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Et talerør for 335 000 personer 
Med sine 75 medlemsorganisasjoner, 
som til sammen har mer enn 335.000 
medlemmer, er FFO Norges største 
paraplyorganisasjon for organisasjoner 
av funksjonshemmede og kronisk syke. 

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig like-
stilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi 
ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede 
og kronisk syke bedre. 

En stor del av vår virksomhet handler om å delta 
i samfunnsdebatten gjennom møter, representa-
sjon, samt spre vårt politiske budskap gjennom 
ulike kanaler.

FFO ble stiftet 21. september 1950.
FFO har 75 medlemsorganisasjoner
Representerer ca. 335.000 medlemmer
FFO organiserer i 19 fylker og ca. 100 kommuner

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

FFO er samarbeidsorgan for organisasjoner av mennesker med funksjonshemning og 
kronisk sykdom i Norge. FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og 
deltakelse for personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. 

Helt siden stiftelsen av FFO i 1950 har likestilling og funksjonshemmedes rettigheter preget arbeidet i 
fellesorganisasjonen på ulike innsatsområder i samfunnet f eks når det gjelder sysselsetting, utdanning, 
helsetjenester og offentlige kommunikasjoner. 

Å endre samfunnet krever langsiktige strategier og utholdende innsats. Det sentrale i FFOs arbeid er sam-
arbeidet mellom medlemsorganisasjonene. Det er gjennom felles innsats vi kan få gjennomslag i politiske 
saker med stor betydning for mennesker som lever med kronisk sykdom og funksjonshemning. En viktig 
forutsetning i dette arbeidet er at organisasjonene gis medbestemmelse og anerkjennelse som representan-
ter for mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom i det norske samfunnet.
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FFOs hovedstyre 2011 - 2013

FFOs hovedstyre 2013 - 2015

Fra venstre bak Anne Grethe Klunderud 
(Mental Helse), Ingjerd Haukeland 
(Afasiforbundet i Norge), Knut 
Magne Ellingsen (Hørselshemmedes 
Landsforbund), Tor Eikeland (ADHD 
Norge), Tor Eivind Johansen (Norsk rev-
matikerforbund), Simen Brændhaugen 
(Unge funksjonshemmede). Fra venstre 
foran Rebecca Tvedt Skarberg (Norsk 
Forening for Osteogenesis Imperfecta), 
Atle Lunde (Norges Blindeforbund), Stine 
Jakobsson Stømsø (Norsk Epilepsiforbund), 
Mona Enstad (MS-forbundet), Janne 
Bjørklund (Landsforeningen for hjerte- 
og lungesyke) og Henning Bjurstrøm 
(Personskadeforbundet LTN). John Berg-
Jensen (Foreningen for Fragilt X-syndrom) 
var ikke tilstede under fotograferingen. 

Bakerst fra venstre:  Sindre Børke 
(Diabetesforbundet), Knut Magne Ellingsen 
(Hørselshemmedes Landsforbund), Svein 
Ove Langeland (Personskadeforbundet 
LTN), Tor Eikeland (ADHD Norge), Geirr 
Abelsen (Mental Helse), Merete Nilsen 
(Norsk Revmatikerforbund), Atle Lunde 
(Norges Blindeforbund), Janne P. Bjørklund 
(Landsforeningen Hjerte- og Lungesyke), 
Mona Enstad (MS-Forbundet i Norge), 
Rebecca Tvedt Skarberg (Norsk Forening 
for Osteogenesis Imperfecta). John Berg-
Jensen (Foreningen for Fragilt X-Syndrom) 
og Thyra Kirknes (Norsk Dysmeliforening) 
var ikke til stede under fotograferingen.
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- Satte velferd på dagsorden over 
hele landet
I 2013 valgte FFOs hovestyre å fokusere på særlig på to saker – habilitering og rehabilite-
ring og valgkamp. Allerede i 2012 ble ”velferd” trukket frem som en viktig valgkampsak 
blant de politiske partiene. Dette ga FFO en gylden anledning til å sette våre hjertesaker 
på dagsorden.

Allerede våren 2012 startet FFO planleggingen av sin 
valgkampsatsning, som for fullt ble satt ut i praksis 
sommeren og høsten 2013. Det ble tidlig bestemt at 
en egen velferdsplattform skulle utarbeides.

Velferdsplattformen ble først lansert på ledermøtet 
i april 2013. Plattformen tok utgangspunkt i temaene 
arbeid, liv og helse. Hensikten var at plattformen 
skulle være et verktøy for medlemsorganisasjo-
nene og fylkes-FFO i valgkampen, blant annet i 
valgkampdebatter.

Politiske notater
I mars ble det aller første notatet lansert i mars – 
FFOs plattform for habilitering og rehabilitering. 
Heftet var et resultat av innspill fra medlemsorga-
nisasjonene til en arbeidsgruppe i FFO, og det ble 
svært godt mottatt etter lanseringen. I en interpel-
lasjon om rehabilitering på Stortinget, innledet av 
stortingsrepresentant Sonja Iren Sjøli fra Høyre, 
ble plattformen til FFO tatt fram og referert til flere 
ganger.

I tillegg utarbeidet Else Leona McClimans en utred-
ning om rettssituasjonene for funksjonshemmed  de 
siste ti årene. 

