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 Protokoll fra ledermøte i Mental Helse  
Sted:   Quality Airport Hotel Gardermoen 
Dato: Fredag 21. september til søndag 23. september 2018 
Tid:  13.00 fredag til 12.00 søndag 
 
 

LEDERMØTE SEPTEMBER 2018 

TILHØRER NAVN 
STEMME-

RETT* Fre Lør  Søn 
Sentralstyret Kristian Kise Haugland  Forfall X X 
Sentralstyret Bente Holm Mejdell  X X X 
Sentralstyret Geirr Abelsen  X X X 
Sentralstyret Jill Arild  X X X 
Sentralstyret Laila Helene Langerud  Forfall Forfall Forfall 
Sentralstyret Tariq Eide  X / X 
Sentralstyret Wenche Steenstrup  X X X 
Sentralstyret Håkon Steen  Forfall Forfall Forfall 
Sentralstyret Pål Arild Sand  X X X 
Sentralstyret 
Ansattes 
representant Barbro Aas   

Forfall Forfall Forfall 

Sentralstyret Mille Falstad (MHU)  Forfall Forfall Forfall 
Landsleder Mental 
Helse Ungdom Martine Antonsen   / X X 
Mental Helse 
Akershus Tonelise Holm 

 
X X X X 

Mental Helse Aust-
Agder Aud Johanne Røren Strand 

 
X 

Forfall Forfall Forfall 

Mental Helse 
Buskerud Aina N. Rugelsjøen X X X X 
Mental Helse 
Finnmark Turid Janita Lehto X X X X 
Mental Helse 
Hedmark Finn Kristiansen X X X X 
Mental Helse 
Hordaland Else-Berit Helle X X X X 
Mental Helse Møre 
og Romsdal Anna Margrethe Drægebø Moe X X X X 
Mental Helse 
Nordland Ruth Pedersen X 

Forfall Forfall Forfall 

Mental Helse Nord-
Trøndelag Aage Haukø X X X X 
Mental Helse 
Oppland Anne Grete M. Mortensen X X X X 
Mental Helse Oslo Jonathan Hoel X Forfall Forfall Forfall 
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Mental Helse Sogn 
og Fjordane Liv Åmot Verlo X X X X 
Mental Helse Sør-
Trøndelag Anna Elise Opheim X X X X 
Mental Helse 
Rogaland Martha Hocking X X X X 
Mental Helse 
Telemark Lene Nordhus X 

Forfall Forfall Forfall 

Mental Helse Troms Ågot Voll X X X X 
Mental Helse Vest-
Agder Wenche Larsen Gundersen X X X X 
Mental Helse 
Vestfold Mette Gropen Halvorsen X X X X 
Mental Helse Øst Svein Erik Andersen X X X X 
Desisjonskomiteen Gunnar Helle  X X X 
Desisjonskomiteen Helga Skåden  X X X 
Desisjonskomiteen Jørund Schwach  X X X 
Desisjonskomiteen Liv Jakobsen  X X X 
Desisjonskomiteen Turid Bakken  X X X 
Administrasjonen Linda Berg Heggelund   X X Forfall 
Administrasjonen Siri Bråtane  X X X 
Administrasjonen Anlov Mathiesen  X X X 
Administrasjonen Kjersti Storhaug  X X X 
Administrasjonen Hanne Karine Nordstedt  X X X 
Observatør MH 
Oppland Øystein Høiby 

 
X X X 

Observatør MH 
Rogaland Beth Iren Risvold 

 
X X X 

 
• Sak 9/18 og 17/18 er vedtakssaker – 15 stemmeberettigede til stede 
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Sak 9/18 Åpning: Godkjenning av innkalling og dagsorden - (vedtakssak) 
Oversikt over deltagere og hvem som har tale- og forslagsrett er gjengitt over.  
 
Første nestleder Bente Holm Mejdell ønsket velkommen og foretok navneopprop (15 
stemmeberettigede til stede - sak 9/18 og 17/18 er vedtakssaker). 
 
Jill Arild og Wenche Larsen Gundersen innstilles som protokollunderskrivere 
 
Saker meldt til åpen time: 

1. Gry Halvorsen – Hedmark: Gry Halvorsen er brukerrepresentant i 
brukerutvalget til Helse Sør-Øst RHF. Hun ønsker innspill fra ledermøtet på 
hvordan Mental Helse stiller seg til pakkeforløp psykisk helsevern.  

2. Svein Erik Andersen – Øst: Sammenslåing av fylkeslag knyttet opp mot 
fylkesreformen.  

 
Dersom man ønsker å melde saker til åpen time må det meldes til Kristian Haugland 
før lunsj. 
 
Vedtak:  Innkalling og dagsorden godkjennes, Jill Arild og Wenche Larsen Gundersen 

velges til protokollunderskrivere.  
 
