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Landsmøte 2020

Program
Fredag 20. november
11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 17.15

Landsmøteforhandlinger med innlagte pauser

20.00

Middag

Lørdag 21. november
09.00 – 13.00

Landsmøteforhandlinger med innlagte pauser

13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 18.00

Landsmøteforhandlinger med innlagte pauser

20.00

Middag

Søndag 22. november
09.00 – 13.00

Landsmøteforhandlinger med innlagte pauser

13.00

Lunsj

Mental Helse

Landsmøte 2020

Dagsorden
1. Åpning
2. Konstituering
3. Forretningsorden
4. Årsmeldinger
5. Årsregnskap
6. Desisjonskomiteéns rapport
7. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret
8. Samfunnspolitisk program og strategi
9. Honorar og møtegodtgjørelse
10.Sak foreslått etter § 9.4, Mental Helse Drammen – omorganisering av Mental Helse
11.Mental Helse Ungdom
12.Fylkessammenslåing
13.Vedtekter
14.Retningslinjer
15.Medlemskontingent
16.Rådgivende budsjett
17.Resolusjoner
18.Valg

Mental Helse

Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 01/20

Sak: Åpning

av Landsmøte 2020

Velkommen ved landsleder Jill Arild
Praktisk informasjon ved Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse
Demonstrasjon av Smart Vote – elektronisk avstemmingssystem
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 02/20

Sak: Konstituering

Forslag til vedtak:
Landsmøterepresentantene godkjennes.
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Bjørnar Allgot og Siri Bråtane velges som dirigenter til landsmøtet.
Adrian Pracon og Reeta Törrönen velges til sekretærer.
Anna Margrethe Drægebø Moe og Umar Ashraf velges til protokollunderskrivere.
Jørund Schwach, Geirr Abelsen og Øyvind Kjønås velges til tellekorps.
Wenche Steenstrup, Haakon Steen og Kristin Bergersen velges til redaksjonskomité.
Helga Skåden, Turid Bakken velges til fullmaktskomité.

Bakgrunn for saken
I henhold til §10.1 i Mental Helse sine vedtekter konstitueres landsmøtet ved:
Godkjenning av landsmøterepresentantene.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av to dirigenter og to sekretærer for landsmøtet.
Valg av to protokollunderskrivere og tre til tellekorps.
Fastsettelse av forretningsorden

Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Forretningsorden
4. Årsmeldinger
5. Årsregnskap
6. Desisjonskomiteéns rapport
7. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret
8. Samfunnspolitisk program og strategi
9. Honorar og møtegodtgjørelse
10. Sak foreslått etter § 9.4, Mental Helse Drammen – omorganisering av Mental Helse
11. Mental Helse Ungdom
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12. Fylkessammenslåing
13. Vedtekter
14. Retningslinjer
15. Medlemskontingent
16. Rådgivende budsjett
17. Resolusjoner
18. Valg
Videre i denne saken innstilles dirigenter, sekretærer, protokollunderskrivere, tellekorps, samt
redaksjonskomité og fullmaktskomité.
Det foreslås et tellekorps som trer inn dersom noe uforutsett skulle skje med det elektroniske
avstemmingssystemet, og vi må gå over til manuell avstemming.
I tillegg er det tradisjon for å innstille til landsmøtet forslag til redaksjonskomité og fullmaktskomité, selv
om dette ikke står eksplisitt i vedtektene.
Vedtektene sier at landsmøterepresentantene skal godkjennes. Til å godkjenne landsmøterepresentantene
velges det en fullmaktskomité. Fullmaktskomitéens oppgave under landsmøtet er å godkjenne
landsmøterepresentantene og i tillegg opplyse landsmøtet til enhver tid hvor mange stemmeberettigede
delegater som er i landsmøtesalen, jmf § 9.3 i vedtektene. Det elektroniske avstemmingssystemet vil også
vise hvor mange stemmeberettigede som til enhver tid er til stede.
Bjørnar Allgot, som er foreslått som dirigent, har vært generalsekretær i Diabetesforbundet siden 1992.
Han er utdannet lærer med videreutdanning i organisasjonsutvikling og personaladministrasjon. Han har
blant annet vært styreleder i Extrastiftelsen, han er leder i kontaktforum for brukere av helsetjenesten i
Helse- og omsorgsdepartementet, og har vært visepresident i den internasjonale diabetesføderasjonen.
Han var sentral i etablering av Læring og mestringssentra i Norge.
Forretningsorden behandles i sak 03/20.
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer:

03/20

Sak: Forretningsorden

Forslag til vedtak:
1. Landsmøtet er åpent for alle, inklusive presse og kringkasting. Observatører tillates å være til
stede, uten tale-, forslags- og stemmerett.
2. De to valgte dirigentene leder landsmøtets forhandlinger. Dirigentene har rett til å stille forslag
om ordskiftets avslutning med de inntegnede talerne og forslag om tidsbegrensning.
3. De to valgte sekretærene fører landsmøtets protokoll. I protokollen skal det 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. Blanke stemmer regnes ikke som avgitt stemme.
Elektronisk stemmegivning defineres som skriftlig valg.
4. Alle som ønsker ordet må gi tegn ved å benytte det elektroniske talestyringssystemet,
subsidiært ved å vise nummerskilt dersom systemet ikke fungerer. Landsmøtedelegatene har
rett til å ta ordet inntil 2 ganger under samme sak. Taletiden settes til tre minutter første gang,
og to minutter annen gang. Det gis anledning til å ta replikk, men det anmodes å begrense dette
til det absolutt nødvendigste.
5. Forslag må leveres skriftlig til dirigentbordet, undertegnet med hvilken sak det gjelder, navn og
fylkeslag på forslagsstilleren. Etter at det er vedtatt å sette strek kan forslag ikke trekkes med
mindre landsmøtet godkjenner det, og det kan ikke fremsettes nye forslag. Forslag som ikke har
forbindelse med de sakene som er oppført på dagsordenen, kan ikke behandles.
6. Dersom det fremkommer mange forslag til vedtak i en sak, kan dirigentene avgjøre at
forslagene overleveres redaksjonskomitéen til behandling. Votering vil da utsettes i den
gjeldende saken til redaksjonskomitéen har fått anledning til å sette forslag opp mot hverandre
og avgi sin innstilling. Redaksjonskomitéen har, i samråd med forslagsstiller, anledning til å gjøre
redaksjonelle tilpasninger av forslagene, samt å slå sammen likelydende forslag.
7. Forsalg til endringer i samfunnspolitisk program må fremsettes i henhold til pkt. 5 første
setning, og innen debatten i saken er avsluttet. Redaksjonskomiteen saksbehandler innkomne
forslag i henhold til pkt. 6.
8. Benkeforslag til valgene må levers dirigentbordet innen kl 12.00 dagen valgene skal foretas.
9. Med unntak av de reglene som er fastsatt i vedtektene avgjøres saker med alminnelig flertall av
avgitte stemmer. I tvilstilfeller, eller når landsmøtet bestemmer det, foregår avstemming ved
bruk av elektronisk avstemmingssystem.
10. Desisjonskomitéens medlemmer har talerett under behandlingen av rapporten fra
desisjonskomitéen. Ellers har de status som observatører.
11. Generalsekretæren fører ordet for de ansatte og kan delegere denne retten etter fullmakt der
det er naturlig at andre ansatte presenterer den aktuelle saken.
12. Dersom en landsmøtedelegat ikke kan følge landsmøteforhandlingene, må det søkes
dirigentbordet skriftlig om permisjon med begrunnelse, før landsmøteforhandlingene kan
forlates.
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Bakgrunn for saken
I hht Mental Helses vedtekter § 10.1 skal det fastsettes forretningsorden for landsmøtet. Sentralstyret
vedtok i sak 117/20 å legge frem overnevnte forslag til forretningsorden for Mental Helses landsmøte.
Det er gjort noen endringer fra forretningsordenen som ble vedtatt i 2018. Det viktigste er at innspill til
samfunnspolitisk program og strategi må leveres inn innen debatten i saken avsluttes.
Redaksjonskomiteen sammenstiller forslagene og foreslår voteringsorden. Forslagene stemmes over
dagen etter. Årsaken til at denne endringen foreslås er todelt. For det første sikrer man sammenheng i
dokumentene, slik at kvaliteten bedres. For det andre kan det bidra til en noe mer smidig saksbehandling.
Det foreslås også at benkeforslag på kandidater til valgene må leveres til dirigentbordet innen klokken
12.00 den dagen valgene skal foregå.
Det er også foreslått å redusere antall ganger man kan ta ordet i en sak fra tre til to ganger, og taletid er
kortet ned fra fem minutter første gang og tre minutter andre og tredje gang, til tre minutter første gang
og to minutter andre gang.
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 04/20

Sak: Årsmeldinger

Forslag til vedtak:
Årsmeldingene for årene 2018 og 2019 tas til orientering.

Bakgrunn for saken
Mental Helses årsmeldinger for 2018 og 2019 belyser viktige oppgaver og aktiviteter som har vært
prioritert de to siste årene. Nedenfor gis en punktvis oppsummering av noen av disse.
2018:
2018 var jubileumsår for Mental Helse. Organisasjonen ble 40 år, og dette ble markert med
jubileumskonferanse på Gamle Logen og på landsmøte 2018. Konferansen ble avholdt 8. mars og
tema var «Tilhørighet og samspill». Konferansen ble åpnet av statsminister Erna Solberg, som blant
annet takket Mental Helse for å ha vært en viktig stemme innen feltet psykisk helse i 40 år, og
ønsket lykke til med de neste 40.
Mental Helse markerte seg også på Norway Cup for første gang i 2018 og vi hadde arrangement på
Arendalsuka sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Extrastiftelsen.
Landsmøtet ble avholdt på Gardermoen fra 16.-18. november. Erna Solberg åpnet landsmøtet vårt
også, og på lørdag var det jubileumsmiddag, med gjester og underholdning. Helgs Skåden ble
utnevnt til æresmedlem i Mental Helse og Jill Arild ble valgt til ny landsleder.
Mental Helse Nord- og Sør-Trøndelag slo seg sammen til Mental Helse Trøndelag.
KUPP, i samarbeid med organisasjonsrådgiverne, utviklet kurset «Politisk påvirkning». Det ble
ferdigmeldt 2921 kurstimer og utbetalt 543 665,- kr i opplæringstilskudd og 295 789,- kr i
tilretteleggingstilskudd.
I 2018 hadde Mental Helse 28439 følgere på facebook og det ble samlet inn 690 000,- kr fra private
bursdagsinnsamlinger.
Mental Helse deltok på Giving Tuesday (en internasjonal giverbevegelse). Tema var «Generasjon
Prestasjon» og vi samlet inn 15 000,- kr
Mental Helse fikk midler til å utvikle YAM (Youth Aware of Mental Health) i Norge. YAM er et
selvmordsforebyggende og depresjonsforebyggende klasseromsprogram utviklet av Karolinska
Instituttet.
Venn1 besøkte 51 skoler, 2909 elever og holdt 159 grunnkurs i psykisk helse.
Hjelpetelefonen mottok 54 674 samtaler. Av disse ble 5686 besvart (svarprosent på 36%).
Arbeidslivstelefonen hadde totalt 2992 henvendelser.
Sidetmedord.no fikk 7798 henvendelser til dialogtjenesten og i chatten ble det gjennomført totalt
3293 dialoger. I Forumet ble det gjennomgått totalt 7557 poster og i Vennetjenesten kom det inn ca
40 000 meldinger.
Det var registrert 6936 betalende medlemmer pr 31.12.2018
Følgende priser ble delt ut:
- Årets ildsjel: Stig Ålgårdstad (Mental Helse Sykkylven)
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- Årets Møteplass: Mental Helse Lillesand
- Årets nettside: Mental Helse Ålesund
Tema for Verdensdagen 2018 var: «Vær raus», og Åpenhetsprisen ble tildelt Else Koss Furuseth.
Over 1500 markeringer ble registrert i fbm Verdensdagen.
2019:
Tema for Mental Helse i 2019 var «Tvang». Dette fordi tvangslovsutvalget la frem sin innstilling til
nytt tvangslovverk i juni. «Tvang» var derfor også tema for konferansen i 2019, og på bakgrunn av
grundig gjennomgang i organisasjonen med ledermøtet i september som siste instans, leverte
Mental Helse en omfattende høring til lovforslaget.
Det ble utviklet kurs i konflikthåndtering, som var klart til å rulles ut i organisasjonen i 2020.
Kurstimer i 2019 var 2708 fordelt på 178 kurs med 1376 deltagere. Det ble utbetalt 533 078 kr
opplæringstilskudd og 273 860,- kr i tilretteleggingstilskudd.
I 2019 er det rapportert 5683 likepersonsaktiviteter, som er beregnet til 28 415 likepersonstimer.
Mental Helse Aust-Agder og Mental Helse Vest-Agder slo seg sammen til Mental Helse Agder.
I 2019 startet vi opp med en pilot på YAM i Kongsberg, der 350 elever har gjennomgått
undervisningen.
Venn 1 besøkte 5100 elever, og holdt 174 kurs i psykisk helse.
Mental Helse var på plass under Norway Cup med kampanjen #lovåhadetvanskelig
Mental Helses arrangement på Arendalsuka var også viet tvangslovsutvalgets forslag til ny
tvangsbegrensningslov. Leder for utvalget, Bjørn Henning Østenstad innledet sammen med Arnhild
Lauveng, og begge deltok også i den påfølgende paneldebatten.
Mental Helse hadde 32298 følgere på Facebook ved årsslutt, og innsamlinger via Facebook økte
betydelig.
Hjelpetelefonen mottok i 2019 174 360 anrop, og 55 822 samtaler ble besvart – en økning i
svarprosent på 2% fra året før.
Veiledningstjenesten sidetmedord.no mottok 8760 meldinger og 40060 chatmeldinger.
I forumet ble det gjennomgått 9569 poster og det kom inn 28 000 vennemeldinger.
Arbeidslivstelefonen hadde totalt 2842 henvendelser fordelt på telefon, e-post og chat.
Det var registrert 6702 betalende medlemmer pr. 31.12.2019
I 2019 ble det delt ut pris til Årets ildsjel og Årets Møteplass.
- Årets ildsjel: Per Hansen (Mental Helse Vefsna)
- Årets Møteplass: Mental Helse Sauda
Tema for Verdensdagen 2019 var: «Gi tid», og Åpenhetsprisen ble tildelt Thomas Seltzer. 2200
arrangementer ble registret til Verdensdagen for psykisk helse.
Vedlegg:
1.

Årsmelding 2018

2.

Årsmelding 2019
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer:

05/20

Sak:

Årsregnskap for 2018 og 2019

Forslag til vedtak:
Årsregnskapene med revisors beretning for årene 2018 og 2019 tas til orientering.

Bakgrunn for saken
Vedlagt følger Årsregnskapene for 2018 og 2019 med revisors beretning.
I flg vedtektene § 10.2 skal årsregnskapene legges frem for landsmøtet til orientering.
I tillegg ble det på landsmøte i 2016 vedtatt:
«I regnskapsrapportene skal regnskapstallene for avdeling 40 sammenstilles med opprinnelig vedtatt
budsjett og det skal redegjøres for budsjettendringene som er foretatt i løpet av året.»

Årsregnskap 2018 og 2019.