Hjemmebaserte tjenester
Under ledermøtet i april ble også deltakerne pre-
sentert for en undersøkelse om hjemmebaserte 
tjenester, utført av forsker Ivar Brevik ved NIBR. 
Forskningen viste at flesteparten av de som mottar 
hjemmebaserte tjenester bor i ordinære private 
boliger og bruker få ressurser. Det vil si at disse tje-
nestene ikke er så kostbare som mange har hevdet. 

Rekordoppslutning i fylkene
Fylkes-FFO hadde en sentral rolle i valgkampsats-
ningen, og startskuddet gikk på fylkeskonferansen 
13. – 14. april. Her ble deltakerne kurset i FFOs 
velferdsplattform. Rekordmange fylkeslag arrangerte 
egne valgkamparrangement. Sommervarme til tross, 
det var fult hus da FFO Nord-Trøndelag arrangerte 
sitt valgmøte 27. mai i Rådhuset på Steinkjer, der 
nåværende arbeids- og sosialminister Robert 
Eriksson deltok i panelet. Totalt ble det avholdt ca. 
20 arrangement i regi av fylkes-FFO forbindelse med 
valgkampen.

Under fylkeskonferansen fikk deltakerne innblikk i FFOs 
velferdsplattform.

Hovedstyrets oppsummering:
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Rehabiliteringsdebatt
Rett etter sommerferien braket det løs for FFOs 
valgkampsatsning. På Litteraturhuset i Oslo 
arrangerte vi «Den store rehabiliteringsdebatten» 
5. august sammen med Norges Blindeforbund 
og Revmatikerforbundet. Samtlige partier 
deltok i debattpanelet og måtte svare for seg om 
rehabilitering. 

Arendalsuka
FFO deltok også, for første gang, på Arendalsuka 
2013. I samarbeid med FFO Aust-Agder etablerte 
FFO en stand. Det var også flere av FFOs med-
lemsorganisasjoner som deltok under Arendalsuka 
2013, blant annet Norsk Revmatikerforbund og 
Dysleksiforbundet. FFO Aust-Agder hadde også lagt 
sitt valgkamparrangement til Arendalsuka, og hadde 
valgdebatt på Clarion Hotel Tyholmen.

Sosiale medier
Sosiale medier var en viktig kanal i forbindelse med 
valgkampen. Derfor ble det laget 10 korte filmsnutter 
der unge mennesker med funksjonshemning eller 
kronisk sykdom fortalte hva velferd er for dem. Disse 
ble lagt ut og delt på YouTube, Facebook og Twitter. 
I tillegg ble det opprettet en egen blogg i generalse-
kretær Liv Arums navn på Dagens Medisin. Første 
innlegg ble lagt ut i forbindelse med lansering av 
rehabiliteringsplattformen i mars 2013.  

Fra debatten som ble arrangert av FFO Aust-Agder 
under under Arendalsuka.

Forsker Ivar Brevik gjennomførte en undersøkelse 
om hjemmebaserte tjenester, som ble presentert på 
ledermøtet. 
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Rehabilitering:  
– Hva må til for å lykkes?

Selv om habilitering og rehabilitering har vært et lovpålagt tjenesteområde for 
kommunene siden 1984, har innsatsene vært preget av luftige strategier og virkningsløse 
planer. FFO er lei av uforpliktende retorikk - vi vil ha handling. 

Dette er bakgrunnen for at FFOs Hovedstyre i 
2012 oppnevnte en egen arbeidsgruppe som skulle 
utarbeide en strategi for rehabiliteringsområdet. 
Formålet med strategien var at denne skulle brukes 
for å sette temaet på dagsorden i forbindelse med 
Stortingsvalget 2013. 

Plattform for habilitering og rehabilitering
Det var en bredt sammensatt arbeidsgruppe som 
utarbeidet FFOs plattform for habilitering og rehabi-
litering. Medlemsorganisasjonene fikk god anledning 
til å komme med innspill til plattformen, og ble pre-
sentert for FFOs representantskap i november 2012. 
Her skisseres løsninger og anbefalinger på hvordan 
funksjonshemmede og kronisk sykdom best kan få 
en plass i samfunnet, samt leve et verdig liv. Fritt 
rehabiliteringsvalg er et av forslagene på løsninger. 

På Stortingets talerstol
Hvorfor er det så vanskelig å behandle funk-
sjonshemmede som alle andre? Dette var ett av 
spørsmålene som politikerne ble utfordret til å 
svare på da plattformen ble lansert i mars 2013. 

Stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli fra Høyre 
var en av dem. Kort tid etterpå refererte hun til 
FFOs plattform fra talerstolen på Stortinget i en 
interpellasjon om rehabilitering. Det er første gang i 
historien at et FFO-dokument blir vist fram i en slik 
sammenheng.

Mer enn hverdagsrehabilitering
I 2013 fikk hverdagsrehabilitering økt fokus av regje-
ringen og det ble satt av penger spesielt til dette 
i statsbudsjettet for 2014. Hverdagsrehabilitering 
fungerer bra for de som trenger det for eksempel 
etter en rutineoperasjon. I arbeidet opp mot regje-
ringen har FFO derfor påpekt at det er stor forskjell 
på de som har behov for hverdagsrehabilitering og 
de som lever med en kronisk sykdom eller funksjons-
hemning. Sistnevnte gruppe sliter mest med å få den 
hjelpen de trenger på dette området, og derfor bør 
disse menneskene prioriteres.

