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                               Protokoll fra styremøte 
 
Dato og klokkeslett: 15.09.2022 Kl. 15:00. 
 

Sted:   Teams møte. 

Til stede: Alf Bjørn, Randi Nilsen, Målfrid Mikkola, Knut Aasgaard, Gunnhild 
Berglen (delvis på telefon).  

 
Forfall:                         Elin Mary Sabbasen, Marit Myklevoll, Ann-Kirsti Brustad, Bjarne 

Hammervoll.  
 
Sekretær:                   Elizaveta Amundsen.  
 
 
Oppfølging:  
 
Sak 116/22 Møte med Sametinget om tilskuddsmidler til prosjektet 
«Unge samiske brukermedvirkere». 
 
Saksopplysninger: Sekretær har oppdatert styret om møtet med Sametinget. Søknad 
om prosjektmidler utarbeides og sendes så straks er den ferdig skrevet.  
 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering. 
 
 
Sak 127/22 Valgkampmøte-23 med paneldebatter i Alta.  
 
Saksopplysninger: Sekretær og Alf hadde en dialog om planleggingen av arrangementet. 
Neste kommune- og fylkestingsvalget-2023 er ca. 11 september. Et relevant tidspunkt for 
valgkampmøte kan være slutten av august/begynnelsen av september 2023. Politiske 
partier, våre medlemsorganisasjoner skal inviteres. Der er også hensiktsmessig å invitere 
SAFO med sine medlemsorganisasjoner. Aktuell paneldebattleder kan være Rolf Edmund 
Lund, redaktør i Alta posten. 
 
Innkommet forslag fra Alf: i tillegg å arrangere liknende møter i flere plasser i Troms og 
Finnmarks fylke, for eksempel i Tromsø, Harstad, Kirkenes. Dette vil avhenge av FFO 
Troms og Finnmark sin økonomiske situasjon.  
Elizaveta fortsetter å jobbe med saken etter nytt år. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
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Sak 128/22 Møte med fylkesrådsleder og fylkesråd for økonomi og 
kultur 
 
Saksopplysninger: FFO Troms og Finnmark ba (16.08.2022) om et nytt forslag på 
møtetidspunkt. E-posten ble ikke besvart.   
Forslag til vedtak: Sekretær kontakter Troms og Finnmark fylkeskommune på nytt og 
antyder på et nytt møtetidspunkt i midten av oktober/begynnelsen av november 2022.  
Forslag fra Randi om å sende et forslag til en sak til lederen i fylkeskommunalt råd.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Behandlet saker: 
 
 
Sak 130/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
Under eventuelt kom et sak 137/22 fra sekretær: Opplæringskurs for 
brukerrepresentanter.  
 
Sak 131/22 Godkjenning av styremøteprotokoll 11.08.2022 
 
Vedlegg: Protokoll fra styremøte. 
 
Vedtak: Protokoll godkjent. 
 
Sak 132/22 Gjennomgang av postlista.  
 
Saksopplysninger:  

15.08.2022 Funkis i Nord: Funkis øker opplæringstilskuddet til 200 kr fra 12. august! 
15.08.2022 Funkis i Nord: Kurs i valgkomite arbeid og organisasjonskurs i Tromsø 14-
16 oktober. Gro Johansen, medlem i valgkomite FFO Troms og Finnmark deltar. 

15.08.2022 Cecilie Henriksen | rådgiver 
Helse Nord RHF | Administrasjon- og stabsavdelingen Invitasjon og påmelding til Regional brukerkonferanse 2022. 

21. og 22. september i Tromsø. Elin Mary Sabbasen er meldt på. 

25.08.2022 Helse Nord RHF inviterte til et ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF 2. september 2022. Gunnhild Berglen oppdaterer styret.  

 
29.08.2022 Guri Moen Lajord, Interkommunal samhandlingssjef 

Helsefellesskapet Troms og Ofoten drifter mange utvalg og det avholdes svært mange 
møter i løpet av året. Vi har derfor besluttet at alt av godkjente møtereferater, sakspapirer 
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m.m. gjøres tilgjengelig for alle på vår hjemmeside. (Det er kun faste utvalgsmedlemmer 
og varamedlemmer som får tilsendt dokumenter på e-post.) 
På www.helsefellesskapet.no vil dere kunne finne møtereferater fra alle våre utvalg. Der 
ser dere også møtedatoer for de ulike utvalgene. Referatene publiseres fortløpende så 
snart de er godkjent, vanligvis rundt 7-10 dager etter møtedato. 
 
Vi håper det er greit for dere å innhente referat på denne måten. Fordelen ved å benytte 
hjemmesiden er at dere kan lese selve saksframleggene. Referatene er mer i form av en 
vedtaksprotokoll og sier svært lite om innholdet i sakene. 
 
31.08.2022 Christianne Gutteberg. Prosjektleder for «Barn som pårørende» i Tromsø 
kommune. I den forbindelse er det ønskelig å få innspill fra brukerorganisasjoner. Det slik at 
kommune kan med seg de erfaringer og kunnskap som brukerorganisasjonene besitter knyttet 
til behovene til mindreårige barn av pårørende og hvordan sikre de god nok oppfølging. Samt 
eventuelle innspill til kommunes oppfølging av helsepersonelloven §§ 10 a og 10 b.   
 
