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FFO Troms og Finnmark 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms og Finnmark 

Romssa ja Finnmárkku Doaibmavádjegiid Oktasašsearvi 
 
 

                               Protokoll fra styremøte 
 
Dato og klokkeslett: 21.03.2022 KL 16:00. 
 

Sted:   Teams møte. 

Til stede: Elin Mary Sabbasen, Marit Myklevoll, Knut Aasgaard, Ann-Kirsti Brustad, 
Alf Bjørn, Målfrid Mikkola, Randi Nilsen, Gunnhild Berglen, Pål Heffer og 
Hanne Witsø.  

Forfall:                           - 
 
Sekretær:                     Elizaveta Amundsen.  
 
 
Saksliste for oppfølging:  
 
 
Sak 28/21 Søknad om diskriminering og hatefulle utringer til Bufdir. Klage   
                       på vedtak. 
 
Saksopplysninger: Søknaden til prosjektet: «Brukermedvirkning, fra mottaker til deltaker til 

samarbeidspartner – med særlig fokus på dobbeltminoriteter og ungdom» var 
sendt 06.12.2021. FFO Troms og Finnmark fikk avslag på søknaden. Det var 
bestemt å klage på vedtak og klagen var sendt innen fristen. FFO Troms og 
Finnmark var informert om at det kunne ta tid for å få svar på klagen. 

 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering.  
 
 
Sak 67/22 Samekonferansen TFFK 02.03.2022 
 
Saksopplysninger: Samekonferansen ble avholdt i Tromsø 2. og 3. mars i Tromsø. 

Styreleder Elin Sabbasen deltok. Konferansen hadde ulike tema: 
 Språk 
 Utdanning og opplæring 
 Næring og samfunnsliv 
 Samisk statistikk og analyse 
 Samisk kunst og kultur i institusjoner 

  
Det var mange tema og mye ulikt å forholde seg til. Likevel vil en kunne si 
at det var en god konferanse, og håpe på at de ulike temaene følges opp. 
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 Vedtak: Tatt til orientering. 
 
Sak 68/22 UNN brukerbank. 
 
Saksopplysninger: Universitetssykehus i Nord-Norge holder på å utarbeide egen «UNN     

brukerbank» av pasienter/pårørende, som ikke behøver å være 
medlemmer av ulike    funksjonshemmedes organisasjoner samt får 
honorering for sitt arbeid. Brukere og pårørende representerer kun seg 
selv og egen erfaring. «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». 
FFO sentralt ønsker å ha en dialog med UNN i forbindelse med denne saken 
og foreslår å arrangere et digitalt møte. Møte ble foreslått den 5 april, kl. 
12.00. FFOs generalsekretær Lilly Ann skal også delta. 

 
Vedtak: Oppfølging av saken fortsettes på neste styremøte, 5 april.2022. 
 
 
 
Sak 71/22 Brukermedvirkning Helsepartner Rehabilitering AS avdelinger i Alta  

           og Skibotn/ Helsepartner Rehabilitering. 
 
 
Saksopplysninger: På forrige styremøte rapporterte sekretæren om mange forsøk på å  

kontakte direktøren for Helsepartner Rehabilitering, Renate Jakobsson i 
begynnelsen av året. 17.02.22 fikk FFO Troms og Finnmark endelig svar: 
«Beklager sen tilbakemelding i disse Covid-19 tider. Vi har fra 1.1. 22 
fusjonert sentrene i Alta og Skibotn til et felles selskap som heter 
Helsepartner Rehabilitering. Brukerutvalget har ikke vært operativt i 
2021, men vi planlegger første felles møte på våren 2022. Vi planlegger å slå 
sammen brukerutvalgsmøtene og kvalitetsutvalgsmøtene til et felles 
møtefora, hvor brukerrepresentantene deltar på to møter i året. Vi vil sende 
ut invitasjoner for å foreslå BR også til dere, noe vi håper dere vil spill inn til 
oss.  
Vennlig hilsen, Renate Jakobsson; Direktør Helsepartner rehabilitering». 

 
             Innspill fra 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». 
 

Vedtak: Sekretæren finner ut oppdatert informasjon om dette tilbudet til neste styremøte. 
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Sak 76/22 (Universell utformet hytte)/ Hytte med god tilgjengelighet i 
Lakselvdalen i Balsfjord kommune. Samarbeid med Den Norske 
Turistforening avd. Troms (Troms Turlag). 
 