Bred deltakelse fra politisk hold under lanseringen av 
FFOs plattform for habilitering og rehabilitering.

Sonja Irene Sjøli (H) viste til FFOs  plattform under en 
interpellasjon på Stortinget om rehabilitering.
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Hva skal til for å løse de store utfordringene 
på rehabiliteringsområdet? Dette var ett av 
mange spørsmål som ble stilt til politikerne 
under den store rehabiliteringsdebatten på 
Litteraturhuset 5. august 2013. 

Mange hadde satt av to timer i sommervar-
men for å høre hva politikerne hadde å si 
om rehabilitering i oppstarten av høstens 
valgkamp.  Bak arrangementet stod Norges 
Blindeforbund, Norsk Revmatikerforbund og 
FFO. 

Politikere fra samtlige partier deltok i panelet 
og ble utfordret med spørsmål innenfor tre 
områder: 

- Rehabilitering til synshemmede.
- Rehabilitering for mennesker med 
 revmatiske sykdommer.
- Kommunenes mangelfulle tilbud til 
 funksjonshemmede og kronisk syke.

- Hva vil ditt parti gjøre? 

Forsker Ivar Brevik fra NIBR la på 
FFOs ledermøte 11. april fram sine 
funn i en undersøkelse han har gjort 
for FFO om hjemmebaserte tjenester. 

En rapport som forsker Ivar Brevik la fram 
på FFOs ledermøte i går viser at flesteparten 
av de som mottar hjemmebaserte tjenester 
bor i ordinære private boliger og bruker få 
ressurser.

- Det er tankevekkende ettersom retten til 
å få hjelp i eget hjem ofte ikke innfris, med 
den begrunnelse om at kommunen ikke har 
økonomi til å yte slike tjenester, sier FFOs 
generalsekretær Liv Arum.

De siste årene har det vært en tredobling i 
antall brukere av hjemmebaserte tjenester 
under 67 år.

Overraskende funn

FFOs leder, Knut Magne Ellingsen, ble 
invitert til debatt på NRK Aktuelt i for-
bindelse med en sak om IA-avtalen. 

Ellingsen debatterte blant annet sammen med 
LO og VIRKE, og sørget for å minne partene 
på at delmål 2 i IA-avtalen ikke kommer i 
skyggen av debatten om sykefravær.

FFO på NRK Aktuelt
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Valgkampen 2013: 
- Hva er velferd for deg?

Etter ønske fra FFOs Hovedstyre ble det satt inn ekstra innsats på valgkampjobbing i 
forbindelse med Stortingsvalget 2013. FFO har hatt tradisjon for å markere seg i valg-
kamper, men aldri så omfattende som i 2013.

FFO satte «Velferdsvalget» som overskrift på sin 
valgkampsatsning, og valgte ut enkelte tema og 
hovedbudskap som er viktig for funksjonshemmede 
og kronisk sykes velferd. Arbeidet fokuserte på 
konkrete problemstillinger som er avgjørende for at 
funksjonshemmede og kronisk syke får et liv der de 
kan leve selvstendige og trygge liv – et liv på lik linje 
med alle andre.

Arbeid – liv – helse
Det ble fokusert på noen utvalgte problemstillinger 
med utgangspunkt i temaene arbeid, liv og helse. 
Dette ble samlet i en egen velferdsplattform, som ble 
flittig brukt av fylkes-FFO og flere av medlemsorgani-
sasjonene våre. 

FFO arrangerte en egen «fagdag» for fylkene, der 
innholdet i velferdsplattformen ble presentert, og 
der fylkeslagene fikk en innføring i hvordan de kunne 

få sine budskap ut. FFO Nasjonalt bidro dessuten 
med å sende ut informasjonspakker til fylkeslagene, 
som de kunne bruke i sitt lokale arbeid.

Stor lokal innsats
Det ble arrangert nær 20 politiske debattmøter 
rundt om i Norge i regi av fylkes-FFO. I tillegg gjen-
nomførte flere medlemsorganisasjoner egne valg-
kamparrangementer. I løpet av valgkampen deltok 
nær 150 politikere, som stod på stortingslisten for 
sitt parti, på arrangement i FFOs regi. Gjennom en 
koordinert innsats i FFO, fikk politikerne anledning 
til å debattere og diskutert våre utvalgte saker. Vi 
gjennomførte arrangementer som ved flere tilfeller 
fungerte som dialogmøter like mye som debatter. 
Tilbakemeldingene var gode. Politikerne satte pris 
på å få møte organisasjonene og enkeltmenneskene, 
og ga uttrykk for at de har lært noe om oss.

FFO laget en filmkampanje på Facebook i forbindelse 
med valgkampen. 

