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Kongressen i FFO 

Innledningsvis vil styret i FFO Troms minne om hva som står i FFO's vedtekter paragraf 2.2: 

 

 

Styret i Funksjonshemmedes Fellesforbund Troms vil følge opp de signaler som kom frem 

under både årsmøtet i FFO Troms  16. Februar og ledermøtet 15.februar samt dialogmøtet 

som FFO Troms inviterte til 9. Mai i Oslo. Fylkeslagene i FFO Østfold, FFO Oslo. FFO 

Akershus, FFO Finnmark og FFO Troms deltok på dette dialogmøtet: FFO Buskerud, FFO 

Telemark, FFO Oppland og FFO Hedmark var forhindret fra å møte. 

 

Signalene var klare: Sametinget og FFO Nasjonalt må begynne å samarbeide bedre og tettere. 

Politisk vil FFO som paraplyorganisasjon for 87 medlemsorganisasjoner av mennesker med 

nedsatt funksjonsevne og kronisk syke i Norge få tidligere og bedre informasjon fra 

Sametinget om saker som Sametingets administrasjon og Sametingsrådet arbeider med, og vil 

bedre være i stand til å påvirke Sametingets beslutningsprosesser med bedre lobbyvirksomhet 

og mer forpliktende samarbeid og samarbeidsavtaler mellom Sametinget og 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon nasjonalt, gjerne etterhvert arbeide frem en 

forpliktende og framtidsrettet og gjensidig  besøks og konsultasjonsavtalen mellom 

Sametinget og FFO nasjonalt. 

 

Som et eksempel kan det nevnes at Sametingsrådet har arbeidet frem og presentert en melding 

om diskriminering og mennesker med nedsatt funksjonsevne i samiske områder. Det var en 

heldig tilfeldighet at FFO ble bedt om å komme med innspill til denne meldingen få dager før 

meldingen ble presentert for Sametingets Plenum, noe som også ble gjort av FFO Troms. Det 

er ikke på denne måten en dialog bør foregå. Heldigvis kom våre anmerkninger fram, og ble 

synliggjort. 

 

Etter 30 års drift er diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke 

tatt inn i avsnittet om diskriminering på Sametingets nettsider. For både Sametinget og FFO 

bør dette være et tankekors.Lobbyvirksomhet og forpliktende gjensidige avtaler vil også være 

med på å påvirke de framtidige støtteordninger og søkekriterier og målsetting for og med de 

økonomiske midlene sametinget setter av innen de ulike støtteordninger sametinget rår over 

yoghurt som det kan søkes på. 

 

FFO vil som organisasjon få en bedre mulighet til å bevege Sametinget til å sette søkekriterier 

og mål som er mer i tråd med det FFO og FFO's fylkes og lokallag prioriterer. 

Dette arbeidet bør prioriteres av både Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Sametinget 

som ansvarlige nasjonale organisasjoner og institusjoner. 
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Styret i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms ber om at denne saken tas opp i FFO's 

kongress, og at det gjøres et vedtak om å påbegynne en prosess som resulterer i dialog 

mellom FFO og FFO's medlemsmedlemsorganisasjoner med intensjon om å få til en gjensidig 

forpliktende og framtidsrettet avtale mellom Sametinget som nasjonal folkevalgt institusjon 

for samer i Norge, og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Dette er en forventet utvikling 

i 2019, og svært mange samer i Norden venter i spenning på om en slik avtale kommer. En 

del av disse er samer med nedsatt funksjonsevne og samer som er kronikere. 

 

Dersom denne prosessen fører frem og en slik avtale som er beskrevet overfor kommer i stand 

vik FFO og Sametinget bli et av fyrtårnene andre kan strekke seg etter. 
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