
SAFO-konferansen 2023 STED:          Quality Airport hotel Gardermoen

TID:             Lørdag, den 28. januar kl. 11.30 - Søndag, den 29. januar, kl. 13.30

Hjertelig velkommen til SAFO-konferansen 2023. Vi håper på gode samtaler, at dere som kjenner hverandre blir ennå

bedre kjent, og at dere som ikke kjenner hverandre får anledning til å prate med hverandre, og lære å kjenne andre

engasjerte og hyggelige mennesker.

I år har vi det kommende lokalvalget i høst i fokus. Frem til 11.september skal vi i SAFO prøve å få best mulig oversikt 

over hva våre lokalpolitikere mener, samt informere om og argumentere for hva som er viktig for å sikre likestilling

av funksjonshemmede.

På SAFO-konferansen har vi 2 målsetninger som vi ønsker å diskutere og sette fokus på:

FRA TIL Total tid SESJON Parallell-sesjon

LØRDAG, den 28. januar
LUNSJ 11:30 12:30 01:00

Åpningsdel 12:30 13:15 00:45

Pause 13:15 13:30 00:15

Opplæring og mobilisering 13:30 14:15 00:45

Pause 14:15 14:45 00:30

Gruppearbeid eller Opplæring 

og dialog
14:45 15:30 00:45

GRUPPEARBEID:                                                                                   

Hvordan skal vi jobbe i SAFO for å mobilisere og posisjonere gode 

kandidater fra SAFO i Råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne i neste valgperiode?

Vennligst gi beskjed om 

dere ønsker gruppearbeid 

eller paralellsesjon!

Pause 15:30 15:45 00:15

POSISJONERING -              

Gjennom SAFO-ordførernes 

luper

15:45 16:30 00:45

Pause 16:30 17:00 00:30

Hvordan kan Rådet påvirke i 

kommunen?
17:00 17:45 00:45

Hvile, ta på leppestift, gre 

håret og ta på finskjorta 17:45 19:30 01:45
MIDDAG og SOSIALT 19:30 ??? ?

SØNDAG, den 28. januar
Frokost og sjekk ut 07:00 09:30 02:30

SAMTALE - Politikernes 

ansvar og rolle
09:30 10:15 00:45

Pause 10:15 10:30 00:15

Regionenes arbeid frem mot 

kommune- og 

fylkestingsvalget

10:30 11:15 00:45

Pause 11:15 11:30 00:15

Arendalsuka - planer og 

diskusjoner
11:30 12:30 01:00

LUNSJ 12:30 13:30 01:00

VEL HJEM 13:30

HJERTELIG VELKOMMEN ALLE SAMMEN

2) Hvordan kan SAFO-representantene i de kommunale og fylkeskommunale Rådene jobbe for å sikre at Rådet får innflytelse på saker som er viktige for funksjonshemmede?

1) Hvordan skal SAFO posisjonere seg med flest mulig gode kandidater i kommunale og fylkeskommunale Råd etter valget?

- 12.30: Åpning Styreleder SAFO Tom Tvedt
- 12:40: Velkommen til Ullensaker. Visjoner kommunens lokalpolitikk funksjonshemmede - Ordfører i Ullensaker - Eivind 
Jørgensen Schumacher
- 12:50: Rapport fra kommuneNorge - eksempler på prosesser i Agder, Britt Pigao - SAFOleder i region Agder
- 13:00: Kulturelt innslag fra Thomas Tvedt

13:30 - 13:50: "Gode Råd" - Om opplæringsopplegg for representanter til Råd for funksjonshemmede. Vigdis Endal FFO og 
Janne Skei SAFO
13:50 - 14.05: Hvordan kan vi mobilisere unge kandidater til arbeid i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Mia 
Larsen Sveberg - 1. nestleder i Norges Handikapforbunds Ungdom - NHFU
14:05 - 14.15: Hvordan skal vi i SAFO TVB arbeide for å mobilisere gode kandidater til lokale og fylkeskommunale Råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne - Oddvar Hopen, leder av SAFO TVB

