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Sak:1/07   Åpning av landsmøte 

 

1. Musikalsk innslag ved Roar Nygård, sang og John Oddstein Aune, gitar.          

2. Landsleder Erling Jahn åpnet Landsmøtet og ønsket gjester og delegater velkommen. 

Erling Jahn sa at han opplevde en frihetsfølelse i å skulle gå av som landsleder etter ni år i 

vervet.   

På grunn av værforholdene er det mange delegater og flere gjester som ikke var framme 

til åpningen av Landsmøtet. 

3. Hilsningstale fra ordfører i Stjørdal kommune Johan Arnt Elverum. 

 Erling Jahn:  

- hilste fra Harald T. Nesvik, leder for helse- og omsorgskomitéen på Stortinget og  

Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Rådet for psykisk helse 

- leste skriftlig hilsen Thor Rogan, avdelingsdirektør, Helse- og 

omsorgsdepartementet og Liv Arum, generalsekretær i FFO 

                  Alle var inviterte gjester som på grunn av været ikke kom til Stjørdal. 

 Leder av Mental Helse Ungdom, Adrian Tollefsen hilste Landsmøtet og orienterte om 

utviklingen av lokal- og fylkeslag og de viktigste sakene MHU  jobber med.   

 Generalsekretær Mette Kammen hilste Landsmøtet og ga stor ros til tillitsvalgte på 

alle nivå i organisasjonen.  

   

 

Sak:2/07  Konstituering og godkjenning av delegater 

 

Erling Jahn presenterte Fullmaktskomiteen: 

Leder Per Bentsen (Vestfold), Liv Irene Eidsmo (Nord-Trøndelag) og Ingrid Brenne, 

(administrasjonen). 

Kl. 14:10 Fullmaktskomiteen oppgir 58 delegater tilstede av 89. 

 

Valg av: 

 Dirigenter  

 To sekretærer 

 To protokollunderskrivere 

 Tre personer til tellekorps  

 Fem personer til redaksjonskomité 

 

Innstilling fra landsstyret til Landsmøtet på valg av funksjonærer: 

Dirigenter:    Tor Inge Matinsen og Einfrid Halvorsen 

Vedtak:        Valgt ved akklamasjon 

Sekretærer:   Sølvi Hagen og Barbro Aas 

Vedtak:           Valgt ved akklamasjon. 

Protokollunderskrivere: Liv Christophersen  (Hedmark), Eilert Hjørnevik (Sør Vest) og 

Adrian Tollefsen( MHU). 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 
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Tellekorps: Ågot Voll (Troms), Torbjørn Steinhaug ( administrasjonen) og 

Kristin Vala (administrasjon). 

Vedtak: Valgt ved akklamsjon. 

Redaksjonskomitè: Åge Driveklepp(Finmark), Camilla Jordfald Sporild, (Oppland), Erlend 

Røren (Møre og Romsdal), Adrian Lorentsson (MHU) og Jan Bjurgren 

(administrasjonen) sekretær. 

 

Godkjenning av delegater fra styret til Mental Helse Ungdom 

 

Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til landsstyret sin innstilling om at MHU sitt styre 

har fulle rettigheter som delegater på Landsmøtet i 2007. 

 
Innledning v Erling Jahn som orienterte om at MHU får delta på LM med fulle rettigheter  

Følgende hadde ordet i saken: 88 Bergquist,  89 Søndenaa og 91 Bergersen. 

 

Vedtak:  Enstemmig vedtatt. 

 

Dirigenten takket for tilliten til å lede Landsmøtet. 

 

Han orienterte deretter om at de som eventuelt ønsket permisjon fra Landsmøteforhandlingene 

må levere skriftlig permisjonssøknad. Det er viktig med full oversikt over antall 

stemmeberettigede til enhver tid. Korrigert delegatliste ble gjennomgått; 62 stemmeberettigede. 

Møteleder ber LM ta stilling til om forhandlingene kan fortsette. 

 

Innledning v/Erling Jahn angående saker som kan behandles i dag før alle delegatene er på 

plass. Jahn viste til at disse sakene er ”historien”, saker som kun skal taes til orientering. 

 

Følgende hadde ordet i saken: 40 Driveklepp. 

 

Forslag til saker som kunne behandles; Sak 3,4,5,6,12,14, 15, og 16. 

 

Vedtak:  Enstemmig vedtatt. 

 

Landsmøtets forhandlinger startet kl. 15:20. 

 

 

Sak:3/07  Forretningsorden  

Forslag til vedtak: Landsstyrets innstilling:  

Forretningsorden godkjennes 

 

 

1. Landsmøtet er åpent for presse og kringkasting. 

2. De to valgte dirigenter leder Landsmøtets forhandlinger. Dirigentene har rett til å stille 

forslag om ordskiftets avslutning, med de inntegnede talere og forslag om 

tidsbegrensning. 

3. De to valgte sekretærer fører Landsmøtets forhandlingsprotokoll. I protokollen skal 

innføres saker som behandles, navn på de som har ordet, alle forslag som fremsettes, og 

de beslutninger som fattes ved angivelse av antall avgitte stemmer. 

4. Alle som ønsker ordet må gi tegn ved å vise nummerskiltet. Landsmøtedelegatene har 

rett til å ta ordet inntil 2 ganger i samme sak. Taletiden settes til fem minutter 1.gang, og 
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til to minutter annen og 3. gang. Det gis anledning til å ta replikk, begrenset til 30 sek. 

5. Forslag må leveres skriftlig til dirigentbordet, undertegnet med hvilken sak det gjelder, 

navn og fylkeslag på forslagstilleren. Etter at det er vedtatt å sette strek, kan det ikke 

fremsettes nye forslag eller trekkes tilbake fremsatte forslag. Forslag som ikke har 

forbindelse med de saker som er oppført på dagsorden, kan ikke behandles. 

6. Med unntak av de regler som er fastsatt i vedtektene avgjøres saker med alminnelig 

stemmeflertall. I tvilstilfeller, eller når Landsmøtet bestemmer det, foregår avstemming 

skriftlig eller ved navneopprop.    

7. Kontrollkomitéens medlemmer har kun talerett under behandling av rapporten fra 

kontrollkomitéen.  For øvrig har de status som observatører. 

8. Generalsekretæren fører ordet for ansatte og kan delegere etter fullmakt denne retten 

der det er rimelig at andre ansatte presenterer den aktuelle sak. 

9. Dersom en landsmøtedelegat ikke kan følge landsmøteforhandlingene, må det søkes om 

permisjon med begrunnelse før landsmøteforhandlingene kan forlates. 

10. Observatører tillates å være til stede, uten tale-, forslags- og stemmerett.  
 

Følgende delegater hadde ordet:  

29 Bentsen oppgir stemmetallet til 65 stemmeberettigede. 

 

 Vedtak:  Forretningsorden med tilføyelser enstemmig godkjent  

 
 

Sak:4/07  Årsmeldinger 2004-2005-2006  

Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller følgende: 

Årsberetningene for årene 2004, 2005 og 2006 tas til orientering 

 

Innledning ved Erling Jahn. Årsmeldingene er i utgangspunktet godkjent av Landsstyret og 

legges fram for Landsmøtet til orientering. Han gjorde spesielt oppmerksom på årsmeldingen i 

2005 som ble endret i oppbygging og lagt opp på samme måte som Sosialpolitisk program og 

det samme i 2006. Viktig at årsmeldingene kan benyttes som markedsføring internt og eksternt. 

 

Følgende delegater hadde ordet:  

56 Øyan, 16 Tollefsen, 7 Hansson, 12 Hæhre, 2 Klunderud,   

I Årsrapporten for 2006 s. 31 kom det fram at det ikke er korrekt antall Ungdoms lokal- og 

fylkeslag opplistet. Lengre frem i rapporten står det riktige antallet. Feilen på siste side i 

rapporten er en redaksjonell feil.  

 

Vedtak:  Årsberetningene for årene 2004-2005-2006 enstemmig tatt til orientering. 

 
 

Sak:5/07  Regnskap for årene 2004-2005-2006 m/revisors beretning 

Forslag til vedtak: Årsregnskapene m/revisors beretning for årene 2004-2005-2006 tas til 

orientering. 

 

Økonomileder Torbjørn Steinhaug gikk gjennom en del nøkkeltall og hovedtrekk for 

regnskapene. Endringer i medlemskontingentfordelingen og økning i medlemstall har ikke gitt 

store utslag i regnskapene, men kommet lagene til gode.  Forvaltning av store summer i 

prosjektmidler.   Han tok for seg de forskjellige tilskuddene og den formidable økningen og 
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positive utviklinga. Utgiftene gir et godt bilde av den store aktiviteten organisasjonen har hatt 

og i 2006 viser regnskapene at situasjonen er endret fra underskudd til et pent overskudd. 

 

Følgende delegater hadde ordet:  

16 Tollefsen, 1 Jahn. 

 

Vedtak:  

5.1. Årsregnskapene med revisorberetninger for årene 2004-2005-2006 enstemmig tatt til 

orientering.  

5.2. Landsstyret og Sentralstyret er i h.h.t. § 7.3 enstemmig innvilget ansvarsfrihet. 
 

 

Sak:6/07  Rapport fra kontrollkomitèen 

Forslag til vedtak: Landsmøtet tar rapporten fra kontrollkomitèen og det tilhørende notatet til 

orientering. 

 

Elsa Svendsen fra Kontrollkomiteen la fram en oversikt over saker Kontrollkomiteen har 

vurdert og viste til framlagte rapport og tillegg.   

Konklusjon: Mental Helse er nå en sunn organisasjon med et strukturert organisasjonsapparat 

som har evnen til å tilpasse seg de utfordringer de møter. Det er viktig at organisasjonen 

utvikler gode vedtekter / retningslinjer for avvikshåndtering, for fremtidige utfordringer.  

 

Vedtak:  Rapporten fra Kontrollkomiteen og det tilhørende notatet enstemmig tatt 

til orientering.  

 

 

Sak:12/07  Høring – FFOs framtidige struktur 

Forslag til vedtak: Landsstyret legger saken frem for Landsmøtet til orientering. 
 

 

Innledning ved Erling Jahn som orienterte om at høringen fra FFO om FFOs framtidige struktur 

har vært opp til vurdering og debatt i ulike deler av organisasjonen.  Høringsuttalelse fra Mental 

Helse er oversendt FFO. FFO må sikre fokus på psykisk helse innad i FFO.  Fylkeslagene i 

FFO må styrkes.  FFO sentralt deltar i debattene i forhold til statsbudsjettet, og her må MH 

være deltager.  

 

Følgende delegater hadde ordet:  

2 Klunderud, 12 Hæhre, 29 Bentsen, 83 Martinsen, 1 Jahn, 85 Omberg 

 

Nr 2 Klunderud fremmet følgende forslag fra Sentralstyret / Buskerud: 

”Landsmøtet slutter seg til høringsuttalelsen og ber MH’s representant fremme dette på FFO -

Kongressen”. 

 

Vedtak:  Landsmøtet slutter seg enstemmig til høringsuttalelsen og ber MH’s 

representant fremme dette på FFO – Kongressen. 
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Sak:14/07  Evaluering av Hjelpetelefonkontaktordningen 

 

Forslag til vedtak: 

 

Landsstyret innstiller enstemmig for landsmøte følgende forslag til vedtak: 

Ordning med Hjelpetelefonkontakter videreføres i henhold til 

”Plan for ordning med Hjelpetelefonkontakter”. 