Kari Frøseth Johansen i FFO Nord-Trøndelag er klar for 
valgkamparrangement i sitt fylke.
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Rettigheter som ikke blir innfridd
I tillegg til velferdsplattplattformen ble det lansert et 
notat om rettssituasjonen til funksjonshemmede de 
siste ti årene. Advokat Else Léona McClimans førte 
dette notatet i pennen, og én av hovedkonklusjonene 
var at det er et tydelig underforbruk av eksisterende 
rettigheter. I mange tilfeller opplever man at det 
handler om at en har en rett, men at retten ikke 
innfris. Dette er alvorlig, og det er et politisk ansvar. 
Rettssituasjonen var derfor ett av flere tema som ble 
belyst i vår velferdsplattform.

Rekordmange fylkes-FFO 
arrangerte egne debattmøter i 
forkant av Stortingsvalget. 

Her er oversikt over arrangementene:

FFO Vestfold  4. juni
FFO Telemark  6. juni
FFO Aust-Agder 9. august  
FFO Buskerud  14. august
FFO Oppland  14. august
FFO Rogaland  21. august
FFO Hedmark  21. august 
FFO Møre og Romsdal 22. august
FFO Hordaland  28. august
FFO Nordland   28. august
FFO Akershus  29. august
FFO Sogn og Fjordane 2. september
FFO Sør-Trøndelag Enkeltmøter med  
    de politiske partiene

Valgkamp i fylkene

Else Leona McClimans utarbeidet en utredning om retts-
situasjonen til funksjonshemmede de siste ti årene.
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FFO har gjennom mange år samarbeidet med funksjonshemmedes organisasjoner i andre 
land om bistandsprosjekter. En viktig del av FFOs solidaritetsarbeid er å bidra til å bygge 
og styrke paraplyorganisasjoner. 

FFOs bistandsarbeid:
- bygger paraplyorganisasjoner

Målet er at funksjonshemmedes organisasjoner skal 
bli viktige og etterspurte påvirkningsaktører som 
bidrar til å styrke levekårene til mennesker som 
lever med funksjonshemning og kronisk sykdom, 
deres rettsstilling og øke deres samfunnsdeltakelse. 
FFOs bistandsarbeid er finansiert av midler fra 
Norad gjennom Atlas-Alliansen.

Sørlige Afrika
I 2013 har FFO arbeidet mye med å bidra til å gjen-
reise den regionale paraplyorganisasjonen Southern 
African Federation of the Disabled (SAFOD). Det 
har vært krevende og medført flere evalueringer og 
oppfølging av disse. SAFODs medlemsorganisasjoner 
har sagt at de trenger den regionale paraplyen. 

Kina
Det har vært gjennomført kurs i Kina for såkalte 
”disability commissioners” – eller konsulenter for 
funksjonshemmede på landsbygda. Her har FFO 
bidratt til at mange tusen funksjonshemmede har 
fått bedre levekår, gjennom styrking av organisa-
sjonsapparatet og rettighetsopplæring. 

Nepal
I Nepal har FFO støttet den nasjonale paraplyorga-
nisasjonen både på sentralt og regionalt nivå. Vi har 
også gjennomført en organisasjonsgjennomgang, da 
dette har vært en innsats hos mange partnerorgani-
sasjoner i Atlas-Alliansen. Resultatet har gitt både 
National Federation of the Disabled- Nepal og FFO et 
utgangspunkt for videre samarbeid.

Organisasjonsgjennomgang i Nepal. Ivrige og kritiske 
deltakere finner forbedringspotensial i organisasjonen 
National Federation of the Disabled in Nepal (NFDN).

Introduksjonen til organisasjonsgjennomgangen som 
ble gjort i Nepal i 2013.
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I 2013 ble Arendalsuka arrangert for 
andre gang. Flere av FFOs medlemsor-
ganisasjoner hadde både stand og semi-
narer under det politiske arrangementet 
som ble avviklet 7. – 13. august.

  
Arendalsuka skal være en årlig arena hvor nasjo-
nale aktører innenfor politikk, samfunns- og 
næringsliv møter hverandre og folk, for debatt 
og utforming av politikk for nåtid og framtid.

FFO stilte med egen stand, godt hjulpet av 
FFO Aust-Agder.  Det samme gjorde Dysleksi 
Norge, Psoriasis- og eksemforbundet og 
Norsk Revmatikerforbund. I tillegg deltok 
organisasjoner som Stiftelsen Organdonasjon, 
Nasjonalforeningen for folkehelsen og 

Synlige på Arendalsuka

Kreftforeningen på Arendalsuka. 
FFO Aust-Agder arrangerte åpen debatt om 
funksjonshemmede og kronisk sykes rettigheter 
og velferd på Clarion Hotel Tyholmen 9. august.

Blide representanter fra FFO Aust-Agder bidro på 
FFOs stand under Arendalsuka. 

FFO Nord-Trøndelag arrangerte debattmøte 
på Steinkjer 27. mai. Der ble politikerne 
utfordret på viktige saker som habilitering, 
rehabilitering, arbeid og levekår. 

Etter møtet skrev Trønder-Avisa:
«Stortingskandidatene satt på rekke og rad og 
ble utfordret av engasjerte tilhørere da FFO 
«kuppet» valgkampåpningen med panelde-
batt i Steinkjer rådhus». 

Valgmøte  Nord-Trøndelag
FFO Oslo arrangerte debattmøte på 
Romme skole på Romsås 4. juni.

Der ble politikerne utfordret på temaer som 
utdanning av skivetolker, jobbstrategien, 
transporttjenesten, utsetting av tjenester på 
anbud, særfradraget og universell utforming. 

