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Tolkningen gjelder Mental Helses vedtekter § 11.2 og vedtak i landsmøtesak 12/20. 

 

 
Kontrollutvalgets anledning til å foreta bindende fortolkninger 

Kontrollutvalget har etter retningslinjer for utvalgets arbeid nummer 9 anledning til å gjøre bindende 

tolkninger av organisasjonens og vedtekter og øvrige vedtak fattet av Landsmøtet.  

 

Fortolkninger er bindende frem til de overprøves av et senere landsmøte, eller til de eventuelt omgjøres av 

Kontrollutvalget. 

 
Tolkningstemaet  
Utvalget har mottatt en skriftlig forespørsel der vi bes om å avklare hvordan vedtekt 11.2 er å forstå opp mot 

landsmøtevedtaket i sak 12/20. Vedtekten angir hvem som kan møte på Ledermøtet, og hvilke rettigheter 

deltakerne har. Vedtekten og vedtaket er gjengitt i sin helhet nedenfor. 

 

 

§ 11.2 i Mental Helses vedtekter lyder: 

«Ledermøtet består av årsmøtevalgte fylkesledere og en nestleder, samt sentralstyrets 

medlemmer.  Det velges to vararepresentanter i nummerert rekkefølge fra fylkesstyret på 

fylkesårsmøte. 

 

Ledermøtets medlemmer har møteplikt.  

 

Sentralstyret og generalsekretæren har tale- og forslagsrett, og generalsekretær kan delegere 

talerett videre til saksbehandler». 

Vedtaket i landsmøtesak 12/20 lyder: 

«Mental Helses fylkeslag skal slås sammen etter de politisk vedtatte grensene. Det skal bare være 

ett fylkeslag i hvert fylke. 

 

Fylkene må være sammenslått i god tid før landsmøtet i 2022. Antall fylkeslag reduseres fra 17 til 

11. 

På ledermøtet er de nye fylkeslagene representert ved leder og nestleder. Det velges to varaer i 

nummerert rekkefølge på årsmøtet. Ledermøtet vil bestå av 22 representanter fra fylkeslagene når 

alle fylkene er sammenslått. I overgangsperioden vil de som ikke har slått seg sammen 

representeres ved fylkesleder frem til sammenslåingsprosessen er gjennomført.». 

På landsmøtet er de nye fylkeslagene representert ved leder samt 5 årsmøtevalgte delegater, med 

inntil 5 vara i nummerert rekkefølge.  

 

Endringer i §§ 9.2, 9.3, 11.2 og 19.8 i vedtektene vedtas.» 
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Problemstilling 
Som det kommer frem av utdragene på forrige side, er teksten i § 11.2, og vedtaket som ble fattet i sak 12 på 

Landsmøtet ikke sammenfallende.  Det kan derfor oppstå tvil om hvordan representasjonen til Ledermøtet 

skal være i landsmøteperioden.  Det er dette utvalget er bedt om å avklare. 

Kontrollutvalgets vurdering og begrunnelse 
Utvalget legger til grunn at man i dette konkrete tilfellet må harmonisere vedtektens innhold og landsmøtets 

vedtak for å avgjøre regelinnholdet i § 11.2. Bestemmelsen ble først vedtatt i sak 12/20, og det ble foretatt en 

presisering av ordlyden i sak 13/20. Presiseringen er ikke avgjørende for fortolkningen og er derfor ikke nevnt 

i den videre fremstillingen.  

I landsmøtevedtaket ble det innført en overgangsordning som innebærer at det er to ulike regelsett for 

representasjon til Ledermøtet. Begrunnelsen for dette synes å være at fylkeslagene skal ha et incentiv til å 

innrette seg etter den politiske fylkesinndelingen. 

Det ene regelsettet gjelder for de fylkeslagene som har slått seg sammen etter politisk fylkesinndeling.  

For disse ble det vedtatt representasjon med to delegater i Ledermøtet.  

Det andre regelsettet gjelder for de fylkeslagene som ikke har slått seg sammen etter politisk fylkesinndeling. 

For disse ble det vedtatt representasjon med én delegat i Ledermøtet.  

For fylkeslag som ikke er omfattet av endringer i den politiske fylkesinndelingen må det legges til grunn at 

disse allerede er innordnet den politiske inndelingen og dermed har to representanter til ledermøtet. Dette 

samsvarer med landsmøtevedtaket som sier at ledermøtet etter fylkessammenslåinger skal bestå av 22 

delegater fra fylkeslag: 

Fylkesnummer Nytt fylkesnavn Gamle fylker Antall delegater 

03 Oslo - 2 

11 Rogaland - 2 

15 Møre og Romsdal - 2 

18 Nordland - 2 

30 Viken Østfold, Akershus, Buskerud 2 

34 Innlandet Hedmark, Oppland 2 

38 Vestfold og Telemark Vestfold, Telemark 2 

42 Agder Aust-Agder, Vest-Agder 2 

46 Vestland Hordaland, Sogn og Fjordane 2 

50 Trøndelag Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag 2 

54 Troms og Finnmark Troms, Finnmark 2 

Sum 22 
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Utvalget mener at vedtekten slik den er trykket i vedtektene, viser til hvordan ledermøtet skal være 

sammensatt når alle fylkeslagene i Mental Helse har slått seg sammen. Frem til Mental Helse har 11 fylkeslag 

sammenfallende med den politiske fylkesinndeling, må Ledermøtet være sammensatt i tråd med denne 

fortolkningen.  

Hva betyr Kontrollutvalgets fortolkning for landsmøteperioden videre?  

 

Paragraf 11.2 i Mental Helses vedtekter skal forstås slik: 

• Fylkeslag som er sammenslått etter den nye politiske fylkesinndelingen har to delegater til 

Ledermøtet. 

 

• Fylkeslag som ikke er sammenslått etter den nye politiske fylkesinndelingen har én delegat til 

Ledermøtet. 

 

• Fylker som ikke er omfattet av strukturendringer i politisk fylkesinndeling har to delegater til 

Ledermøtet. 

 

Fortolkningen ble gjort i Kontrollutvalgets møte den 22.02.2021, og ble godkjent av alle utvalgets 

medlemmer per e-post den 23.02.2021. Fortolkningen er dermed gyldig fra og med 23. februar 2021. 

Fortolkningen sendes Sentralstyret som har ansvaret for at fortolkningen gjøres kjent i organisasjonen. 

 

 

Øystein Høiby Geirr Abelsen Helga Skåden Ingrid Løset Else-Berit Helle 

 

kontrollutvalget@mentalhelse.no  
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