 

 Plan for ordning med Hjelpetelefonkontakter: 

1. Kontakten mellom Hjelpetelefonen og fylkesstyrene forbedres med 

jevnlig informasjon. Regionsekretærene får en mer sentral rolle i 

oppfølging med fadder og Hjelpetelefonkontakt.  

2. Hjelpetelefonkontakt med vara velges på fylkesårsmøtet blant 

fylkesstyrerepresentantene.  

3. Hjelpetelefonkontaktens oppgave vil i hovedsak være å informere 

om Hjelpetelefonens tilbud, dele erfaringer om det å være en god 

samtalepart for mennesker som trenger noen å snakke med, og der 

det er positivt mulig inkludere brukerne av Hjelpetelefonen i 

ønskede brukernettverk. 

4. Hjelpetelefonen vil sende ut informasjon om Hjelpetelefonkontakt-

ordningen til alle fylkesstyrene, Hjelpetelefonkontakter og 

Regionsekretærer. Hjelpetelefonens faddere vil ta kontakt med 

Hjelpetelefonkontaktene to ganger i året, for utveksling av 

erfaringer.  

5. Mental Helse og Hjelpetelefonen legger til rette for minst 1 

fellessamling for Hjelpetelefonkontaktene i året. Telefonvaktene bør 

delta under opplæringen av Hjelpetelefonkontaktene, og på denne 

måten også bli kjent med hva man er opptatt av ute i organisasjonen, 

og da spesielt sikre at hjelpetelefonkontaktene innehar kompetanse 

som likemenn. KUPP (Det sentrale kurs- og opplæringsutvalget til 

Mental Helse Norge) er samarbeidspartner og koordinerer dette i 

sammenheng med annen kursvirksomhet. 

6. Administrasjonen og Sentralstyret har ansvaret for å følge opp 

utviklingen. Muligheter for å søke om ulike prosjektmidler er under 

fortløpende vurdering. 

 

 

Orientering ved Torbjørn Garberg om bakgrunnen for saken og utviklingen ved 

Hjelpetelefonen.  Skolering av telefonvakter, oppstart av nett-tjenesten og videreutvikling av 

Hjelpetelefonkontaktordningen.  

 

Følgende delegater hadde ordet:  

Nr. 20 Eidsmo, 3 Garberg, 1 Jahn, 20 Eidsmo, 26 Landsverk, 85 Omberg og Kammen. 

 

Vedtak: Landsmøtet vedtok enstemmig landsstyrets innstilling. 

 

 

 



 

 

 Protokoll Landsmøtet 2007 Side 8 av 34 

 

 

 

 

 

Sak:15/07  Arbeidslivstelefonen 

Forslag til vedtak: Landsstyret foreslår at følgende legges frem for Landsmøtet: 

 Landsmøtet i Mental Helse 2007 er svært positive til 

Arbeidslivstelefonen og ser det som viktig at den drives videre i 

organisasjonens regi. 

 Landsmøtet ber om at Staten yter 100 % av driftsutgiftene 

 

Innledning ved Grace Beathe Mathisen.  Arbeidslivstelefonen startet som prosjekt i 2002 som 

ble videreført i 3 nye år.  Finansiering på 80% er innarbeidet i statsbudsjettet, og det arbeides nå 

for å få full finansiering gjennom statsbudsjettet framover. Det er mange som utvikler psykiske 

lidelser på bakgrunn av arbeidssituasjonen og som har behov for tjenesten som et supplement til 

det offentlige tilbudet. 

 

Følgende delegater hadde ordet:  

12 Hæhre, 4 Hijman. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok enstemmig som følger: 

 Landsmøtet i Mental Helse 2007 er svært positive til Arbeidslivstelefonen og ser 

det som viktig at den drives videre i organisasjonens regi. 

 Landsmøtet ber om at Staten yter 100 % av driftsutgiftene 
 

Innvilget permisjon til delegat 25 Hjørnevik og 66 Enstad fra kl 1800 og ut dagen.   

 

63 stemmeberettigede. 

 

Sak:16/07  Stigmautvalget 

Forslag til vedtak: Landsstyret sender saken til Landsmøtet med følgende forslag til vedtak: 

1) Landsmøtet tar rapporten fra Stigmautvalget til orientering 

2) Landsmøtet vil videreføre et Stigmautvalg 

3) Landsstyret oppnevner medlemmene i utvalget 

4) Landsstyret skal vedta mandatet for utvalget  

5) Stigmautvalget rapporterer til landsstyret 

 

 

Ingrid Heimark, leder av Stigmautvalget, innledet i saken om Stigmautvalgets framtid. Heimark 

understreket ønsket om at alle delegatene og organisasjonen som helhet skal ha et eierforhold til 

arbeidet mot stigmatisering. Holdningsskapende arbeid er det nødvendig å styrke innsatsen 

rundt. Det er et ønske fra Stigmautvalget å innføre en årlig utmerkelse til en person eller 

organisasjon som for eksempel kan få navnet ”Årets brobygger”. 
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Følgende delegater hadde ordet:  

4 Hijman, 64 Bjørkedal, 70 Øye, 12 Hæhre, 85 Omberg, 68 Skifte, 83 Marthinsen, 7 Hansson, 5 

Heimark, 2 Klunderud. 

  

Vedtak: Landsmøtet vedtok enstemmig Landsstyrets forslag til vedtak. 

 

 

Møtet hevet kl. 1850 1. dag. 
 

DAG 2. 

  
Musikalsk innslag ved fløytistene Mari Nesvold og Katarina Unstad. 

 

Møteleder foretok navneopprop; 87 stemmeberettigede til stede. 

Møteleder gjennomgikk den vedtatte Forretningsorden og kjøreplan for dagen. 

 

Følgende saker skal opp til behandling: Sak 9 Rapport fra Organisasjonsutvalget, sak 19 

Verdensdagen, sak 8 Endring av vedtekter, Sak 7 Sosialpolitisk handlingsprogram 2008-2010, 

Sak 20 Valg.   

 

 

Sak:9/07  Rapport fra organisasjonsutvalget 

Forslag til vedtak: Landsstyret tilrår for Landsmøtet 2007 å godkjenne OU-rapporten og 

slutter seg til de strategier i rapporten som landsstyret har foreslått. 

Implementering av strategi og tiltak skal til enhver tid stå i forhold til 

organisasjonens aktuelle økonomi og organisatoriske muligheter. 

 

Leder av Organisasjonsutvalget Jan Hijman innledet og orienterte om mandatet og arbeidet i 

utvalget hvor konsensusprinsippet har vært gjennomgående.  Endring i økonomisk fordeling 

innad i organisasjonen har vært ett stort tema.  Utfordring i å få brukermedvirkning på alle nivå 

og utvalget anmodet lokallagene om å ta opp temaet økonomisk støtte med sine kommuner.  

Videre har en eventuell regionsinndeling av organisasjonen vært gjennomgått og avvist, og 

informasjon/kommunikasjon har vært viktige tema for utvalget organisasjonsutvalget ønsker at 

arbeidet med organisasjonsutvikling videreføres slik at det blir en kontinuerlig prosess.  

 

Følgende delegater hadde ordet: 

12 Hæhre, 34 Skråvik, 57 Volden, 81 Eilertsen, 1Jahn, 49 Haraldsen, 62 Schwach,  

64 Bjørkedal, 83 Marthinsen, 22 Skåden, 81 Eilertsen, Timland Dale, 85 Omberg,  

34 Skråvik, 4 Hijman, 12 Hæhre. 

 

 

Vedtak:  Landsmøtet 2007 godkjenner enstemmig OU-rapporten og slutter seg til de 

strategier i rapporten som landsstyret har foreslått.  Implementering av 

strategi og tiltak skal til enhver tid stå i forhold til organisasjonenes aktuelle 

økonomi og organisatoriske muligheter. 

 

 

 

 



 

 

 Protokoll Landsmøtet 2007 Side 10 av 34 

 

 

 

Sak:19/07  Verdensdagen for psykisk helse 

Forslag til vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til de fremsatte anbefalinger for 

videreføringen av Verdensdagen for psykisk helse, og tar saken forøvrig til 

orientering. 

 Mental Helse Norge anser Verdensdagen som et meget viktig og 

holdningsskapende bidrag for å fremme psykisk helse i samfunnet. 

Dette medfører større oppmerksomhet omkring arbeidet MHN gjør. 

 Det skal fortsatt være et eget styre for Verdensdagen hvor både 

landsleder og generalsekretær skal være medlemmer i styret. 

 Mental Helse Norge vil fortsatt integrere tiltaket Verdensdagen som en 

egen aktivitet i fylkes- og lokallagene. 

 Mental Helse Norge vil arbeide for å opprettholde markeringen av 

Verdensdagen. 

 Mental Helse Norge skal arbeide politisk mot Sosial- og 

helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet om videreføring 

av Verdensdagen utover opptrappingsplanen. 

 

Innledning ved Terje Flatlandsmo. Mental Helse samarbeider med og administrerer satsningen 

på Verdensdagen (VD) på vegne av Shdir. VDs hovedmål er å bidra til åpenhet, informasjon og 

kunnskap om psykiske problemer. Halvparten av befolkningen kjenner til VD og det har vært 

økende antall arrangement år for år. VD har bidratt til økt samarbeid med andre organisasjoner 

og med kommuner landet over. Det verves mange nye medlemmer i perioden som VD 

markeres. 

Det er valgt fylkeskontakter i hvert fylke som skal ivareta kontakten med organisasjonene og 

tjenesteapparatet. 

 

Følgende delegater hadde ordet:  

7 Hansson, 64 Bjørkedal, 81 Eilertsen, 1 Jahn, 80 Tellefsen, 61 Falck Gulbrandsen,  

24 Thoresen, 30 Pedersen, 56 Øyan, 81 Eilertsen, 1 Jahn, Flatlandsmo.  

 

Vedtak:  Landsmøtet gir sin tilslutning til de fremsatte anbefalinger for 

videreføringen av Verdensdagen for psykisk helse, og tar saken forøvrig til 

orientering. 

 

 

Sak:7/07  Sosialpolitisk program 2008-2010 

Forslag til vedtak: Landsstyret tilrår Landsmøtet å godkjenne det fremlagte sosialpolitiske 

program som gjeldende for landsmøteperioden 2008-2010. 

 

 

Innledning ved leder av utvalget Anne Grethe Klunderud som presenterte utvalgets 

medlemmer.  Hun orienterte om arbeidsmåten som ble benyttet.  Utvalget inviterte og mottok 

innspill fra lokal- og fylkeslag, forslagene ble innarbeidet og sendt ut til høring. Deretter 

bearbeidet utvalget forslaget som legges fram for Landsmøtet.  Målet er at alle skal ha et 

eierforhold til og bruke det sosialpolitiske programmet. 
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Utvalget som har arbeidet med programmet ble nedsatt av landsstyret i desember 2006.  

Utvalget har bestått av: 

Leder Anne Grethe Klunderud, sekretær Jan Bjurgren, Ingrid Heimark - MHN, Adrian 

Tollefsen - MHU, Åge Driveklepp - Nord, Helga Skåden - Øst, Geirr Abelsen – Vest, Aud 

Irene Thoresen - Midt og Monica Landsverk - Sør. 

 

Følgende delegater hadde ordet:  

3 Garberg, 55 Nørholm, 57 Volden, 61 Falck Guldbrandsen, 55 Nørholm, 64 Bjørkedal, 

1 Jahn, 25 Hjørnevik, 17 Fongen, 3 Garberg, 55 Nørholm, 26 Landsverk, 34 Skårvik,  

2 Klunderud, 85 Omberg, 12 Hæhre, 8 Søberg, 4 Hijman, 68 Skifte, 81 Eilertsen, 1 Jahn,  

85 Omberg, 12 Hæhre, 2 Klunderud, 22 Skåden, Kammen. 

 

Endringsforslag fra: 

Volden:  til kapittel 1, 3. avsnitt s. 1. ”endre ratifisere til bekrefte”. 