 

Saksopplysninger: Det Norske Turistforening, avd. Tromsø arrangert et digitalt møte      
                                        med   

Elizaveta og Cato Lie, seniorrådgiver i FFO innen universell utforming. 
Deltagere fra DNT: medlemmer av byggekomiteen Stein Furulund 
(prosjektansvarlig), Harald Bohne, Arne-Wilhelm Theodorsen og Walter 
Andersen. 
Cato har svart på mange prosjektrelaterte spørsmål og kom med flere 
nyttige forslag. Ifølge regelverk sier Cato, universell utforming handler om 
at alle kan bruke eksempelvis et bygg på samme måte (både forgående og 
rullestolbrukere), alle deler av et bygg. Når man har et bygg med 2 etasjer 
der kun den første etasjen kan brukes av rullestolbrukere, som i tilfellet 
med denne hytta, snakker vi om «God tilgjengelighet». 
Det var diskutert, blant annet tilpasninger som skulle tilfredsstille 
behovene til rullestolbrukere, svaksynte og hørselshemmede; innvendig 
innredning og plassering av det; uteområdet, bålplass, parkering med mye 
mer, samt brannsikkerhet og rømningsvei. Det ble valgt «Saltdalshytta» som 
hytteleverandør og byggeprosessen, forhåpentligvis, skal starte i nærmeste 
framtid. DNT kommer til å informere FFO Troms og Finnmark om 
prosessen og fortsette videre samarbeid. På lang sikt er det en plan å lage 
god annonse med oversiktlige bilder for rekrutering og bruk av hytta av 
medlemmer til FFO sine MO. 

 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak 78/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
 
 
 
Sak 79/22 Godkjenning av styremøteprotokoll 15.02.2022 
 
Vedtak: Protokoll godkjent med én merknad: I fjor har årsmøte gjort en feil der Alf Bjørn ble    

gjenvalgt i styret for to år. Det skal gjøres unntak av FFOs «10-års regelen» slik at Alf 
fullfører sin periode 2021-2023 i styret FFO Troms og Finnmark. 
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Sak 80/22 Gjennomgang av postlista.  
 
Saksopplysninger: 
 
16.02.2022 Fra Hanne E. Witsø: 
«FFO Troms og Finnmark er heldige og får hovedstyrets leder Eva Buschmann til å holde en 
(digital) hilsen til årsmøtet 24. april. Den tar rundt ti minutter. 
Jeg deltar gjerne som observatør». 

 22.02.2022 Brage Larsen Sollund Distriktssjef i Kreftforeningen i Tromsø: «Ønsker vi å komme 
i kontakt med pasienter som har kreft med spredning, pårørende eller etterlatte, som kan være 
interessert i å være med oss å sette fokus på temaet i lokalmedia. Formålet er å skape et 
engasjement slik at folk gir mest mulig til årets aksjon. Ser for meg at saken skal komme i mediene 
rundt i, eller i forkant av, mars, så vi har litt tid på oss». 

22.02.2022 Anne-Kari Isaksen, sekretær i NAAF region Nord/medlem i rådet for personer med 
nedsatt funksjonsevne i Alta Kommune ga tips til Læring og mestringskurs. I programmet til FFO, 
side 12 og 13 står det «…det er behov tidligere 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..». 

Linn Anett som jobber på LMS-senteret i Hammerfest kan være nyttig å kontakte, hun brenner 
for LMS-kurs: https://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/hammerfest-sykehus/medisinsk-
avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/lering-og-mestring-hammerfestde  

22.02.2022  Ledermøte i FFO - 17. mars 2022. Vi inviterer til ledermøte i FFO 2022,  17. 
mars kl. 09.00 – 12.00. Møtet gjennomføres digitalt. 
Årets tema: Likt og ulikt i kommune Norge. Hvordan få likeverdige tjenester i selvstyrte 
kommuner? 
 
23.02.2022 Vigdis Endal: Prosjektet «Gode råd» Gode råd – kunnskap for likestilling – 
prosjektet trenger innspill fra ansatte i fylkene.  
Prosjektet jobber fortsatt med kursinnhold, men har nå begynt å diskutere form og drift.  Vi er 
på god vei på innholdet og det vil vi si noe om. Vi vil si noe om hvordan nå vi ser for kursmateriell 
mv. Vi vil videre nå for eksempel komme med forslag til form på opplæringsopplegget og lage 
kurs for kursholdere. Derfor trenger vi nå å høre med dere:  

o Er møte med fylkeslederne en god ide for innspill og forankring av 
opplæringsopplegget? Andre innspill til forankring hos tillitsvalgte? 

