
Protokoll regionstyremøte    
Sted: Digitalt, zoom 
Når: 11.februar klokken 11.00-12.15 
Til stede: Per Einar Honstad, Anne-Pia Nygård, Leif Elde, Severin Minime-Brunes, 
Alvhild Kvamme Iversen 
Til stede fra administrasjonen: Nelly Torvik 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sakliste 
 
RS-2/21            Godkjenning av 

- Innkalling 

- Sakliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste vedtatt.  

 

RS-3/21  Referatsake 
- Digital møteplasser 

Nelly informerte om jobbingen rundt digitale møteplasser. Dette skal erstatte podcasten, som egentlig 
det var planlagt å få i gang. Den Digitale møteplassen skal ha unge voksne som målgruppe. Her skal vi 
ta ulike aktuelle tema. Håper å få opp interessen og engasjementet ved å være mer synlige her.   
 

- Skole, opplæring skoleledelsen 

Grunnet korona, så uteblir enda skolebesøkene. Men man jobber videre med skoleledelsen. Vi håper å 
kunne samarbeide med NHF Nord Norge, som også skal jobbe mer rettet mot opplæring av 
skoleledelsen.  

- HBF i Nord Vest  

Det viktigste her er først å skape en uformell plattform for informasjon og det å møte andre foreldre i 
samme situasjon. Vi har dialog med HBF sentralt. Er avhengig av å få hjelp med de for å komme i gang 
med HBF i vår region. Planen er å samarbeide med HBF sentralt i starten. Begynne med et 
informasjonsmøte og planlegge en samling etter dette. Vi kan ikke forvente at noen ønsker seg inn i 
noe verv nå.  
 

- SAFO Nord Vest; Boligpolitikk og skole/utdanning 

Vi skal ha to fokusområder i SAFO Nord Vest i 2021; Boligpolitikk og skole/utdanning. Kommer til å ha 
jevnlige temamøter utover året, hvor vi inviterer inn brukerrepresentantene våre til opplæring.  
 
Det ble understreket at det er viktig å jobbe enda mer med å få SAFO kjent. Fylket misforstår hva SAFO 
er. Tror FFO omfavner alle organisasjoner. Dette gjør at vi for eksempel mister innsyn i ferjesaker! Må 
informeres om i fylkene.  
 
Vedtak: Safo Nord Vest må informere fylkene om hva SAFO faktisk er og står for.  
 
RS-4/21  Likepersonsamarbeid 
 
Det har kommet et forslag fra NHF Trøndelag om å ha et likepersonssamarbeid. Da henholdsvis 
samarbeid mellom NHF Trøndelag, NHF Nord Vest og NHF Nord Norge.  



Det er kommet forslag på 8 ulike tema som vi kan samarbeide om. Man trenger ikke ha folk inne på 
alle temaene i hver region, det kan være utfordrende å få til, men da kan man samarbeide mer på 
tvers.  
Tradisjonelt likepersonaktivitet i landsforeningene kommer på siden av dette.  
 
Vedtak: Regionstyret sier ja og stiller seg positive til forslag om samarbeid om likepersonarbeidet . 
 
RS-5/21  HC parkering, Ålesund 
 
I Ålesund kommune blir det stadig fattet vedtak som strider mot forskriftene. Kommunen viser til 
forskriftene når de avslår søknader om HC bevis, men forskriftene sier ikke det samme som Ålesund 
kommune sier. Misbruk av HC bevis kan ikke gå ut over de som trenger HC bevis. Må få et system der 
en kan kontrollere om noen misbruker/ faller fra.  
Det har blitt sendt ut mail og purring på mail til samferdselsdepartementet om reglement og om 
Ålesund kommune sine krav til HC bevis.  
Rådet i Ålesund kommune har blitt informert om saken og blitt forespurt om de ikke kan ta dette 
videre.  
 
Vedtak: Nelly følger opp samferdselsdepartementet, når kan man forvente svar? Severin følger opp 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Ålesund kommune. NHF nordvest må stå mer frem i 
media i saker som dette.  
 
 
 