Vedtak:  Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak:  Landsstyrets innstilling i kap. 1,2,3 enstemmig vedtatt. 
 

Bjørkedal:  til kapittel 4, siste kulepunkt tiltak; stryke ”der det er mulighet for Mental Helse”. 

Vedtak:  Landsstyrets innstilling vedtatt mot 11 stemmer. 
 

Guldbrandsen: til kapittel 5, tillegg 4. avsnitt;” psykiatrisk legevakt og psykisk sykebil.  

Vedtak:  Forslaget vedtatt med 57 stemmer. 
 

Nørholm:  til kapittel 5, tillegg i teksten 4. avsnitt 3. linje; ”psykiatrisk legevakt reduserer 

tallet både på frivillige og tvangsinnleggelser”   

Vedtak:  Vedtatt mot en stemme. 
 

Nørholm:  til kapittel 5, ny setning 4. avsnitt; ”MH ønsker å være en pådriver for å få 

etablert ambulante akutteam og hjemmebasert behandling og for å kvalitetssikre 

disse behandlingsformene”. 

Vedtak:  Enstemmig vedtatt. 
 

Nørholm:  til kapittel 5, nytt kulepunkt tiltak; ”MH vil være pådriver for å få etablert tilbud 

om hjemmebasert behandling”.  

Vedtak:          Forslaget vedtatt mot 1 stemme. 
 

Hjørnevik -     til kapittel 5, tiltak; ”kulepunkt 11 må fjernes i sin helhet”.  

Vedtak:         Landsstyrets innstilling vedtatt mot 36 stemmer. 
 

Vedtak:  Kap 5 enstemmig vedtatt med vedtatte tillegg. 
 

  

Fra Utvalget v/ Klunderud til kapittel 7 Rehabilitering; Nytt avsnitt fire; ”Regjeringen signaliserte 

i statsbudsjettet for 2008 at rehabilitering skal bli det neste satsingsområdet. Som 

en av organisasjonene bak Rehabiliteringsaksjonen, skal Mental Helse være en av 

pådriverne for at dette faktisk blir fulgt opp av bevilgninger”.  

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Fra Utvalget v/ Klunderud til kapittel 7, nytt kulepunkt under tiltak; ”Mental Helse skal sørge 

for at regjeringens satsing på rehabilitering blir fulgt opp med planer og 

tilstrekkelige ressurser”. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
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Fra Utvalget v/ Klunderud til kapittel 8 Arbeid og Utdanning, nytt avsnitt fire med tekst; 

”Regjeringens strategidokument ”Arbeid og psykisk helse” ble lagt fram høsten 2007. 

Det er gledelig at regjeringen også foreslo 117 millioner til dette for 2008. Dette er et 

viktig dokument som Mental Helse må følge opp”.  

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Fra Utvalget v/ Klunderud til kapittel 8, nytt kulepunkt nr. 9 under tiltak; ”Mental Helse skal 

følge opp intensjonene i regjeringens strategidokument ”Arbeid og psykisk helse”. 

Vedtak: Forslaget vedtatt med overveldende flertall.  
 

Vedtak: Kapittel 9 enstemmig vedtatt. 
 

Nørholm: til kapittel 10, tillegg inn i teksten 2. avsnitt; ”Hjemmebasert behandling er i 

mange tilfeller gunstig for barn og reduserer antall innleggelser”.  

 Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme.  
 

Nørholm: til kapittel 10, nytt kulepunkt tiltak: ”MH skal arbeide for økt tilbud om 

hjemmebasert behandling”. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 

Søberg: til kapittel 10, nytt kulepunkt: ”MH skal jobbe for kompetanseheving i 

fagmiljøene om behandling av samtidig rus og psykiske helseproblemer”.  

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Søberg: til kapittel 10, nytt kulepunkt: ”MH skal synliggjøre sammenhengen mellom rus 

og psykiatri”. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak:  Kapitel 10 enstemmig vedtatt. 
 

Skårvik: til kapittel 11, nytt kulepunkt; ”MH skal jobbe for at overgang fra BUP og VOP 

går automatisk og slippe å søke på nytt”. 

Vedtak: Vedtatt mot en stemme. 
 

Vedtak: Kapitel 11 enstemmig vedtatt. 
 

Hijman: til kapittel 12, endring siste kulepunkt tiltak; stryke ”vil søke samarbeid”, endre 

til ”MH samarbeider med andre organisasjoner”. 

Vedtak:  Landstyrets innstilling til kapittel 12 vedtatt med 47 mot 39 stemmer. 

 

1 Jahn  til kapittel 16, nytt kulepunkt 4; ”Mental Helse skal være medlem av ENUSP, European 

Network of Users and Ex-users of Psychiatric Treatment”. 

 

Vedtak:  Forslag vedtatt med klart flertall. 
 

Sak:8/07  Endring av vedtekter 

Forslag til vedtak: Landsstyret tilrår for Landsmøtet 2007 å godkjenne forslaget til vedtekter, 

Nye vedtekter trer i kraft 1.januar 2008. 

 

 

Innledning ved Jan Hijman.  Orienterte om hvordan det var arbeidet for å få med lokal- og 

fylkeslagenes innspill til endring av vedtektene fram mot LM 2007.  Vedtekter handler om 
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organisasjonens integritet og tillit og eliminere kryssende interesser.  Vedtektene må regulere at 

overordnede organ kan gripe inn ved konflikter som må løses. 

 

Permisjonssøknader fra 87 Johannesen, 70 Øye og 74 Nilssen 

82 stemmeberettigede. 

 

Følgende delegater hadde ordet:   

78 Fosli, 54 Eriksen, 53Eriksen, 1 Jahn, 16 Tollefsen, 62 Schwach, 17 Fongen, 64 Bjørkedal, 

29 Bentsen, Steinhaug, 1 Jahn, 2 Klunderud, 4 Hijman. 

 

§ 1 ORGANISASJONENS NAVN OG FORMÅL 
1.1 

Organisasjonens navn er: 

Mental Helse Norge 

Mental Helse ….... (fylkets navn) 

Mental Helse ….... (kommunens/kommunenes navn) 
 

Mental Helse Ungdom 

Mental Helse Ungdom ….... (fylkets navn) 

Mental Helse Ungdom….... (kommunens/kommunenes navn) 

1.2 

Mental Helse Norge skal være en sosialpolitisk interesseorganisasjon for alle mennesker med psykiske 

helseproblemer, pårørende, deres nærmeste, andre interesserte og helsepersonell.  

Formålet med organisasjonen er å jobbe for at alle mennesker skal få rett til tjenester som fremmer 

uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv.   

1.3  

Mental Helse Norge er en landsomfattende bruker- og pårørende organisasjon med avdelinger i alle 

landets fylker og lokallag i kommunene.  

Organisasjonen er uavhengig av politiske parti og trossamfunn. 
 

Mental Helse Norges ungdomsorganisasjon, Mental Helse Ungdom, har et spesielt ansvar for 

medlemmer t.o.m. 30 år. 

§ 2 VIRKSOMHET 
2.1   

Mental Helse Norge skal medvirke til opprettelse og utvikling av lokallag i alle landets kommuner. 

Organisasjonen skal gjennom aktivt arbeid gi opplæring og skolering av ansatte og tillitsvalgte. 
 

Alle lokal- og fylkeslag, samt Mental Helse Ungdom er selvstendige juridiske enheter. 

Alle fylkeslagene i Mental Helse Norge og Mental Helse Ungdom skal ha sitt eget 

organisasjonsnummer. 

Alle lokallag som blir avkrevd organisasjonsnummer i forbindelse med opprettelse av bankkonto, 

telefonabonnement og lignende, skal ha sitt eget organisasjonsnummer. Det er ikke tillatt å låne 

organisasjonsnummer av andre lag, etter at laget har hatt sitt 1. ordinære årsmøte.    

2.2  

Mental Helse Norge skal arbeide for å endre samfunnsforhold og holdninger som bidrar til å skape og 

opprettholde mentale og sosiale problemer. 

2.3  

Mental Helse Norge skal drive opplysnings- og informasjonsvirksomhet om psykisk helse, sosiale 

problemer og psykisk helsearbeid. 

2.4  

Mental Helse Norge skal arbeide for at brukermedvirkning blir ivaretatt i alt psykisk helsearbeid. 

Brukerne skal være representert i råd og utvalg på alle nivåer. 

2.5  

Mental Helse Norge skal arbeide for utvikling av helsefremmende tiltak som skal bidra til å hindre og 

minske psykiske helseproblemer, og til å forhindre og forebygge selvmord. 
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2.6 

Mental Helse Norge skal arbeide for tiltak som skal lette overgangen fra behandlingsinstitusjoner til 

hverdagen i nærmiljøet. 

 

2.7  

Mental Helse Norge skal arbeide for tilstrekkelige ressurser til psykisk helsearbeid både for voksne, 

ungdom og barn, slik at brukerne får best mulig hjelp til å mestre sine psykiske helseproblemer. 

2.8 

Mental Helse Norge skal arbeide for utvikling av alternative behandlingsformer og tjenestetilbud, samt 

for forskningsvirksomhet basert på brukernes erfaringer. 

Mental Helse Norge skal også arbeide for at svakheter og mangler som kommer frem gjennom 

brukerundersøkelser virkelig fører til endringer.  

2.9  

Mental Helse Norge skal arbeide for at alle landets kommuner og helseforetak har aktive planer for 

psykisk helsearbeid, og for at brukermedvirkning skal skje allerede fra første fase i all planlegging på 

alle nivå. 

2.10 

Mental Helse Norge skal arbeide for at brukerne sikres reelle og tilrettelagte tilbud om opplæringstiltak, 

skolegang, studier, arbeid, bolig og fritid. 

2.11 

Mental Helse Norge skal arbeide for at de enkelte kommuner legger opp til meningsfylte og individuelt 

tilpassede aktiviteter for mennesker med psykiske helseproblemer. 

§ 3 MEDLEMSKAP 
3.1 

Organisasjonen utgjør en sammenslutning av alle landets fylkeslag og lokallag. 

Medlemmene står tilsluttet lokallag eller fylkeslag der lokallag ikke finnes.  

Medlemmer til og med fylte 30 år er automatisk også tilsluttet Mental Helse Ungdom. 
 

I organisasjonen kan det tegnes følgende medlemskap: 

Enkeltmedlemskap 

Familiemedlemskap 

Ungdomsmedlemskap  

Støttemedlemskap 

3.2  Medlemskap tegnes ved innbetaling av kontingent for inneværende kalenderår. 

§ 4 FINANSIERING - MEDLEMSKONTINGENT 
4.1 

Organisasjonens virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, offentlige tilskudd og gjennom 

midler fra andre interesserte, dersom dette ikke endrer organisasjonens uavhengige stilling og karakter. 

4.2 

Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøtet, og fordeles med 30 % til organisasjonen sentralt, 30 % 

til fylkeslag og 40 % til lokallag. Samme fordelingsnøkkel benyttes i Mental Helse Ungdom. 

4.3 

Medlemskontingenten oppkreves av organisasjonen sentralt. 

4.4 

Avregning og oppgjør av den innbetalte kontingent mellom organisasjonen sentralt, fylkeslag og 

lokallag skal skje i løpet av første halvår etter at revidert og godkjent regnskap og årsberetning er 

mottatt. 