Generalsekretær Linda Berg-Heggelund gikk gjennom agenda for helgen.  
 
Sak 10/18 Statusrapportering    
Generalsekretær ga en muntlig orientering og Status Handlingsplan 2018 ble delt ut. 
 
Stab: 

• Det har vært noe sykdom i staben. Dette skyldes forhold som ligger utenfor 
arbeidsplassen. Begynner å stabilisere seg så høsten skal gå som normalt.  

• Endringer i ansattegruppen: 
Hanne Karine Nordstedt ansatt som ny organisasjonsrådgiver. 
Siri Bråtane har gått over i stilling som spesialrådgiver. Hun har 
personalansvar for organisasjonsrådgiverne, og har et overordnet ansvar for 
organisasjonsrådgiverne og deres arbeidsområde, i tillegg til større 
arrangementer og møter, lederstøtte. 
Kim Daniel Lindegård ansatt som ny prosjektmedarbeider på verdensdagen. 
Carl Fredrik Korsnes har fått ny jobb og den rådgiverstillingen han hadde på 
50% er omgjort til en 100% stilling. 
Det er ansatt ny politisk rådgiver i denne stillingen, men oppstartsdato er ikke 
avklart.   
Sentralstyret har også opprettet en ny organisasjonsrådgiver stilling, slik at det 
nå er 4 organisasjonsrådgiverstillinger. Ny organisasjonsrådgiver er ansatt, 
men oppstartsdato er ikke avklart.  
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Status Handlingsplan 2018 – 4 målområder: 
1. Politikk og kommunikasjon 
2. Prosjekter og arrangementer 
3. Skolering av tillitsvalgte 
4. Organisasjon 

 
Status Handlingsplan 2018 oppsummerer status på de enkelte målområdene med 
underliggende aktiviteter.  
Ledermøtet etterspør resultater fra verveuka. Administrasjonen sender ut resultatene 
av verveuka til fylkeslagene.  
 
 
Økonomi: 

• På ledermøtet i mars ble det orientert om manglende søknad til Lotteritilsynet, 
og Mental Helse fikk dermed i utgangspunktet ikke dette tilskuddet i 2018. 
Avgjørelsen ble anket og vi fikk medhold. Det var budsjettert med 4,2 mill fra 
Lotteritilsynet i 2017 mens vi fikk 6,8 mill.  

• For øvrig er resultatet bedre enn budsjettert. 
• Av ca 4,6 mill i frie midler er det brukt ca 1,2 mill. til å understøtte aktiviteter i 

handlingsplanen. Mental Helse har høy aktivitet i høst (blant annet 
landsmøtet), så totalt ligger det an til et overskudd på ca. 500 000,- kr.   

 
 
KUPP 

• Studieledersamling gjennomført i august. 13 studieledere deltok. Fikk veldig 
gode tilbakemeldinger på samlingen.  

• Brukermedvirkningskurset er i ferd med å rulles ut i landet. En del fylker har 
slått seg sammen om å avholde brukermedvirkningskurs.  

• Det avholdes et landsdekkende organisasjonskurs på Gardermoen i desember, 
for de som tidligere ikke har gått på kurs i regi av fylkene.  

• Det jobbes med å utvikle kurs i Politisk påvirkningsarbeid. Kurset skal være 
klart for bestilling i februar 2019. Det utdannes kursledere fra egen 
organisasjon. Fylkeslagene oppfordres til å sende inn bestilling til KUPP med 
en gang det er lagt inn i fylkenes handlingsplaner. Også her dekkes utgifter til 
kursledere fra Mental Helse sentralt.  

• Det ble vist en status på ferdigmeldte og godkjente kurs. Det viser at det er 
stor variasjon mellom laga, mange er veldig flinke men det er også potensiale 
for flere å melde inn kurs.   

 
   
Vedtak: Ledermøtet tok rapporteringen til orientering 
 

Sak 11/18 Desisjonskomiteens rapport      
Leder for desisjonskomiteen Gunnar Helle redegjorde for komiteens rapport for 
perioden mars – september 2018. Rapporten er vedlagt sakspapirene. 
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Generelle kommentarer: 

• Desisjonskomiteen følger opp innkallinger og protokoller fra 
sentralstyremøtene kontinuerlig. 

• Når det gjelder årsrapportering fra fylkeslagene er det en del mangelfull 
rapportering.  

• Økonomien er bra og gir et godt handlingsrom for Mental Helses 
målområder.  

• Så langt er vedtektsfestende frister og forberedelse til landsmøtet i hht 
gjeldene vedtekter.  

• Vedtak fra Landsmøtet 2016 er så langt fulgt opp på tilfredsstillende måte. 

Ulempen med å få desisjonskomiteens rapport sendt ut med sakspapirene er at 
rapporten ikke er fullstendig oppdatert. Desisjonskomiteen bes om å sørge for en 
oppdatert rapport dersom det har været endringer siden rapporten ble skrevet. 
Oppdatert rapport deles ut på møtet.  