I henhold til §10.2
Årsregnskapene ble godkjent av sentralstyret i sakene 26/19 og 33/20.
Kommentarer til regnskapene:
Disse årsregnskapene gjelder all aktivitet som drives innenfor Mental Helse sitt organisasjonsnummer 971
322 926. Dette er aktiviteten i:
Mental Helse sentraladministrasjon – avdeling 40
o Venn1 – avdeling 44
o Verdensdagen – avdeling 45
o ExtraStiftelsen – avdeling 46
o Hjelpetelefonen – avdeling 42
o Arbeidslivstelefonen – avdeling 43
o Erfaringskompetanse – avdeling 44.
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Aktivitet som er basert på tilskudd nullstilles ved årsskiftet, og dette gjøres ved at overskudd føres som
gjeld til tilskuddsgiver og underskudd må dekkes av sentraladministrasjonen (avd. 40). Dette betyr at
resultatet i årsregnskapet skal i prinsippet være identisk med avd. 40 sitt årsresultat + pluss overskudd i
egne prosjekter, for eksempel avdeling 46 Stiftelsen DAM. Regnskapene ble gjort opp med følgende
hovedposter.
2018
Inntekter

2019

65 314 126

72 472 489

788 163

740 179

Lønn

39 848 574

42 694 671

Driftskostnader

24 453 996

27 962 085

Finansinntekter

18 015

43 075

266 468

1 093 569

Varekostnader

Resultat

Tabell 1 Mental Helse totale regnskap 2018 og 2019

Både i 2018 og 2019 var resultatet positivt med henholdsvis kr 266 468 og kr 1.093.569.
Egenkapitalen har i perioden økt til kr 14.774.223 pr 31.12.2019. For ytterligere detaljer se vedlegg.
I vedtak på landsmøte 2016 er det presisert at «I regnskapsrapportene skal regnskapstallene for avdeling
40 sammenstilles med opprinnelig vedtatt budsjett, og det skal redegjøres for budsjettendringene som er
foretatt i løpet av året.»
Avdeling 40 – stab/sentraladministrasjonen utgjør 35,8 % i 2018 og 37,3 % i 2019 av Mental Helse total
inntekter.
Budsjett prosessen for sentraladministrasjonen er:
Rådgivende budsjett vedtas på landsmøtet
Budsjett for 2018 og 2019 presentert og vedtatt på sentralstyrets møte i januar.
Revidert budsjett vedtatt på våren, når de fleste tilskuddene er kjente
o NB – unntak er midler fra lotteritilsynet (inkludert mva. kompensasjon) som offentligjøres
medio desember.
For å øke fleksibiliteten og synliggjøre aktiviteten på en bedre måte består budsjettet for avdeling 40 av to
deler. Et budsjett for basisorganisasjon og et for aktivitet knyttet til handlingsplan, eller bruk av frie midler.
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Prinsippet er illustrert i følgende figur 1:

Figur 1 Budsjett - Frie midler - handlingsplan

Det er viktig å presisere at aktiviteten både i basisorganisasjonen og i handlingplan er basert på gjeldende
styringsdokumenter, vedtak på landsmøtet og ikke minst politisk dagsorden eller hendelser i våre
omgivelser.
Budsjettmålet for 2016 var å oppnå et resultat slik at man oppnådde en egenkapital som var lik eller større
enn kr 9,6 mill. Dette var et resultatmål satt i forbindelse med omorganisering av staben vedtatt i
landsstyret 2014. Siden 2014 har aktiviteten/inntektene økt, og Mental Helse har hatt positivt resultat hvert
år.
REGNSKAP

2014

Inntekt

13 872 999

18 984 660

Driftskostnader

13 263 270

Netto finans
RESULTAT

2015

2016

2017

2018

2019

2020

21 657 759

23 767 731

23 393 298

27 086 967

27 500 000

16 577 533

18 597 137

21 476 767

23 083 706

25 978 700

25 500 000

424 765

187 290

36 775

53 886

43 143

14 698

0

1 035 404

2 594 417

3 023 847

2 344 850

266 458

1 093 569

2 000 000

Tabell 1. Økonomi - Historisk resultat utvikling med Prognose for 2020.

Målet om økning av egenkapitalen er nådd og pr 31.12.2019 er den 14,7 millioner.
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Regnskap

2018
Budsjett

Salgsinntekt, avgiftsfri
Salgsinntekt, utenfor merverdiavgiftsloven
Salgsinntekter
3400
Driftstilskudd funksj.hemmedes org. kap.847
3402
Tilskudd fra Helsedirektoratet
3404
Tilskudd fra DAM
3409
Tilskudd Lotteritilsynet
3420
Egenfinanisiering egne prosjekter
3421
Andre tilskudd
3498
Momskompensasjon
3499
Andre tilskudd
Tilskudd
Tilskudd
Leieinntekt
Provisjonsinntekt
Annen driftsrelatert inntekt
Andre driftsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

265 225
649 117
914 342
2 769 536
9 500 000
0
6 107 682
-226 276
0
3 015 860
2 320
21 169 122
21 169 122
100 485
614 462
594 886
1 309 833
23 393 298

Varekostnader
Lønnskostnader
Frakt- og transportkostnad vedrørende salg
Kostnad lokaler
Leie maskiner, inventar o.l.
Verktøy, inventar og driftsmateriell
Reparasjon og vedlikehold
Fremmed tjeneste
Kontorkostnad, trykksak o.l.
Telefon og porto o.l.
Kostnad og godtgjørelse for diett
Møter mm
Trykksaker, materiell, annonser
Kontingent og gave
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad
Annen kostnad
Tap o.l.
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSUTGIFTER

788 163
11 763 950
0
1 051 766
238 660
469 628
723 343
1 441 890
-2 602 400 248 937
2 470 044
447 485
504 738
2 466 689
43 899
1 127 516
0
8 632 195
21 184 308

6 132 586
19 355 000

Brutto driftsresultat

2 208 990

Finansinntekt
Finansinntekt
RESULTAT FINANSPOSTER

Resultat før overføringer og disp.
4001
4002
4003
4004
4005
4006

Føniksalliansen
Innsamling
Opplæring tillitsvalgte
Kommunikasjon/påvirkning
Poltikk/verdier
Styring/organsiering
avsatt året før
Resultat avd 46
Sum frie midler

Resultat - til egenkapital

-

Differanse

Regnskap

2019
Budsjett

Differanse

114 448
708 959
823 407
3 184 965
8 000 000
0
8 238 132
0
120 967
3 128 293
-25 679
22 646 678
22 646 678
0
548 078
3 068 805
3 616 883
27 086 967

0
650 000
650 000
2 700 000
9 500 000
0
6 700 000
0
0
2 700 000
0
21 600 000
21 600 000
0
700 000
350 000
1 050 000
23 300 000

114 448
58 959
173 407
484 965
-1 500 000
0
1 538 132
0
120 967
428 293
-25 679
1 046 678
1 046 678
0
-151 922
2 718 805
2 566 883
3 786 967

2 499 609
1 829 308

729 179
14 045 840
8 798
1 066 493
257 227
493 374
981 871
2 157 328
-3 177 714
278 228
1 845 573
380 444
313 603
2 461 848
0
1 156 095
16 660
8 239 826
23 014 845

900 000
12 759 000
0
1 166 880
244 290
863 900
0
1 500 000
-2 581 920
0
1 435 100
102 000
153 000
2 112 200
0
500 000
0
5 495 450
19 154 450

-170 821
1 286 840
8 798
-100 387
12 937
-370 526
981 871
657 328
-595 794
278 228
410 473
278 444
160 603
349 648
0
656 095
16 660
2 744 376
3 860 395

3 710 000 - 1 501 010

4 072 122

4 145 550

-73 428

43 159
43 159
43 159

14 698
14 698
14 698

0
0
0

14 698
14 698
14 698

2 252 148

4 086 820

4 145 550

-58 730

630 710
7 358
655 017
880 730
718 393
600 000
306 528
1 985 680

266 849
726
1 225 322
137 592
725 084
637 678

724 500 1 449 000 2 500 000
9 500 000
6 500 000 -

75 383
534 658
269 536
31 725
392 318
226 276

2 700 000

315 860

21 200 000 21 200 000 750 000 390 000
1 140 000
23 065 000

30 878
30 878
100 485
135 538
204 886
169 833
328 298

840 000 12 382 414 -

51 837
618 464

1 144 000 239 500 446 940
400 000
2 041 420 2 746 250
200 000
2 006 976
100 000
160 000
1 700 000
440 000

92 234
840
22 688
323 343
599 530
143 850
48 937
463 068
347 485
344 738
766 689
43 899
687 516

266 468

2 993 251
1 093 569

Tabell 2 – Avd 40 – Regnskap, budsjett og differanse for 2018 og 2019.
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Inntekter for avdeling 40 er kr 23 393 298 i 2018 og kr 27 086 967 i 2019. Dette utgjør 35,8 % og 37,3 % av
Mental Helse sine totale inntekter. I 2018 var inntektene 328 298 høyere enn budsjett og i 2019 kr
3 786 967 høyere. Tilskuddene utgjør over 90 % av inntektene og er presisert i følgende tabell:
2018

Tilskudd
3402
3404
3409
3420
3421
3498
3499
Tilskudd

Regnskap

Tilskudd fra Helsedirektoratet
Tilskudd fra DAM
Tilskudd Lotteritilsynet
Egenfinanisiering egne prosjekter
Andre tilskudd
Momskompensasjon
Andre tilskudd

2019

Budsjett

Differanse

Regnskap

Budsjett

Differanse

9 500 000 9 500 000
0
31 725
6 107 682 6 500 000 - 392 318
-226 276
- 226 276
0
3 015 860 2 700 000
315 860
2 320

8 000 000 9 500 000 -1 500 000
0
0
0
8 238 132 6 700 000 1 538 132
0
0
0
120 967
0
120 967
3 128 293 2 700 000
428 293
-25 679
0
-25 679

21 169 122 21 200 000 -

22 646 678

30 878

21 600 000

1 046 678

Tabell 3. Avd 40 Tilskudd spesifisert.

I 2018 var inntekten via tilskudd kr 30 878 lavere enn budsjettert og i 2019 kr 1 046 678 høyere. Vesentlig
endring er at i 2019 ble driftstilskuddet redusert med kr 1 500 000. Dette ble reddet av tilskuddet fra
Lotteritilsynet som var hele kr 1 538 132 høyere enn budsjettert.
Det er verd å merke seg at andre inntekter har økt vesentlig i 2019. Dette er i hovedsak gaver, som er
midler samlet inn via Facebook (bursdagsinnsamlinger) og arv.
Kostnader basis organisasjon.
Mental Helse regnskap føres etter følgende struktur: Konto/avdeling/prosjekt/kostnadssted/aktivitet.
De ulike avdelinger kjenner vi, målområde føres som prosjekt se tabell 2. I vårt kontrollarbeid følger vi mye
koststedene. I denne perioden har fordelingen vært som vist i følgende tabell:

KOSTSTED
2018
2019

ADM
8 558 591
9 647 182

2018
2019

39,2 %
41,9 %

POLITIKK &
DEMOKRATI
4 557 988
3 950 960
20,9 %
17,2 %

SAMFUNNS
KONTAKT
3 524 346
3 216 863
16,1 %
14,0 %

REGIONALT
ARBEID
4 332 792
4 974 520
19,8 %
21,6 %

KURS &
OPPLÆRING
869 301
1 225 320
4,0 %
5,3 %

Tabell 4. Basisorganisasjons kostnadsfordeling

Ved årsoppgjøret for 2019 ble det vedtatt å avsette kr 2 millioner kroner til støtte til bruk til aktivitet i fylkes
og lokallag, egenkapital med restriksjoner. Det er laget et regelverk og utlysning er foretatt høsten 2020.
For de som ønsker å se regnskapet presentert på en annen måte se Aktivitetsregnskapene i årsmeldingene
for 2018 og 2019, se vedlegg i sak 4/20
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Vedlegg:
1. Årsregnskap 2018
a. Årsberetning
b. Årsregnskap
i. Resultatregnskap
ii. Balanse
iii. Spesifisert resultatregnskap
c. Revisors beretning
2. Årsregnskap 2019
a. Årsberetning ikke skrevet iht nytt regelverk.
i. Se årsmelding
b. Årsregnskap
i. Resultatregnskap
ii. Balanse
iii. Spesifisert resultatregnskap
c. Revisors beretning
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer:

Sak: Desisjonskomitéens

rapport

Forslag til vedtak:
Landsmøtet tar desisjonskomitéens rapport til orientering.

Bakgrunn for saken
I henholdt til vedtektenes § 10.2 skal desisjonskomitéen rapport for landsmøteperioden 2018-2020 legges
frem for landsmøtet til orientering.

Vedlegg:
Desisjonskomitéens rapport
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Desisjonskomitéen ble valgt på Landsmøtet 2018 og har bestått av følgende medlemmer:
Gunnar Helle, leder
Turid Bakken
Helga Skåden
Jørund Schwach
Geirr Abelsen
Vi har rapportert til Ledermøtet gjennom landsmøteperioden etter retningslinjer for
Desisjonskomitéens arbeid pkt 2. Denne rapporten til Landsmøtet følger av § 10.2 i
vedtektene.
Gunnar Helle som var valgt til leder av Desisjonskomitéen så seg nødt til å trekke seg av
helsemessige årsaker etter Ledermøtet i mars 2020. Geirr Abelsen har fungert som
kontaktperson etter ønske fra de resterende medlemmene av Desisjonskomitéen. Når denne
rapporten ble skrevet kunne ikke Helga Skåden delta på grunn av en operasjon.
Desisjonskomitéen har funnet det mest korrekt for delegatene å få en fullstendig
rapportering fra landsmøteperioden, og vi legger derfor ved alle fire rapportene som har
blitt fremlagt i ledermøtene i denne perioden.
Vi takker for samarbeidet i denne landsmøteperioden.

Turid Bakken, Jørund Schwach og Geirr Abelsen
12.10.2020

Denne rapporten tar utgangspunkt i Desisjonskomitéens arbeid etter siste Ledermøte 6. – 8.
mars 2020. Vi har arbeidet etter retningslinjer for Desisjonskomitéens arbeid (Vedtektenes
side 28 og 29).
Gunnar Helle som var valgt til leder av Desisjonskomitéen på Landsmøte 2018, valgte å
trekke seg av helsemessige årsaker kort tid etter siste Ledermøte. Vi gjorde en vurdering av
den oppståtte situasjonen og kom frem til at vi kunne fortsette som normalt med noen
tilpasninger.
Mental Helse har som resten av samfunnet vært nødt til å forholde seg til tiltak som ble
iverksatt i forbindelse med Corona pandemien. Utsatte fylkesårsmøter, hjemmekontor for
de ansatte og begrensninger i hvor store grupper som kan møtes har preget oss gjennom
tiden etter siste Ledermøte. Det har i den forbindelse ikke vært mulig for oss å kontrollere
fylkeslagenes årsmøtepapirer. Desisjonskomitéen vil berømme Sentralstyret og staben for
tidlig å ta tak i utfordringene og for ha kommet med klare retningslinjer for organisasjonen.
Tidligere ble mye av arbeidet vårt utført på e-post og ved fysiske møter. Vi har nå tatt i bruk
Teams og har hatt mange korte møter på denne plattformen.
Vi har i perioden hatt 13 møter, de fleste på omkring to timer. Komitéen har vært til stede på
alle Sentralstyremøtene, med alle eller et utvalg av medlemmene. Vi har foretatt
fortolkninger av paragrafer i vedtektene etter oppdrag fra Sentralstyret. Komitéen har
behandlet 5 ankesaker, noen omfattende, etter § 8.2 siste ledd i perioden.
Ved vår deltakelse på Sentralstyremøtene har vi fra staben fått en god innsikt i Mental
Helses økonomi i alle sentrale avdelinger. Vi har også fått innsyn i Sentralstyrets behandling
av disse sakene.
Vår konklusjon er at økonomien er god og at staben har full kontroll på økonomien samtidig
som staben presenterer dette på en lett forståelig måte. Vi mener også at Sentralstyret her
oppfyller sin oppgave som ansvarlig for organisasjonen økonomi.