4.5  

Sentralstyret kan på et hvert tidspunkt kreve bokettersyn i lokal- og fylkeslag. 

5.2  

Mental Helse Norge har arbeidsgiveransvar for alle som er ansatt av arbeidsutvalget (AU) og 

Sentralstyret. 

5.3 

Øvrige ansatte i organisasjonen ansettes av det organisasjonsledd som har økonomisk mulighet og 

myndigheten til det.  
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5.4  

Etter avtale kan Mental Helse Norge administrere lønnskjøring og lønnsinnberetning.  

Dette må motregnes i henhold til avtale. 

5.5 

Ansatte i lokal- og fylkeslag samt administrasjon, kan ikke inneha lands- og årsmøtevalgte tillitsverv i 

det samme styret som har arbeidsgiveransvaret for vedkommende.  
 

Tillitsvalgte med verv i et styre kan ikke ha et ansettelsesforhold hvor samme styret har 

arbeidsgiveransvaret for vedkommende, men kan tiltre styret med tale- og forslagsrett. 

§ 6 LANDSMØTET 
6.1 

Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 

Landsmøtet avholdes hvert tredje år. Landsmøtet skal avholdes innen utgangen av oktober måned. 

Landsstyret fastsetter tid og sted for ordinære landsmøter. 

6.2   

Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når landsstyret finner det nødvendig, eller når minst sju 

fylkeslag skriftlig krever det. Samtidig skal det opplyses hvilken sak som ønskes behandlet. 

6.3  

I tillegg til landsstyrerepresentanten skal hvert fylkeslag, uansett medlemstall, ha tre valgte 

landsmøterepresentanter. 

Minimum en av disse tre representantene bør velges blant Mental Helse Ungdoms medlemmer i fylket. 

Representantene velges av fylkeslagenes årsmøter. 

For å kunne delta i forhandlingene må man ha betalt medlemskontingenten for inneværende år. 
 

Til Landsmøtet kan følgende møte: 
 

Med tale, forslags- og stemmerett: 

Fylkeslagenes tre valgte landsmøterepresentanter. 

Sentralstyret og landsstyrets medlemmer, samt styret i Mental Helse Ungdom  
 

Med tale- og forslagsrett: 

Varamedlemmer til sentralstyret 
 

Uten tale, forslags- og stemmerett: 

Observatører  
 

Generalsekretæren har tale- og forslagsrett, og kan delegere talerett videre til saksbehandler. 

6.4  

Alle saker som ønskes behandlet av det ordinære Landsmøtet må være innsendt til landsstyret senest ti 

uker før møtet tar til. 

6.5  

Melding om ordinært landsmøte med tidsfrister skal skje skriftlig til fylkeslagene innen seksten uker før 

møtet. Innkallinger med sakspapirer til Landsmøtet skal skje skriftlig til alle fylkeslag med fire ukers 

varsel for ordinært landsmøte og to ukers varsel for ekstraordinært landsmøte. 

6.6 

Alle utgifter til fylkeslagenes representasjon på ordinært og ekstraordinært landsmøte dekkes av 

fylkeslagene etter en reisefordeling fastsatt av landsstyret. 
 

For å oppnå fulle rettigheter på Landsmøtet må denne innbetalingen ha funnet sted minst ti uker før ved 

ordinært landsmøte og en uke ved ekstraordinært landsmøte. 

6.7 

Med de unntak som følger av de fastsatte vedtekter treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de 

avgitte stemmer. 

6.8  

Ved stemmelikhet avgjøres saker ved loddtrekning. 

6.9  

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger flere forslag på kandidater til det enkelte verv, eller hvis 

en av representantene ber om det. 

Avstemninger i øvrige saker foregår ved åpen stemmegivning dersom ikke Landsmøtet krever skriftlig 
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avstemning i den enkelte sak. 

 

6.10  

Det skal føres protokoll over Landsmøtets forhandlinger, der alle vedtak og valg føres inn. 

Protokollen godkjennes av de to valgte protokollunderskrivere. 

§ 7 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT LANDSMØTE 
7.1 

Konstituering av Landsmøtet. 

Godkjenning av landsmøterepresentantene. 

Valg av to dirigenter og to sekretærer for Landsmøtet. 

Valg av to protokollunderskrivere og tre til tellekorps. 

Fastsettelse av forretningsorden. 

7.2  

Årsberetninger, regnskap og kontrollkomiteens rapport skal legges frem for Landsmøtet til orientering. 

7.3  

Spørsmål om ansvarsfrihet for landsstyret og sentralstyret 

7.4  

Fastsettelse av sosialpolitisk program for kommende landsmøteperiode, etter innstilling fra landsstyret. 

7.5  

Fastsettelse av rådgivende langtidsbudsjett for de neste tre kalenderår. 

7.6  

Fastsettelse av medlemskontingent for de neste tre kalenderår for de forskjellige medlemsgrupper etter  

§ 4, skjer etter innstilling fra landsstyret. 

7.7  

Saker som eventuelt fremmes i samsvar med § 6.4. 

7.8  

Valg av sentralstyre på syv medlemmer, bestående av leder, nestleder og fem styremedlemmer, hvorav 

en av disse skal være studieleder/ansvarlig, samt tre varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. 

Valgene skjer for tre år. Alle velges ved særskilt valg. 

I tillegg gis en plass til en ungdomsrepresentant med fulle rettigheter og personlig vara. Disse velges av 

Mental Helse Ungdom .  

7.9  

Valg av kontrollkomité med to medlemmer og ett varamedlem etter innstilling fra valgkomiteen. 

7.10 

Valgkomiteens innstilling i §§ 7.8 og 7.9 sendes ut sammen med de øvrige sakspapirene til Landsmøtet. 

§ 8 LANDSSTYRET 
8.1  

Landsstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene. 

8.2  

Landsstyret består av de som til en hver tid er ledere av fylkesstyrene. 

Det velges 2 vararepresentanter i nummerert rekkefølge fra fylkesstyret på fylkesårsmøte.   
 

I tillegg møter Mental Helse Ungdom med leder, og en representant oppnevnt av styret i Mental Helse 

Ungdom, med fulle rettigheter.  
 

Generalsekretæren har tale- og forslagsrett, og kan delegere talerett videre til saksbehandler. 

8.3  

 Sentralstyret er medlemmer av landsstyret, men har ikke stemmerett ved landsstyrets behandling av 

årsmelding og regnskap. 

Sentralstyret og landsstyrets medlemmer har møteplikt.  

§ 9 LANDSSTYRETS OPPGAVER 
9.1  

Landsstyremøter holdes minst to ganger i året. Landsstyrerepresentantene får alle saker som skal 

behandles på møtet tilsendt minst to uker før møtet. 

9.2 

Landsstyret leder virksomheten i samsvar med organisasjonens vedtekter og sosialpolitisk program. 
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9.3 

Landsstyret godkjenner siste års reviderte regnskap og årsmelding, samt budsjett for inneværende år 

innen utgangen av mai hvert år.  

9.4 

Landsstyret velger representanter til samarbeidende eksterne organisasjoner. 

9.5 

Landsstyret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. 

9.6 

Det skal føres protokoll over landsstyrets forhandlinger. Protokollen må godkjennes av to valgte 

protokollunderskrivere. 

 9.7 

Protokoller fra landsstyrets møter skal sendes fylkeslagene 

§ 10 SENTRALSTYRET 
10.1  

Sentralstyret har ansvaret for driften av organisasjonen, herunder organisasjonens sekretariat og kan 

delegere myndighet til dette sekretariatet. 

10.2  

Blant sine medlemmer skal sentralstyret oppnevne et arbeidsutvalg. Generalsekretær inngår i 

arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets mandat skal vedtas av sentralstyret. 

10.3  

Sentralstyremøter skal avholdes så ofte virksomheten og forvaltningen av organisasjonens midler tilsier 

det. Sentralstyret er vedtaksføre når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved 

stemmelikhet avgjøres saken med lederens dobbelstemme. Generalsekretæren har tale- og forslagsrett, 

og kan delegere talerett videre til saksbehandler. Det skal føres protokoll over forhandlingene i 

sentralstyret og arbeidsutvalget. Protokollen skal godkjennes på neste møte. 

10.4  

Sentralstyret er ansvarlig overfor landsstyret. 

Godkjente møteprotokoller fra sentralstyremøter skal sendes landsstyret og kontrollkomiteen 

fortløpende til orientering. Sentralstyret forbereder og legger saker frem for landsstyret. 

10.5  

Sentralstyret kan blant organisasjonens medlemmer oppnevne utvalg med spesielle arbeidsoppgaver. 

Mandat og instruks fastsettes av sentralstyret. 

10.6 

Sentralstyret kan velge representanter til eventuelle legater og fond som organisasjonen administrerer. 

10.7 

Sentralstyret har ansvar for å kreve inn medlemskontingenten og for skikkelig føring av organisasjonens 

regnskaper. 

§ 11 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 
11.1  

Sentralstyret legger fram siste års reviderte regnskap og årsmelding, samt budsjett for inneværende år, 

for landsstyret til godkjenning innen utgangen av mai hvert år. 

Regnskap og årsmeldinger legges frem for landsmøte til orientering. 

§ 12 REVISJON 
12.1 

Landsstyret velger registrert eller statsautorisert revisor, til revidering av hovedorganisasjonens 

regnskaper. 

KAPITTEL II 

MENTAL HELSE UNGDOMS FORMÅL OG VIRKSOMHET 
§ 13 MENTAL HELSE UNGDOMS FORMÅL 

13.1 

Mental Helse Ungdom skal i samsvar med Mental Helse Norges vedtekter ha som hovedoppgave å 

organisere og koordinere organisasjonens arbeidsoppgaver når det gjelder ungdom. 
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§ 14 FINANSIERING 
14.1 

Mental Helse Ungdoms virksomhet skal finansieres gjennom kontingent, offentlige tilskudd og gjennom 

midler fra andre interesserte, dersom dette ikke endrer Mental Helse Ungdoms uavhengige stilling og 

karakter.  

Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøtet, og fordeles med 30 % til organisasjonen sentralt, 30 % 

til fylkeslag og 40 % til lokallag.  
 

Mental Helse Ungdom har ikke anledning til å ta opp lån. 
 

14.2 

Alle utgifter til ungdomsfylkeslagenes representasjon på ungdomstinget, samt ledersamlinger, 

dekkes av ungdomsfylkeslagene etter en reisefordeling fastsatt av ungdomsstyret. 
 

14.3 

Mental Helse Ungdoms budsjett sendes via Sentralstyret til orientering i Landsstyret 
 

14.4 

Sentralstyret i Mental Helse Norge kan på et hvert tidspunkt kreve bokettersyn i Mental Helse Ungdom. 
 

14.5 

Ungdomslokallagene skal sende inn årsrapport, vedlagt årsregnskap med revisjonsberetning, til 

administrasjonen, samt kopi til tilhørende fylkeslag innen 15. mars hvert år. 
 

§ 15 UNGDOMSTING 
15.1 

Ungdomstinget er Mental Helse Ungdoms høyeste myndighet, underlagt Mental Helse Norges 

landsstyre og landsmøte. 
 

15.2 

Ungdomstinget skal avholdes hvert år innen utgangen av oktober. 
 

15.3 

Ungdomstinget skal sammen med saksliste og orientering om tidsfrister, kunngjøres senest åtte uker før 

møtet. Dette skal skje gjennom brev til ungdomsfylkeslagene. Der det ikke finnes ungdomsfylkeslag, 

sendes brevet til Mental Helse Norge sitt fylkeslag. 
 