o Hvordan ser dere for dere det ideelle kursopplegget for rådsmedlemmene? 
Hvordan er et realistisk opplegg i ditt fylke gitt at det ikke kommer mer 
midler til drift av kurset?  

o Hvordan ser dere for dere samarbeid med SAFO i 
opplæringssammenheng? Hva må til for å få til et slikt samarbeid? 
Muligheter og begrensninger som dere ser. 

o De som skal lære opp rådsmedlemmer – altså kjøre kurs for disse; Hvilke 
kompetanser bør de ha? Har vi tilstrekkelig kompetanse i de ulike fylkene 
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(evt. sammen med SAFO)? Bør de f.eks. ha erfaring fra kommunalt råd? 
Hvilken kompetanse trenger de om kommunale beslutningsprosesser? 

 
24.02.2022 Hanne Witsø sender svarer til Elizaveta på spørsmål: «Hva skjer med FFO Troms 
og Finnmark etter fylkessplitting?». 
Når det gjelder Troms og Finnmark, så kan vi si følgende: Hovedstyret har nå oppnevnt et 
strategiutvalg, som skal følge opp arbeidet med ny strategi etter siste kongress. Utvalget skal, 
sammen med hovedstyret, blant annet diskutere hva som skjer med fylkes-FFO hvis fylkene 
splittes opp. Så dette kan vi ikke svare på akkurat nå, men det kommer til å bli en prosess som 
starter nå og fylkes-FFO vil garantert bli involvert.  
Når det gjelder fylkessekretærstillingen, så kan du ta det ganske med ro. Her skjer det ikke noe, 
i alle fall ikke nå. Men styret har ansvaret for økonomien i fylkes-FFO. Det er fylkes-FFO som 
betaler din lønn. Jeg vil absolutt anbefale styret å diskutere en henvendelse til fylkeskommunen 
og spørre om hva som skjer med rammevilkårene til frivilligheten generelt og fylkes-FFO spesielt 
både p.t. og når fylket deles. Her er det lurt å være på banen og fortelle fylkeskommunen om den 
jobben FFO gjør når det gjelder brukermedvirkning etc.  
 
§9 B 3. sier følgende: 
3. Styret i fylkes- og kommune-FFOs ansvarsområder 
a)           interessepolitisk arbeid og brukermedvirkning i fylket og kommunen; jf. § 11 og §12,  
               pkt. 1. 
b)           iverksette vedtak gjort av overordnede organ 
c)            drifte FFO i fylket og kommunen administrativt og økonomisk 
d)           legge til rette for samarbeid mellom FFOs medlemsorganisasjoner, henholdsvis i fylket    
               og i kommunen 
e)           legge til rette for et samarbeid mellom FFO i fylkene om spesialisthelsetjenesten i de    

  regionale helseforetakene (gjelder fylkes-FFO) 
Hilsen Hanne 

25.02.2022. Tromsø kommune v/avdeling for oppvekst, utdanning og kultur - høring fase to 
etablering av seksjon barn og familie. Tromsø kommune v/avdeling for oppvekst, utdanning og 
kultur - høring fase to etablering av seksjon barn og familie. 

01.03.2022 Beate Juliussen bekreftet å ha mottatt forslaget på Ungdomsrådet til 
Finnmarkssykehuset (Marie Kyrrø Kaliainen, NAAF Sør-Varanger) og skulle kontakte henne. 

02.03.2022 Merethe Saga Lønnum etterspør representanter med samisk bakgrunn i Engasjert: 
«Unn brukerbank». 

02.03.2022 Pål Heffer bekrefter at han vil være møteleder på Årsmøte i FFO Troms og 
Finnmark. 

04.03.2022 Nyhetsbrev fra NAV hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark. Videresendt til 
medlemsorganisasjoner. 
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07.08.2022 Siri Einvold Dahl, Seniorrådgiver NAV Troms og Finnmark: «Vi hadde møte i 
brukerutvalget 01.03. Det var få representanter fra brukerorganisasjonene til stede, og vi valgte 
derfor å utsette møtet til et senere tidspunkt. Egen innkalling vil komme til representantene. 
 
I forbindelse med det lave oppmøtet ønsker vi å høre litt med dere om hva årsaken kan være. Hadde 
derfor vært fint at dere fylte ut vedlagte spørreundersøkelse så snart som mulig, og senest innen 
fredag 11.03. Vi ønsker å få svar fra både representanter og deres varamedlemmer, videresend 
gjerne denne eposten til de varaene som jeg ikke har epostadresse til». 
Spørreundersøkelse 
 
07.03.2022 Vigdis Endal: Frivillighetsåret – oppdatering og status 
Vi informerer litt hvordan vi tenker, og hva vi gjør nå. Flott med innspill fra dere om det skjer 
noe rundt om.  