10.09.2020
Desisjonskomitéen i Mental Helse
Helga Skåden, Turid Bakken, Jørund Schwach og Geirr Abelsen

Desisjonskomiteens rapport til Ledermøtet 6.-8. mars 2020
Rapporten gjelder fra 20. september 2019 til 20. februar 2020

Siden forrige ledermøte har desisjonskomiteen hatt to møter i Oslo, to møter på Skype samt
to møter med AU. I tillegg har vi vekselvis vært på alle sentralstyremøter siden forrige
ledermøte.
Vi har behandlet tre ankesaker (B-saker).
Desisjonskomiteens retningslinjer
Desisjonskomiteen skal arbeide ut fra retningslinjer fastsatt av landsmøte Jfr. paragraf 10.11
Videre viser vi til våre retningslinjer punkt 6;
"Desisjonskomiteen skal etterse organisasjonens virksomhet og blant annet føre tilsyn med
at Mental Helses styrende organer følger vedtekter, program, retningslinjer og lovlig
besluttende vedtak."
Og punkt 11.
"Blir desisjonskomiteen kjent med avvik, skal disse straks meldes til sentralstyret og/eller
generalsekretæren. Dersom desisjonskomiteen finner grunn til å påpeke videre behandling
av meldte forhold, skal det meldes til ledermøtet."
Arbeidsutvalget i Mental Helse
AU hadde i sitt møte 15. oktober 2019 i sak 95/19 Desisjonskomiteen oppe til diskusjon. Her
ble det stilt spørsmål ved vår arbeidsform og deltakelse på ledermøter, sentralstyremøter og
ett AU møte.
Her må vi igjen vise til våre til våre vedtekter og retningslinjenes punkt 8.
"Desisjonskomiteen kan ikke utelukkes fra møter i noen av organisasjonens styrende organer
eller utvalg. Dette gjelder også lokal- og fylkeslag. Desisjonskomiteen kan stille med alle eller
et utvalg av komiteens medlemmer i møter». I samme AU møte ble det behandlet en skriftlig
henvendelse fra en fylkesleder som omhandlet Desisjonskomiteen rapport fra ledermøtet i
september 2019. AU vedtar å gjøre brevet tilgjengelig for Desisjonskomiteen med følgende
kommentar i vedtaket;
"AU mener at notatet og det som fremkom i AU- møte kan være nyttig innspill til refleksjon
for Desisjonskomiteen".
Forvaltningsloven
Forvaltningsloven inneholder regler om hvordan offentlige myndigheter skal behandle saker.
Desisjonskomiteen opplever at det ofte blir henvist til enkeltparagrafer i forvaltningsloven
for å argumentere på hvordan Mental Helse skal behandle sine saker og drive sin
virksomhet.
Mental Helse er ikke en offentlig myndighet og har sine egne vedtekter vedtatt av
landsmøtet.
Det er våre egne vedtekter Desisjonskomiteen skal forholde seg til.
Det gjør det derfor problematisk for vårt arbeid når vi møter kritikk for at vi forholder oss til
Mental Helses styrende dokumenter vedtatt på landsmøtet som er vårt høyeste organ.
Viser her igjen til punkt 6 i våre retningslinjer.

Fylkeslag
Sentralstyret valgte å sette et fylkeslag under administrasjon 25. januar 2019, i henhold til
paragraf 18.7
Paragraf 18.7 lyder;
"Sentralstyret har fullmakt til å sette et fylkeslag under administrasjon dersom særskilte
forhold krever dette. Det innebærer å avsette et valgt styre og innkalle til et nytt årsmøte.
Særskilte forhold vil si at styret ikke ivaretar lagets administrative oppgaver, lagets økonomi
eller forholder seg til vedtatte styringsdokumenter og retningslinjer".
Selv om det her ikke er satt en tidsfrist for når et årsmøte skal avholdes, gir følgende
paragraf en antydning om hvor fort et årsmøte bør avholdes for at et fylkeslag skal sikres
demokratiske rettigheter på blant annet ledermøtet.
Paragraf 19.8 sier;
"Den årsmøtevalgte lederen av fylkesstyret er fylkeslagets representant på ledermøtet. Det
velges to vararepresentanter i nummerert rekkefølge fra fylkesstyret på fylkesårsmøte".
Det at paragraf 18.7 sier at sentralstyret har fullmakt til å avsette et valgt styre og deretter
innkalle til et nytt årsmøte, tolker Desisjonskomiteen dette at årsmøtet bør være avholdt
innen førstkommende ledermøte og som senest før påfølgende ledermøte.
I punkt 4 i vedtaket sier sentralstyret;
" Sentralstyret, i samarbeid med administrasjonen, innkaller til og gjennomfører
ekstraordinært årsmøte så fort det lar seg gjøre"
Desisjonskomiteen ser at det har vært forhold rundt denne saken som har gjort at
sentralstyret har valgt å bruke mer tid enn det som er en akseptabel tidsramme.
Sentralstyret har i sak 132/19 vedtatt at det skal avholde ordinært årsmøte i 2020.
Arbeidsmiljøutvalget
AMU i Mental Helse kom med kritikk av Desisjonskomiteen rapport etter siste ledermøte i
sitt møte 26.09.19 Vår rapport ble løftet inn til AMU den 18.09.19, dvs før ledermøtet. Saken
her er at de har sitert oss på noe som ikke sto i rapporten eller ble fremført på annen måte i
ledermøtet.
Det at AMU velger å sitere oss på noe helt annet enn det som ble lest opp, finner vi sterkt
beklagelig. Det som ble formidlet fra talerstolen var at vi ikke kan forholde oss til muntlige
henvendelser og at det derfor ble bedt om at alle henvendelser til oss må være skriftlige. Det
som ble lest opp, var følgende to setninger;
"Vi mottar en del muntlige henvendelser med klager på både ansatte og tillitsvalgte. Vi vil
påpeke at vi må ha skriftlige henvendelser for at vi skal følge opp sakene"
Desisjonskomiteen formidlet også korrekt tjenestevei ved klager på ledermøtet. AMU har
her etter vår mening begått et grovt overtramp og vi stiller oss sterkt kritisk til rapporten
datert 26.09.19
Supplering av AU
Sentralstyret vedtok i sak 99/19 å supplere arbeidsutvalget med et medlem av sentralstyrets
henhold til paragraf 13.2 andre ledd.
I landsmøtesak 13/18 Honorar og møtegodtgjørelser for sentrale tillitsvalgte, komiteer og
utvalg, ble det vedtatt at styremedlemmer som oppnevnes til sentralstyrets arbeidsutvalg,
kan kompenseres med inntil 2 G.

Rutiner i forføyningssaker
Sentralstyret vedtok i sak 122/19 punkt 11 kulepunkt 5 følgende;
"Dersom saken er grov, kan politianmeldelse vurderes uavhengig av om vedkommende det
gjelder sier seg enig i forholdet eller ikke"
Dette står i strid med landsmøtevedtak i sak 11/18 Etiske retningslinjer for Mental Helse
under punkt 3.5 Forvaltning av verdier.
Der har landsmøtet vedtatt følgende i avsnitt 2;
"Enhver begrunnet mistanke om økonomisk utroskap vil bli politianmeldt"
Her vil Desisjonskomiteen bemerke at vi ønsket å gjøre sentralstyret oppmerksom på avviket
i møte den 17.01.20 da protokollen i denne sak ble behandlet, men vi ble nektet talerett.

Diverse
Vi har mottatt noen skriftlige henvendelser fra fylkeslag som gjelder avvikling av årsmøte og
om tillitsvalgte, hvor vi har sagt at dette må tas med organisasjonsrådgiverne.
Når det gjelder midlertidige organiseringer i fylkessammenslutninger, må dette tas opp med
fylkessammenslutningsutvalget. Desisjonskomiteen er innforstått med at det er viktig å
komme fram til smidige løsninger her, inntil de formelle vedtak/paragrafer kommer på plass
på landsmøtet 2020.

Dato 20.02.2020
Desisjonskomiteen i Mental Helse

Gunnar Helle, leder
(sign.)

Geirr Abelsen Turid Bakken Helga Skåden Jørund Schwach
(sign.)
(sign.)
(sign.)
(sign.)

Rapport til Ledermøtet 20. september 2019
Desisjonskomitéen er etablert i henhold til organisasjonens vedtekter § 10.12 og velges for
landsmøteperioden. Desisjonskomitéen som organ skal være uhildet i sitt arbeid, jamfør
organisasjonens vedtekter §10.11 og Praktisk rettledning for vurdering av inhabilitet hos tillitsvalgte i
Mental Helse.
Rapportering skjer etter organisasjonens vedtekter § 10.2. I landsmøteperioden rapporterer
desisjonskomitéen til ledermøtet.
Vi har hatt to møter i komiteen. Alle medlemmene har vekselvis vært tilstede på sentralstyremøtene.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Vi har fått spørsmål om hvem som har ansvar for å innkalle til ekstraordinært fylkesårsmøte i
henhold til § 18.5, når over 1/4 av lokallagene krever det.
Desisjonskomiteen har kommet fram til at det er de lokallagene som krever ekstraordinært årsmøte
som også er de som må innkalle til møtet etter kravene som stilles i paragraf 18.5. Disse har rett til å
skaffe seg tilgang til medlemslistene, fordi møtet skal gjøres kjent for lagets medlemmer.

Suppleringsvalg for å erstatte styremedlemmer

I et fylkeslag har noen faste medlemmer i styret trukket seg. Fylkesstyret ønsket å innkalle til et
ekstraordinært årsmøte for å velge nye medlemmer for å erstatte de som hadde gått ut av styret.
Det er etter vår vurdering ikke anledning å kalle inn til et suppleringsvalg for å erstatte de som har
trukket seg fra fylkesstyret, da styrene i alle ledd i Mental Helse opererer med varamedlemmer. Når
medlemmer av ulike grunner ønsker å fratre styret for den periode de er valgt for, skal
varamedlemmer rykke opp til fast plass til neste ordinære årsmøte.

Sentralstyrets behandling av B-saker og saker av konfidensiell art.
Vi er blitt gjort kjent med en ny praksis i sentralstyret som gjelder behandling av B- saker og saker av
konfidensiell art.
I tidligere perioder har alle som har blitt gitt tillit av landsmøtet, både faste medlemmer og
varamedlemmer, tatt del i denne type saksbehandling. Det har vært verdsatt at alle i sentralstyret
kunne komme fram med sitt syn i ofte veldig krevende saker.
Varamedlemmene har forøvrig tale- og forslagsrett i sentralstyret.
Endringen i denne perioden er at det nå kun er de med stemmerett i sentralstyret som får delta på
disse sakene og at de uten stemmerett må forlate møtet.
Vi kan ikke finne at noen vedtak vedrørende denne endrede praksis er protokollført. Av protokollene
går det heller ikke frem at varamedlemmer uten stemmerett har forlatt møtet under behandling av
B-saker.
Desisjonskomiteen finner at meningsmangfoldet blir svekket av en slik praksis som nå er innført.

Meningsmangfoldet kan sikre og påse at vi kan ha gode diskusjoner, belyse vanskelige
problemstillinger fra ulike sider for så å kunne ta riktige beslutninger. Når alle stemmer blir hørt, øker
eierskapet til beslutningen som tas og dermed også gjennomføringskraften.

Fylkessammenslåing.
Desisjonskomiteen vil være tydelig på at vi ikke har som oppgave å bistå fylker med
sammenslåingsprosesser. Vi opplever at en del nåværende fylkeslag ikke ønsker å følge
myndighetenes sammenslåingsprosesser og ønsker å beholde dagens fylkesgrenser. Her må vi igjen
vise til gjeldende vedtekter.

Paragraf 1.1 Organisasjonens juridiske navn er: Mental Helse....... (Fylkets navn) (…)
Paragraf 16.1 Fylkeslagets navn er: Mental Helse ... (fylkets navn, eventuelt det som tillates dersom
ikke fylkets navn tillates brukt. (......) Paragraf 16.1 er tillegget i parentesen helt konkret kommet til
pga MHØst (Østfold) og MH Sørvest (Rogaland). Det har aldri vært intensjonen i vedtektene at
fylkeslagene fritt kan velge et annet navn enn navnet på fylket.
Hvis organisasjonen her ønsker noe annet, kan dette først endres på landsmøtet i 2020.
Fortolkning av paragraf bestilt av ledermøtet
Ledermøtet ba oss i møtet i mars 2019 fortolke paragraf 10.10 siste ledd som lyder;
"Landsleder, 1. og 2. nestleder kan i funksjonstiden ikke inneha andre verv i organisasjonen.
Sentralstyremedlemmer kan i funksjonstiden ikke inneha lederverv på fylkesnivå i organisasjonen."
Landsleder, 1. og 2. nestleder må umiddelbart etter at de er valgt, fratre ethvert verv de har i
organisasjonen.
Desisjonskomiteen er klar på at lederverv på fylkesnivå kun gjelder fylkesledere som velges inn i
sentralstyret og at de fratrer sitt verv i fylkesstyret og nestleder må ta over denne funksjonen
umiddelbart etter landsmøtet.
Vi mener likevel at det må kunne forventes at alle som velges inn i sentralstyret, stiller seg til
disposisjon for å avhjelpe og overføre sin kunnskap i det vervet de har fratrådt.

Fastsettelse av honorar
Det er kommet klage til oss fra et lokallag vedrørende årsmøtevedtak i et fylkeslag som omhandler
paragraf 19.3 fastsettelse av honorar og mulig inhabilitet. Desisjonskomiteen har ikke mulighet til å
overprøve lovlig fattede protokollførte vedtak på et årsmøte og har heller ikke ut fra henvendelsen
mulighet til å vurdere inhabilitet i denne saken ut fra gjeldende rettledning for vurdering av
inhabilitet hos tillitsvalgte i vedlegget til MH vedtekter.

Årsmøtedokumenter fra fylkeslagene.
Paragraf 11.3 i vedtektene sier «For å kunne møte og delta i ledermøtes forhandlinger må man ha
gyldig medlemskap. Signert årsrapport med tilhørende årsberetning, revidert og godkjent regnskap,
revisjonsberetning og årsmøteprotokoll fra fylkeslaget må være innsendt.»
§ 20.5 sier at (...) årsberetning, revidert og godkjent regnskap, revisjonsberetning og
årsmøteprotokoll skal uoppfordret sendes sentralstyret til orientering.
Ett fylkeslag har ikke innlevert en del av sine årsmøtedokumenter.
To fylkeslag har svært mangelfulle årsmøtepapirer som ikke tilfredsstiller vedtektene.
Ett fylkeslag har betydelig underskudd, egenkapitalen er i minus og revisors beretning stiller spørsmål
om fortsatt drift. Ett fylkeslag har vedtatt å endre navn på fylkeslaget som er i strid med vedtektene.
Ett fylkeslag har ikke fått valgt en kasserer.
Det er mangelfulle underskrifter fra flere fylkeslag.

Økonomi
Organisasjonen har en meget god økonomi og økonomistyring.
Vi ser at direktoratet har redusert tilskuddene for inneværende år. En av årsakene her kan muligens
være våre gode egenkapital som har blitt opparbeidet i de senere år.
Desisjonskomitéens tilgang til B-saker
Desisjonskomiteen er ankeinstans når det gjelder forføyningssaker som beskrevet i punkt 5 i våre
retningslinjer.
Til tross for at vi selv har konkludert med at vi ikke ønsker å delta i behandling av B- saker i tilfellet en
anke kan påvirke vår habilitet, ser vi det som viktig at vi får tilgang til vedtak som sentralstyret fatter i
forføyningssaker og lag som blir satt under administrasjon.
Sentralstyret sier seg enig i dette og vil tilgjengeliggjøre vedtak i B-saker for desisjonskomitéen. Her
er det viktig for oss presiser at det kun er selve vedtaket og ikke noe saksgrunnlag vi får tilgang til.

. september 2019

Gunnar Helle

Geirr Abelsen Helga Skåden Turid Bakken

Jørund Schwach

Etter landsmøtet i november gikk Liv Jakobsen ut av komiteen og Geirr Abelsen ble valgt inn som nytt
medlem.
Komiteen konstituerte seg i møte den 23. januar der Jørund Schwach ble valgt til ny sekretær. På
møtet gikk vi nøye igjennom våre retningslinjer. Komiteen ønsker å være proaktiv og foreta kontroll
ved mistanke om brudd på vedtektene gjerne i samarbeid med organisasjonsrådgiverne.
Anonymisering, konfidensiell behandling og taushetsplikt vil bli ivaretatt i vårt arbeid. Komiteen
hadde en grundig gjennomgang av de etiske retningslinjene som ble vedtatt på Landsmøtet 2018. I
den forbindelse vil vi gjøre oppmerksom på endringene i vedtektenes paragraf 8.1 hvor brudd på
disse retningslinjene kan føre til forføyning overfor medlemmer.
For å forhindre mislighold av MH sine midler, bør fylkesstyrer/lokalstyrer se på sine rutiner på
hvordan de disponerer sine bankkonti. Her er desisjonskomiteen spesielt bekymret for den utstrakte
bruk av debetkort(bankkort) ute i lagene. Komiteen vil anbefale bruk av kredittkort med personlig
ansvar for den tillitsvalgte.
Vi har hatt noen kommentarer til landsmøteprotokollen som er blitt rettet opp.
Henvendelser:
Komiteen har ikke mottatt noen skriftlige henvendelser etter landsmøtet i november. Vi har fått en
muntlig henvendelse vedrørende oppmøte i lokalstyrer fra medlem i valgkomiteen. Denne
problematikken vil komiteen komme tilbake til.
Møter:
Komiteen har deltatt på styreopplæring i januar sammen med det nye sentralstyret.
Diverse:
Vi har gjennomgått protokoll fra ledermøtet, AU og sentralstyret. Vi vil bemerke at ledermøtet i
september ble avholdt i en meget god tone. Vi har notert oss mail fra MH SørØst. Det er ikke
protokollført fra Landsmøte 2016 at organisasjonsendringen skal evalueres i landsmøteperioden eller
tas opp igjen til neste landsmøte. Det hevdes at dette ble nevnt i landsmøtedebatten, men det er
ingenting i protokollen som fremhever dette
Budsjett 2010
Økonomien er tilfredsstillende og egenkapitalen er meget god. Vi ser at frie midler er stipulert til vel
4 millioner kroner, noe som vil gi rom for god aktivitet for inneværende år.