15.4 

Saker som ønskes behandlet på Ungdomstinget, må være innsendt til ungdomsstyret senest fire uker før 

møtet. 
 

§ 16 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ UNGDOMSTINGET 
16.1 

Konstituering av ungdomstinget. 

Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer. 

Valg av møteleder og sekretær for ungdomstinget 

Valg av to protokollunderskrivere 

Valg av tellekorps på tre medlemmer 
 

16.2 

Styrets beretning samt fjorårets regnskap legges frem til godkjenning. 
 

16.3  

Fastsettelse av handlingsplan for kommende periode. 
 

16.4  

Godkjenning av budsjett for kommende periode.  
 

16.5 

Saker som er foreslått etter § 15.4. 
 

16.6  

Valg av styre for Mental helse Ungdom, bestående av leder, nestleder og fem styremedlemmer, hvor en 
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av disse skal være studieansvarlig. Valg av tre varamedlemmer.  
 

16.7 

Valg av valgkomité på tre medlemmer, samt et varamedlem. 
 

§ 17  MØTELEDELSE OG STEMMEGIVNING PÅ UNGDOMSTINGET 
17.1 

Ungdomstinget ledes av en møteleder og sekretær som velges ved møtets åpning. (jfr. § 16.1) 
 

17.2 

For å kunne delta i møtets forhandlinger med tale- og forslagsrett, samt stemmerett, må man ha betalt 

årskontingenten. 
 

Hvert fylke har anledning til å sende to delegater. Der hvor det ikke finnes ungdomsfylkeslag, er det 

Mental Helses fylkeslag i samråd med eventuelle lokale ungdomslag som velger delegatene. 
 

17.3 

Med de unntak som følger av vedtektene treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. 
 

17.4 

Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag til samme tillitsverv. Forøvrig skjer 

behandlingen gjennom åpne avstemninger, dersom ikke ungdomstinget krever skriftlig avstemning i 

vedkommende sak. 
 

17.5 

Mental Helse Ungdoms styre plikter å være tilstede på ungdomstinget. 

Det føres protokoll over ungdomstingets forhandlinger, og alle forslag, vedtak og valg skal føres inn. 

Protokollen skal godkjennes av de to valgte protokollunderskriverne. 
 

17.6 

Styrets beretning, budsjett, samt protokoll fra ungdomstinget sendes Mental Helses sentralstyre og 

landsstyret til orientering. 
 

§ 18 UNGDOMSSTYRET 
18.1 

Ungdomsstyret har ansvaret for den daglige driften av Mental Helse Ungdom. 
 

18.2 

Ungdomsstyret er ansvarlig overfor ungdomstinget og landsstyret. 

Godkjente møteprotokoller fra ungdomsstyremøter skal sendes sentralstyret og landsstyret til 

orientering. Ungdomsstyret forbereder og legger saker frem for sentralstyret og landsstyret.  
 

18.3 

Generalsekretæren har tale- og forslagsrett, og kan delegere talerett videre til saksbehandler. 
 

18.4 

Ungdomsstyrets medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.  

18.5 

Ungdomsstyret velges for to år, slik at omtrent halvparten av styret velges hvert år. 
 

§ 19 UNGDOMSSTYRETS OPPGAVER 
19.1 

Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av Mental Helse Ungdom krever det.  
 

19.2  

Ungdomsstyret er vedtaksdyktige når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. 
 

19.3  

Ungdomsstyret skal lede virksomheten i samsvar med Mental Helse Norges vedtekter og 

sosialpolitiskprogram, samt i samsvar med Mental Helse Ungdoms sosialpolitisk program. 
 

19.4 

Ungdomsstyret kan blant medlemmene oppnevne utvalg til spesielle oppgaver. Ungdomsstyret fastsetter 

instruks og mandat for slike utvalg. 
 

19.5  
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Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal godkjennes på neste styremøte. 
 

19.6  

Mental Helse Ungdom sine lokal- og fylkeslag følger også Mental Helse sine vedtekter. 

KAPITTEL III  

FYLKESLAGENES FORMÅL OG VIRKSOMHET 
§ 20 FYLKESLAGETS NAVN OG FORMÅL 

20.1 

Fylkeslagets navn er: 

Mental Helse ........ (fylkets navn) 

Mental Helse Ungdom ........ (fylkets navn) 

Medlemmer av Mental Helse bosatt i fylket er medlemmer i fylkeslaget. 

20.2 

Fylkeslaget er en selvstendig juridisk enhet, og skal ha sitt eget organisasjonsnummer. 
 

Fylkeslaget skal arbeide i samsvar med Mental Helse Norges vedtekter og sosialpolitisk program, og ha 

som hovedoppgave å organisere og koordinere organisasjonens arbeidsoppgaver i fylket. 

20.3  

Fylkeslaget er bindeleddet mellom lokallagene og sentralstyret, samtidig som det skal være 

kontaktleddet til andre fylkeslag. 

Saker som ønskes behandlet sentralt sendes via fylkeslaget. 

§ 21 FINANSIERING 

21.1  

Fylkeslagets virksomhet finansieres gjennom kontingentandelen som tilfaller fylkeslaget, offentlige 

tilskudd og gjennom midler fra andre interesserte, dersom dette ikke endrer fylkeslagets uavhengige 

stilling og karakter. 
 

Det er ikke anledning til å ta opp lån, såfremt dette ikke er godkjent av et fulltallig og enstemmig 

fylkesstyre. 

21.2  

Tilbakeføring av kontingentandel til fylkeslag skal skje innen utgangen av første halvår, og etter at 

revidert og godkjent regnskap og årsberetning er sendt fra fylkeslaget til organisasjonen sentralt. 

21.3  

Sentralstyret kan på et hvert tidspunkt kreve bokettersyn i fylkeslagene. 

 
§ 22 ÅRSMØTE 

22.1 

Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet 

22.2  

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned. 

22.3 

Årsmøtet skal, sammen med saksliste og orientering om tidsfrister, kunngjøres senest fire uker før 

årsmøtet. Dette skal blant annet skje gjennom brev til lokallagene. 

22.4  

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være innsendt til styret senest to uker før møtet. 

Anmeldte saker må være behandlet av styret før møtet. 

22.5 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når fylkeslagets styre eller landsstyret finner det nødvendig, eller 

når minst ¼ av lokallagene skriftlig krever det, og samtidig opplyser hvilken sak som ønskes behandlet. 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte med saksliste skal skje skriftlig innen en uke før møtet finner sted. 

22.6 

Dersom årsmøte i et fylkeslag ikke blir holdt senest innen to måneder etter fristen kan sentralstyret 

gjennomføre årsmøtet.  
 

Dersom årsmøte i et ungdomsfylkeslag ikke blir holdt senest to måneder etter fristen, kan styret i Mental 

Helse Ungdom gjennomføre årsmøtet. 
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§ 23 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE 
23.1 

Konstituering av årsmøtet 

Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer. 

Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet 

Valg av to protokollunderskrivere 

Valg av tellekorps på tre medlemmer 

23.2 

Årsberetning og revidert regnskap fra revisor behandles og godkjennes 

23.3  

Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte. 

23.4 

Fastsettelse av budsjett for neste kalenderår. 

23.5  

Saker som er foreslått etter § 22.4. 

23.6  

Valg av leder, nestleder og minimum tre styremedlemmer, hvor en av disse tre velges som kasserer og 

en som studieleder. En av medlemmene i styret bør komme fra Mental Helse Ungdom. Valg av 

minimum tre varamedlemmer.  
 

Styret velges for to år, slik at omtrent halvparten av styret velges hvert år. 

23.7 

Valg av tre representanter med vararepresentanter til Landsmøtet. (Velges hvert 3. år) 

Denne paragrafen gjelder ikke Mental Helse Ungdom fylkeslag. 

23.9 

Fylkeslagene må ha skriftlige avtaler med ekstern revisor, enten registrert eller statsautorisert revisor. 

§ 24 MØTELEDELSE OG STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET 

24.1  

Årsmøtet ledes av en møteleder og sekretær som velges ved møtets åpning. (jfr. § 16.1) 

24.2  

For å kunne delta i møtets forhandlinger med tale- og forslagsrett, samt stemmerett, må man ha betalt 

årskontingenten. 
 

Fylkeslagene kan gjennomføre årsmøtet med bruk av delegater fra lokallagene. 

24.3  

Med de unntak som følger av vedtektene treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmer. 

24.4 

De forskjellige medlemskapstyper gir følgende stemmeretter: 

 Enkeltmedlemskap gir en stemme 

 Ungdomsmedlemskap gir en stemme 

 Familiemedlemskap gir maks 2 stemmer, dog kun en stemme pr person   

24.5 

Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. 

24.6  

Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag til samme tillitsverv, eller når et 

medlem ber om det. Forøvrig skjer behandlingen gjennom åpne avstemninger.  

24.7  

Fylkeslagets styre plikter å være tilstede på årsmøtet. Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger 

og alle forslag, vedtak og valg skal føres inn. Protokollen skal godkjennes av de to valgte 

protokollunderskriverne. 
 

Årsmelding, revidert og godkjent regnskap, revisjonsberetning og årsmøteprotokoll skal uoppfordret 

sendes sentralstyret til orientering. 

§ 25 STYRETS OPPGAVER 
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25.1 

Styret er fylkeslagets høyeste organ mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for driften av 

fylkeslaget. 

25.2  

Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av fylkeslagets midler tilsier det.  

Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.Ved stemmelikhet har 

lederen dobbeltstemme. 

25.3 

Styret leder virksomheten i samsvar med vedtektene og ut fra organisasjonsmessige beslutninger på 

årsmøtet. 

25.4 

Styret kan blant medlemmene oppnevne utvalg til spesielle oppgaver. Styret fastsetter instruks og 

mandat for slike utvalg. 

25.5  

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal godkjennes på neste styremøte. Godkjente 

styremøteprotokoller skal sendes til lokallagene i fylket.   

25.6  

Styret er ansvarlig for skikkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal være revidert før det godkjennes av 

årsmøtet. 

25.7  

Ved inaktivitet på over 1 år, overtar sentralstyret disponeringen av fylkeslagets midler. 
 

Ved inaktivitet på over et år i et ungdomsfylkeslag, overtar Mental Helse Ungdom disponeringen av 

ungdomsfylkeslagets midler. 

25.8  

Leder og kasserer, samt tillitsvalgte som underskriver  på vegne av/tegner for fylkeslaget kan ikke være 

ektefelle/samboere, eller i nær familie i rett opp/nedstigende linje. 
 

KAPITTEL IV 

LOKALLAGENES FORMÅL OG VIRKSOMHET 
§ 26 LOKALLAGETS NAVN OG FORMÅL 

26.1 

Lokallagets navn er: 

Mental Helse .......(kommunens/kommunenes navn) 

Mental Helse Ungdom.......(kommunens/kommunenenes navn) 

Medlemmer i Mental Helse, bosatt i lokallagets område, er medlemmer i lokallaget. Dersom det er 

ønskelig kan medlemskapet knyttes til et annet lokallag. 

26.2 

Lokallaget er en selvstendig juridisk enhet. Lokallag som blir avkrevd organisasjonsnummer i 

forbindelse med opprettelse av bankkonto, telefonabbonement og lignende, skal ha sitt eget 

organisasjonsnummer. Det er ikke tillat å låne organisasjonsnummer av andre lag, etter at laget har hatt 

sitt 1. ordinære årsmøte..   
 