TT-ordningen i Oslo fikk også stor 
oppmerksomhet i det to timers lange 
valgarrangementet.

Alle i panelet var enig i at arbeidet med å få 
funksjonshemmede i jobb fortsatt skal være 
et viktig innsatsområde etter kommende 
stortingsvalg. Det var også bre enighet om 
særfradragsordningen er slår urettferdig ut 
for enkelte, slik den fungerer i dag

Utfordret politikerne i Oslo
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FFOs høringsuttalelser i 2013

•  Digital kommunikasjon som hovedregel – 
endringer i forvaltningsloven (4. januar 2013)

•  NOU 2012:15 Politikk for likestilling  
(18. januar 2013)

•  Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes 
stilling i tilsynssaker m.m. (29. januar 2013)

•  Forslag til endring av unntak for studentboliger i 
byggteknisk forskrift (30. januar 2013)

•  Forslag til Forskrift om universell utforming av 
IKT (5. februar 2013)

•  Endring i arbeidsmiljøloven – Tiltak mot ufrivillig 
deltid (8. februar 2013)

•  Forslag til utvidelse av pasientskadelovens vir-
keområde til å omfatte barneboliger, kommunale 
rusinstitusjoner og aldershjem (20. februar 2013)

•  Forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal – 
kjernejournalforskriften (10. april 2013)

•  Levekår og tiltak for mennesker med utviklings-
hemning (6. mai 2013)

•  Innspill til Stort program i Forskningsrådet 
(13. mai 2013)

•  Ny forskrift om stønader til dekking av utgifter 
knyttet til å komme i eller å beholde arbeid, 
ny forskrift om tiltakspenger og enkelte andre 
endringer (13. juni 2013)

•  Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven 
– rett til brukerstyrt personlig assistanse –BPA 
(24. juni 2013)

•  Utredning om mulige virkninger av ratifisering av 
valgfri tilleggsprotokoll til FNs Barnekonvensjon 
(5. august 2013)

•  Forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om 
folketrygd og enkelte andre endringer som følge 
av henvisning fra psykologer (10. august 2013)

•  Tilpasning av uførepensjon fra offentlige tjenes-
tepensjonsordning til ny uføretrygd i folketryg-
den (21. august 2013)

•  Overgangsregler til endringer i skattereglene for 
uføreytelser fra 2015 (29. august 2013)

FFO har avgitt høringsuttalelse på følgende 
saker i 2013:
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•  Ny forskrift om startlån og endring i forskrift om 
rente og avdragsvilkår for lån i Husbanken - sak 
13/1751 (29. august 2013)

•  Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregis-
terlov (15. oktober 2013)

•  Endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. 
Oppnevning av kontaktperson (21. oktober 2013)

•  Forslag om endring av forskrift om kvalitet i 
pleie- og omsorgstjenesten (25. oktober 2013)

•  Tilskudd til utvikling av likepersonsarbeid i regi 
av funksjonshemmedes organisasjoner 
(30. oktober 2013)

•  Norges andre rapport til FNs menneskerettig-
hetsråd om gjennomføringen av menneskerettig-
hetene i Norge (1. november 2013)

•  Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd 
øremerket samfunnsnyttige og humanitære 
organisasjoner (25. november 2013)
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Helse- og omsorgskomiteen: 
Meld. St. 9 (2012-2013) En innbygger – en journal - Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren
Meld. St.34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen - God helse - felles ansvar
Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet trygge tjenester
Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg

Kommunal- og forvaltningskomiteen:
Meld. St 17 (2012-2013) Byggje-bu-leve 
- Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Meld. St. 11 (2012-2013) Personvern - utsikter og utfordringer

Arbeids- og sosialkomiteen: 
Prop. 106 S (2011-2012) Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene 
til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Finanskomiteen: 
Merknader til Meld. St.12 (2012-2013) – Perspektivmeldingen

I forbindelse med Statsbudsjett 2014 avga FFO merknader til følgende komiteer:
• Finanskomiteen
• Helse- og omsorgskomiteen
• Arbeids- og sosialkomiteen
• Familie- og kulturkomiteen
• Kommunal- og forvaltningskomiteen
• Transport- og kommunikasjonskomiteen 

FFO har avgitt merknad til Stortinget på følgende saker i 2013:

FFOs merknader til Stortinget i 2013
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Aktiviteter i FFO
Foruten å skrive høringsuttalelser, merknader til stortingskomiteer, delta i møter og lig-
nende, har FFO arrangert egne kurs, seminarer og møter i 2013. Her er oversikt over hva 
som har skjedde i regi av FFO nasjonalt:

•  Kommunikasjonsforum  
(19. februar 2013)

•  En sjelden dag 
(28. februar 2013)

•  Frokostseminar om habilitering og rehabilitering 
(13. mars 2013) 

•  Fylkes-FFO og oppfølging av Jobbstrategien 
(4. april 2013) 

•  FFOs ledermøte 
(11. april 2013)

•  Fylkessekretærsamling 
(12. april 2013)

•  Fylkeskonferanse 
(13. – 14. april 2013)

•  Kurs i likemannsarbeid 
(27. – 28. april 2013) 

•  Møte om sjelden samorganisering 
(24. mai 2013) 