Gunnar Helle

Geirr Abelsen

Turid Bakken

Jørund Schwach

Helga Skåden

(sign.)

(sign.)

(sign.)

(sign.)

(sign.)

Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 07/20

Sak: Ansvarsfrihet

Forslag til vedtak:
Sentralstyret gis ansvarsfrihet for årene 2018 og 2019.

Bakgrunn for saken
I henhold til vedtektene §10.3 skal landsmøtet behandle spørsmål om ansvarsfrihet for sentralstyret. Å gi
ansvarsfrihet betyr at landsmøtet er tilfreds med måten sentralstyret har utført arbeidet på i
landsmøteperioden, og at landsmøtet mener sentralstyret har fulgt de styringsdokumentene som
landsmøte har vedtatt for perioden.
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer:

Sak: Samfunnspolitisk

program og strategi

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar det fremlagte forslaget til Samfunnspolitisk program for 2020-2022 med de
endringer som fremkom i landsmøtet.
Landsmøtet vedtar det fremlagte forslaget til strategidokument for 2020-2022 med de endringer som
fremkom i landsmøtet.

Bakgrunn for saken
I henhold til §10.4 i vedtektene skal landsmøte vedta samfunnspolitisk program og strategi for kommende
landsmøteperiode, etter innstilling fra ledermøtet. Ledermøtet vedtok innstilling til samfunnspolitisk
program og strategi i september 2020 (sak 16/20), og saken oversendes med dette til landsmøtet for
endelig vedtak.
Utvalget ble valgt på sentralstyremøte 21.-22 november 2019 og består av:
Wenche Steenstrup, sentralstyret – leder for utvalget
Finn Kristiansen – Mental Helse Hedmark (fylkeslag)
Anne Marie Løland Jensen – Mental Helse Agder (fylkeslag)
Martha Gulbrandsen – Mental Helse Sauda (lokallag)
Hildegunn Arntzen – Mental Helse Øksnes (lokallag – ikke deltatt)
Fra administrasjonen: Sølvi Hagen og Adrian Pracon
Utvalget har hatt 5 møter og dokumentene har vært ute på to høringer i organisasjonen før behandlingen
på ledermøtet i september.
Følgende lag har kommet med innspill til program og strategi:
•

Mental Helse Akershus

•

Mental Helse Bodø

•

Mental Helse Agder

•

Mental Helse Asker

•

Mental Helse Hordaland

•

Mental Helse Oppland

•

Mental Helse Trøndelag

•

Mental Helse Ungdom
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Vedlegg:
1. Forslag til samfunnspolitisk program for perioden 2020-2022
2. Forslag til strategi for perioden 2020-2022
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2020 – 2022 Samfunnspolitisk program.
Forord
Mental Helse er en medlemsorganisasjon innen psykisk helse for alle med interesse for
feltet.

Vårt formål
Mental Helse arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og
mestring.

Våre verdier
Likeverd
fordi alle mennesker har like stor verdi og skal ha like muligheter og rettigheter.
Åpenhet
fordi åpenhet sammen med kunnskap bidrar til å få bort myter og hindre stigmatisering.
Respekt
fordi vi ønsker et samfunn som anerkjenner det enkelte menneskes ressurser og muligheter.
Inkludering
fordi alle mennesker skal oppleve at de er betydningsfulle for fellesskapet.

Brukermedvirkning
Mental Helse skal bidra til økt brukermedvirkning, både individuelt og i utformingen av
tilbud og tjenester til mennesker med psykiske helseproblemer, rus- og/eller
voldsproblemer.
Brukermedvirkning er en rettighet fastlagt i flere lover. I en rekke veiledere er det gitt
eksempler på hvordan brukermedvirkning kan bli ivaretatt, både for å påvirke egen
behandling gjennom individuell brukermedvirkning, og for å benytte tjenestemottakernes
erfaringer til å utforme kvalitetsmessig bedre systemer og tjenestetilbud.
For at brukermedvirkning skal gi reell innflytelse, forutsetter det at tjenestens utøver har
kunnskap om og har forstått og erkjent at brukererfaringer vil bidra til bedre tjenester. Det
krever at kunnskap om brukermedvirkning både blir bygd opp som et vedvarende
opplæringstilbud i tjenestene og at Mental Helse gjennomfører en god og systematisk
opplæring av brukermedvirkere.
Brukermedvirkning i system- og tjenestevurderinger innebærer at brukerrepresentanten
gjør vurderinger på vegne av en brukergruppe. Demokratisk praksis forutsetter da at
brukerrepresentanten har en fullmakt fra dem han eller hun snakker på vegne av, det vil si
representerer. Da kan ikke de som yter tjenestene velge hvem som skal delta fra brukerne.
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Reell innflytelse på systemnivå er vanskelig å oppnå ettersom brukersiden praktisk talt uten
unntak deltar i mindretall, ofte kommer sent inn i arbeidsprosesser og oftest bare deltar i
arbeid med rådgivende, ikke besluttende fullmakter.
Ansatte med betegnelser som erfaringskonsulenter eller ansatt med brukererfaring gir
mulighet for avgrenset erfaringsbidrag i tjenestene. Praksis i disse stillingene er svært ulikt
gjennomført både med hensyn til innhold, rolle og deltakelse i tjenestesystemene.
Erfaringskonsulenter skal aldri erstatte brukerrepresentanter fra organisasjonene.

Mental Helse vil:

•

at retten til å oppnevne brukermedvirkere i tjeneste- eller systemrettet arbeid skal
forbeholdes organisasjonene selv i samsvar med demokratiske regler om
representasjon.
at det tilstrebes å oppnå bedre balanse mellom bruker- og tjenestenivå i
arbeidsgrupper.
at det stilles krav om regelmessig opplæring i brukermedvirkning på alle
tjenesteområder som omfattes av lovverket som gir hjemmel til brukermedvirkning,
og på alle nivåer i disse tjenestene. Å drive kvalitetskontroll innebærer at det må
foreligge standarder for de aktiviteter som skal sikres.
at det innføres standarder og dokumentasjon av systematisk opplæring i
brukermedvirkning i alle tjenesteytende ledd – inklusive ledelsesnivå i samsvar med
krav i Veilederen IS-1388, Psykisk helsevern for voksne, punkt 7.2.
Mental Helse ønsker at bruker i større grad blir involvert i tilknytning til
brukerundersøkelser i tjenester og forskning.
at brukerutvalg skal innhente vurderinger fra relevante brukerorganisasjoner før
behandling av større endringer i tjenestetilbudet.
Mental Helse vil jobbe for at samhandling mellom spesialist- og
kommunehelsetjenesten blir styrket og utviklet. Mental Helse vil jobbe opp mot
helsemyndighetene, og Mental Helse vil samarbeide med andre organisasjoner.
at det fastsettes standarder for oppnevning og drift av kommunale råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, slik at intensjonen med rådene blir ivaretatt
for både somatisk og psykisk helse.
at det sikres brukerrepresentasjon på alle nivåer i forvaltningen.
at gjennomføring av jevnlige brukerundersøkelser blir standard både i
spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten som et viktig bidrag til
kvalitetsforbedringer.

Kvalitet
Kvaliteten på psykiske helsetjenester kan ofte være vanskelig å definere og måle. Det er
vanskelig å definere fordi de som har behov for tjenestene ofte har forskjellige behov, og har
ulik oppfatning av hva som er god hjelp. Det er vanskelig å måle fordi tradisjonelt sett gjøres
dette ut fra kvantitative målinger som sier lite om opplevd kvalitet.
Andre utfordringer knyttet til kvalitet i tjenestene er at organiseringen av helse- og
velferdssystemet i Norge ikke legger til rette for samhandling og koordinering av tjenestene,
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noe som ofte vil være en forutsetning for at man skal oppleve seg godt ivaretatt og få
tjenester av god kvalitet.
Økonomi, rapportering på vedtatte kvalitetsindikatorer og et nivå- og sektordelt helse- og
velferdssystem bidrar til at tjenestene styres inn mot det som gir best økonomisk uttelling,
og at man prioriterer ut ifra de parameterne man blir målt på.
Mennesker med psykiske helseutfordringer har ofte behov for langvarige tjenester fra flere
instanser og på flere nivåer. Det er derfor en utfordring at tjenestene ikke er organisert slik
at det lønner seg å samhandle til beste for brukeren. Dette gjelder både nivådeling i
helsevesenet, samt manglende samordning mellom helse-, sosial- og velferdstjenester.
Pakkeforløpene skal se hele mennesket, være fleksible og ivareta den enkeltes individuelle
behov.

Mental Helse vil:
at man i større grad legger opplevd kvalitet til grunn for måling av kvalitet i
tjenestene.
at relasjonskompetansen vektlegges i fagutvikling og klinisk praksis på feltet.
at recovery-tankegangen legges til grunn i behandling og rehabilitering av psykiske
helseutfordringer, og at undervisning fremmes som alternativ behandling.
at man organiserer helse-, sosial- og velferdstjenestene slik at samhandling og
koordinering av tjenestene belønnes.
at man sikrer gode systemer for brukermedvirkning på alle nivåer og i all
tjenesteutvikling.
at kvalitet innebærer at det er kapasitet nok i helsetjenesten.
at man har lik helsehjelp uansett hvor man bor i landet.
at det skal være en lovfestet rett til lavterskeltilbud, uten vedtak, i kommunene.
at pakkeforløpet skal oppleves sømløst for den enkelte, og at den enkeltes mål og
tempo tas hensyn til.

Selvmordsforebygging
Selvmord er et nasjonalt problem som rammer alle kjønn og folkegrupper - uavhengig av
inntekt, bakgrunn og alder. Årsakene til selvmord og selvmordsforsøk er sammensatte, og
effektive forebyggingstiltak må settes inn, både i og utenfor helsevesenet.
Den som velger å begå selvmord ser ingen andre utveier. Samfunnet må være villig til å gjøre
alt i sin makt for å forhindre at et eneste liv går tapt i selvmord, og nasjonal nullvisjon må
innføres tilsvarende null drepte i trafikken.
Ulike undersøkelser viser at mellom 50-90% av dem som dør ved selvmord har vært i
kontakt med helsevesenet i tiden før de tok livet sitt. Potensialet for forebygging i
helsevesenets regi er dermed stort. Hjelpetelefoner og lavterskeltilbud må styrkes
ytterligere, og hele befolkningen må regnes som målgruppe.
Mental Helse mener at selvmordsforebygging er ett av de viktigste tiltakene i arbeidet for å
oppnå nullvisjonen. Det er viktig å sette kommunene og spesialisthelsetjenestene i stand til å
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jobbe mot denne visjonen. Selvmord er ikke noe som vi bare kan håpe går over, det er livet
som er blitt for vanskelig å leve. Dette krever mange ressurser og god ledelse kreves for å
kunne iverksettes over hele landet. Det er i kommunene menneskene bor.
Mental Helse mener at det er nedenfra-perspektivet som best gir svar på behovene unge
mennesker har. Gjennom våre møter med 200.000 ungdommer i satsingen psykisk helse i
skolen, er svaret entydig: Unge trenger redskap og verktøy for å kunne takle stress, kriser og
vanskelige livsutfordringer.
YAM, Youth Aware of Mental Health (Ungdoms kunnskap om psykisk helse) er et program
for skoleelever som fremmer samtale og diskusjon, utvikler ferdigheter til å møte livets
vanskeligheter og gir økt kunnskap om psykisk helse. YAM har vist seg å være effektiv i en
studie blant drøyt 11.000 skolelever i ti EU-land – depresjoner, selvmordstanker og
handlinger reduseres med 50% etter tolv måneder. Det er ingen grunn til at YAM ikke skal
tilbys alle elever på ungdomstrinnet.

Mental Helse vil:
at det innføres en nasjonal nullvisjon for selvmord.
at den nye Nasjonale handlingsplanen for selvmordsforebygging rulles ut med
tilhørende midler for gjennomføring.
at regjeringen prioriterer selvmordsforebygging i sine budsjetter.
at ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten læres opp til å identifisere suicidale
individer.
at det gjennomføres kunnskapskampanjer rettet mot menn.
at etterlatte skal følges opp over tid og knyttes til en koordinator i kriseteamet.
at det ikke skal kreves henvisning fra fastlege for å få helsehjelp knyttet til
selvmordsforebygging.
at personer som er i fare for selvmord får tett oppfølging over tid med riktig terapi og
behandling.
at nedbygging av senge-/behandlingsplasser innen psykisk helse reverseres.
at det gjennomføres nasjonale kampanjer for å spre kunnskap om
selvmordsforebygging med fokus på hvordan enkeltmennesker kan fanges opp og
hjelpes.
at det tilrettelegges for åpenhet og kunnskap om psykisk helse i skolen.
at lavterskeltilbud uten vedtak tilbys i hver kommune, og at nasjonale hjelpetelefoner
styrkes betraktelig.
at mediene tar ansvar og er varsomme i omtale av selvmord i tråd med Vær varsomplakaten.
at YAM må fullfinansieres slik at ungdoms- og videregående skoler får tilbud om
gjennomføring.

Tvang
Den enkeltes selvbestemmelsesrett og frihet er helt sentrale verdier i vårt samfunn, og det
rettslige utgangspunktet er at bruk av tvang og makt overfor individet er ulovlig og kan føre
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til strafferettslige reaksjoner. Unntak fra dette hovedprinsippet gjelder imidlertid i
situasjoner der tvangsbruk betraktes som nødvendig og forsvarlig for å ivareta andre viktige
rettsgoder som for eksempel liv, helse og sikkerhet.
Helse- og omsorgsdepartementet har i sine oppdragsdokumenter overfor de regionale
helseforetakene de senere årene stilt gjentatte krav om riktigere og redusert bruk av tvang,
uten at dette har gitt ønsket effekt.
I 2019 kom forslaget om en felles tvangsbegrensningslov som samler Lov om
spesialhelsetjenesten og Lov om pasientrettigheter, samt all tvangslovgivning innenfor
helse- og sosialtjenesten, i en felles lov. Dette forslaget oppfyller mange av kravene Mental
Helse har fremmet, men vi ser samtidig at innføringen av et slikt lovverk vil kreve mye mer
enn kun en lovendring. Dersom loven blir vedtatt forplikter det bevilgende myndigheter i
den forstand at helse- og sosialtjenesten må settes i stand til å leve opp til lovens krav.
Mental Helse mener at det er stigmatiserende og i strid med CRPD å ha en psykisk
helsevernlov med et eget lovverk knyttet til bestemte diagnoser, og hvor det er ulike
bestemmelser for bruk av tvang avhengig av diagnose. En samlet tvangslovgivning bør
primært sikte inn på hvordan tvang kan unngås.
Mental Helse mener videre at vurdering av behovet for tvang er for ensidig knyttet til
vurdering av pasientens tilstand. En vellykket nedgang i bruk av tvang på mange ulike
områder krever en omfattende oppbygging av ferdigheter i konfliktforebyggende og
konfliktdempende atferd hos utøverne innen hjelpetjenestene.
Dette gjelder særlig hos politiet som skal bistå personer i vanskelige situasjoner. Ved at de
får økt kunnskap i det å vise omsorg og respekt overfor personer i krise, vil det kunne hindre
traumer.
Bruk av tvang kan også svekke tilliten til hjelperne, skape vansker for å bygge gode
relasjoner og kan gjennom traumatisering gi dårligere grunnlag for bedringsprosessen.

