjonalforeningen for folkehelse i Finnmark uttaler seg. Dette er en alvorlig trist sak 
for frivilligheten i Finnmark, som jeg håper FFO Troms og Finnmark vil ta tak i for 
frivilligheten i vårt gamle Finnmark. Vårt fylkeslag har som frivillig organisasjon med tre 
lokallag alltid mottatt tilskudd på 20 000 årlig som blant annet benyttes til å kunne 
drifte fylkeslaget her i Finnmark».  

Vedtak: FFO Troms og Finnmark kjenner ikke til hvordan fordelinger til brukerorganisasjoner 
er i dag grunnen sammenslåingen Troms og Finnmark til ett fylke. FFO Troms og Finnmark 
må derfor undersøke saken nærmere. 

 

Sak 95/22 Innkommet årsmøtesak fra NAAF Nord 
 
Saksopplysninger: NAAF Region Nord ønsker at sak om flere lærings- og mestringskurs 

settes opp som sak til årsmøtet til FFO Troms og Finnmark. Vet ikke om 
det bør være en egen sak eller om det kan komme med under 
konkretisering av arbeidsprogrammet. Ønsker dere at vi skal skrive 
mer om bakgrunnen for hvorfor vi ønsker denne saken diskutert under 
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 
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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: Sammen med Norges Astma og Allergiforbund, Region Nord skal FFO Troms og 

Finnmark derfor jobbe for et styrket lærings- og mestringstilbud i kommunene og 
helseforetakene, og for at fagområdet inngår i de nye Helsefellesskapene.   

 
 
Sak 96/22 Svar på uttalelsen om ØNH-legesituasjon i Finnmark. 
 
Vedlegg: Svar fra Finnmarkssykehuset. 
 
Saksopplysninger: Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF har nå besluttet å gå sammen 

for å øke kapasiteten til to ØNH-spesialister ved klinikk Alta. 
 
Vedtak: Saken ble tatt til etterretning.  
 

 
Sak 97/22 Kontorlokale FFO Troms og Finnmark. 
 
Saksopplysninger: FFO Troms og Finnmark bytter kontorlokale fra og med 1 mai 2022 

grunnen dårlig økonomi. Den nye adressa blir Markedsgata 3, 9510 
Alta. 

 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak 98/22 Neste styremøte. 
 
Vedtak: De neste styremøtene foreslås tirsdag 10 mai, kl:16.30 og tirsdag 7 juni 16.30. 
Møtene blir digitale med varighet på maksimum 2 timer med to korte pauser.  
 
 
Møte avsluttet: kl.18.25.  
 
 