Desisjonskomiteens leder bekrefter at komiteen til landsmøtet har tatt høyde for at de 
må komme med en tilleggsrapport dersom det er påkrevd, fordi rapporten må 
ferdigstilles ca. 6 uker før møtet tar til.   

Vedtak:  Ledermøtet tok saken til orientering 

 
Sak 12/18 Presentasjon Verdensdagen 
Kampanjeleder for Verdensdagen, Le Hang Doung ga en presentasjon av 
Verdensdagen.  
 
Hun gikk gjennom historikk fra internasjonal oppstart, til forskjellen mellom norsk 
og internasjonal markering av Verdensdagen for psykisk helse.  
 
Norge har ikke samme tema som verdensdagen internasjonalt. Årsaken til forskjellen 
handler om oppdraget fra helsedirektoratet. Helsedirektoratet har et 
folkehelseperspektiv på sin informasjonskampanje. Den skal gjelde alle, og skal bidra 
til økt kunnskap og forståelse om psykisk helse. Dette er årsaken til at temaene er 
forskjellig i Norge og internasjonalt.  
 
Vi ser tendenser til at den internasjonale markeringen er i ferd med å gå i samme 
retning som den norske markeringen, i form av at de ser ut til å velge mer allmenne 
tema innenfor tema psykisk helse.   
 
Vi har sett en økning i antall verdensdagsarrangementer de siste årene, og det er vi 
veldig glad for. Psykisk helse har fått økende fokus over lang tid. Dette har blant 
annet Mental Helse vært en viktig bidragsyter til. Dette er nok også noe av 
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forklaringen på det økende antall arrangementer. Det er også gode temaer og noe 
alle kan kjenne seg igjen i.  
 
Verdensdagen har selv også tatt noen grep som kan ha bidratt til flere 
arrangementer. Noe handler om krav til registering av arrangementene. Det er også 
laget en kaffepakke for mindre arrangører og enkle markeringer.  
Vi har brukt sosiale medier aktivt. Vi har etablert samarbeid med mange ulike 
aktører. Det er godt materiell og design, og det er jobbet mye med verdensdagen.no 
som ressursside for arrangører. 
 
Verdensdagen er også opptatt av at markeringen skal oppleves som gode, ekte og 
viktige. Vi gjør det vi kan for å gi arrangører verktøy for å lage gode arrangementer. 
60% av de som markerer er skoler eller skolerelaterte markeringer. Har laget en 
standardpakke for skoler som de kan benytte seg av.  
 
Har i år etablert to nye spennende samarbeid: skolefrukt.no og Stormberg. 
 
Le Hang Doung er også veldig stolt av Åpenhetsprisen som er et samarbeid mellom 
Mental Helse og Verdensdagen. De to siste årene har vi en hatt en markering knyttet 
til utdelingen av denne prisen. De to foregående årene har det vært på 
Nasjonalteateret. I år blir det på Oslo Rådhus. På Karl Johan flagges det med 
verdensdagsbanner, og andre signaturbygg rundt om i landet markeres også med 
grønt 10. oktober. 
 
 
Vedtak:  Ledermøtet tok saken til orientering 
            
 
Sak 13/18 Vedtekter 
Leder av vedtektsutvalget, Jill Arild, gikk gjennom prosess i utvalgsarbeidet før hun 
gikk over til å presentere sentralstyrets innstilling til nye vedtekter. Ledermøtet kom 
med kommentarer og innspill. På bakgrunn av ledermøtets innspill behandles saken 
i førstkommende sentralstyremøte. Det er sentralstyret som innstiller forslag til 
vedtekter til landsmøtet.   
 
Vedtektsutvalget la også frem forslag til retningslinjer for desisjonskommiteens 
arbeid. Det ble åpnet for spørsmål og innspill. Vedtektsutvalget tar med seg 
innspillene i den videre behandlingen frem mot endelig innstilling.  
 
Ved en feiltagelse har ikke desisjonskomiteen fått mulighet til å gi en høringsuttalelse 
til vedtektsutvalget vedrørende retningslinjene. Desisjonskomiteen blir gitt mulighet 
til å komme med innspill før saken endelig behandles i sentralstyret.  
 
Etiske retningslinjer ble delt ut på møtet og skal ferdigbehandles på sentralstyrets 
møte 12.-13. oktober. Innspill kan sendes til Jill Arild i god tid før dette.  
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Oppsummert: 
 

• Vedtektsutvalget tar med seg kommentarene som har kommet i møte på 
vedtektene. 

• Desisjonskomiteen gis anledning til å uttale seg angående retningslinjer for 
desisjonskommiteens arbeid.  