Mental Helse vil:
at innsatsen økes med tanke på å identifisere og formidle kunnskap som bidrar til
reduksjon i tvangsbruk.
ha tydeligere krav til hvordan institusjoner og personell skal være forpliktet til å
arbeide for å hindre at behov for bruk av tvang oppstår.
at bruk av vedtak om tvang uten døgn opphører i de tilfeller hvor slike vedtak
utelukkende har tvangsmedisinering som hensikt.
at vedtak om tvang uten døgn ikke benyttes i de tilfeller hvor tilstrekkelig oppfølging
av pasienten, og et godt nok tilpasset behandlingstilbud, vil kunne bidra til å oppnå
ønsket resultat.
at alle behandlingsinstitusjoner i større grad pålegges å arbeide aktivt for redusert
bruk av mekaniske tvangsmidler. Herunder at aggresjonsforebyggende og
aggresjonsdempende adferd vektlegges i opplæring av personell som har rett til å
utøve makt.
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at når gjennomføring av tvangstiltak er nødvendig, kvalitetssikres og gjøres det på en
så human og lite intervenerende måte som mulig.
at transport av mennesker med psykiske helseutfordringer foretas av kvalifisert
helsepersonell i egnede kjøretøy, og at eventuelt politi som er involvert skal ha
kunnskap om psykisk helse og håndtere gjeldende personer med respekt og omsorg.
ha bedre formidling av rettigheter og klagemuligheter til brukere som utsettes for
tvang
at Helsedirektoratet skal sørge for økt kvalitetssikring gjeldende kompetanse hos
medlemmer av kontrollkommisjonene.
at problemstillinger knyttet til skjult tvang settes tydeligere på dagsordenen.
ha flere tilbud om medisinfri behandling herunder at bruker- og pårørendekunnskap
blir en reell del av kunnskapsbasert praksis. Mental Helse vil i tillegg jobbe aktivt for
at det blir etablert flere egne medisinfrie enheter.
at brukere og særlig fagmiljøene bevisstgjøres når det gjelder samtykkekompetanse
og hva det innebærer.

Barndom og ungdomstid
Å gi barn og ungdom en trygg oppvekst er en av samfunnets viktigste oppgaver. Det handler
om vår moralske plikt til å beskytte barn. God hjelp til utsatte barn og unge har også store
samfunnsøkonomiske gevinster. Det er viktig med tidlig og rett hjelp overfor barn og unge.
Andelen ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager fortsetter å øke og
ensomhetstallene har aldri vært høyere siden Ungdata startet. Forskerne mener det er en
klar sammenheng mellom disse tallene.
Den viktigste jobben gjøres lokalt på helsestasjonen, i barnehagen, i skolen, i barnevernet,
på familievernkontoret og blant oss medborgere.
Barn og unge med psykiske helseproblemer, og deres pårørende, må få hjelp.
Hjemmebaserte behandlingstilbud er i mange tilfeller gunstig for barn og unge. Disse gjør
det lettere å opprettholde skole- og fritidstilbud. Mental Helse skal arbeide for at barn og
unge med psykiske helseproblemer får et tilbud om støttekontakt eller fra
avlastningstjenesten som tilfredsstiller deres behov.
Barn som har vært utsatt for vold, overgrep, mobbing, omsorgssvikt, eller har nærstående
med rusproblemer eller psykiske helseproblemer, har høy risiko for å utvikle psykiske
helseutfordringer eller rusrelaterte problemer. Disse barna blir ofte oversett og ikke ivaretatt
på grunn av voksnes uvitenhet, mangel på faglig trygghet og frykt for å intervenere i
privatlivets fred.
Det er nødvendig å sette inn hjelpetiltak tidligere for å hindre problemutvikling. Slik hjelp er
dessuten mindre ressurskrevende enn hjelpetiltak som igangsettes senere.
Det er behov for flere og bedre behandlingstilbud for barn og unge med psykiske
helseproblemer. Ventelistegarantien innen barne- og ungdomspsykiatrien skal overholdes.
Unge må få et stabilt og helhetlig behandlingstilbud i overgangen mellom barn og voksen.
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Barn som pårørende er en særlig utsatt gruppe og må ha tilrettelagt informasjon og
oppfølging. Tjenesteapparatet har plikt til å følge opp barn.
Når det opprettes individuell plan, må oppfølging av egen familie inkluderes i planen.
Ung Arena er en viktig modell for samhandling på tvers av tjenestenivåer - initiert fra Mental
Helse, og som må innføres som et tilbud over hele landet.
YAM er et undervisningsprogram i psykisk helse for ungdom. YAM-programmet består av
samtale og diskusjon, utvikling av ferdigheter for å håndtere hverdagsproblemer og bidrar til
økt kunnskap om hva psykisk helse er.

Mental Helse vil:
at barn og barn som pårørende sikres god oppfølging.
styrke psykisk helseoppfølging for skoleelever.
at barn og unge med særskilte behov ikke rutinemessig ekskluderes fra ordinær
undervisning uten at dette er faglig begrunnet.
at manglende tilrettelegging og andre former for eksklusjon fra undervisning og
fellesskap i skolen, skal regnes som brudd på opplæringslovens bestemmelser om
ivaretakelse av psykososialt læringsmiljø.
at undervisning og utdanning tilrettelegges på grunnlag av behov, ikke diagnose.
at alle elever i grunnskole og videregående skole skal ha minst fire samtaler med
kvalifisert helsepersonell hvert skoleår.
at barn og unge inkluderes i utvikling av helse- og skolehelsetjenestene.
at nye læreplaner for grunnskole og videregående skole sin opplæring sikrer et
innhold som forebygger psykiske helseutfordringer og bidrar til økt livsmestring.

Aktivitet, økonomi og bolig
Det er viktig for den psykiske helsen å ha noe meningsfylt å gjøre, enten det er jobb, studier
eller andre aktiviteter. I en arbeidssituasjon er det å føle seg sett og verdsatt, og få mulighet
til å bruke evnene sine med på å forebygge psykisk uhelse.
Halvparten av oss vil oppleve psykiske helseproblemer i løpet av livet. De fleste blir friske, og
det å være i arbeid kan bidra til raskere bedring. Yrkesrollen er en viktig kilde til sosial
identitet og opplevelse av personlig verdi.
Arbeid og aktivitet kan være god medisin når man sliter psykisk og kan i de fleste tilfeller
med fordel kombineres med behandling. Etter hjem og familie plasserer nordmenn jobben
høyest på lista over hva som har størst betydning for ens egen psykiske helse. Samtidig er
psykiske helseproblemer en viktig årsak til fravær i arbeidslivet.
Mennesker som har fått redusert eller tapt inntekt/arbeidsevne, må sikres tilstrekkelig
økonomisk støtte fra det offentlige. En stabil inntekt er en av forutsetningene for god psykisk
helse.
Tilgang til egen bolig er en grunnleggende betingelse for å kunne etablere et trygt og
selvstendig liv. Mennesker med psykiske helseutfordringer kan både ha problemer med å
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skaffe seg bolig, og ha vansker knyttet til det å bo i den. Kommunen har et hjelpeansvar på
begge områder.
Et godt sted å bo er ofte en viktig forutsetning for integrering og deltakelse i samfunnet.
Bolig utgjør sammen med nettverk, helse og arbeid de tre grunnleggende hovedelementene
i velferdssamfunnet.

Mental Helse vil:
at arbeidsgivere blir bedre på tilrettelegging og inkludering, slik at mennesker som
opplever å ha psykiske helseproblemer blir gitt mulighet til å fortsette i jobben.
at det å bli «frisk» før man skal ut i arbeid ikke er et krav, men at hjelpeapparatet har
en tilnærming hvor ordinært arbeid og behandling kan og bør foregå samtidig.
at kommunene, uavhengig av tidligere oppholdstid i kommunen, sikrer en
tilfredsstillende og trygg bolig til alle som har behov for bistand til å skaffe seg bolig
og eventuelt også bistand i boligen.
at utgangspunktet for kommunens boligarbeid handler om at brukeren selv
definerer sine ønsker, behov og mål.
at sosialhjelpsordningen bare skal ytes som et supplement og i ekstraordinære
situasjoner. Ingen skal leve på sosialhjelp mer enn to måneder.

Voksne, eldre og psykisk helse
Rundt halvparten av befolkningen i Norge får psykiske vansker eller lidelser i løpet av livet,
og det kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og alle lag av befolkningen. Hvordan
problemene viser seg, varierer fra person til person, avhengig av livssituasjon og omfanget
av problemet.
Foreldre som blir fratatt omsorgen må få hjelp og oppfølging til å håndtere situasjonen de
står i. De må bli møtt med omsorg, respekt og forståelse uavhengig av hvordan de havnet i
denne situasjonen. Under en omsorgsovertakelse er både barn og foreldre i en
krisesituasjon, og de må få tilbud om øyeblikkelig hjelp ved behov.
Ansatte veiledere fra Hjelpetelefonen betjener foreldresupport. Foreldresupport gir støtte til
foreldre/omsorgspersoner som trenger det, og generelle veiledning og råd til å håndtere
krevende situasjoner som småbarnsforeldre ofte står i. Foreldresupport er et
samarbeidsprosjekt mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse Hjelpetelefonen.
Svært mange får i dag ikke oppfylt sine rettigheter til en forsvarlig behandling. Det er et stort
behov for økt rettssikkerhet, kvalitet og forsvarlighet. Behovet for psykisk helsehjelp må
identifiseres og følges opp til beste for pasienten også i de somatiske helsetjenestene.
Erfaringer har vist at eldre i liten grad har fått nok behandling på DPS-nivå, og at
alderspsykiatriske tjenester trappes ned. Mange vil kunne ha god nytte av ambulante
tjenester, og Mental Helse krever at disse må utvikles for å ivareta utfordringene eldre kan
møte.
De kommunale tilbudene er ofte svært mangelfulle, og det kan blant annet innebære en
uheldig blanding av demente pasienter og andre pasienter med psykiske helseproblemer.
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Eldre må sikres et forsvarlig helsetilbud av god kvalitet, på lik linje med hva som tilbys den
øvrige befolkningen, og tilbudene må være basert på/ivareta de eldres egne behov.

Mental Helse vil:
at foreldre i større grad følges opp med tanke på psykiske helseutfordringer knyttet
til svangerskap, fødsel og i rollen som forelder.
at det blir mer tilgjengelig informasjon om psykiske helseutfordringer knyttet til
svangerskap, fødsel og rollen som forelder samt hvor man kan søke hjelp til å takle
disse utfordringene.
at alle DPSer skal ha kompetanse på området eldre og psykisk helse.
ha forpliktende samarbeid mellom kommuner og frivillige aktører.
at unødvendig bruk av medikamenter opphører.
at eldre inkluderes i tjenesteutviklingen, og på en ikke-diskriminerende måte
at ingen skal risikere å sitte inaktiv på institusjon eller i egen bolig
at ingen skal avvises av psykisk helsevern på grunn av alder
ha økt satsning på forskning knyttet til psykisk helse

Pårørende og nettverk som ressurs
Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, selv om det er dokumentert at psykiske
helseutfordringer og rusproblemer rammer hele familien. Særlig barn er utsatte, og hvis ikke
de som pårørende blir ivaretatt og møtt med innsikt og forståelse, kan situasjonen påvirke
deres hverdag negativt i barnehage og skole og barnets egen utvikling.
Pårørende påtar seg ofte et stort ansvar, og kan utgjøre personens sosiale nettverk så vel
som å være deres nærmeste, praktiske støttespiller. Verdien av de pårørendes kjennskap og
tilknytning til brukeren kan også være en stor ressurs for behandlerne.
Senere års nedbygging av psykiatriske institusjoner samt økt fokus på lokalbaserte psykiske
helsetilbud, inviterer de pårørende i større grad til deltakelse i omsorg og oppfølging
(Karlsson, Borg & Kim 2008). Lokale tiltak med mål om å styrke pasienters muligheter til å
mestre sine psykiske utfordringer reduseres, noe som også påvirker de pårørendes
situasjon til å være en støtte for den enkeltes familie og nettverk.

Mental Helse vil:
at pårørende i større grad benyttes som ressurs i behandlingen
at pårørendes situasjon blir ivaretatt i behandlingsforløp
at det informeres om nærmeste pårørendes rett til informasjon og medvirkning
innen rus og psykisk helsearbeid
at pårørende blir en naturlig del av pakkeforløpet for psykisk helse og rus.
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Rettigheter og beskyttelse av disse
I 2006 ble FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
vedtatt av FNs generalforsamling. Konvensjonen er rettslig bindende. Konvensjonen skal
sikre at personer med nedsatt funksjonsevne nyter likeverdig rett til anerkjente
menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Konvensjonen skal også fremme respekten
for mennesker med nedsatt funksjonsevnes iboende verdighet.
Konvensjonen dekker mange områder hvor personer med nedsatt funksjonsevne opplever
diskriminering, slik som tilgang til rettigheter, deltakelse i offentlig og politisk liv, rett til
utdannelse, rett til deltakelse i arbeidsliv, frihet fra tortur, utnyttelse og vold samt
bevegelsesfrihet. Norge undertegnet konvensjonen i 2007 og ratifiserte den 3. juni 2013.
Ivaretakelsen av rettigheter for funksjonshemmede i henhold til konvensjonen svikter
imidlertid i Norge. Konvensjonen er ikke gjennomført i norsk rett, og tilleggsprotokollen som
gir individer rett til å klage til CRPD-komitéen er ikke signert eller ratifisert av Norge.

Mental Helse vil:
at mennesker med nedsatt funksjonsevne på grunn av psykiske lidelser skal ha
samme autonomi, og nyte samme rettigheter som alle andre borgere.
at det blir flere og reelle tilsyn i kommunale helse- og omsorgstjenester som yter
helsehjelp/praktisk bistand innenfor psykisk helse.
at begrepet «skjult tvang» blir forstått som brudd på både norsk lov og
grunnleggende menneskerettigheter.
at rettighetsbrudd får konsekvenser; personer som blir utsatt for dette bør ha krav
på erstatning.
at ulovlig frihetsberøvelse i psykisk helsevern må kompenseres på lik linje som ulovlig
frihetsberøvelse i straffeprosessloven.
sørge for at pasientrettigheter, menneskerettigheter og grunnleggende
sikkerhetsgarantier for personer med psykiske lidelser ikke uthules, men styrkes.
sørge for at brukere, pårørende og behandlende personell får tilgang til lettfattelig
informasjon om rettigheter, bakgrunnen for at rettighetene kom til, og veiledning i
hvordan man kan fremsette klager.
Mental Helse skal arbeide for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha
samme rettigheter som andre borgere.
ha likeverdige rettigheter. Det er viktig for at enkeltpersoner kan arbeide med sin
egen recoveryprosess.

10

Strategi 2020 – 2022
En strategisk plan har fokus på den faktiske gjennomføringen av mål og handlingsplaner.
Strategiplanen er utarbeidet for intern bruk i organisasjonen. Den legger grunnlaget for
felles forståelse av mål og den konkrete handlingsplanen for å nå disse målene. Hele
organisasjonen skal gjøre seg kjent med strategien, og bruke den i sitt arbeid

Forord
En strategi er preget av valg, nærmere bestemt hvilke valg vi gjør for å nå våre mål. Formålet
med Mental Helses strategi er å støtte opp under Samfunnspolitisk program med konkret
handling. Strategien skal også peke ut en retning for styrking av organisasjonen. Derfor er
strategien delt i to deler.
Del 1 relaterer seg til samfunnspolitisk program og de overordnede målene som er satt for
perioden. Del 2 omhandler organisasjonsutvikling og styrking av organisasjonen.
Strategien til Mental Helse er organisasjonens styringsverktøy for landsmøteperioden. Den
sier også noe om hva fylkes- og lokallag kan forvente av sentralleddet. Fylkes- og lokallag kan
bruke dette i sin planlegging i den forstand at de kan ha forventinger til hva sentralleddet vil
«levere» til fylkes- og lokallag, og planlegge egne aktiviteter basert på dette. Lagene kan også
bruke strategien som inspirasjon eller mal for egne strategier og/eller handlingsplaner.

Brukermedvirkning
Mental Helse skal på systematisk vis benytte de arenaer hvor det er naturlig for våre
representanter å delta for å fremme Mental Helses brukermedvirkningspolitikk.
Høringsinnspill til lov, forskrift, og retningslinjer prioriteres særskilt.
Erfaringsoverføring internt kan også gjennomføres som en tidsavgrenset og temabasert
likepersonsaktivitet.
Som eier av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse har Mental Helse god tilgang til
systematisert kunnskap fra levd liv, og denne kunnskapen vil vi benytte for å understøtte
målene våre i samfunnspolitisk program. Gjennom brukerundersøkelser og analyseverktøy
skal vi bidra til å dokumentere brukeres og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap.

