
 

 

 

 

         Lillehammer 23.09.2019 

Referat fra styremøte 

Tid:   Tirsdag 24/09-19 kl. 18:00 

Sted:   Øybu 

 

 

Tilstede: Tom, Per Morten, Nils Ingrid, Staale og Mette på telefon 
 

 

Sak 67-19 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Godkjent 

  

Sak 68-19 Referat fra styremøtet 21.08.2019 

  Godkjent 

Sak 69-19 Sammenslåing til Innlandet fylke  

  Vi foreslår18/04-2020 Lillehammer Brummundal Hamar,  

  Vi invitere Eirik og Sven Inge til kurset 

Hadeland ønsker å fortsette som Hadelnad lokallag, men 

fylkestilhørighet er ikke avklart 

Sak 70-19 Kandidat til Fylkeskommunal TT-nemd 

  Mette spør Hanne Magnussen 

Sak 71-19 SAFO områdemøter 28. og 30. oktober på Elverum og Lillehammer 

Sak 72-19 "Min datter Emilie" - film og samtale med NFU på laget.  

På Lillehammer kino  29.10.2019 Invitasjon sendes ut. 

Sak 73-19 Kurs til høsten 

 Staale kommer ikke før 17på fredag og blir ikke med på lørdag 

 Mette sender navneskilt med Arvid 

 Staale sender med papirer med Nils 

 Nils kursbevis 

 Nils evalueringsskjema 

 Gaver til innledere 5 stk 

Torgrim og Staale lager quiz.  Ledes av Per Morten/Edny 

Arvid kvitteringslister 

Edny har opplegget på lørdag 

 Oppmelding til studieforbundet Staale drøfte med Edny og Arvid 

  

NFU Oppland fylkeslag 

            c/o Staale Stampeløkken 

            Hagehaugvegen 2A 

            2613 Lillehammer 

            E-post: stastamp@gmail.com 

            Telefon 97694452 

www.nfu-oppland.org 



Sak 74-19 Kommende arrangementer 

* Helse Sør-Øst RHF inviterer alle brukerorganisasjoner til åpent møte 

vedrørende tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner. 3. oktober 

10:15 -12:45 

* Samhandling mellom spesial– og kommunehelsetjenesten 9.-10. 

oktober 2019 

Nils snaker med Ida om at vi slås sammen og gir beskjed om at vi ikke 

kommer på møtet 

*Kontaktmøte med Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland 
blir avholdt:Torsdag 26. september 2019 

Nils drar 

* Høstkonferanse 1.-2. november 2019. HSØ - MBOs evaluerings- og 
erfaringskonferanse 2019(?) 

 

* Fredag 8.november arrangerer NFU en fagkonferanse i Oslo sentrum 
med selvbestemmelse som hovedtema. Mange personer med 
utviklingshemning under vergemål opplever å bli fratatt sin 
samtykkekompetanse. Denne problematikken ønsker NFU å belyse ved 
å arrangere en fiktiv rettssak. Nils og Merethe Nilson er påmeldt 

*Konferanse SAFO samhandlingsreformen 9-10/10 Nils 

 

Sak 75-19 Orienteringssaker 

• Avslag på søknad SNS HedOpp se vedlegg 

Midlene som sto igjen på vår konto er på vårt møte 2. september. Jeg beklager 

å måtte meddele at NFU ble ikke til tildelt midler denne gang. 

Med hilsen Styret  

• Kandidat til rådet for funksjonshemmede Innlandet 

Faste:  

Anders Nupen Hansen NHF 

Synnøve Bratlie  NHF  

Katrine Oreld NFU 

Vara: 

Hanne Magnussen NFU 

Remi Johansen NHF 

Eirik Dahl  -  NFU 

  



Ungdomsrepresentant: 

Viktoria Kessler – NHF  
 

   

Sak 76-19 Lokallag med lite eller ingen aktivitet status på de vi har snakket med og 

fortsatt jobbing 

 Mette skal snakke med Jan Slettum 

 Per Morten snakke med Else E og Nils A 

 Staale Har snakket med Christine Teige, og Fron sine midler settes på 

egen konto i fylkeslaget. 

Sak 77-19 Møteplan 2019. 