Litt om prosjektet; 
Hovedmål med prosjektet er at barn og unge som pårørende og etterlatte, til foreldre eller 
søsken, får ivaretatt sine behov for informasjon og nødvendig oppfølging.  
 
Fokset vil i første omgang være å utrede om: 
1. kommune har systemer for å få oversikt over barns som pårørende sitt behov.  
a. Kommune har systemer og rutiner for å identifisere og kartlegge barn som pårørende, og 
deres behov for oppfølging.  
 
2. det er behov for særskilte tiltak og oppfølgingstilbud til barn som pårørende i kommune. 
 
31.08.2022 Protokoll fra styremøte i PEF Troms. 
 

Protokoll 
styremøte- møte 3- 2022 i PEF Troms.docx 
 
02.09.2022 Mini-webinar om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) onsdag 
14.september kl. 9.00 – 10.00 
Målgruppe: Tillitsvalgte og ansatte i FFO nasjonalt, i fylkes-FFO og kommune-FFO. 
 
05.09.22 Informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark 
Viktig informasjon om endringer i bestillingsordning, samt informasjon om 
hjelpemiddelmesse i Tromsø 21.9.2022. 
Marit Stavnes Mørck, Avdelingsleder 
NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark 

2022.09 Brev digital 
bestilling.pdf   

Flyer 
Hjelpemiddelmesse 2022.pdf 

 
06.09.2022 Giæverbukta kollektivterminal - Samarbeidsmøte med FFO med fokus på 
universell utforming. Statens vegvesen kaller FFO og deres medlemsorganisasjoner inn 
til samarbeidsmøte om Giæverbukta kollektivterminal, onsdag 14. september. 
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08.09.2022 Glenn Jolma, Rådgiver 
NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark  
 

Nyhetsbrev 
HMS-Troms og Finnmark september.pdf 
  
 
Vedtak: Informasjon ble tatt til orientering.   
 
 
 
Sak 133/22 Økonomi. Balanse pr. 15.09.2022. 
 
Saksopplysninger: Det er kr 330.284 til disposisjon på driftskonto til FFO Troms og 
Finnmark og kr. 9.338,11 på konto «FFO Målselv». Sekretær fortsetter arbeidet med 
søknader om tilskudd til Sametinget, Helse-Nord, Stiftelses Dam og Bufdir.  
 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 
Sak 134/22 Seminar om rettigheter i grunnskolen for 
funksjonshemmede og kronisk syke barn 24.00.2022 
 
Saksopplysninger: FFO Troms og Finnmark arrangerer i samarbeid med FFO nasjonalt 
et seminar om rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede og kronisk syke barn den 
24. November 2022. Seminaret er gratis, og alle kan delta uavhengig av 
organisasjonsmedlemskap. 
Målgruppen er foreldre til funksjonshemmede barn, øvrige pårørende, skoleansatte, PPT-
ansatte, pedagogisk personale i skole og lærere. 
I Programmet inngår foredrag fra FFOs Rettighetssenter, PPT-Alta, Statped avd. Alta, 
Interessepolitisk bolk - v/leder Berit Larsen.  
 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 
Sak 135/22 Digitalt innspillsmøte med Troms og Finnmark SV 
 
Saksopplysninger: Rakel Hagen Olsen, Distriktssekretær Troms og Finnmark SV invitert 
i forbindelse med utarbeiding av arbeidsprogram frem mot valget i 2023 FFO Troms og 
Finnmark til digitalt innspillsmøter for å samle inn gode innspill, ideer og forslag til det 
som skal bli SVs politikk de neste fire årene.   
Det blir anledning til å holde korte innlegg på 2-3 minutter for hver organisasjon. I tillegg 
kan skriftlige innspill sendes på ca. én side.  
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Forslag til vedtak: Sekretær presenterer FFO Troms og Finnmark sin «Gi meg fem pluss 
ett!» kampanje før kommune og fylkestingsvalget-2023 og kommer med innspill til Troms 
og Finnmark SV sitt arbeidsprogram. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
    
 
Sak 136/22 Neste styremøte. 
 
Saksopplysninger: Neste styremøte planlegges 13.10.2022 kl. 15.00 – 17.00 i Teams. 
 
Nytt forslag på datoer:                     : tirsdag 11 oktober 
                                                                : tirsdag 09 november 
                                                                : torsdag. 8 / tirsdag. 13 eller torsdag. 15 desember. 
Klokkeslett 15.00-16.00. 
 
Vedtak: Foreslåtte datoer sendes til styremedlemmer per e-post. Styret gir 
tilbakemelding til sekretær. 
 
 
 
Sak 137/22 Opplæringskurs for brukerrepresentanter.  
 
Saksopplysninger: Fylkes FFO må kurse og følge opp sine brukerrepresentanter. Forslag 
fra Gunnhild om å arrangere korte digitale kurs og skille disse fra kurs for kommunale råd 
og kurs i spesialisthelsetjenesten og forskning.  
 
Forslag til vedtak: Sekretær fortsetter å jobbe med saken.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
Møte avsluttet: kl. 16.10.  