•  Frokostdebatt om rettigheter 
(11. juni 2013)

•  Den store rehabiliteringsdebatten 
(5. august 2013)

•  Samling for fylkesledere 
(10. september 2013)

•  Kurs om FN-konvensjonen 
(16. – 17. september 2013)

•  Kurs i likemannsarbeid - arbeidsrettet tiltak 
(28. – 29. september 2013)

•  NAVigatør i ukjent farvann – Akershus 
(9. oktober 2013)

•  Budsjettkonferanse 
(17. oktober 2013)

•  NAVigatør i ukjent farvann i Nordland 
(11. – 12. november 2013) 

•  Smågruppeforum 
(22. – 23. november 2013)

•  Representantskapsmøte og Kongress 
(23. – 24. november 2013)

•  Kurs i EpiServer for fylkes-FFO 
(19. november 2013)

•  Legemiddelkonferanse 
(29. november 2013)

•  Dagskonferanse for Fylkesmenn 
(6. desember 2013)

•  Kurs i EpiServer for fylkes-FFO 
(11. desember 2013) 
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Resultatregnskap og balanse 2013  

FFO er en interessepolitisk organisasjon med kontor 
i Oslo. Organisasjonens styre bestod i 2013 av 8 
menn og 5 kvinner. FFO har som mål å være en 
arbeidsplass der det råder full likestilling mellom 
kvinner og menn, og er ikke kjent med at det fore-
kommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av orga-
nisasjonens 19 ansatte er 14 kvinner. Arbeidsmiljøet 
anses som godt. Det er ikke registrert skade eller 
ulykker i 2013. Sykefraværet har vært på 4,26 %. 
Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø annet 
en gjennom nødvendig transport, herunder flyreiser 
for deltagere på ulike arrangement, og personalets 
reise til og fra jobb. Det er i 2013 brukt strøm og 
fjernvarme til oppvarming av kontorlokalene.

I tråd med vedtak i FFOs Kongress ble det utbetalt 
honorar til Hovedstyrets medlemmer i 2013. FFO fikk 
i 2013 refundert kr 1 044 734 i merverdiavgift. 

Kostnaden knyttet til pensjonsordningen i FFO i 
Storebrand Forsikring i 2013 var på kr 2 593 974.

Det er ikke oppstått forhold etter regnskapsårets 
utgang som er av betydning ved bedømmelsen av 
FFOs økonomiske situasjon. Forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt 
opp under denne forutsetning. Årsregnskapet er 
satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk for små foretak. Oppsettet fyller 
også de kravene offentlige tilskudds ytere stiller med 
bakgrunn i Statens økonomireglement. Honorar til 
revisor i 2013 er kostnadsført med kr 171 250.
 
Hovedstyret mener at årsregnskapet gir et rettvi-
sende bilde av FFOs eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. Det foreslås at årets overskudd 
på kr 173 460 i sin helhet føres til egenkapitalen.

Etter Hovedstyrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balansen, med tilhørende noter,  
fyllestgjørende informasjon om driften av FFO og den økonomiske stillingen ved årsskiftet 2013/14.

Hovedstyrets resultatvurdering

Oslo, 1. april 2014

Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012

Offentlige tilskudd 1 22 149 825 22 026 621
Kontingent medlemsorganisasjoner 585 137 581 980
Husleieinntekter 219 579 227 821
Salgsinntekter 278 585 262 195
Kurs- og opplæringsinntekter 253 887 157 225
Andre inntekter 1 240 657 1 090 135
Sum driftsinntekter 24 727 670 24 345 977

Lønnskostnader ansatte 5, 6 8 738 463 8 102 015
Lønn etter regning 27 500 37 500
Eksterne arbeidskostnader 5 195 044 196 712
Pensjonskostnad 6 2 273 421 1 491 856
Arbeidsgiveravgift 1 584 030 1 394 915
Opplæringskostnader 128 720 184 127
Andre personalkostnader 205 660 193 632
Sum personalkostnader 13 152 838 11 600 757

Husleiekostnader m.m. 2 112 258 2 128 257
Telefon/post/fraktkostnader 160 758 170 451
Kontormask./inventar/data 813 435 848 317
Kontorrekvisita 55 863 63 409
Kopieringskostnader 387 627 252 718
Litteratur, presseklipp m.m. 116 259 147 392
Andre kostnader (inkl. honorarer) 1 361 636 1 188 147
Sum kontorkostnader 5 007 836 4 798 691

Hotellkostnader 1 248 317 1 025 787
Reisekostnader 937 397 884 074
Arrangement kostnader 118 223 70 146
Tilskudd 4 317 984 4 417 368
Kontingenter til andre org. 105 827 101 299
Andre org. kostnader 74 253 12 937
Sum organisasjonskostnader 6 802 001 6 511 611
Sum driftskostnader 24 962 675 22 911 058
Driftsresultat -235 005 1 434 918

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 471 332 530 136
Finanskostnader 62 867 58 343
Resultat av finansinntekter/kostnader 408 465 471 793
ÅRETS RESULTAT 173 460 1 906 711
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Balanse
Note 31.12.2013 31.12.2012