• Vedtektsutvalget tar med seg kommentarene fra ledermøtet på retningslinjer 
for desisjonskomiteens arbeid.  

• Paragrafene gjennomgås for å sikre at det henvises til riktige paragrafer.  
• Innspill til etiske retningslinjer sendes Jill Arild i god tid før sentralstyremøtet.  

 
 

Vedtak:  Ledermøtet tok saken til orientering 

 
Sak 14/18 Protokoller  
Følgende protokoller legges frem til orientering for ledermøtet: 

1. Protokoll fra sentralstyremøte 1.3.2018 
2. Protokoll fra sentralstyremøte 19.3.2018 
3. Protokoll fra sentralstyremøte 13-14.4.2018 
4. Protokoll fra sentralstyremøte 8-9.6.2018 
5. Referat fra Ledermøte 9-11.3.2018 

 
Til protokollene: 

• Spørsmål til saker kalt «Oppfølging av styrevedtak» i protokollene – hva er 
dette, den utgår ofte? Dette har å gjøre med verktøyet for styrearbeid som 
benyttes av administrasjonen. Dette er en automatisk generert sak med tiltak 
for oppfølging. Når det står at saken utgår betyr det at alle tiltakene er 
ferdigstilt og lukket.  

  
• Ledermøtet savner vedtak om endelig oppnevning av profilutvalg i etterkant 

av behandling av saken i forrige ledermøte.  Profilutvalget har i praksis 
fungert i hht forslag fra ledermøtet i mars, hvor det opprinnelige utvalget ble 
supplert med representanter innstilt av ledermøtet, men den formelle 
oppnevningen er ikke foretatt. Landsleder beklager dette.  

 
• Protokoll fra sentralstyremøte 13.-14. april: Sak 43/18 – Eventuelt sak 3. Etiske 

retningslinjer. Sak om etiske retningslinjer – Ledermøte stiller spørsmål ved at 
det er FFOs etiske retningslinjer som er lagt til grunn og ikke Mental Helses. 
Vedtektsutvalget anser FFOs etiske retningslinjer som mer fullstendige og 
relevante enn Mental Helses vedtatte retningslinjer, og har derfor valgt å legge 
disse til grunn. Enkelte justeringer er foretatt for å tilpasse dem til Mental 
Helse.   
 
Ledermøtet gir også uttrykk for at de hadde ønsket å få de etiske 
retningslinjene til orientering før de ble lagt frem for landsmøtet. Sentralstyret 
gjør oppmerksom på at retningslinjene ikke er ferdigbehandlet i sentralstyret.  
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• Protokoll sentralstyret 8-9.6.2018, sak 56/18: B-sak til behandling. Ledermøtet 

reagerer på at saksbeskrivelsen og vedtaket i saken er gjengitt i protokollen. B-
saker skal ikke følge ordinær protokoll. Administrasjonen beklager dette, og 
skal kvalitetssikre protokollene i fremtiden.  
 

 
Vedtak:  Ledermøtet tar protokollene og referatet til orientering 
 
 
Sak 15/18  FFO-utvalgets rapport 
Kristian Kise Haugland innledet til saken. Det foreligger ingen rapport med 
sakspapirene. Årsaken til det er at det ikke er kommet vesentlige innspill i etterkant 
av den rapporten som ble lagt frem på forrige ledermøte.  
 
Vedtak:  Ledermøtet tok saken til orientering 
 
Sak 16/18  Status ny profil 
Kristian Kise Haugland innledet til saken og orienterte kort om prosess. Anyone 
lager nye nettsider og Kord lager forslag til ny profil. Arbeidet med nettsidene går 
parallelt med arbeidet med ny profil.  Ny profil skal behandles på landsmøte 2018, 
mens det er vedtatt at vi skal ha nye websider. Anyone har planlagt for å lansere 
nettsider med gammel profil dersom ny profil ikke blir vedtatt av landsmøtet.  
 
Thomas Knutstad, (Anyone) presenterte arbeidet med nettsiden, prosess og status.  
 
Jørgen Nordlie, (Kord) presenterte arbeidet med ny profil for Mental Helse og det ble 
åpnet for spørsmål og kommentarer. 
 
Øystein Høiby fra profilutvalget orienterte om prosessen i utvalgsarbeidet.  
 
Responsen fra ledermøtet var positiv, både til nye nettsider og forslag til ny profil.  
 
Vedtak:  Ledermøtet tok saken til orientering 
 
 
Sak 17/18  Samfunnspolitisk program - (vedtakssak) 
Kristian Kise Haugland innledet til saken, og redegjorde for prosessen frem mot 
endelig forslag til ledermøtet.  
 