07.03.2022 Vigdis Endal: Velkommen til mini-webinar: Orientering om TryggEst – og innspill 
til Bufdir om hvordan nå ut med informasjon. Onsdag 16.mars kl. 9.00 – 10.00. De som vi 
ønsker å invitere er styremedlemmer i fylkes-FFO og kommune-FFO, samt alle FFO-ansatte. 

Om TryggEst 
TryggEst er et system med gode verktøy som skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold 
og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. 
Det kan inkludere mange i FFOs medlemsgrupper, som utviklingshemmede, psykisk syke og 
mennesker med sansetap og motoriske utfordringer.  
 
Det har vært pilotprosjekter i noen kommuner rundt dette, med godt resultat. I disse 
kommunene er antallet saker som avdekkes og meldes inn rundt vold og overgrep økt kraftig, 
noe som viser at innføring av TryggEst får opp saker som ellers ikke ville vært avdekket. FFO har 
vært med i en referansegruppe for pilotprosjektene.  
 
Det er Bufdir som har ansvaret for TryggEst, og nå er man over i fasen der man ønsker å 
implementere dette i flere kommuner (og etter hvert alle). Det er også en tilskuddsordning 
knyttet til dette som kommunene kan søke på. 
 
FFO deltar med to representanter i referansegruppa for denne nye fasen, Solveig Klinkenberg 
fra LUPE (som også deltok i pilotfasen) og interessepolitisk leder Berit Therese Larsen. Bufdir 
jobber nå hardt med  å spre informasjon og få flere kommuner med.  
 
Her er alle gode ideer velkomne, og vi tenker det er viktig at fylkes-FFO og kommune-FFOene 
kjenner til dette og kan bidra til å spre informasjon i deres fylker og kommuner og kanskje 
oppfordre de kommunale rådene til å anbefale det i sine kommuner. 
John Ingvard Kristiansen, som er den som har hovedansvaret for dette i Bufdir, vil holde 
innledningen 16 mars kl 9-10. Han vil også gjerne høre om dere har noen ideer til hvordan de 
kan nå bedre ut med informasjon lokalt.  
 
Her kan du finne mer info om TryggEst: https://bufdir.no/vold/TryggEst/Hva_er_tryggest/  
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Vedtak: 1) Høringer fra Tromsø skal videresendes til Rådet for personer med nedsatt        
                 funksjonsevne i Tromsø. 
               2) Møte i brukerutvalget i NAV Troms og Finnmark videresendes til BU-medlemmer. 

  3)Det kan ikke foreslås representanter med samisk bakgrunn i Engasjert:   

    «Unnbrukerbank», grunnen FFO Troms og Finnmark jobber med saken. 

 
Sak 81/22 Økonomi 

A. Balanse pr.16.03.2022 
Saksopplysninger: Sekretær opplyser styret om tilgjengelige midler på driftskonto     
                                        17.mars 2022: 118.493kr 
 

B. Tilskudd fra MaxBingo 
Saksopplysninger: FFO Troms og Finnmark mottok et brev om at organisasjonen var godkjent   
                                      som lotteriverdig organisasjon i 2022, og rapporten om regnskapstall må   
                                      derfor sendes innen 1.juni 2022. 03.02.2022 mottatt tilskudd fra MaxSpill   
                                      AS på 28.912,- kr. Dersom klage ikke blir imøtekommet, er FFO Troms og  
                                      Finnmark ikke godkjent for 2022. 

 
C. Faktura tjenestekjøp fylkessekretær januar, februar og mars. 

Saksopplysninger: Faktura på 108.000 var sendt til godkjenning 16.03.2022 med et forfall  
                                       30.03.2022. Etter at faktura er betalt har FFO Troms og Finnmark 10.000,-  
                                        kr på Driftskonto. 
 

D. Nedbetaling av gjeld etter FFO Troms.  
Saksopplysninger: Svar fra Pål Heffer: «Vi har diskutert denne saken innledningsvis og vil  

komme tilbake til med et grundigere svar når vi har sett regnskapet for FFO 
Troms og Finnmark for 2021 samt fått et litt bedre overblikk over økonomien 
i fylkeslaget». 
 