EIENDELER
Varige driftsmidler
Hjemmeside 9 250 845
Sum varige driftsmidler 250 845
Finansielle anleggsmidler
Investering i andre aksjer og andeler 3 95 000 95 000
Sum finansielle anleggsmidler 95 000 95 000

Sum anleggsmidler 345 845 95 000

Fordringer
Kundefordringer 184 201 124 000
Avsetning tap på fordringer -30 000 -30 000
Andre kortsiktige fordringer 1 162 619 1 247 062

Sum fordringer 1 316 820 1 341 062

Markedsbaserte investeringer 8 7 841 709 7 478 195
Bankinnskudd, kontanter 7 7 632 290 6 850 463

Sum omløpsmidler 16 790 819 15 669 720

SUM EIENDELER 17 136 664 15 764 720

EGENKAPITAL OG GJELD
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 10 037 960 9 864 500
Sum opptjent egenkapital 10 037 960 9 864 500
Sum egenkapital 4 10 037 960 9 864 500

Kortsiktig gjeld
Udisponerte tilskudd 1, 2 4 822 721 3 016 628
Leverandørgjeld 330 804 746 838
Feriepenger 994 799 896 677
Skyldige offentlige avgifter 764 455 797 528
Diverse gjeld inkl. påløpte kostnader 185 924 442 549

Sum kortsiktig gjeld 7 098 703 5 900 220

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 17 136 664 15 764 720
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Noter til resultatregnskap og balanse
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 
foretak. Fordringer og gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter balansedagen, 
klassifiseres som langsiktig. Forsikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført. Kostnaden 
er lik årets inn- og utbetaling til forsikringsselskapet.

Note 1
Offentlige tilskudd
FFO mottok fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) et tilskudd til 
paraplysamarbeid på kr 12 800 000 for 2013. Dette tilskuddet brukes til å drifte 
organisasjonen. Det vil si dekning av FFOs kontor- og administrasjonskostnader, samt FFOs 
Rettighetssenter. Tilskuddet sikrer også demokratiet til FFOs 72 medlemsorganisasjoner ved 
at vi får finansiert Kongress, Representantskap og andre arenaer for innspill og utvikling, samt 
til å utvikle vårt interessepolitiske arbeid. I tillegg har FFO mottatt kr 765 000 til lokale 
velferdstiltak som er tildelt i tråd med tilskuddsordningen til lokale tiltak i fylker og kommuner. 
Inntektsføringen av FFOs driftstilskudd er periodisert. Andre offentlige tilskudd blir inntektsført 
i takt med påløpte kostnader og tildelinger gjennom året.

I tillegg kommer finansieringen av FFOs prosjekter, hvor FFO mottar rundt kr 8 000 000 til en 
rekke ulike prosjekter innen bistand, funksjonshemmedes rettssituasjon og FN-konvensjonen, 
og brukermedvirkning i NAV for å nevne noe.

Inntektsføring av prosjektmidler
Prosjektmidlene blir ved innbetaling kreditert konto for Udisponerte tilskudd. Inntektsføring 
skjer periodevis og tilsvarer kostnaden som er påløpt i perioden for hvert enkelt prosjekt. Det 
inntektsføres ikke større beløp enn det er grunnlag for i prosjekttilskuddet.

Note 2
Udisponerte midler

Udisponerte midler fra 2013
Helsedirektoratet, En sjelden dag Kr 200 000
Bufdir, Likemannsarbeid – attføring Kr 39 383
Bufdir, Funksjonshemmedes rettsituasjon Kr 513 163
Husbanken, Herre i eget hus Kr 148 817
NAV, NAV Prosjektet Kr 30 516
NAV, Modell for brukermedvirkning i NAV Kr 61 033
Helse & Rehabilitering – Bevilgning 2013 Kr 2 974 400
Helse & Rehabilitering – Bli bedre kjent med FN-konvensjonen Kr 4 320
Helse & Rehabilitering – NAV-igatør i ukjent farvann Kr 446 256
Helse & Rehabilitering – Nå er vi lei portalen Kr 59 283
Helse & Rehabilitering – Kart og kompass i paragrafjungelen Kr 22 656
Helse & Rehabilitering – Har du en plan? Kr 3 210
Helse & Rehabilitering – Vi vil vi kan Kr 167 000

NORAD/Atlas-Alliansen:
Norad informasjons midler Kr 36 693
Nepal Kr 10 140
Kina Kr 27 179
Sørlige Afrika ledertrening Kr 82 406

Sørlige Afrika SINTEF Kr 871
OU fellesprosjekt Kr -4 605

Sum udisponerte midler Kr 4 822 721

Note 3
Aksjeposter

Investeringer i andre aksjer
Aksjepost i Travelnett Helsereiser AS Kr 95 000
Sum anleggsmidler Kr 95 000

FFO eier 11.5 % av aksjene i Helsereiser AS. Eierandelene til de tre andre eierne: Norsk 
Revmatikerforbund, Psoriasis- og eksemforbundet, Norges Astma- og Allergiforbund 
er 29,5 % hver.

Det reviderte resultatet for 2012 viser et overskudd på kr. 249 346.