I henhold til §10.4 i vedtektene skal landsmøtet vedta samfunnspolitisk program og 
strategidokument for kommende landsmøteperioden etter innstilling fra ledermøtet.   
Utvalget har ikke lagt opp til vesentlige endringer i samfunnspolitisk program, men 
gjort noen justeringer.  Kristian Kise Haugland gikk gjennom de endringene som er 
foreslått i programmet.  
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Strategidokumentet er endret i noe større grad enn programmet. Strategien som har 
vært gjeldende for inneværende landsmøteperiode har kun omhandlet 
organisasjonsopplæring. Den foreslåtte strategien omfatter hele Mental Helses 
virksomhet. Tilbakemeldingene på forslag til strategi er i all hovedsak positive.  
 
Dersom ledermøtet ønsker å foreslå endringer til program eller strategi må 
forslagene levers skriftlig.  
 
Det ble åpnet for spørsmål og debatt.  
 
Forslag fra Else Berit Helle, Mental Helse Hordaland: Samfunnspolitisk program eller 
strategidokument skal og utgis på nynorsk. 
 
Forslaget ble trukket etter at det ble opplyst om at man har ressurser i Hordaland 
som kan oversette program og strategi til nynorsk, og at landsleder og 
generalsekretær ikke kan se at det er noe i veien for at program og strategi kan gis ut 
på både bokmål og nynorsk.  
 
Endringsforslag fra Jill Arild, sentralstyret: linje 147 og 148: Helsedirektoratet skal sørge 
for økt kvalitetssikring av kompetanse hos medlemmer av kontrollkommisjonene. 
 
Vedtak: Forslaget er enstemmig tatt inn i ledermøtetets innstilling 
 
Endringsforslag fra Jill Arild, sentralstyret, Finn Kristiansen, Hedmark og Svein Erik 
Andersen, Øst, linje 150: Ha flere tilbud om medisinfri behandling herunder at bruker- og 
pårørendekunnskap blir en reell del av kunnskapsbasert praksis. I tillegg jobbe aktivt for at det 
blir etablert flere egne medisinfrie enheter. 
 
Vedtak: Forslaget er enstemmig tatt inn i ledermøtetets innstilling 
 
 
 
Vedtak:  Ledermøtet innstiller programutvalgets forslag til nytt samfunnspolitisk 

program overfor landsmøtet med de endringer som fremkom i ledermøtet.  
Ledermøtet innstiller programutvalgets forslag til nytt strategidokument 
overfor landsmøtet. 

 
Forslag fra Geirr Abelsen, sentralstyret: Ledermøtet oppfordrer sentralstyret til å utforme 
et resolusjonsforslag til landsmøtet basert på innspill fra ledermøtet vedrørende 
kontrollkommisjonene. Resolusjonen må gjerne ta opp i seg viktigheten av rettsikkerhet og 
menneskerettigheter sett i lys av dette.   
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Ledermøtets innspill til Handlingsplan 2019 

• Eldre og psykisk helse bør fortsette å være et prioritert område (Akershus) 
• Redusert bruk av tvang (Buskerud) 
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• Medisinfri behandling (Jill Arild) 
• Tvang viktig tema (Vestfold) 
• Samtykkekompetanse (Hedmark) 
• Medisinfri behandling med fokus på ernæring (Rogaland) 

 
Vedtak:  Ledermøtet anbefaler at riktig og redusert bruk av tvang, herunder medisinfri 

behandling, blir overordnet tema for Handlingsplan 2019. 
 
 
Sak 18/18  Forslag til Landsmøtet etter § 9.4 – Telemark sak 1 
Mental Helse Telemark har sendt inn en sak som etter sentralstyrets oppfatning tar 
utgangspunkt i en b-sak som tidligere har vært til behandling i sentralstyret. 
Sentralstyret har valgt å ikke legge frem saken i sin helhet for ledermøtet, fordi 
enkeltpersoner er identifiserbare. Saken dreier seg om en konflikt i fylkes- og lokallag 
som har ledet til en sak om forføyning. Saksdokumentasjon foreligger dersom 
ledermøtet bestemmer at saken skal behandles.  
 
Kristian Kise Haugland refererte forslagene til vedtak i saken fra Telemark, da disse 
ikke identifiserer enkeltpersoner. Mental Helse Telemarks forslag til vedtak med 
sentralstyrets vurdering er gjengitt under: 

1. Landsmøte skal oppnevne ett utvalg som skal utforme tydelige retningslinjer som 
omhandler sentralstyrets arbeidsoppgaver og mandat. Dette skal gjøres kjent for alle 
medlemmer.  Landsmøtet gir ledermøtet mandat til å oppnevne ett utvalg på første ordinære 
ledermøte etter landsmøte.  
 
Saken er sendt inn til vedtektsutvalget og vil bli behandlet under vedtektenes §13.1. 
Sentralstyret anser det som sentralstyrets oppgave å vedta egen styreinstruks. 

2. Landsmøte gir ledermøtet nytt mandat hvor ankesaker fra fylkeslag og saker som omhandler 
sentralstyret kan behandles.  