14:45 - 15.30: "Gode Råd" - utdyping 
og dialog om innhold og opplegg. 
Vigdis Endal - Prosjektleder Gode 
Råd

Hvordan kan vi arbeide for å posisjonere SAFO sine kandidater til å bli aktuelle medlemmer i kommunale Råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
15:45 - 16:00: - Tove Linnea Brandvik, tidligere ordfører i Lindås kommune 2003-2007 og nåværende forbundsleder NHF og 
styremedlem SAFO. 
16:00 - 16.15: - Tom Tvedt, tidligere ordfører i Randaberg - 1999 - 2007, tidligere fylkesordfører i Rogaland - 2007-2011 og 
nåværende forbundsleder i NFU og styreleder i SAFO.            
16:15 - 16:30: Spørsmål fra og dialog med salen

Hvordan kan Rådet arbeide for å få innflytelse i kommunen i saker som er viktige for funksjonshemmede?
17:00 - 17:15: Hva er viktige suksessfaktorer for å bidra til at Rådet kan påvirke kommunale avgjørelser som er viktige for 
funksjonshemmede? Sverre Bergenholt, leder i Rådet i Vestby kommune og leder i Rådet i Viken fylkeskommune
17:15-17:30: Utfordringer og flaskehalser i Rådsarbeidet. Hva er viktig, hvordan jobber i i Voss Herad, og hvilke resultater 
oppnår vi? Aud-Marit Netteland, leder i kommunalt Råd i Voss Herad 
17:30 - 17.45: Hvordan gjør vi det i Sarpsborg kommune? Arild Karlsen, politisk representant og leder i Rådet i Sarpsborg 
kommune (og leder for Region Øst i NHF og SAFO)

Hvordan oppfatter politikerne Rådets funksjon og hvilke ambisjoner om å fasilitere og legge til rette for Rådets arbeid, og 
prioriteres saker som er viktige for funksjonshemmede? 
Hva mener funksjonshemmedes representanter at politikere bør bidra med, og hva forventer de av kommunestyret i sitt 
møte med Rådet?
Omar Samy Gamal - SVs ordførerkandidat Oslo, 
Rune Winum - Høyres ordførerkandidat i Nittedal, 
Hans Kristian Raanaas - SP sin ordfører og ordførerkandidat i Frogn kommune, 
Tom Tvedt, tidligere ordfører og fylkesordfører for AP, samt styreleder i SAFO, 
Sverre Bergenholt, leder av kommunalt råd Vestby, og fylkeskommunalt Råd i Viken, 
Aud-Marit Netteland, leder i kommunalt Råd i Voss Herad 
Moderator: Jørgen Foss - Organisasjonsleder i NHF

Hva er SAFO-regionene opptatt av? Hvordan har SAFO-regionene planlagt å arbeide frem mot lokalvalget høsten 2023? 
Hver region får 5 minutter til å legge frem planer, tanker, ideer knyttet til SAFO-regionens arbeid i tiden frem til lokalvalget. 
- 9 regioner får ordet (Max 5 min hver)

11:30 - 11:45: Arendalsuka - hvorfor skal vi være der? Hva er viktig? Hvilke målgrupper treffer vi? Tove-Linnea Brandvik -
styremedlem i SAFO og tidligere stortingsrepresentant for AP.
11:45 - 11.55: Mulige planer/aktiviteter i Arendalsuka.  Hva kan være aktuelt å gjøre. Samarbeid, seminar, standplass (er), 
profilering og deltakelse. Janne Skei, daglig leder i SAFO.
11:55 - 12.20: Dialog og spørsmål. Hvilke regioner er interessert i å delta? Har noen av regionene interesse av å bidra - evt. 
på hvilken måte?
12:20 - 12.30: Tilbakemelding og avslutning.