Note 4
Egenkapital
Egenkapital 01.01.2013 Kr 9 864 500
Årets resultat Kr 173 460
Sum egenkapital 31.12.2013 Kr 10 037 960

Note 5
Godtgjørelser

Lønn og godtgjøring til generalsekretær for 2013:
Lønn og Feriepenger: Kr 906 527
Elektronisk kommunikasjon (telefon) Kr 6 000
Andre ytelser: Kr 2 791
Sum Kr 915 318

Godtgjørelser til Styret 2013:
Styrehonorar (leder 1 G, nestledere 1/3 G, medlemmer 1,5 % av G 
pr møte de deltar på) Kr 195 044
Sum Kr 195 044

Revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar (inklusive merverdiavgift) Kr 136 250
Annen bistand Kr 35 000
Sum 171 250
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Note 6
Pensjonskostnader
FFO har hatt 19 ansatte i 2013. Organisasjonen er etter lov om obligatorisk tjenestepensjon 
(OTP) pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. FFO har en ytelsesbasert 
kollektiv tjenestepensjonsordning til sine ansatte i Storebrand Forsikring. Pensjonsordningen 
omfatter både nåværende og tidligere ansatte. FFO dekker alle kostnader bortsett fra 2 % av 
bruttolønn som dekkes av hver enkelt ansatt. Offentlig tjenestepensjon er en brutto 
pensjonsytelse.

Pr. 31.12.2013 var 19 ansatte medlemmer i ordningen. I tillegg er det 34 tidligere ansatte som 
FFO er forpliktet til å betale oppregulering for i tråd med økningen av folketrygdens 
grunnbeløp pr. 01.05. hvert år. Pensjonskostnad i 2013 inkludert arbeidsgiveravgift, og etter 
fradrag av egenandel betalt av ansatte utgjør kr 2 593 974. 

Note 7
Bundne midler

Bankinnskudd, kontanter
I posten inngår bundne bankinnskudd. Kr 378 618 gjelder trukket forskuddsskatt termin 
6/2013.

I følge retningslinjer for tildelte midler fra Atlas-alliansen (NORAD-midler), er utbetalte midler 
bundne midler som står på separate konti og bare benyttes til FFOs bistandsprosjekter. I 
tillegg skal renter på disse midlene tilfalle formålet. Pr. 31.12.2013 sto det til sammen 
kr 1 550 678 på disse kontiene.

Note 8
Markedsbaserte investeringer
Deler av FFOs overskuddslikviditet er plassert i obligasjonsfond forvaltet av Swedbank First 
Securities.

Plassering i obligasjonsfond:
Swedbank First lang rente Kr 4 512 738
Odin obligasjon Kr 3 328 973
FFOs samlede overskuddslikviditet pr 31.12. 2013 7 841 711

Note 9
Varige driftsmidler

Hjemmeside Sum

Anskaffelseskost 01.01 0 0
Tilgang i året 250 845 250 845
Anskaffelseskost 31.12 250 845 250 845

Akkumulert avskrivning 31.12 0 0
Bokført verdi 31.12 250 845 250 845

Årets avskrivning 0 0
Avskrivningssatser 33 %



23

Note 6
Pensjonskostnader
FFO har hatt 19 ansatte i 2013. Organisasjonen er etter lov om obligatorisk tjenestepensjon 
(OTP) pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. FFO har en ytelsesbasert 
kollektiv tjenestepensjonsordning til sine ansatte i Storebrand Forsikring. Pensjonsordningen 
omfatter både nåværende og tidligere ansatte. FFO dekker alle kostnader bortsett fra 2 % av 
bruttolønn som dekkes av hver enkelt ansatt. Offentlig tjenestepensjon er en brutto 
pensjonsytelse.

Pr. 31.12.2013 var 19 ansatte medlemmer i ordningen. I tillegg er det 34 tidligere ansatte som 
FFO er forpliktet til å betale oppregulering for i tråd med økningen av folketrygdens 
grunnbeløp pr. 01.05. hvert år. Pensjonskostnad i 2013 inkludert arbeidsgiveravgift, og etter 
fradrag av egenandel betalt av ansatte utgjør kr 2 593 974. 

Note 7
Bundne midler

Bankinnskudd, kontanter
I posten inngår bundne bankinnskudd. Kr 378 618 gjelder trukket forskuddsskatt termin 
6/2013.

I følge retningslinjer for tildelte midler fra Atlas-alliansen (NORAD-midler), er utbetalte midler 
bundne midler som står på separate konti og bare benyttes til FFOs bistandsprosjekter. I 
tillegg skal renter på disse midlene tilfalle formålet. Pr. 31.12.2013 sto det til sammen 
kr 1 550 678 på disse kontiene.

Note 8
Markedsbaserte investeringer
Deler av FFOs overskuddslikviditet er plassert i obligasjonsfond forvaltet av Swedbank First 
Securities.

Plassering i obligasjonsfond:
Swedbank First lang rente Kr 4 512 738
Odin obligasjon Kr 3 328 973
FFOs samlede overskuddslikviditet pr 31.12. 2013 7 841 711

Note 9
Varige driftsmidler

Hjemmeside Sum

Anskaffelseskost 01.01 0 0
Tilgang i året 250 845 250 845
Anskaffelseskost 31.12 250 845 250 845

Akkumulert avskrivning 31.12 0 0
Bokført verdi 31.12 250 845 250 845

Årets avskrivning 0 0
Avskrivningssatser 33 %
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