Saken er sendt inn til vedtektsutvalget og vil bli behandlet under vedtektenes §12.3, 
andre punkt.   

3. En veileder skal utarbeides for å hjelpe alle ledd i organisasjonen i konflikthåndtering. 

Etter sentralstyrets oppfatning er ikke dette en landsmøtesak. Det foreligger 
retningslinjer for konflikthåndtering vedtatt av sentralstyret. Sentralstyret kan be 
administrasjonen om å utarbeides en veileder i tillegg dersom det er ønskelig.   

4. Det skal utarbeides sikkerhetsrutiner som gjør at ett medlem ikke kan inneha mer enn ett 
medlemsnummer på ett hvert tidspunkt. 

Dette er etter sentralstyrets oppfatning et administrativt anliggende og slike rutiner 
foreligger. 

5. Landsmøtet vedtar å øke sentralstyret med to representanter for å lette på arbeidsmengden 
til hvert enkelt sentralstyremedlem. 
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Denne saken er også sendt inn til vedtektsutvalget og vil bli behandlet under 
vedtektene §10.10.   

6. Landsmøte utarbeider en resolusjon om dette tema. 

Dette forslaget har sentralstyret valgt å ikke ta stilling til. 

Ledermøtet valgte å ikke se hele saken fra Telemark slik den er sendt inn. 
Ledermøtets anbefaling er at sentralstyret ikke fremmer denne saken for landsmøtet.  
 
Sentralstyret gjør sin endelige innstilling på bakgrunn av innspill fra ledermøtet.   
 
Vedtak: Ledermøtet tar saken til orientering 
 
I løpet av kvelden 22. september mottok ledermøtet, sentralstyret, 
desisjonskommiteen og generalsekretær en e-post fra Mental Helse Telemark.  
 
Ledermøtet anmoder landsleder å gi følgende tilbakemelding til Mental Helse 
Telemark:  
 
Ledermøtet har diskutert e-post sendt fra dere lørdag 22.09 kl. 23:38. 
 
På vegne av ledermøte gir jeg følgende tilsvar på mailen: 
 
1. Ledermøtet opprettholdt sitt syn fra gårsdagens behandling av saken om at ikke alle 
sakspapirer som var tilsendt sentralstyret i «Sak1» skulle legges frem på ledermøtet. 
Begrunnelsen er at disse inneholdt personopplysninger som ikke burde legges åpent frem av 
personvernhensyn. 
 
2. Ledermøtet gjennomgikk på nytt «forslag til vedtak» som fremkommer av tidligere 
innsendt sak, og i e-post fra i går. De punktene i vedtaksforslaget som angår endringer av 
Mental Helses vedtekter har Mental Helse Telemark sendt inn som forslag til 
vedtektsendringer. De ble gjennomgått i sak 13/18 i ledermøtet, og vil bli behandlet på 
landsmøtet som forslag til endringer i vedtektene. Dette gjelder: 

• pkt 1 vil bli behandlet under § 13.1 
• pkt 2 vil bli behandlet under § 12.3 
• pkt 5 vil bli behandlet under § 10.10 

 
Punkt 3 og 4 omhandler organisatoriske rutiner som organisasjonen allerede har utarbeidet. 
 
Pkt 6 som omhandler resolusjon fra landsmøtet, mener ledermøtet landsmøtet må ta stilling 
til dersom dette blir foreslått på kommende landsmøte.  
 
Ledermøtet mente også at dersom Mental Helse Telemark mener sentralstyret har tilbakeholdt 
annen informasjon utover Sak 1, bør dette dokumenteres. 
 
Vedtak: Ledermøtet stiller seg enstemmig bak forslag til tilsvar.  
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Åpen time 
 
Sak meldt av Finn Kristiansen, Hedmark: Tema – Honorar til tillitsvalgte etter § 10.7.   
Man bør vurdere rutiner for hvordan forslag til honorar til sentrale tillitsvalgte 
saksforbereders til landsmøtet. Prinsippet bør være at sentralstyret ikke foreslår sitt 
eget honorar. 
 
Ledermøtet er enig i at man bør se på rutinene for dette.  
 
Sak meldt av Svein Erik Andersen, Mental Helse Øst: Tema – Fylkessammenslåing 
Det er usikkerhet rundt de politiske prosessene i fylkesammenslåingene, og hvilke 
konsekvenser dette vil ha for Mental Helses lag. Må man slå seg sammen eller er det 
frivillig? 

• De signalene vi har fått fra regionale helseforetak er at de vil kun gi tilskudd 
til ett fylke etter sammenslåingene, så det vil være fryktelig dumt å ikke slå 
seg sammen. 