Kurshelg til høsten 18-19-20/10 -2019?? 

Tirsdag 12/11på video 

Strandhotellet Gjøvik tirsdag 10/12 

Sak 78-19 Evnt 

Mette  og Per Morten sjekker om vi kan bytte navn på FB gruppen 

Oppland til Innlandet 

 

 

Vedlegg: 

Til sak 70 

Vi viser til § 7 i TT-forskriften, som her gjengis i sin helhet (min framheving): 

§ 7. ADMINISTRASJON 

TT-ordningen er ikke et lovfestet tilbud. Innlandet fylkeskommune er ansvarlig for 

ordningen og skal utpeke administrator.  

Administrator skal utarbeide retningslinjer, nødvendig skjema, 
informasjonsskriv og brosjyremateriell, samt veilede og informere kommunene 
om TT-ordningen. 

Den fylkeskommunale TT-nemnda skal behandle søknader og fatte vedtak. 

  



TT-nemnda skal ha fire representanter som er faglig kvalifiserte for oppgaven: en fra 

fylkeskommunen, to brukerrepresentanter og en person med relevant helsefaglig 

kompetanse. 

Representanten fra fylkeskommunen er nemndas leder og har dobbeltstemme ved 

stemmelikhet. Brukerrepresentantene foreslås av fylkeskommunens råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fylkestinget oppnevner disse tre 

representantene til TT-nemnda. TT-nemndas representanter oppnevnes for fire år 

(en valgperiode) og kan oppnevnes flere ganger. Det skal oppnevnes 

vararepresentanter for TT-nemndas medlemmer. 

Det er administrators ansvar å sørge for at person med relevant helsefaglig 

kompetanse er representert som sakkyndig i TT-nemnda. Hvor lenge hver slik person 

skal sitte som representant i TT-nemnda, er uavhengig av valgperioden. 

Møtegodtgjørelse og skyss- og kostgodtgjørelse til TT-nemndas representanter 

utbetales i samsvar med fylkeskommunens reglement om møtegodtgjørelse mv.  

Til sak 72 

 

Jeg har laget en dokumentarfilm om datteren min, Emilie, som har Downs syndrom, der jeg 

følger henne gjennom et år på Toneheim Folkehøyskole. 

 

Toneheim folkehøyskole er en kjent utklekkingsanstalt for toppmusikere innen klassisk og 

jazz. Likevel ser de på Emilie og andre elever med spesielle behov som viktige for 

skolen. Rektor Jon Krognes mener at det ikke først og fremst er Emilie som trenger å 

integreres, men de ”normale” elevene som må lære å fungere i fellesskap med andre. Hundre 

individualister blir ikke et orkester, sier Krognes.   

 

Med filmen ønsker jeg å vise at mennesker som fraviker fra «normalen» har minst like stort 

potensiale for å utvikle seg som andre, og at deres bidrag kan ha stor verdi og betydning for 

menneskene rundt dem og samfunnet forøvrig.  

 

Filmen vil bli vist på NRK til høsten, men vi ønsker først å vise den på utvalgte kinoer. 

 

I den forbindelse planlegger vi arrangementer i noen byer, der vi inviterer mennesker med 

ulike perspektiver og kompetanse til å delta i samtaler om mangfold og inkludering, både på 

filosofisk, politisk og praktisk nivå.  

Vi ønsker å ha med deg på dette! 

 

Vennlig hilsen Kristoffer Carlin, far og regissør, tlf 98257576 

 

Filmen er støttet av Fritt Ord, NFI, Viken Filmsenter og Ekstrastiftelsen, og produseres av 

Motlys, ved produsenter Sigve Endresen, Thomas Robsahm og Ingunn H. Knudsen. 

Til sak 74 

SAFO Sør-Øst samarbeidet arrangerer 9.-10. oktober 2019 en spennende konferanse på Scandic 

Asker, hvor vi ønsker å invitere alle våre brukermedvirkere innen helse.  



 Hovedtema vil være samhandling mellom spesial– og kommunehelsetjenesten, og temaene 

vil gå blant annet  både på tjenester, samhandling og  brukermedvirkning.  Innledere vil være 

både fra kommunene,  Helse Sør-Øst, Pasient og brukerombudet, KS og egne organisasjoner.  