Kvalitet
Gjennom høringer, representasjonsoppdrag, opplæring og foredrag vil Mental Helse arbeide
opp mot forvaltning og politikere for å få gjennomslag for våre synspunkter. Skal man få til
tjenesteutvikling bør en arbeide med metoder som inngir respekt og sikrer personvernet. Vi
skal jobbe med:
samhandling
opplevd kvalitet
relasjonskompetanse
recoveryorientert tilnærming
systematisk brukermedvirkning

Selvmordsforebygging
Selvmord er en av de største utfordringene vi har i samfunnet og tar over 600 liv i året.
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Mental Helse arbeider daglig med selvmordsforebygging gjennom eller via Hjelpetelefonen,
og videre skal vi være en pådriver overfor myndighetene for at de skal iverksette effektive
selvmordsforebyggende tiltak som forebygger mot selvmord. Dette skal gjøres gjennom
høringer, representasjonsoppdrag, kampanjer og engasjement. I tillegg skal organisasjonen
være en forkjemper for at handlingsplanen fra 2020 utvikles og forbedres, samt at målet om
en nullvisjon følges opp.
Tvang
Vi vil særlig følge med på oppfølging og evaluering av kravet til medisinfrie
behandlingsalternativ. Dette for å sikre at disse tilbys på en måte som gjør at pasienter over
hele landet tilbys tilfredsstillende medisinfrie behandlingstilbud.
Mental Helse vil følge med på arbeidet med ny tvangsbegrensningslov og endringene i helseog sosialtjenestene som følger av lovarbeidet.
I tillegg skal vi gjennom øvrige høringer, representasjonsoppdrag og opplæring / foredrag
osv. jobbe mot forvaltning og politikere for å få gjennomslag for våre synspunkter.

Aktivitet, økonomi og bolig
Mental Helse skal være en trygg arena for medlemmene. Fylkes- og lokallag skal dyktiggjøres
gjennom støtte og opplæring, slik at de kan skape god aktivitet i lokalsamfunnet.
Via Arbeidslivstelefonen veileder vi enkeltpersoner som har utfordringer knyttet til
arbeidslivet, enten man er i jobb eller vil inn i arbeidslivet. Her kan man få veiledning knyttet
til rettigheter, psykososiale problemstillinger, konflikthåndtering, mobbing og trakassering
og mellommenneskelig rådgivning.
Mental Helse skal jobbe for god boligpolitikk og gode levekår innen psykisk helse.

Barndomstid og ungdomstid
Mental Helse har flere programmer og tiltak som retter seg mot disse målgruppene. I
perioden vil arbeidet bestå i å videreutvikle og spre disse tiltakene så langt som mulig
innenfor de rammene og ressursene vi har til rådighet.
Venn1 er et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for unge, hvor
målgruppen er 9-10.klasse og VGS-studenter. Venn1 bygger på verdier som anerkjennelse,
respekt, empati, vennlighet, forståelse, samhørighet, nærvær og likeverd. Vi vil fortsette å
tilby kurset til skoler og andre aktuelle aktører som måtte ønske det, samt fortsette å
rekruttere og lære opp instruktører.
Ung Arena er et tiltak utviklet av Mental Helse over tid. Gjennom samtale og behandling skal
barn og unge få mulighet til å snakke om livets små og store utfordringer, og få praktisk
støtte og hjelp ved behov. Modellen samler alle sentrale tjenester fra 1.- og 2. linjen i
senteret. Det er lav terskel, alt på ett sted og frivilligheten har en sentral plass i modellen.
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YAM er et evidensbasert selvmordsforebyggende program for aldersgruppen 14-16 år. YAM
ønskes til alle landets skoler. Opplæring til lokale/regionale egnede personer bør tilbys, slik
at kapasiteten kan økes. Det gjør vi blant annet ved å knytte opplæringen til Ung Arena.
Livsmestringsfag som eget fag i skolen. Livsmestringsfagets innhold bør ses i sammenheng
med Verdens helseorganisasjon sin kunnskapsoppsummering om effektive intervensjoner
som forebygger psykiske helseproblemer.
Svartjenestene. Vi ser at unge i større grad tar i bruk Hjelpetelefonens tjenester, og da
særlig skrivetjenesten sidetmedord.no og chatte-tjenesten. Dessverre ser vi at stadig flere
yngre tar kontakt, og vi ser en tendens til at problematikken de tar opp er av en mer alvorlig
karakter. Det er viktig å videreutvikle tjenestene, slik at flere unge kan få hjelp når de trenger
det.

Psykisk helse hos voksne, eldre og pårørende
Mental Helse er en pådriver for å sikre et forsvarlig psykisk helsetilbud for alle med god
kvalitet og ut fra den enkeltes behov.
Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, selv om det er dokumentert at psykiske
helseutfordringer og rusproblemer rammer hele familien. Mental Helse skal arbeide for at
pårørende blir inkludert og at kompetansen de har blir brukt i behandlingsforløpet.
Hjelpetelefonen er den største og viktigste tjenesten til Mental Helse, og mange i
målgruppen eldre benytter hjelpetelefonen for å mestre store og små utfordringer i
hverdagen. Hjelpetelefonen er for mange ensomme en god samtalevenn.
Senior Arena er et lavterskeltilbud for målgruppen 55+. Tilbudet er utviklet av Mental Helse.
Senior Arene skal forebygge ensomhet og isolasjon hos eldre. Dette gjøres gjennom
samtaler med frivillige og/eller ansatte på senteret. De som jobber på senteret vil, sammen
med brukeren, kartlegge den enkeltes behov og i fellesskap finne de gode løsningene for
hver enkelt person.
Ved å samle alt på ett sted vil det være sømløse overganger mellom tjenestene for å sikre
den beste hjelpen. Frivillighet er et bærende element, og dette gjør Senior Arene til en
forebyggende tjeneste som i stor grad vil avlaste kommunale tjenester.

Rettigheter og beskyttelse av disse
I likhet med Mental Helse er det mange organisasjoner og aktører som har som mål å sikre
at menneskerettighetene ivaretas for personer med nedsatt funksjonsevne, herunder
personer med psykiske helseutfordringer.
Solidaritet og samarbeid med organisasjoner, personer og bevegelser som arbeider for
felles mål, kan bidra til styrket sak og til gode allianser som øker Mental Helses oppslutning.
I løpet av perioden vil vi aktivt slutte opp om relevante saker som igangsettes av
samarbeidende organisasjoner, paraplyorganisasjoner og ulike samarbeidsorgan.
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Mental Helse vil ta initiativ til en informasjonskampanje om CRPD og konsekvensene dagens
rettstilstand medfører, samt opplyse om hvilke rettigheter og klagemuligheter brukere,
pårørende og behandlende personell har, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner.

Del 2 – Organisasjonsutvikling / styrking av
organisasjonen.
Skolering
Mental Helse og KUPP har utviklet interne kurs som omhandler rollen som
brukerrepresentant, politisk påvirkning, organisasjonskunnskap og konflikthåndtering.
Å utdanne kursledere fra egen organisasjon er svært vellykket, og vi vil videreføre denne
modellen for fremtidige kurs. Vi skal også ivareta og videreutvikle de kurslederne vi allerede
har.
KUPP skal fortsette å skolere studielederne i fylkene.
Mental Helse skal tilby nødvendig opplæring av nye fylkesledere, samt sørge for
kompetanseutvikling både for sentralstyrets medlemmer og staben.
Mental Helse tilbyr likeperson-aktiviteter som grunnlag for tilskudd og sørger for nødvendig
opplæring.

Styrke digital kommunikasjon
Mental Helse skal være en innovativ og løsningsorientert organisasjon. Organisasjonens
arbeid består i stor grad av mellommenneskelig kommunikasjon, og vi vil tar i bruk digitale
virkemidler som forenkler medlemmenes og de tillitsvalgtes hverdag.
Tillitsvalgte, medlemmer og ansatte vil får den nødvendige kompetansen for å kunne bruke
digitale virkemidler og verktøy i arbeidet vårt.

Politikk og påvirkning
Vi skal videreføre suksessen med Mental Helse-konferansen, både for å bidra til å sette
viktige tema på dagsordenen, markere oss i offentlig debatt og som et bidrag til intern
kompetanseheving, samhold og stolthet.
Mental Helse skal være synlig på Arendalsuka gjennom egne arrangementer og/eller i
samarbeid med andre.
Verdensdagen for psykisk helse er helsedirektoratets informasjonskampanje om psykisk
helse koordinert av Mental Helse. Gjennom dialogkonferansene og lokale arrangementer på
og rundt 10. oktober skal vi fortsette å bidra til kompetanseheving, økt forståelse og mindre
tabu i befolkningen knyttet til psykiske helseutfordringer.
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Medlemsrekruttering og frivillighet
Mental Helse skal i perioden arbeide systematisk for å tilrettelegge for økt antall frivillige og
økt frivillig innsats til nytte for Mental Helses formål. Som rekrutteringsarenaer for nye
medlemmer, og for å skape økt engasjement og innsats i den eksisterende medlemsmassen,
vil vi særlig benytte følgende aktiviteter:
Lokale møteplasser, opplæringsvirksomhet og annet likepersonarbeid
Brukermedvirkning på system- og tjenestenivå
Politisk påvirkningsarbeid
Folkeopplysning, blant annet gjennom verdensdagsarrangementene
Det skal legges til rette for at lokal- og fylkeslag i økende grad får se verdien av å benytte
medlemsregisterfunksjonene på våre nettsider, slik at lagene får muligheten til å invitere,
aktivisere og engasjere både nye og gamle medlemmer lokalt.

Synlighet
Mental Helse skal i perioden utarbeide og innføre rutiner og planer for å sikre at vi får mest
mulig ut av de arenaene hvor det er naturlig at Mental Helse og Mental Helses ulike tiltak,
tjenester og prosjekter er til stede.

Ivareta og videreutvikle eksisterende tiltak
Vi skal sørge for ivaretakelse og videreutvikling av alle våre tiltak/aktiviteter gjennom godt
eierskap.
I denne sammenheng betyr det at vi skal:
Gjøre hverandre gode gjennom økt felles profilering og markedsføring, samt
framsnakke hverandre ved enhver anledning
Tilrettelegge for god intern kommunikasjon og systematisk forbedringsarbeid

Arbeid frem mot landsmøtet 2022 - Forslag til nytt kapittel
På bakgrunn av trender i samfunnet når det gjelder deltakelse og aktivitet i
organisasjonslivet, og Mental Helses synkende medlemstall, er det nødvendig å sette i gang
en prosess for å lage en helt ny strategi for organisasjonen. Prosessen skal involvere alle
ledd i organisasjonen og munne ut i en ny strategi som vedtas på landsmøtet i 2022.
Sentralstyret har ansvar for hvordan arbeidet skal organiseres.
De viktigste trendene i samfunnet som har betydning for Mental Helse er:
Færre nordmenn har medlemskap i flere organisasjoner
Andelen av befolkningen som er medlemmer i en frivillig organisasjon har gått
noe ned
Omfanget av frivillig arbeid har gått betydelig opp
Mange er ikke medlemmer i organisasjonen de utfører frivillig arbeid for
5

Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 09/20

Sak: Honorar

og møtegodtgjørelse

Forslag til vedtak:
1. Landsmøtet vedtar følgende honorar og møtegodtgjørelse for sentrale tillitsvalgte, komitéer og
utvalg i landsmøteperioden:
Landsleder kompenseres med inntil 5G.
Første nestleder kompenseres med inntil 2G.
Andre nestleder kompenseres med inntil 2G.
Ved endring i perioden er det den/de som fyller oppgaven som får honoraret. Styremedlemmer som
oppnevnes til sentralstyrets arbeidsutvalg kompenseres med inntil 2G.
2. Utvalg oppnevnt av sentralstyret, ledermøte og landsmøtet godtgjøres etter en differensiert sats
avhengig av varighet:
Møte med inntil 3 timers varighet: 500,- kr.
Dagsmøte fra 3 - 8 timers varighet: 2.000,- kr.
Påfølgende dager: 1.000,- kr.
Fysiske og digitale møter honoreres etter samme satser.
3. Tillitsvalgte kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste ved møter i sentralstyret og ledermøte, samt

utvalg oppnevnt av disse. Dette forutsetter faktura fra arbeidsgiver til Mental Helse. Tapt
arbeidsfortjeneste begrenses oppad til statens salær.

4. Sentralstyret har mulighet til å innskrenke beløpene i landsmøteperioden, dersom honorarene

ikke anses økonomisk forsvarlig for organisasjonen, eller dersom vervet forsømmes.

5. For representanter fra Mental Helse, gjelder følgende ved oppdrag for eksterne aktører:
6. Godtgjørelse og utgiftsdekning for brukermedvirkning, undervisning

etc. betales av oppdragsgiver, og dette skal være avklart på forhånd.

7. Foredragsholdere skal selv avtale honorar med oppdragsgiver.
8. Godtgjørelser og utgiftsdekning skal betales av den som innkaller til

møtet.

09/20 – Honorar og møtegodtgjørelse

1

Bakgrunn for saken
I henhold til §10.6 i vedtektene er det landsmøtet som vedtar honorar og møtegodtgjørelse for sentrale
tillitsvalgte, komitéer og utvalg.
Sentralstyret behandlet saken i sak 117/20 og innstiller til landsmøtet honorar og møtegodtgjørelse som
gjengitt i forslag til vedtak.
Honoreringen av politisk ledelse i Mental Helse baserer seg på grunnbeløpet i folketrygden (G). G-satsen
vedtas av Stortinget og utgjør en fastsatt sum som brukes som grunnlag for beregning av trygd og pensjon.
Denne justeres årlig med en økning på ca. 2,0% og pr 1. mai 2020 er grunnbeløpet 101 351,- kr.
Det foreslås å øke honorering av landsledervervet fra inntil 4G til inntil 5G. Vervet som landsleder er et
arbeidskrevende verv som ikke gir rettigheter knyttet til blant annet til pensjon. Man mister rett til trygd, og
vervet er uforutsigbart. For å gjøre vervet noe mer attraktivt foreslår sentralstyret derfor å øke landsleders
honorar med 1G.
Det har i inneværende landsmøteperiode vært diskrepans mellom honorering av sentralstyremøter og
ledermøter, og øvrige møter i komitéer og utvalg oppnevnt av sentralstyret, ledermøtet eller landsmøtet.
For å få en enhetlig honorering av alle oppdrag, foreslås det at alle møter, også sentralstyremøter og
ledermøter, honoreres etter samme modell, som gjengitt i forslag til vedtak.
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 10/20

Sak: Sak foreslått etter § 9.4 – Mental Helse Drammen, Lier og Modum

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar ikke forslaget til Mental Helse Drammen, Lier og Modum

Bakgrunn for saken
I vedtektenes §9.4 heter det: «Alle saker som ønskes behandlet av det ordinære landsmøtet må være innsendt
landsstyret senest tolv uker før møtet tar til».
Det betyr at fristen for innsendelse av saker til Landsmøtet 2020 var 28. august.
Mental Helse Drammen, Lier og Modum har sendt inn et forslag om organisasjonsendring. Dette forslaget
innebærer vedtektsendringer og for at forslaget skal vedtas må det derfor oppnå 2/3 flertall.
Sentralstyret behandlet saken i sak 117/20 og gjorde følgende vedtak: Sentralstyret støtter ikke forslaget fra
Mental Helse Drammen Lier og Modum, og innstiller til landsmøtet å ikke vedta forslaget.
Saken oversendes med dette til landsmøtet for behandling og endelig vedtak.