• I tillegg så er det slik at fylkene allerede har kommet et godt stykke på vei hva 
gjelder praktisk tilpasning, slik at det skal veldig godt gjøres å snu den 
prosessen nå, selv om de politiske prosessene har antydet at dette kan være en 
mulighet.  

• Else Berit Helle redegjorde for FFOs prosess knyttet til sammenslåing av Sogn 
og Fjordane FFO og Hordaland FFO til Vestland. Prinsippet i denne prosessen 
har vært at de som er store er rause med de som er mindre.  

• Hedmark og Oppland er også i dialog. De har et godt utgangspunkt i og med 
at fylkene ønsker å slå seg sammen. Fylkene er i forhandlinger og er innstilt på 
å bli Innlandet. 

• Agderfylkene har gått inn for en sammenslåing på de respektive lags 
årsmøter, og vil følge prosess frem mot 2020. Lagene er i dialog.  

• Trøndelagsfylkene er kommet lengst i prosessen og har prosess frem mot 
endelig sammenslåing klart.   

 
 
 
Sak 19/18  Forslag til Landsmøtet etter § 9.4 – Telemark sak 2 
Kristian Kise Haugland innledet til saken. Saken er vedlagt sakspapirene slik den er 
innsendt av Telemark. Saken handler om organisering av Hjelpetelefonen.  
 
Sentralstyret kommer til å legge saken frem for landsmøte med et forslag om at saken 
avvises, med en begrunnelse på hvorfor sentralstyret innstiller på at saken avvises.   
 
Vedtak: Ledermøtet tar saken til orientering 
 
Sak 20/18  Forslag til Landsmøtet etter § 9.4 – Flekkefjord og Kvinesdal 
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Kristian Kise Haugland innledet til saken. Saken er vedlagt sakspapirene slik den er 
innsendt av Flekkefjord og Kvinesdal. Landsleder har hatt dialog med laget for å 
forsøke å oppklare hva de mener, da det er noe usikkerhet hva intensjonen i saken er. 
Flekkefjord og Kvinesdal ønsker å opprettholde forslaget sitt slik det er innsendt.  
 
Saken handler om distriktssekretærer og Flekkefjord og Kvinesdal ønsker 2 
distriktssekretærer pr helseforetak. Dette innebærer ca 70 ansettelser. Det er i 
henhold til vedtektene sentralstyret som oppretter nye stillinger. Sentralstyret 
kommer til å innstille på at saken avvises.  
 
Vedtak: Ledermøtet tar saken til orientering 
 
 
Sak 21/18  Forslag til Landsmøtet etter § 9.4 – Hordaland 
Geirr Abelsen innledet til saken. Saken er vedlagt sakspapirene slik den er innsendt 
av Hordaland. Sentralstyret har valgt å ikke støtte forsalget fra Hordaland.  
 
Det er viktig å skille mellom honorar og lønn, da det er en vesensforskjell mellom 
lønn til landsleder og størrelse på honoraret for vervet.  
 
Honorar til sentrale tillitsvalgte behandles som separat sak på landsmøtet i hht 
vedtektenes §10.7. Det er fullt mulig å foreslå endringer i honorarene når saken 
behandles på landsmøtet.  
 
Sentralstyret gjør sin endelige innstilling i saken på bakgrunn av innspill fra 
ledermøtet.  
 
Vedtak: Ledermøtet tar saken til orientering 
 
 
Sak 22/18  Forslag til Landsmøtet etter § 9.4 – Rogaland 
Kristian Kise Haugland innledet til saken. Saken er vedlagt sakspapirene slik den er 
innsendt av Rogaland. Saken omhandler varighet av styrende dokumenter. Rogaland 
ønsker en rullering hvor henholdsvis vedtekter og samfunnspolitisk program med 
tilhørende strategi behandles på annethvert landsmøte. 
 
Sentralstyret ønsker å legge opp til en praksis i tråd med forslaget fra Rogaland men 
innstiller ikke på å vedtektsfeste dette. Dette for å ha mulighet til å gjøre justeringer 
ved behov. 
 
Vedtak: Ledermøtet tar saken til orientering 
 
Sak 23/18  Forslag til Landsmøtet etter § 9.4 – Vedtektsutvalget 
Kristian Kise Haugland innledet til saken. Saken er vedlagt sakspapirene slik den er 
innsendt av vedtektsutvalget. 

Saken handler om tilpasning av vedtekter vedrørende fylkessammenslåing / 
overgangsordning for sammenslåtte fylkeslag. 
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Følgende overgangsordning gjelder for fylkeslag som slår seg sammen i 
landsmøteperioden 2018-2020: 

• Sammenslåtte fylkeslag har samme representasjon i ledermøte og landsmøte 
som de hadde før sammenslåingen. 

Sentralstyret setter ned et utvalg som fremmer forslag på hvordan representasjon 
skal være i ledermøte og landsmøte. 

Det vedtas nye regler for representasjon på Landsmøte 2020. 