 Vi er i gang med å planlegge programmet mer i detalj, men det vil starte kl 11:30 onsdag 9. 

oktober, og vi er ferdige til lunsj kl 13:00 på torsdag 10. oktober. 

 Konferansen er kostnadsfri for våre brukermedvirkere, og vi dekker også reisekostnader.   

Nærmere invitasjon med påmeldingsfrist og mer detaljert program vil sendes ut i 

midten/slutten av august, men vi ber dere holde av datoene allerede!  

Helse Sør-Øst RHF inviterer alle brukerorganisasjoner til åpent møte vedrørende tilskuddsordningen 

til brukerorganisasjoner. 

  

Dato:     3. oktober 2019 

Tid:        10.15 – 12.45 

(enkeltsamtaler med saksbehandler ca kl 11.15 – 12.45) 

Sted:     Helse Sør-Øst RHF Hovedkontoret Hamar, møterom 104 og 105, Parkgt 36, 2317 Hamar 

Tema:   Tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner 

  

Det er også mulig å delta på møte via videokonferanse fra våre lokaler i Skien, Leirvollen 21 A, 

Nenseth. 

 

Helse Sør-Øst RHF inviterer til åpent møte for alle brukerorganisasjoner vedrørende 

tilskuddsordningen. 

Vi vil gjennomgå tilskuddsordningens tildelingskriterier, søknadsprosess, formalkrav og rapportering. 

Det vil fra vår side ikke bli avholdt egne kurs eller skolering av kursholdere i søknadsskriving. Det er 

ikke ett krav at organisasjoner må delta på møte for å kunne sende søknad.  

Agenda: 

-          Velkommen v/ Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling og brukermedvirkning 

-          Gjennomgang av ordningen v/ Ida-Anette Kalrud, rådgiver 

o   Herunder korrekt informasjon (organisasjonsnummer, fullt navn, bankkontonummer 

etc) 

-          Kommune- og regionreform – konsekvenser for tilskuddsordningen? 

-          Gjennomgang av rapportering v/ økonomiavdelingen 

-          Spørsmål og svar i plenum v/ Ida-Anette Kalrud, rådgiver 

-          Mulighet for en til en samtaler med saksbehandler hvis ønskelig (ca fra kl 11.15 – 12.45) 

Påmelding med navn, organisasjon og om dere deltar på Hamar eller på video fra Skien sendes 

idak@helse-sorost.no innen 25. september 2019.  

Ida-Anette Kalrud                                                                                                            

mailto:idak@helse-sorost.no


rådgiver                                                                                                                                   

Tlf: 918 22 307 

 

Til sak 76 

Hei.  

Jeg har ikke glemt deg. Tenkte jeg ville drøfte dette litt med Vibeke før 

jeg sendte svar, men hun er ikke her før i morgen.  

 

Lokallag som ikke er aktive skal fylkeslaget i utgangspunktet forsøke å 

revitalisere. Hvis dette ikke er mulig sier vedtektene paragraf 10 

følgende: 

 

§ 10 – OPPLØSNING 

Oppløsning av lokallag kan bare skje på årsmøte/ekstraordinært årsmøte og 

krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Dersom et lag ikke avholder årsmøte 

på to år, kan fylkeslaget innkalle til årsmøte på lagets vegne. 

Eventuelle midler laget disponerer ved oppløsningen skal overføres NN 

fylkeslag. 

For lag som ikke aktivt har løst seg opp, men som likevel er uten styre og 

aktivitet, gjelder samme regel som for lag som er oppløst.  

 

Jeg blir ikke helt klok på teksten, men siste setning vil jo være 

situasjonen her. Men når de viser til "gjelder samme regel som for lag som 

er oppløst" så må det være at midlene skal overføres til fylkeslaget. Det 

vil si at dere må få kontakt med den som disponerer kontoene.  

 

Jeg dobbelt sjekker med Vibeke om det er rett forstått. Hvis du ikke hører 

noe så kan dere bare be de som har disposisjonsrett over kontoene overføre 

pengene til fylkeslaget.  

 

Med vennlig hilsen  

Hedvig Ekberg 

generalsekretær 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) 

22 39 60 54 / 97 12 32 18  
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