Forslaget fra Mental Helse Drammen, Lier og Modum:
Forslag til omorganisering av Mental Helses organisasjonsstruktur – gjeninnføring av et landsstyre
Vi foreslår at Ledermøtet omorganiseres til et landsstyre på samme måte som alle organisasjoner
som det er naturlig å sammenligne seg med.
Begrunnelse:
Mental Helse er en grasrotbevegelse med formål å ivareta de vanlige, menige medlemmenes
interesser på alle plan i Det norske samfunnet.
For at organisasjonen skal blomstre – og helst øke sitt medlemstall – og ikke som tilfellet er i dag, at vi
har et stadig synkende medlemstall og synkende antall lokallag, er det viktig å ha en
organisasjonsstruktur som sikrer god kommunikasjon begge veier i organisasjons struktur.
Vi mener at dagens organisasjon med et Ledermøte uten noe klart juridisk ansvar for organisasjonens
drift og virke mellom landsmøtene, er uheldig, og skaper unødvendige uklarheter om kompetanse og
ansvarsområde for våre forskjellige organer.
Uttalelser og vedtak i Ledermøtet må være knyttet opp til et klart definert ansvarsområde og juridisk
forpliktelse, slik et landsstyre har i alle organisasjoner som det er naturlig å sammenligne seg med.
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I tillegg er det ønskelig å ha et organ som har en kontrollerende funksjon overfor sentralstyret, slik det
er vanlig i alle landsdekkende organisasjoner som det er naturlig å sammenligne seg med.
Tilbakeføring av Ledermøtet til et vanlig landsstyre slik som er vanlig alle andre steder, fordrer
endringer i vedtektenes §§ 11 – 12.
Såfremt Landsmøtet er enig i denne foreslåtte endringen, er vårt forslag å endre vedtektene i samsvar
med dette slik:
§11 Landsstyret
§ 11.1
Landsstyret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene.
§ 11.2
Landsstyret består av årsmøtevalgte fylkesledere og sentralstyrets medlemmer. Det velges to
vararepresentanter i nummerert rekkefølge fra fylkesstyret på fylkesårsmøtet.
Landsstyrets medlemmer har møteplikt. Sentralstyret, leder av Mental Helse Ungdom og
representanten fra Mental Helse Ungdom, som møter i sentralstyret, har tale- og forslagsrett.
Generalsekretæren har tale- og forslagsrett og kan delegere talerett videre til saksbehandlere.
§ 11.3
For å kunne delta på landsstyremøtet må man ha gyldig medlemskap.
Det skal føres referat fra landsstyretmøet der alle vedtak og ellers instruksjoner til sentralstyret føres
inn. Referatet godkjennes av to valgte referentunderskrivere.
§ 12 Landsstyrets oppgaver
§ 12.1
Landsstyret holdes minst to ganger i året. Saker og økonomirapport som skal behandles i landsstyret
sendes ut til representantene minst to uker før møtet.
§ 12.2
Landsstyret utøver sitt virke gjennom å påse at sentralstyret tar beslutninger og økonomiske
prioriteringer som er i tråd med landsmøtevedtak, retningslinjer og vedtekter og kan instruere
sentralstyret innfor vedtektsbestemmelser og landsmøtevedtak. Landsstyret godkjenner årsberetning
og årsregnskap.
§ 13.1
Sentralstyret drifter organisasjonen mellom landsmøtene.
§13.4
Sentralstyret er ansvarlig overfor landsmøtet og landsstyret.
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 11/20

Sak: Tilknytning

til Mental Helse Ungdom

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar at Mental Helse Ungdom ikke lenger er Mental Helses ungdomsorganisasjon.
Landsmøtet vedtar endringer i følgende vedtekter: §§ 1.1, 3.1, 9.3, 10.10 og 19.7 som regulerer
forholdet til Mental Helse Ungdom.
Landsmøtet ber sentralstyret jobbe videre med en intensjonsavtale for å ivareta spesifikke
samarbeidsområder mellom organisasjonene.

Bakgrunn for saken
Sentralstyret vedtok enstemmig på sentralstyremøte 4.09.2020 å si opp forholdet mellom
Mental Helse og Mental Helse Ungdom. Følgende vedtak ble fattet:
Vedtak:
1. Mental Helse sier opp samarbeidsavtalen med Mental Helse Ungdom, datert 25.04.2012
innen utgangen av 2020.
2. Mental Helse ønsker å forkorte oppsigelsestiden som ifølge avtalen er på 1 år dersom det
oppnås enighet med Mental Helse Ungdom om dette.
3. Sentralstyret ber generalsekretær meddele Mental Helse Ungdom om vedtaket samt sørge
for å gjennomføre formalitetene med oppsigelsen. Videre bes generalsekretær, i
samarbeid med Mental Helse Ungdom, å vurdere behov for inngåelse av en eventuell
intensjonsavtale for å ivareta spesifikke samarbeidsområder mellom organisasjonene.
4. Sentralstyret ber generalsekretær melde inn til Vedtaksutvalget for Landsmøtet 2020
nødvendige vedtektsendringer som følger av at Mental Helse Ungdom ikke lenger er
Mental Helses ungdomsorganisasjon.
Bakgrunnen for vedtaket er at sentralstyret over en lengere periode har sett behov for å
evaluere samarbeidet med Mental Helse Ungdom. AU fikk derfor etter sentralstyremøtet juni
2020 mandat til å utrede videre samarbeid med Mental Helse Ungdom, herunder
samarbeidsavtalen, og om Mental Helse Ungdom skal fortsette å være Mental Helse sin
ungdomsorganisasjon.
Det vil i det følgende bli gitt en kronologisk fremstilling av hvordan forholdet mellom Mental
Helse og Mental Helse Ungdom oppstod og hvordan det har utviklet seg.
Deretter går vi over i en evaluering av samarbeidsavtalen og en anbefaling til landsmøtet for
Mental Helses videre forhold til Mental Helse Ungdom.
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Historikk:
Mental Helse jobbet i sin tid frem undervisningsprogrammet Venn1 som rettet seg mot
ungdom, og vi hadde en ungdomskampanje med en ansatt prosjektleder som koordinerte
arbeidet med Venn 1 og Mental Helses ungdomsprogram.
På landsmøtet i 2004 ble det fattet vedtak om å etablere en egen ungdomsorganisasjon
organisert som et lag i Mental Helse.
Laget fikk navnet Mental Helse Ungdom (MHU), og ble organisert som en landsdekkende
avdeling som rapporterte til sentral- og landsstyret.
Alle Mental Helses medlemmer til og med fylte 30 år på dette tidspunktet ble overført til
MHU. Det ble etablert en egen kontingentsats for medlemmer i MHU, og det ble vedtatt at
Mental Helse og Mental Helse Ungdom skulle ha representasjon i hverandres styrer. Det ble
ansatt en egen ungdomssekretær som skulle ivareta de administrative oppgavene for MHU.
I 2010 ble Mental Helse Ungdom en selvstendig organisasjon med eget
organisasjonsnummer. Vedtaket som ble fattet på Landsmøtet til Mental Helse lød:
«Mental Helse Ungdom er Mental Helse Norges selvstendige organisasjon. Mental Helse Ungdom
gis med dette rett og myndighet til å vedta egne vedtekter.»
I april 2012 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Mental Helse og Mental Helse
Ungdom.
Mental Helse Ungdom byttet logo i 2015, og i 2017 flyttet de i egne lokaler etter å ha vært
samlokalisert med Mental Helse i mange år. Dette bidro også til større avstand og mindre
kontakt.
Frem til 2018 hadde organisasjonene en felles formulering i sine vedtekter som slo fast at
Mental Helse Ungdom var Mental Helses ungdomsorganisasjon, og at forholdet mellom
organisasjonene var regulert i en prinsippavtale, en samarbeidsavtale og organisasjonenes
vedtekter.
Dette gikk Mental Helse Ungdom bort fra i 2018, da de endret sine vedtekter til å lyde slik:
«Mental Helse Ungdom er en selvstendig organisasjon.» og at «Forholdet til Mental Helse er
regulert i en samarbeidsavtale.».
På sitt landsmøte i 2018 satte også MHU i gang en navnendringsprosess, som skal
ferdigstilles på deres landsmøte i 2020. Mental Helse ble orientert under sentralstyremøtet i
juni 2020 at sentralstyret i MHU ønsker å fremme sak om navneendring på deres Landsmøte
i 2020, samt at det forelå tre navneforslag der ingen av dem viderefører dagens navn. I
slutten av august 2020 ble sentralstyret i Mental Helse informert om at navneutvalget i
Mental Helse Ungdom likevel ikke ville foreslå for landsmøtet deres å endre navn.
Samarbeidsavtalen mellom Mental Helse og Mental Helse Ungdom ble evaluert av Tollefsen
og Berg-Heggelund i 2018, uten at denne ble formelt reforhandlet og godkjent i de to
organisasjonene.
I årsmeldingen til Mental Helse ungdom for 2019 beskriver de seg nå som en
prosjektorganisasjon.
AU gjennomførte et arbeidsmøte 24. juni 2020 hvor agendaen var dagens samarbeidsavtale
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slik den foreligger, evaluering av samarbeidet i dag, og hensikten med avtalen.
Sentralstyrets vurdering av samarbeidsavtalen og samarbeidet i dag:
Som tidligere nevnt har samarbeidet frem til i dag vært reguleret av en samarbeidsavtale
som ble inngått 25.april 2012 og revidert administrativt i 2018.
Samarbeidsavtalen følges i liten grad slik den foreligger. Det som gjennomføres i henhold til
avtalen er felles representasjon i hverandres styrer, samarbeid om enkelte administrative
funksjoner, informasjonsdeling og enkelte administrative møter.
Det har tidligere vært et samarbeid om felles fundraising, men dette ble nedlagt pga.
manglende resultater og utfordringer i samkjøringen av fundraisingsarbeidet.
Det har fra Mental Helse sin side vært forsøk på å få til enkelte felles
markeringer/deltakelse:
Invitasjon til felles stand på Norway Cup
Felles søknad på anbudsrunde om opplæring i «pakkeforløp»
Deltakelse på arrangement på Arendalsuka.
Deltakelse på Mental Helse sin konferanse
Stand på Mental Helse sin konferanse.
Det har vært lite initiativ fra Mental Helse ungdom som omhandler felles
arrangementer/deltakelse fra moderorganisasjonen.
Ung Arena
Ung Arena er et prosjekt som eies av Mental Helse og Mental Helse Ungdom i fellesskap.
Prosjektet har fått støtte fra Stiftelsen DAM for å kunne realiseres. Det var ved oppstart av
prosjektet bestemt at begge parter skulle bidra med samme mengde ressurser både når det
gjelder rekrutering av frivillige, opplæring, gjennomføring og deltakelse på prosjekt- og
administrative møter. Dette har dessverre ikke vært prioritert/gjennomført av Mental Helse
Ungdom som oppleves som lite delaktig, og ikke har levert som avtalt.
Dette har resultert i at Mental Helse mer eller mindre har «båret» prosjektet selv, med
unntak av regnskap og rapportering til stiftelsen.
Konkurrerende tiltak:
Samarbeidsavtalen omtaler også viktigheten av å styrke hverandre som organisasjoner og
ikke drive konkurrerende virksomhet. Både Mental Helse og Mental Helse Ungdom opplever
at dette ikke er overholdt. Mental Helse Ungdom har utviklet tiltak som er (og har vært)
direkte konkurrende med Mental Helse sine tiltak/tjenester. F.eks: chat, en som lytter osv.
Det har vært problematisk at enkelte av tiltakene som er utviklet er svært like Mental Helse
sine svartjenester, hvor tidligere styreleder for Hjelpetelefonen (frem til 2019) er Mental
Helse ungdom sin generalsekretær, og burde ha alle forutsetninger for å forstå at det er et
konkurrende tiltak.
Medlemsmasse og medlemsrekrutering:
En av intensjonene i samarbeidsavtalen og ønske om å fastholde Mental Helse ungdom som
vår ungdomsorganisasjon, er å stimulere til fornying og videreføring av medlemmer fra
Mental Helse Ungdom til Mental Helse. Medlemsstatistikken viser at det i svært liten grad
foregår en flyt av medlemmer fra Mental Helse Ungdom til Mental Helse. For Mental Helse

11/20 – Mental Helse Ungdom

3

er dette et reelt tap av mulig medlemsmasse.
Avtalen oppstiller rammer som gjør at ingen under 30 år kan ha direkte medlemskap i
Mental Helse (kun tilleggsmedlemsskap), noe som hindrer at nye krefter kan rekrutteres inn
som selvstendige medlemmer hos oss.
Gjennomsnittsalderen for Mental Helses medlemmer er over 60 år. Ved å fristille Mental
Helse fra dette avtalepunktet vil en kunne foreta direkte medlemsrekrutering opp mot den
yngre befolkningen.
Samtidig ser administrasjonen at organisasjonen har stor støtte blant de yngre, noe som
gjenspeiler seg i innsamlede midler via Facebook, konserter, arrangementer, gaver mm.
Sentralstyrets vurdering av videre samarbeid:
Sentralstyret mener at Mental Helse Ungdom over tid har gjort endringer som har bidratt til
en distansering mellom Mental Helse og Mental Helse Ungdom. Dette har hverken vært
oppmuntret eller igangsatt av Mental Helse.
Mental Helses utgangspunkt i 2004 var å opprette et ungdomsledd som var underlagt
Mental Helse. Det er lite som styrker at Mental Helse Ungdom fremstår som Mental Helse
sin ungdomsorganisasjon, verken i vedtekter, logo eller samarbeid.
Samarbeidsavtalen opplevdes som mer hemmende enn fremmende, og oppfyllte ikke
lenger de positive ringvirkninger som var ønsket. Sentralstyret har i sitt arbeid vurdert både
en reforhandling av eksisterende avtale og oppsigelse av avtalen. Sentralstyret konkluderer
med at den mest relevante løsningen var å gå til oppsigelse av avtalen og heller inngå
samarbeidsavtale der det er hensiktsmessig for begge parter.
Mental Helse vil ved en oppsigelse av avtalen stå friere til å forme organisasjonen i den
retningen som tillitsvalgte ønsker, både når det gjelder nye og yngre medlemmer, utvikling
av barne- og ungdomspolitikk, samt å kunne etablere nye tiltak rettet mot yngre
aldersgrupper.
En oppsigelse av avtalen forhindrer ikke at organisasjonene kan ha et samarbeid om
enkeltsaker, politiske prosesser eller medieutspill. Dette kan ivaretas i en intensjonsavtale
organisasjonene imellom.
Sentralstyeret behandlet saken i sak 117/20 og innstillingen til Mental Helses landsmøte er
gjengitt i forslag til vedtak.
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Foreslåtte endringer vi vedtektene:

Opprinnelige vedtekter 2018-2020

Foreslåtte endringer

§ 1 Organisasjonens navn og formål
1.1
Organisasjonens juridiske navn er:
Mental Helse
Mental Helse .......(fylkets navn)
Mental Helse .......(kommunens/
kommunenes eventuelt bydelers navn
eller geografisk område).

1.1
Organisasjonens juridiske navn er:
Mental Helse
Mental Helse .......(fylkets navn)
Mental Helse .......(kommunens/ kommunenes
eventuelt bydelers navn eller geografisk område).

Organisasjonens internasjonale navn er:
Mental Health Norway.

Organisasjonens internasjonale navn er: Mental
Health Norway.

Organisasjonen er partipolitisk
uavhengig, og nøytral med hensyn til
livssyn.

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og
nøytral med hensyn til livssyn.

Organisasjonen skal sikre at personer
med psykiske helseproblemer og/eller
pårørende har flertall i alle styrende
organer sentralt, og i fylkes- og lokallag.

Organisasjonen skal sikre at personer med psykiske
helseproblemer og/eller pårørende har flertall i alle
styrende organer sentralt, og i fylkes- og lokallag.

Mental Helse Ungdom er Mental Helses
ungdomsorganisasjon.
Forholdet til Mental Helse Ungdom er
formalisert i en prinsippavtale og en
samarbeidsavtale, samt organisasjonens
vedtekter.
§ 3 Medlemskap
3.1
I organisasjonen kan det tegnes følgende
medlemskap:
• hovedmedlem
• husstandsmedlem
• tilleggsmedlem Mental Helse Ungdom
Alle medlemskap teller som en stemme
og er likeverdige.
Ungdom under 30 år har ikke mulighet til
å tegne husstandsmedlemskap.
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9.3
I tillegg til fylkesleder skal hvert fylke,
uansett medlemstall, ha tre
årsmøtevalgte delegater.
For å kunne møte og delta i landsmøtets
forhandlinger må alle delegatene ha
gyldig medlemskap.

9.3
I tillegg til fylkesleder skal hvert fylke, uansett
medlemstall, ha fem årsmøtevalgte delegater,
med inntil seks varadelegater i nummerert
rekkefølge.
For å kunne møte og delta i landsmøtets
forhandlinger må alle delegatene ha gyldig
medlemskap.

Til landsmøtet kan følgende møte:

Til landsmøtet kan følgende møte:

Med tale, forslags- og stemmerett:
- fylkeslagenes leder i tillegg til de
valgte delegatene nevnt i første
ledd.
- sentralstyrets medlemmer.

Med tale, forslags- og stemmerett:
- fylkeslagenes leder i tillegg til de valgte
delegatene nevnt i første ledd.
- sentralstyrets medlemmer.

Med tale- og forslagsrett:
- varamedlemmer til sentralstyret.
- leder av Mental Helse Ungdom og
representanten fra Mental Helse
Ungdom som møter i sentralstyret.
- generalsekretæren har tale- og
forslagsrett, og kan delegere talerett videre til saksbehandler.