 

 
Vedtak: 1. Troms og Finnmark FFO har dårlig økonomi og tilskuddene er sterkt redusert.   
                Styret mener derfor at én må få til et møte med finansierne for å belyse situasjonen.   
                Styret ønsker at det skrives et brev til Bjørn Inge Mo og Roald Værnes hvor en ber om et  
                møte. 
               Innhold i brev: 

 Etter sammenslåing av Troms og Finnmark FFO har organisasjonen fått dårligere    
 økonomi på grunn av følgende årsak:  

 Fylket er stort, reisekostnader er blitt store, finansierer har satt ned bevilgninger 
(eksempel fra Helse Nord RHF og Troms og Finnmark Fylkeskommune ikke 
bevilger midler). 

 Vi har overtatt en gjeld etter Troms FFO på 1mill, som vi må betale for 
 Dyr kontorleie som vi nå gjør noe med. 
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2. Sekretær etterlyser svar på klage til MaxBingo. 
3 Regnskapet for FFO Troms og Finnmark ettersendes til Pål Heffer. 
3. FFO Troms og Finnmark må ha en dialog med Helse Nord RHF. 

 
 
Sak 82/22 Handlingsplan FFO Troms og Finnmark 2022 
 
Dokumenter: Handlingsplan FFO Troms og Finnmark 2022 
 
Saksopplysninger: Kommentar fra ett styremedlem: «Dash punktene som er selve         
                                       handlingsplanen. Vi bør diskutere om vi skal utforme hvert punkt på en   
                                       enklere måte». 
 
Vedtak: Saken tas opp på neste styremøte.  
 
 
Sak 83/22 Kommune FFO-er situasjon per i dag. 

 FFO Målselv. Årsmøte: 03.05.2022 
 FFO Harstad. Årsmøte: 28.04.2022 Ifølge lokallagsleder, Thomas Torrissen er det 

vanskelig å finne folk til å engasjere seg. Han nevner at hvis de ikke klarer å få folk, står 
de i fare for å måtte legge ned kommune-FFOet. 

 FFO Midt-Troms. Årsmøte:24.mars 2022 
Paul Dahlø er nestleder og kasserer. Han informerer om laber aktivitet i FFO Midt-Troms. 
Styret har møter, men de sliter med å få respons hos deres MO. Sist styremøte var med 
leder for Helse og Sosialutvalget i Senja kommune.  Lite respons fra MO vekker spørsmål 
om de skal fortsette og dette blir et viktig tema på deres årsmøte. 

 FFO Tromsø. Årsmøte: Det var ingen aktivitet i organisasjonen i det siste to år. Styreleder 
Benedikte Figenschou skal kontakte styremedlemmer og valgkomite for å gi et svar til 
FFO Troms og Finnmark angående deres årsmøte.   
 

Vedtak: Saken tas opp på første styremøte etter årsmøte.  
 
 
Sak 84/22 Plassering av protokollene fra styremøter/årsmøter i FFO Troms og  

Finnmark på hjemmesida si. 
 

Saksopplysninger: Fylkessekretær ønsker at hjemmeside til FFO Troms og Finnmark skal  
brukes aktivt av medlemsorganisasjonene og i den forbindelsen ble FFO 
Sentralt kontaktet.   
Her er svar fra juristen: «Ingen problemer opp mot GDPR her. Men pass på at 
de ikke inneholder personsensitive opplysninger (helseopplysninger)».  

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt å publisere styremøteprotokollene og årsmøteprotokollene på     
                hjemmesida til FFO Troms og Finnmark.  
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Sak 85/22 Gjennomgang av ordninger i Stiftelsen Dam med Hanne Witsø. 
 
Vedtak: Saken tas opp på neste styremøte.  
 
 
Sak 86/22 Årsmøteuttalelse til Helse Nord RHF. 
 
Saksopplysninger: FFO Troms og Finnmark fikk tilskudd fra Helse Nord RHF: 

 I 2018: 340.000 kr FFO Finnmark og 365.000 kr FFO Tromsø. 705.000 kr til begge 
fylker. 

 i 2019: 340.000 kr FFO Finnmark og 368.293 kr FFO Tromsø. 708.293 til begge fylker. 
 i 2020 500.000 kr FFO Troms og Finnmark sammenslåtte fylker. 
 i 2021 400.000 kr  
 i 2022 forventes 300.000 kr. 

Det vises kraftig reduksjon i aktivitetsmidler med differansen på 408.293 kr på 3 år. 
 
 
Vedtak: Alf Bjørn hjelper sekretæren med uttalelsen og saken følges opp på neste styremøte.  
 
 
Sak 87/22 Neste styremøte. 
 
 
Vedtak: 5 april, kl:16.30 i Teams. 
 
 
Møte avsluttet: kl.18.25.  