Lokallaget skal arbeide i samsvar med Mental Helse Norges vedtekter og sosialpolitisk program, og ha 

som oppgave å organisere og koordinere organisasjonens oppgaver i distriktet.  

26.3  

Lokallaget skal være kontaktleddet til fylkeslaget. 

§ 27 

27.1  

Lokallagets virksomhet finansieres gjennom kontingentandelen som tilfaller lokallaget, offentlige 

tilskudd og gjennom midler fra andre interesserte, dersom dette ikke endrer lagets uavhengige stilling og 

karakter. 
 

Det er ikke anledning til å ta opp lån for drift av lokallagene såfremt dette ikke er godkjent av et 

fulltallig og enstemmig lokallagstyre. 
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27.2  

Tilbakeføring av kontingentandel til lokallag skal skje innen utgangen av første halvår, og etter at 

revidert og godkjent regnskap og årsberetning er sendt fra lokallaget til fylkeslaget. 

27.3  

Sentralstyret kan på et hvert  tidspunkt kreve bokettersyn i lokallaget. 

§ 28 

28.1  

Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. 

28.2  

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. 

28.3 

Innkalling til årsmøtet skal, sammen med kunngjøring av saksliste og vedtektsbestemte frister, skje 

skriftlig til alle medlemmer i lokallaget senest fire uker før årsmøte. 

28. Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være innsendt til styret senest to uker før 

møtet. Anmeldte saker må være behandlet av styret før møtet. 

28.5  

Dersom årsmøte i et lokallag ikke blir holdt senest innen to måneder etter fristens utløp, kan fylkeslaget 

gjennomføre årsmøte.  
 

Dersom årsmøte i et ungdomslokallag ikke blir holdt senest innen to måneder etter fristens utløp, kan 

fylkesungdomslaget gjennomføre årsmøte. Der ungdomsfylkeslag ikke finnes kan styret i Mental Helse 

Ungdom gjennomføre årsmøtet. 

28.6 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når lokallagets styre eller fylkeslaget finner det nødvendig, eller 

når minst 20 % av medlemmene skriftlig krever det og samtidig opplyser hvilken sak som ønskes 

behandlet. 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte med saksliste skal skje skriftlig til alle medlemmer innen en uke 

før møtet finner sted. 

§ 29 

29.1 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE 

Konstituering av årsmøtet 

Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer. 

Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet 

Valg av to protokollunderskrivere 

Valg av tellekorps på tre medlemmer 

29.2  

Årsberetning og revidert regnskap fra revisor behandles og godkjennes. 

29.3  

 Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte. 

29.4 

Fastsettelse av budsjett for neste kalenderår. 

29.5  

Saker som er foreslått etter § 28.4 

29.6 

Valg av leder, nestleder og minimum et styremedlem, hvor minst en av disse bør komme fra Mental 

Helse Ungdom. Senest på første ordinære årsmøte skal det velges kasserer. 

Styret velges for 2 år, slik at omtrent halvparten av styret velges hvert år.  

Det trengs minimum tre personer for å starte opp et lokallag som virker som et interimsstyre fram til 

første ordinære årsmøte i lokallaget. 

29.7 

Valg av valgkomite på fortrinnsvis tre medlemmer.  

Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med de øvrige sakspapirene til årsmøtet. 

29.8 

Valg av to revisorer for lokallag som ikke har skriftlig avtale med med ekstern registrert eller 

statsautorisert revisor. 
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§ 30 MØTELEDELSE OG STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET 

30.1 

Årsmøtet ledes av møteleder og sekretær som velges ved møtets åpning. (jfr § 29.1) 

30.2  

For å kunne delta i møtets forhandlinger med tale- og forslagsrett, samt stemmerett, må man ha betalt 

kontingent, for foregående eller inneværende år. 

30.3 

Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. 

30.4 

De forskjellige medlemskapstyper gir følgende stemmeretter: 

 Enkeltmedlemskap gir en stemme 

 Ungdomsmedlemskap gir en stemme 

 Familiemedlemskap gir maks 2 stemmer, dog kun en stemme pr person   

30.5 

 Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. 

30.6  

Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag til samme tillitsverv, eller når et 

medlem ber om det. Forøvrig skjer behandlingen gjennom åpne avstemninger. 

30.7 

Lokallagets styre plikter å være tilstede på årsmøtet. Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. 

Alle forslag, vedtak og valg føres inn i protokollen, som skal godkjennes av de valgte 

protokollunderskriverne. Årsmelding, regnskap, revisjonsberetning og møteprotokoll skal sendes 

uoppfordret til fylkesstyret til orientering. 

§ 31 STYRETS OPPGAVER 

31.1 

Styret er lokallagets høyeste myndighet mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for driften av 

lokallaget. Styret er ansvarlig overfor medlemsmøtet. 

31.2 

Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av lokallagets midler tilsier det. 

31.3 

Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har 

lederen dobbeltstemme. 

31.4  

Styret leder virksomheten i samsvar med vedtektene og ut fra organisasjonsmessige beslutninger på 

årsmøtet og medlemsmøter 

31.5  

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen godkjennes på neste styremøte, og sendes deretter 

til fylkeslaget. 

31.6 

Styret er ansvarlig for skikkelig regnskapsføring. 

31.7  

Ved inaktivtet på over ett år, kan det respektive fylkeslaget overta disponeringen av lokallagets midler. 
 

Ved inaktivitet på over et år i et ungdomslokallag, kan ungdomsfylkeslaget overta disponeringen av 

lagets midler. Der hvor det ikke finnes ungdomsfylkeslag kan Mental Helse Ungdom sentralt overta 

midlene. 

31.8  

Leder og kasserer, samt tillitsvalgte som underskriver  på vegne av/tegner for lokallaget kan ikke være 

ektefelle/samboere, eller i nær familie i rett opp/nedstigende linje. 

KAPITTEL V 

GENERELLE VEDTEKTSBESTEMMELSER SOM OMFATTER HELE 

ORGANISASJONSAPPARATET. ORGANISASJONEN – FYLKESLAG – LOKALLAG  

§ 32 MEDLEMSLISTER 
Medlemslister skal kun brukes til interne formål. 

Det er ikke anledning til å utlevere informasjon fra våre medlemslister til noen utenfor Mental Helse 
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Norge. Unntak fra dette må behandles av sentralstyret. 
 

§ 33 VEDTEKTSENDRINGER 

33.1 

Endringer i vedtektene kan bare foretas med 2/3 flertall av stemmene på organisasjonens ordinære 

landsmøte. Forslag til vedtektsendringer må framsettes skriftlig, med begrunnelse, og være tilsendt 

landsstyret senest ti uker før Landsmøtet avholdes. Landsstyret avgir innstilling til forslaget.  

33.2  

Fravikelse av vedtektene i fylkes- og lokallag, samt tillegg til vedtektene, skal godkjennes av 

sentralstyret. 

§ 34 OPPLØSNING 

34.1 

Vedtak om frivillig oppløsning av lokallag, fylkeslag eller organisasjonen må, for å være gyldig, gjøres 

på to påfølgende årsmøter, hvorav det ene må være ordinært årsmøte. Vedtak må oppnå 2/3 flertall av 

avgitte stemmer på hvert av de to årsmøtene. Mulig overskudd overføres fylkeslag. Dersom dette ikke 

kan gjennomføres, skal eventuelle økonomiske midler tilfalle organisasjonen og anvendes til beste for 

psykisk helse. Opphører organisasjonen, skal midlene anvendes til beste for psykisk helse, etter 

beslutning av det siste årsmøtet som gjør endelig vedtak om oppløsning 

34.2 

Når konkursbehandling i et lag er avsluttet og Enhetsregisteret i Brønnøysund har slettet 

organisasjonsnummeret på grunnlag av melding fra Konkursregisteret, anses laget som opphørt. 

§ 35 UTMELDING 

35.1 

Utmelding må skje skriftlig. 

35.2  

Medlemmer med mer enn to års kontingentrestanse ansees ikke lenger å oppfylle vilkårene for 

medlemskap, og vil bli strøket som medlem, etter først å ha blitt underrettet om dette skriftlig 

§ 36 FORFØYNINGER 

36.1  

Sentralstyret kan ved minst 2/3 flertall og med øyeblikkelig virkning utelukke eller suspendere 

medlemmer som setter seg ut over organisasjonens vedtekter eller vedtak, eller opptrer på en måte som er 

egnet til å skade Mental Helse Norges målsettinger og/eller virksomheten innad og utad. I ekstraordinære 

situasjoner kan sentralstyret, med simpelt flertall, fatte vedtak om å iversette andre forføyninger. 

36.2  

Krav fra enkeltmedlemmer eller styrer om å ekskludere et medlem skal behandles på følgende måte: Sak 

om eksklusjon skal fremmes for og behandles av fylkeslagets styre. Medlemmet har rett til å uttale seg 

overfor fylkeslaget før fylkeslagets innstilling oversendes til sentralstyret. Hvis vedtaket om eksklusjon 

får minst 2/3 flertall i sentralstyret, er medlemmet å betrakte som ekskludert fra Mental Helse Norge. 

36.3  

Sentralstyrets vedtak om eksklusjon av et medlem trer i kraft med øyeblikkelig virkning. Vedtaket kan 

ankes til landsstyret. Landsstyret kan med simpelt flertall vedta å behandle saken i lukket møte. Det 

kreves 2/3 flertall for å oppheve vedtaket om eksklusjon. 

§ 37 HABILITET I SAKSBEHANDLINGER FOR MEDLEMMER AV MENTAL HELSE 

NORGE 

Habilitetsspørsmål skal avgjøres i tråd med bestemmelsene som er fastsatt for offentlige 

tjenestemenn i §§ 6, 7 og 8 i Forvaltningsloven. 

Skriftlige forslag: 

Forslag fra 2 Klunderud, § 1.3 Ny ordlyd: ”Mental Helse Norge er en landsomfattende 

organisasjon med avd…” 

Vedtak:  Vedtatt med 83 stemmer. 
 

Forslag fra 64 Bjørkedal, § 6.6 pkt. ”beholdes som før med fire uker”. 

Vedtak:  Forslaget falt mot 5 stemmer. 
 

Forslag fra 1 Jahn, § 16.4 ”Godkjenning av retningsgivende budsjett for kommende periode.”  
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Forslaget trukket. 
 

Forslag fra 54 Eriksen, § 25.5 ”Gjeldene vedtekter opprettholdes”.  

Vedtak:  Forslaget falt mot 8 stemmer. 
 

Forslag fra 78 Fosli, § 31.5. ”Det skal føres protokoll fra styremøtene, o…….”   

Vedtak:  Forslaget falt mot 13 stemmer. 

  

Vedtak:  

Landsmøtet vedtok §§ i kronologisk rekkefølge med enstemmig vedtak. Nye vedtekter 

trer i kraft 1.januar 2008. 

 

Følgende hadde ordet etter vedtak: 

34 Skråvik, 85 Omberg, 32 Rolid, 12 Hæhre,  
 

 

Møtet startet etter lunsj med dans av Stjørdal Internasjonale Folkedansklubb. 
 

88 stemmeberettigede. 

 

 

Sak:20/07  Valgkomitéens innstilling til kandidater til sentralstyre og  

   kontrollkomité for perioden 2007-2010 

Forslag til vedtak: Valgkomitéen tilrår Landsmøtet å godkjenne innstillingen til kandidater til 

sentralstyre og til kontrollkomité for perioden 2008-2010 

 

Leder av valgkomiteen Helga Skåden innledet ved å presentere valgkomiteen og orienterte om 

arbeidsmåten og hvordan prosessen har vært.  Kriterier som er lagt til grunn for innstillingen er 

representasjon fra alle helseregioner, kjønnssammensetning i sentralstyret og representasjon 

bruker/pårørende.  De foreslåtte kandidatene har lagt fram sine CV’er for valgkomiteen. Alle 

innstilte kandidater ble presentert på scenen. 