Sentralstyret støtter vedtektsutvalgets innstilling.  

Debatten tyder på at ledermøtet støtter sentralstyrets innstilling. 

 
Vedtak: Ledermøtet tar saken til orientering. 
 
 
Sak 24/18  Rådgivende budsjett 
Kristian Haugland innledet til saken og det ble åpnet for forslag og kommentarer.  
 
Vedtak: Ledermøtet tar saken til orientering. 
 
 
Åpen time 
 
Sak meldt av Gry Halvorsen, Hedmark: Tema – Pakkeforløp og ledermøtets 
synspunkter på pakkeforløpene.  
 
Kristian Kise Haugland gikk gjennom arbeidet han har vært involvert i knyttet til 
pakkeforløp. Blant de som sitter i arbeidsgruppene har det stort sett vært stor 
enighet. Uønsket standardisering av behandling har på bakgrunn av landsmøte 2016 
sin resolusjon vært landsleders viktigste kjepphest i dette arbeidet.  
 
Ledermøtets innspill: 
Pakkeforløp inneholder ikke beskrivelse av behandling. 
Pakkeforløpenes målsetninger er: 

• Bedre brukermedvirkning 
• Bedre samhandling 
• Likeverdig behandling 
• Bedre ivaretagelse av somatisk helse og levevaner 

Dette svarer ut mye av det Mental Helse er opptatt av i samfunnspolitisk program. 
Implementeringen blir dermed veldig viktig.  
 
Helseforetakene kommer muligens til å be Mental Helses fylkeslag om å bidra på 
implementeringskonferansene.  
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Ønsker å få utarbeidet en presentasjon som fylkeslagene kan bruke i en slik 
presentasjon. Landsleder gjør det han kan for å utarbeide en slik presentasjon.  
 
Viktig å ikke snakke ned pakkeforløpene, men det er viktig at fylkeslagene følger 
med på implementeringen. 
 
Viktig å ikke spesifisere hva / hvem forløpskoordinator skal være, for da kan lokale 
praktiske løsninger bli vanskelig gjennomførbare. Det viktige er selve 
koordineringen og oversikten over forløpet.  
 
Lokallagene kan forespør kommunen hvordan kommunen har tenkt å følge opp 
pakkeforløpene og hvem som er kontaktperson inn mot helseforetakene knyttet til 
pakkeforløpene.  
 
Mer informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus: 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-
psykisk-helse-og-rus 
 
 
Evaluering av møtet 

• Mest trivelige ledermøte jeg har vært på 
• Saklige diskusjoner, godt organ hvor det er enkelt å ta tilbakemeldingene fra 

fylkeslagene. 
• Tekniske utfordringer knytte til lyd 
• Nyttig og hyggelig kurs for «nye» fylkesledere på torsdag 
• Opplever at det er stor takhøyde for å ta opp ting 
• Ikke møtt noen sinte folk og det settes pris på 
• Opplever at mange er i utvikling og mange tar ordet og det er bra 
• Inkluderende gjeng 
• Takk til administrasjonen for god tilrettelegging og planlegging. 
• God møteledelse 
• Møterom uten teppe 
• Mest behagelige ledermøtet som har vært på veldig lenge.  
• Glad jeg får lov å være meg selv 
• Hotell: rent og fint, ikke noe problem med maten. Topp! 
• Ledermøtene blir bedre og bedre 
• Allergenlister på maten er mangelfulle 
• Savner hårføner på rommet 
• Takker for måten jeg har blitt tatt i mot på  
• Lærerikt og godt møte 
• Håper alle som vil si noe har sagt noe 
• Ønsker kaffetrakter / vannkoker på rommet 
• Opplever at vi er i et fint driv 
• God stemning og trygg atmosfære. Beste møte vi har hatt.  
• Innspill blir tatt godt i mot og spørsmål blir svart ut på en god måte 
• Ros til administrasjon og politisk ledelse for godt planlagt møte 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus
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• Åge: Siste ledermøte, møtet har vært bra og jeg takker for meg 
• Maten kunne vært bedre 
• Inngangspartiet er veldig dårlig merket for synshemmede 
• Har vært en kjempehelg 
• Blir litt for mye surreprat 
• Håper vi kan ha sen utsjekk på landsmøtet 
• Ryddig og greit møte, fin gjennomgang til landsmøte 
• Lærerikt 
• Vanskelig i forhold til mat og allergener, for dårlig merket 
• Forstyrrende at folk snakker i munnen på hverandre, eller mens møteleder 

eller andre har innlegg 
• Sørge for at alle nye ledere blir invitert til opplæringskurset.  
• Må ha flere skjermer i store rom, slik at alle kan følge med på presentasjonene.  

 
 
Protokollunderskrifter:  
 
         

           
Wenche Larsen Gundersen     Jill Arild 
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