VALGKOMITEENS FORSLAG PÅ SENTRALSTYRE FOR PERIODEN 2007 – 2010: 
 

Leder:    Anne Grethe Klunderud (Buskerud) 
 

Nestleder:  Torbjørn Garberg (Nord-Trøndelag) 
 

Styremedlemmer: Bjørg Kaspersen (Hedmark) 

   Åge Driveklepp (Finnmark) 

   Geirr Abelsen (Hordaland) 

   Camilla J. Sporild (Oppland) 

   Egil Mundal Martinsen (Vestfold) 
 

Varamedlemmer: Eilert Hjørnevik (Sør-Vest) 

   Monika Landsverk (Telemark) 
 

I tillegg tildeles en plass i Sentralstyret til en ungdomsrepresentant med fulle rettigheter med 

personlig vara. Valgkomiteen ved leder Helga Skåden presiserte at det er Mental Helse 

Ungdom som velger ungdomsrepresentanten og dens personlige vara, og ikke Landsstyret. 

 

Valg på Sentralstyret: 

 

Følgende hadde ordet under saken: 

34 Skråvik, 32 Rolid, 39 Lofthus, 29 Bentsen, 72 Knudsen, 1 Jahn, 37 Steenstrup, 81 Eilertsen,  

85 Omberg, 22 Skåden, 36 Sørensen, 61Guldbrandsen, 16 Tollefsen, 7 Hansson, 4 Hijman,  
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81 Eilertsen, 1 Jahn, 2 Klunderud, 7 Hansson, 49 Haraldsen, 64 Bjørkedal, 16 Tollefsen, 1 Jahn,  

7 Hansson, 29 Bentsen, 16 Tollefsen, 12 Hæhre, 8 Søberg, 80 Tellefsen, 29 Bentsen, 72 

Knudsen, 81 Eilertsen, 12 Hæhre, 5 Heimark, 22 Skåden, 54 Eriksen, 4 Hijman, 73 Rønningen, 

20 Eidsmo.  

   

Leder: 

Anne Grethe Klunderud    80 stemmer    
 

72 Knudsen, Rogaland foreslår Stein Hansson    8 stemmer 
 

Valgt:  Anne Grete Klunderud. 

 

Nestleder: 

Torbjørn Garberg      82 stemmer 

1 Jahn, Sentalstyret foreslår Bjørg Kaspersen   2 stemmer 
 

Valgt:  Torbjørn Garberg  

 

Innstilling styremedlemmer: 

Styremedlem  Bjørg Kaspersen  

Vedtak:  Valgt ved akklamasjon 

Styremedlem  Åge Driveklepp  

Vedtak:  Valgt ved akklamasjon 

Styremedlem  Geirr Abelsen  

Vedtak:  Valgt ved akklamasjon 

Styremedlem  Camilla J. Sporild   65 stemmer 

36 Sørensen foreslår Monika Landsverk  21 stemmer 
 

Valgt:  Camilla Sporild 
 

Styremedlem  Egil Mundal Martinsen 40 stemmer 

81 Eilertsen foreslår Eilert Hjørnevik  46 stemmer 
 

Valgt:   Eilert Hjørnevik    

1. Varamedlem   

12 Hæhre foreslår  Egil Mundal Marthinsen 48 stemmer 

5 Heimark foreslår Morten Pedersen  38 stemmer 
 

Valgt    Egil Mundal Marthinsen. 
 

2. Varamedlem Monika Landsverk  

Vedtak:  Valgt ved akklamasjon 
 

3. varamedlem Gerd Pettersen  45 stemmer 

4 Hijman foreslår Morten Pedersen  43 stemmer 

Valgt:   Gerd Pedersen  

 

KONTROLLKOMITÉ FOR PERIODEN 2007 – 2010: 

Innstilling: 

   Knut Stubben (Buskerud) 

   Helga Skåden (Oslo) 
 

Varamedlem:   Turid Bakken (Vestfold) 
 

Vedtak:   Valgt etter Valgkomiteens innstilling ved akklamasjon.  
 

Forslag fra Valgkomiteen v/ Skåden 
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Valg av revisor: 

Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å velge revisor på sitt 1. møte, inntil da gir Landsmøtet 

sentralstyre fullmakt til å ivareta saken i overgangsfasen. 
 

Vedtak:   Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak:20/07  Valg av personer til Valgkomité  

Forslag til vedtak: I medhold av § 7.10 i vedtektene innstiller landsstyret for Landsmøtet 

de personer som er listet under til valgkomité med varamedlemmer i 

uprioritert rekkefølge. I tillegg ønsker landsstyret at 2 

ungdomsmedlemmer tiltrer valgkomitéen, en fullverdig og en vara. 

Landsmøtet velger leder for valgkomitéen. 

 

Forslag til valgkomité/med varamedlemmer i uprioritert rekkefølge: 
 

Medlemmer: 

Bjørn Hæhre, Buskerud (Sør) 37 stemmer 

75 Rønningen forslår  Tore Andersen (Sør)   51 stemmer 

Valgt:   Tore Andersen  
 

Karin Malones, Møre og Romsdal (Midt), Jan Hijman, Troms (Nord), Bodil Pedersen, 

Nordaland (Vest), Jørund Schwach, Oslo (Øst) 

Alle valgt ved akklamasjon 
 

Vara: Liv Christophersen, Hedmark (Øst), Bjørn Hæhre, Buskerud (Sør), Liv Irene Eidsmo, 

Nord- Trøndelag (Midt) 

Valgt ved akklamasjon 
 

Møtet hevet 2. dag kl.18.01 

DAG 3 
 

Åpnet med kulturelt innslag v/Guro Synnøve Paulsen og Ingrid Margrethe Hagerup  

fra Kulturskolen i Stjørdal. 
 

Møteleder orienterte om saker som behandles:  

11 - Medlemskontingent, 17- Strategidokument - Opplæring, 13 Krav til psykisk 

helsevernloven, 10 - godgjøring av tillitsvalgte, 18 Langtidsbudsjett. 
 

Avgått landsleder Erling Jahn takket avgått sentralstyre og overrakte gaver. 
 

Permisjon 7 Hansson, 87 Johannesen, 49 Haraldsen,  hele dagen. 42 Hansen fra kl. 1000.  

28 Høyang kl 1100, 76 Myrvang, 77 Sakka,  27 Voll,4 Hijman fra 1215. 41 Moe fra 1330. 
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Sak:11/07  Fastsettelse av medlemskontingent 

Forslag til vedtak: Landsstyret foreslår at Landsmøtet slutter seg til følgende vedtak: 

Enkeltmedlemskap: kr 275,- 

Familiemedlemskap:                    kr 420,- 

Støttemedlemskap:                                 kr 800,- 

Ungdom:                                                kr 160,- 

Kun abonnement av Sinn & Samfunn    kr 300,- 
 

Det betales halv kontingent etter 1. juli for enkeltmedlemskap, 

familiemedlemskap og ungdom. Dette gjelder nye medlemmer. 

 

Innledning ved Adrian Tollefsen som trakk opp bakgrunnen for økning av kontingenten.  En 

vesentlig utgiftsøkning er portoutgifter, og Sinn & Samfunn er blitt et større blad og koster mer 

i utsendelse. Fordelingen mellom lokal-/fylkeslag og sentralt gjør at pengene tilbakeføres 

lokalt.   
 

Følgende delegater hadde ordet:  

64 Bjørkedal, 54 Eriksen, 77 Sakka, 89 Søndenaa, 1 Klunderud, 85 Omberg, 61 Falck 

Guldbrandsen, 9 Lorentsson, 80 Tellefsen, 43 Køymen, 57 Volden, 8 Søberg, 81 Eilertsen,  

39 Lofthus, 29 Bentsen, Kammen, 12 Hæhre, 17 Fongen. 
 

Forslag fra 64 Bjørkedal, Sogn og Fjordane: 

Enkeltmedlemskap: kr 250 ,- 

Familiemedlemskap:                    kr 400,- 

Støttemedlemskap:                                 kr 700,- 

Ungdom:                                                kr 150,- 

Kun abonnement av Sinn & Samfunn     kr 250,- 
 

Vedtak:  Landsstyrets innstilling vedtatt mot 17 stemmer 
 

Forslag fra 61 Falck Guldbrandsen, Oslo: Forslaget trukket 

Enkeltmedlemskap: kr 200 ,- 

Familiemedlemskap:                    kr 420,- 

Støttemedlemskap:                                 kr 800 ,- 

Ungdom:                                                kr 130 ,- 

Kun abonnement av Sinn & Samfunn     kr 300,- 

Forslag fra 43 Køymen, Hedmark: 

Redusert pris på medlemskap for trygdede / arbeidsledige. 

Trygd og arb.ledig sats 

Enkeltmedlemskap: kr 275- 

Trygdet / arbeidsledig kr. 200, 

Familiemedlemskap:                    kr 420,- 

Tryd/arb.ledig fam.                                  Kr 350,- 

Støttemedlemskap:                                 kr 800 ,- 

Ungdom:                                                kr 160,- 

Kun abonnement av Sinn & Samfunn     kr 300,- 

Frivillig registrering av status. 

Vedtak:  Forslaget falt mot 2 stemmer. 

   

Vedtak:   Landsmøtet vedtok landsstyrets innstilling mot 17 stemmer.   
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Sak:17/07  Strategidokument – Opplæring 

Forslag til vedtak: Landsstyret tilrår for Landsmøtet 2007 at strategidokumentet for kurs og 

opplæring i Mental Helse vedtas gjeldende for kommende landsmøteperiode 

2008-2010. 

 

Innledning ved Anne Grethe Klunderud som presenterte KUPPs styre og arbeidet som var gjort. 

Strategidokumentet skal sikre at organisasjonen yter opplæring i alle ledd i organisasjonen. 

Understreket at organisasjonen gjennom Mental Helse Kompetanse både kunne hente ut og 

putte inn kompetanse og mestringskurs.   
 

Mette Kammen uttalte seg svært positivt til strategidokumentet og dets viktighet for 

organisasjonen. Allikevel måtte hun peke på kostnadene, og ba landmøtet se på kapittel om 

økonomi og vurdere beløpet som skal avsettes pr. medlem pr år. 
 

Følgende delegater hadde ordet: 85 Omberg, 34 Skråvik, 20 Eidsmo, 79 Grude, 83 

Marthinsen, 22 Skaaden, 1 Jahn, 12 Hæhre, Kammen, 2 Klunderud. 
 

Vedtak:  Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak:13/07  Krav til psykisk helsevernloven 

Forslag til vedtak:  Landsstyret anbefaler Landsmøtet å vedta følgende: 

 Landsmøtet ser behovet for en omfattende gjennomgang av 

virksomheter på psykisk helsefeltet, og ber landsstyret gjennomføre 

en omfattende prosess i hele organisasjonen i landsmøteperioden, 

slik at Mental Helse til neste landsmøte kan fremstå med en 

omforent og tydelig faglig og sosialpolitisk profil. 

 Landsmøtet ber landsstyret spesielt om å vurdere og eventuelt 

foreslå nødvendige endringer i helselovene, slik at også mennesker i 

dyp krise og med særlige trygghetsbehov blir godt ivaretatt i disse. 

Det må i sammenheng med dette vurderes om behovet for 

særlovgivning på psykisk helsefeltet fortsatt er tilstede. 

 

Erling Jahn innledet gjennom et historisk tilbakeblikk på organisasjonens arbeid og holdninger i 

forhold til Lov om Psykisk Helsevern. Allerede for 19 år siden stilte Mental Helse spørsmål 

rundt behovet for en særlovgivning innenfor psykisk helse. Loven om psykisk helsevern må 

være en hovedsak for organisasjonen framover. 
 

Følgende delegater hadde ordet: 85 Omberg, 29 Bentsen, 82 Nordbotten, 5 Heimark, 89 

Søndenaa, 9 Lorentsson, 68 Skifte, 55 Nørholm, 12 Hæhre,70 Øye, 80 Tellefsen, 64 Bjørkedal, 

4 Hijman, 1Jahn. 
 

Vedtak:   Landsmøtet vedtok enstemmig Landsstyrets anbefaling. 
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Sak:10/07  Kompensasjon og godtgjørelser for tillitsvalgte 

Forslag til vedtak: 1. Organisasjonsutvikling tilsier at retningslinjer for 

godtgjørelse/kompensasjon må fornyes.  

2. Landsleder kompenseres med inntil halvparten av 

generalsekretærens lønn ut fra en vurdering av tapt inntekt. Forslag 

til kompensasjon godkjennes av landsstyret. 

3. Det nye sentralstyret må etter Landsmøtet 2007 behandle en sak om 

kompensasjon/godtgjørelse som skal gjelde tillitsvalgte i 

sentralstyre, landsstyre og utvalg oppnevnt av sentral- og landsstyret, 

samt forhold rundt godtgjørelse for brukermedvirkning, 

undervisning etc 

4. Nye retningslinjer bør definere hva som er frivillig arbeid og når 

møtene i sentral- og landsstyret skal foregå m.h.t. hverdager og 

helger. 

5. Inntil videre bør nåværende praksis fortsette med å fastsette alle 

former for kompensasjon og godtgjørelser for tillitsvalgte i 

sentralleddet gjennom vedtak i sentral- og landsstyret. 

6. Mental Helse-representanter må få møtegodtgjørelse og dekket 

reiseutgifter fra den som innkaller til møtet, for bidrag og 

brukermedvirkning i råd og utvalg.  

7.  Foredragsholdere som representerer Mental Helse skal ha et honorar 

som er i forhold til det arbeid som er nedlagt i foredraget. 

 

Innledning ved Torbjørn Garberg som gjennomgikk forslaget som er lagt fram for Landsmøtet. 

Han trakk fram at det viktigste punktet å ta stilling til for Landsmøtet var pkt 2. Godgjøring av 

tillitsvalgte er et verdivalg og det er økende press på godtgjøring og kompensasjon fra ulike 

hold.  Mental Helse bør bygge på frivilligheten.   

 

Følgende delegater hadde ordet: 81 Eilersten, 85 Omberg, 12 Hæhre, 55 Nørholm, 8 Søberg, 

43 Køymen, 17 Fongen, 34 Skråvik, 3 Garberg. 83 Marthinsen, 81 Eilertsen.   

 

Forslag fra Sentralstyret:  

Tillegg pkt. 6 i teksten ”dekket reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste, fra..”   

Vedtak:  Enstemmig vedtatt 
 

Forslag fra Nørholm, tillegg i teksten; ”kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste og dekket…” 

Forslaget trukket 
 

Vedtak:  Sentralstyrets forslag til vedtak med tillegg i pkt. 6 enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak:18/07  Langtidsbudsjett 

Forslag til vedtak: Langtidsbudsjett for årene 2008-2010 tas til orientering 

 

Økonomileder Torbjørn Steinhaug la fram utkast til langtidsbudsjett for årene 2008-2010. 

Budsjettet er justert i henhold til forventet prisstigning og prioriterte oppgaver som er vedtatt på 

Landsmøtet.  I tillegg må en også ta høyde for satsningsområder på opplæring og kompensasjon 

for landsleder som Landsmøtet har vedtatt.  
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Mental Helse Kompetanse flytter ut, og det medfører tap av leieinntekter. Møteleder presiserte 

at dette dokumentet er et rådgivende dokument som Landsmøtet kun skal ta til orientering. 

 

Følgende delegater hadde ordet:   1 Jahn.   

 

Vedtak: Langtidsbudsjettet for 2008-2010 tatt til orientering. 

 

Uttalelser fra Landsmøtet: 
 

Leder av redaksjonskomiteen Åge Driveklepp la fram forslag på 5 uttalelser som de ba 

Landsmøtet ta stilling til. 

 

 Finansiering av Arbeidslivstelefonen 

Vi vet at arbeidsmiljøet er avgjørende for vår psykiske helse, og at behovet er stort for et 

lavterskeltilbud for spørsmål knyttet til arbeidslivet. Arbeidslivstelefonen har eksistert som et 

supplement til det eksisterende hjelpeapparatet siden 2002, og fra 2005 har staten bidratt med 

80 % av driftsutgiftene. Landsmøtet i Mental Helse 2007 er svært positive til 

Arbeidslivstelefonen, og mener at den fortsatt må drives i organisasjonens regi. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
 

 Ventelistegaranti for barn og unge. 

Gjennomsnittlig ventetid for å komme til psykiatrisk behandling for barn og unge var i høst på 

86 dager. Dette er alt for lenge, uttaler Landsmøtet i Mental Helse.  

Det må innføres en ventelistegaranti i barne- og ungdomspsykiatrien. Barn og unge må komme 

til utredning senest ti dager etter at de har blitt henvist, og at behandlingen må starte senest etter 

tretti dager.  

Det å gå med psykiske vansker over lengre tid er en stor påkjenning for alle. Det kan være 

ekstra vanskelig for en ung person. Gjennom oppveksten går en gjennom en konstant utvikling. 

Å gå med ubehandlede psykiske vansker over tid i ungdommen vil kunne få store virkninger 

videre inn i det voksne liv, derfor er det ekstra viktig å komme i rask behandling når en blir syk 

i ungdomsårene. Likevel ønsker Mental Helse at en ventelistegaranti ikke må gå på bekostning 

av kvaliteten i behandlingen.  

 

Kommentar fra 22 Skåden, barn og unge, taes med i uttalelsen. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt ved akklamasjon med tillegg. 
 

 Etter Opptrappingsplanen 

Opptrappingsplanen for psykisk helse avsluttes neste år. Landsmøtet i Mental Helse Norge 

advarer mot at penger til psykisk helsearbeid i kommunene ikke lenger skal være øremerket. 

Det er en stor fare for at pengene ikke blir brukt til det de er ment for. 

 

I kommunenes planer for psykisk helsearbeid er det nye prosjekter som kanskje ikke blir satt i 

gang, dersom pengene havner i den store sekken i kommunene. 
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Mental Helse Norge ønsker at regjeringen viderefører opptrappingsplanen ved at midlene til 

psykisk helsearbeid fortsatt øremerkes. Kommunene og helseforetakene bør ikke få midler uten 

at de kan dokumentere brukermedvirkning. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
 

 FFO må beholde fylkesleddet. 

Mental Helse er en av de største medlemsorganisasjonene i Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjon, og vil fortsette med det. Men FFOs hovedstyre har satt i gang et arbeid med 

oppbygging av regionale ledd, som o på sikt vil føre til at fylkesleddene i FFO vil bli nedlagt. 

 

Landsmøtet i Mental Helse advarer mot en slik utvikling, og frykter at regionale FFO raskt vil 

miste tilknytning til sitt område og bli en stat i staten. Derimot går Mental Helse inn for at FFO 

i kommunene erstattets av lokale FFO, som kan omfatte flere kommuner. 

 

Landsmøtevedtaket betyr at representantene fra Mental Helse på FFOs neste kongress stiller 

med bundet mandat i dette spørsmålet. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
 

 Rehabilitering 

Psykisk sykdom er, ved siden av muskel- og skjelettlidelser, den hyppigste årsaken til 

sykefravær og uførestønad. Det er umulig å vite hvor mange som kunne ha stått i jobb, hvis de 

hadde fått et skikkelig tilbud om å trene seg opp etter en sykdomsperiode. Rehabilitering har 

vært noe som gjelder slagrammete, hjertepasienter og folk med andre fysiske sykdommer.  

Det lille som finnes av rehabiliteringstiltak for folk med psykiske lidelser skjer som regel på 

sykehus. Men det er ikke der man skal lære seg å fungere, det er hjemme, blant familie og 

venner, og på jobben. Treningsbanen er hjemmebane – i kommuner og bydeler.  

Satsing på rehabilitering vil også fremtvinge en ny forståelse av mennesker med psykiske 

sykdommer. Diagnosesystemet som gjelder i dag, har ingen verdi for rehabiliteringen. En 

diagnose er i all hovedsak bygget på avvik, og hva den enkelte ikke kan. Skal folk rehabiliteres, 

må fokuset settes på ressurser, hva den enkelte kan og hva den enkelte kan lære.  

Mental Helse Norge står sammen med de andre organisasjonene bak kravet om at rehabilitering 

må bli det neste store løftet som skal tas. Vi deler de andre organisasjonenes skuffelse over at 

alle de fagre ordene i forkant av statsbudsjettet om at rehabilitering var en satsning, ikke ble 

fulgt opp med en eneste krone. Det kan på det nærmeste kalles å holde folk for narr. Vi trenger 

mer enn en tverrpolitisk enighet i ord, vi trenger politikere som også overfører dette i handling.  

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 

 

Generalsekretær Mette Kammen orienterte om vervekampanjen med mål om 12 000 

medlemmer innen utgangen av året og resultatene av denne.  Mette Kammen og nyvalgte 

landsleder Anne Grethe Klunderud trakk ut vinnerne av vervekonkurransen hvor følgende ble 

trukket: 

1. premie  Anne Borgen, Svelvik.  

2. premie  Torbjørn Ekren, Dombås.  

3. premie  Familien Anne Vera Andersen, Halden.  

 

Dirigentbordet takket for tilliten på vegne av funksjonærene på Landsmøtet, og overlot klubben 

til Mental Helses nyvalgte leder Anne Grethe Klunderud.  
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Anne Grete Klunderud takket dirigentene. Hun takket for tilliten, og håpet at hun ville vise seg 

tilliten verdig. Organisasjonen er det sted hvor det skal være trygt å være og hvor menneskene 

skal bygge hverandre opp. Dette skal vi gjøre sammen, avsluttet Anne Grethe Klunderud. 

 

 

Landsmøtet hevet kl 12:55. 

 

 

 

Vedlegg til protokollen: 
 

Vedlegg 1: Godkjent delegatliste 

Vedlegg 2: Årsmeldinger 2004, 2005 og 2006. 

Vedlegg 3: Regnskap 2004, 2005 og 2006 med revisorberetning 

Vedlegg 4:  Rapport fra kontrollkomiteen 

Vedlegg 5: Høringssvar FFOs framtidige struktur. 

Vedlegg 6: Organisasjonsutvalgets Rapport  

Vedlegg 7: Sosialpolitisk program 2008-2010 

Vedlegg 8: Strategidokument – opplæring 

Vedlegg 9: Langtidsbudsjett 2008-2010 

 

 

 

   

 

     

       

 

    Sølvi Hagen       Barbro Aas 

    sekretær        sekretær 

 

 

 

 

 

     

Liv Christophersen 

protokollunderskriver 

 Eilert Hjørnevik  

protokollunderskriver  

 Adrian W. Tollefsen 

protokollunderskriver 

 

              

 

 

 