Med tale- og forslagsrett:
- varamedlemmer til sentralstyret.
- generalsekretæren har tale- og
forslagsrett, og kan delegere talerett
videre til saksbehandler.

10.10
Valg av sentralstyret på syv medlemmer,
bestående av landsleder, 1. og 2.
nestleder, fire styremedlemmer, hvorav en
av disse skal være studieleder/ ansvarlig,
samt fire varamedlemmer i nummerert
rekkefølge etter innstilling av
valgkomiteen.

10.11
Valg av sentralstyret på syv medlemmer,
bestående av landsleder, 1. og 2. nestleder, fire
styremedlemmer, samt fire varamedlemmer i
nummerert rekkefølge etter innstilling fra
valgkomitéen. Studieleder konstitueres av
sentralstyret blant styremedlemmene.

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

Valgene skjer for to år. Alle velges ved særskilt valg
Ansatte har to representanter i sentralstyret. Disse
velges av de ansatte for landsmøteperioden.

I tillegg gis en plass til en representant fra
Mental Helse Ungdom med personlig vara,
med tale og forslagsrett. Disse velges av
Mental Helse Ungdom.
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19.7
Valg av leder, nestleder, kasserer og
minimum 2 styremedlemmer. Blant
styrets medlemmer velges en studieleder.

Valg av varamedlemmer i nummerert
rekkefølge for ett år av gangen.

Valg av leder, nestleder eller 1. og 2.
nestleder, kasserer og minimum to
styremedlemmer, samt valg av
varamedlemmer i nummerert rekkefølge,
for ett år av gangen.
Studieleder konstitueres av fylkesstyret
blant styremedlemmene.
Valg av varamedlemmer i nummerert
rekkefølge for ett år av gangen.

I tillegg stilles en styreplass for
representant fra Mental Helse Ungdom
med personlig vara med tale- og
forslagsrett. Disse velges / oppnevnes av
Mental Helse Ungdom.
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 12/20

Sak:

Fylkessammenslåing

Forslag til vedtak:
Mental Helses fylkeslag skal slås sammen etter de politisk vedtatte grensene. Det skal bare være ett
fylkeslag i hvert fylke.
Fylkene må være sammenslått i god tid før landsmøtet i 2022. Antall fylkeslag reduseres fra 17 til 11.
På ledermøtet er de nye fylkeslagene representert ved leder og nestleder. Det velges to varaer i
nummerert rekkefølge på årsmøtet. Ledermøtet vil bestå av 22 representanter fra fylkeslagene når alle
fylkene er sammenslått. I overgangsperioden vil de som ikke har slått seg sammen representeres ved
fylkesleder frem til sammenslåingsprosessen er gjennomført.
På landsmøtet er de nye fylkeslagene representert ved leder samt 5 årsmøtevalgte delegater, med
inntil 5 vara i nummerert rekkefølge.
Endringer i §§ 9.2, 9.3, 11.2 og 19.8 i vedtektene vedtas.

Bakgrunn for saken
Mental Helses fylkessammenslåingsutvalg (FSU) har utarbeidet forslag til representasjon og ny
organisering i Mental Helse i forbindelse med fylkes- og kommunesammenslåing, med tilhørende forslag
til vedtektsendringer (se vedlegg).
Fra 1.1.2020 ble det 11 fylker i Norge, og antallet kommuner ble redusert til 356. Dette innebærer store
endringer i måten landet organiseres på, noe som også påvirker organisasjonslivet på ulike måter.
På bakgrunn av dette vedtok Landsmøte 2018 å sette ned et utvalg som skulle se på representasjon i
forbindelse med fylkessammenslåing (landsmøtet, sak 18/18). I april 2019 utvidet sentralstyret dette
mandatet til å i tillegg se på fremtidig organisering av fylkes- og lokallagene i Mental Helse på bakgrunn av
fylkes- og kommunesammenslåinger (sentralstyret, sak 38/19). Resultatet ble fylkessammenslåingsutvalget
(FSU), og denne innstillingen er resultatet av deres arbeid.
Høringsrunde
FSU sendte i mai 2020 forslaget ut på høring. Fristen var 28. august. På høringslisten sto alle fylkes- og
lokallag, samt sentralstyret. Utvalget mottok høringssvar fra Mental Helse Hordaland, Mental Helse Møre
og Romsdal og Mental Helse Nordland.
Utvalgets arbeid
Fylkessammenslåingsutvalget (FSU) har bestått av Anna Elise Opheim og Veronika Kjesbu fra Mental Helse
Trøndelag, som selv har erfaring fra sammenslåingen av Mental Helse Nord- og Sør-Trøndelag i 2018.
Lokallagene har vært representert ved Andreas Lund fra Mental Helse Vefsna. Ansatteressurs har vært
organisasjonsrådgiver Hanne Karine Nordstedt, og landsleder Jill Arild har ledet utvalget.
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FSU har hatt til sammen fem møter hvor både utfordringer og muligheter knyttet til sammenslåing og
representasjon har blitt nøye gjennomgått og diskutert. Utvalget har også hatt erfaringsutveksling med
andre organisasjoner. Vedtak knyttet til sammenslåing og representasjon vil ha konsekvenser for
vedtektene, og det har derfor vært naturlig å samarbeide med vedtektsutvalget. Sammenslåing var også
tema for ledermøtet i mars 2020, hvor det kom fram mange nyttige innspill som har vært diskutert i
utvalget i tillegg til selve høringsrunden.
Organisering
Utredning
FSU har diskutert flere ulike alternativer for sammenslåing, og ikke minst fordeler og ulemper ved
sammenslåing i seg selv. Utvalget har vært i kontakt med blant annet Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO), Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), Revmatikerforbundet og Norsk
Parkinsonforbund, som alle har valgt å gå for sammenslåing av sine fylkeslag. Eksempelvis har FFO tolket
vedtektene dit hen at det skal være ett fylkeslag i hvert fylke, og som en konsekvens av dette må den
politisk vedtatte fylkesstrukturen følges. Mental Helse har samme formulering i sine vedtekter, men
landsmøtet og sentralstyret har lagt opp til en mer omfattende utredning og prosess.
De to mest sentrale temaene i utvalget har vært geografi og økonomi. Omorganisering og færre fylker
krever at man må gjøre endringer og finne nye løsninger. Fylkeslagenes rolle har også vært et tema, og
hvor FSU mener at det bør understrekes at de etter vedtektene først og fremst skal organisere og
koordinere arbeidsoppgavene i fylkene, samt drive kursvirksomhet. Dette praktiseres litt ulikt i dag, men
sannsynligvis vil fylkeslagenes rolle som administrator og fasilitator bli enda mer sentral med færre
fylkeslag.
Et konkret alternativ som har vært diskutert er å gå for en regionløsning, hvor man for eksempel følger de
lokale- eller de regionale helseforetakene. Det ble konkludert med at denne formen for organisering vil
føre til enten for små eller for store regioner, og sannsynligvis skape enda mer forvirring både internt og
eksternt.
Et annet alternativ som har vært drøftet, er at fylkeslagene skal stå fritt til enten å følge de politisk vedtatte
fylkene eller beholde gammel fylkesstruktur. Da vil det ikke bli like store regioner overalt, og man vil ikke
nødvendigvis få de samme utfordringene knyttet til geografi og økonomi. Det vil innebære færre lokallag å
følge opp for hvert enkelt fylke. Samtidig vil dette skape ulike strukturer i organisasjonen, noe som kan
være svært vanskelig å forholde seg til internt i organisasjonen, samt opp mot forvaltningsnivåer og
eksterne samarbeidspartnere. Fylkene som ikke slår seg sammen, vil måtte samarbeide om utnevning av
brukerrepresentanter. Etter en tid vil det sannsynligvis bli en utfordring når det gjelder tilskudd, dersom
det blir en felles pott. Noen steder kan det hende tilskuddene reduseres.
Videre har utvalget diskutert fordeler og ulemper med å følge den politisk vedtatte fylkesstrukturen. Flere
fylker vil få større geografiske områder å dekke enn de er vant med i dag, noe som for eksempel kan bidra
til økte møtekostnader. Det vil også bli flere lokallag for hvert enkelt fylke å følge opp.
Samtidig er det klare fordeler. Det vil bli enklere å forholde seg til eksterne instanser, offentlig forvaltning
og samarbeidspartnere som i hovedsak forholder seg til ny fylkesstruktur. Det er mye usikkerhet knyttet til
hvordan det vil bli med tilskuddsordninger i fremtiden. Dersom vi ikke følger de politisk valgte fylkene, vil
det trolig føre til betydelig reduksjon, og man vet ikke om gamle fylker vil ha mulighet til å søke alene.
Det vil bli lettere å oppnevne brukerrepresentanter til for eksempel de regionale helseforetakene, da man
ikke trenger å samarbeide om dette på tvers av fylkesgrenser. Flere lokallag i samme fylke vil gi dem en
sterkere stemme, og en større arena for erfaringsutveksling. Samtidig vil et samlet, mer ressurssterkt
fylkesstyre kunne bidra til å styrke lokallagene.
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Med dagens teknologi er det mange muligheter for å løse geografiske og økonomiske utfordringer. For
eksempel i Trøndelag har de god erfaring med å ha en kombinasjon av nettmøter og fysiske møter. De
fysiske møtene varer ofte lenger enn vanlige styremøter, og her tar man gjerne opp de mer krevende
sakene. Denne løsningen krever at fylkesstyrene får et kompetanseløft på for eksempel Teams, og
organisasjonen må tilpasse seg deretter. Her er vi riktignok kommet et stykke på vei i forbindelse med
Korona-situasjonen, hvor organisasjonen har vist stor tilpasningsdyktighet til digitale løsninger.
Anbefaling
FSU anbefaler at fylkeslagene sammenslås etter de politisk vedtatte grensene.
Fordelene ved å følge samme struktur som resten av landet veier tungt, og ulempene som skisseres er i
stor grad de samme ulempene som følger det politiske vedtaket, noe vi som organisasjon ikke kan
overstyre. Særlig på lang sikt vil vi som organisasjon måtte tilpasse oss den nye fylkesstrukturen, og
utvalget ser det som svært hensiktsmessig å starte med dette nå. Vi tror teknologi, nye måter å legge
opparbeidet på, og ikke minst ressurssterke fylkeslag, vil bidra til positiv vekst i Mental Helse.
Det legges opp til at fylkeslagene får en frist på å slå seg sammen, satt til landsmøtet i 2022. Det må gjøres i
god tid, slik at de sammenslåtte fylkene kan stille med årsmøtevalgte landsmøtedelegater. Utvalget
anbefaler de aktuelle fylkene å starte prosessen snarest mulig, og ønsker særlig å understreke viktigheten
av å involvere lokallagene underveis.
Når det gjelder kommunesammenslåing og lokallag ønsker vi å legge opp til en friere løsning. Det finnes
allerede lokallag som består av flere tidligere kommuner eller geografiske områder, og det er lokallagene
som kjenner de lokale forholdene best. Etter kommunereformen er det kun noen få lokallag som har slått
seg sammen. I de kommunene hvor det har vært sammenslåinger oppfordrer vi lokallagene til å gå i dialog
med aktuelle lokallag og kommuner, og vurdere muligheter for sammenslåing og/eller samarbeid.
Vi ønsker riktignok å understreke at i de tilfellene hvor kommuner bytter fylkestilhørighet, må lokallagene
gjøre det samme, dette for ikke å skape unødig forvirring angående stemmerett på årsmøtene.
Representasjon
Utvalget har kommet frem til følgende forslag til representasjon:
Ledermøte: Fylkene er representert ved leder og nestleder. Det velges 2 varaer i nummerert
rekkefølge på årsmøtet.
Landsmøte: Fylkene representeres ved leder samt 5 årsmøtevalgte delegater, med inntil 6 vara i
nummerert rekkefølge. Disse velges på årsmøtet de årene det er landsmøte.
Det presiseres at forslaget er utarbeidet med utgangspunkt i den nye fylkesstrukturen. Forslaget vil ikke være
gjennomførbart med gammel organisering.
Mental Helse Hordaland foreslo i høringsrunden å ha en delegatordning opp mot landsmøte som baserer
seg på folketall og/eller medlemstall. Sistnevnte har vært diskutert i utvalget tidligere i prosessen, og det
ble opprinnelig tenkt en løsning hvor fylkeslag med flere enn 1000 medlemmer fikk 1 ekstra delegat. På
ledermøte i mars 2020 ble det derimot enstemmig signalisert et ønske om lik representasjon, og det har
derfor vært naturlig for utvalget å gå for det. Et annet argument for å beholde denne ordningen er også
medlemstallene pr. i dag hvor det allerede eksisterer store forskjeller, med alt fra under 200 til nesten 900
medlemmer.
Det har vært av betydning for FSU å sørge for at demokratiet i organisasjonen blir ivaretatt på best mulig
måte. For å oppnå dette er det viktig å sikre at både ledermøtet og landsmøtet er godt representert. Vi ser
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også verdien av nestleders funksjon som leders stedfortreder, og fremmer derfor forslag om at nestleder
møter på ledermøtet fremfor en eventuell annen årsmøtevalgt kandidat. Ettersom antallet fylker reduseres
fra 19 til 11, ser utvalget det som naturlig at hvert fylke får to representanter på ledermøtet. Det betyr i
praksis at ledermøtet vil bestå av totalt 22 representanter fra fylkeslagene.
Tilpasning til vedtektene
Fylkessammenslåing og ny representasjonsordning vil innebære endringer i vedtektene (se vedlagt
forslag). Ettersom det foreløpig bare er noen av fylkeslagene som har slått seg sammen, vil de resterende
fylkeslagene i praksis ikke drive etter vedtektene før de er sammenslått. Dette er allerede en
problemstilling, ettersom vedtektene pr. i dag sier at det kun skal være ett fylkeslag i hvert fylke. Det er
vanskelig å tilrettelegge for begge deler i vedtektene, og vi ser derfor nødvendigheten av å ha en viss
tilpasningsperiode frem mot landsmøtet i 2022. Ikke minst veier betydningen av gode
sammenslåingsprosesser svært tungt, og det er naturlig at fylkeslagene får tid på seg til å gjennomføre
disse på en god måte.
De praktiske konsekvensene av denne mellomfasen gjelder først og fremst delegatene til ledermøtet.
Utvalget ser for seg at de fylkeslagene som ikke har slått seg sammen, sender fylkesleder til ledermøtet
frem til de er sammenslått. Etter sammenslåing vil fylkene få sende både leder og nestleder.
Vedlegg:
Forslag til vedtektsendringer FSU 2020-2022
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Vedlegg: forslag til vedtektsendringer FSU 2020-2022

Sammenslåing:
Opprinnelige vedtekter 2018-2020

Utvalgets forslag til endring

Begrunnelse

9.2

9.2

Ekstraordinært landsmøte skal
avholdes når ledermøtet finner det
nødvendig, eller når minst sju
fylkeslag skriftlig krever det.

Ekstraordinært landsmøte skal
avholdes når ledermøtet finner det
nødvendig, eller når minst fem
fylkeslag skriftlig krever det.

Ihht.
saksfremlegg

Samtidig skal det opplyses
hvilken sak som ønskes
behandlet.

Samtidig skal det opplyses
hvilken sak som ønskes
behandlet.

Representasjon:
Opprinnelige vedtekter 2018-2020

Utvalgets forslag til endring

Begrunnelse

9.3

9.3

I tillegg til fylkesleder skal hvert fylke,
uansett medlemstall, ha tre
årsmøtevalgte delegater.

I tillegg til fylkesleder skal hvert fylke,
uansett medlemstall, ha fem
årsmøtevalgte delegater, med inntil
6 varadelegater i nummerert
rekkefølge.

Ihht.
saksfremlegg

For å kunne møte og delta i
landsmøtets forhandlinger må alle
delegatene ha gyldig medlemskap.
Til landsmøtet kan følgende møte:
Med tale, forslags- og
stemmerett:
-

-

fylkeslagenes leder i tillegg
til de valgte delegatene
nevnt i første ledd.
sentralstyrets
medlemmer.

Med tale- og forslagsrett:
-

varamedlemmer til
sentralstyret.

-

leder av Mental Helse
Ungdom og

For å kunne møte og delta i
landsmøtets forhandlinger må alle
delegatene ha gyldig medlemskap.
Til landsmøtet kan følgende møte:
Med tale, forslags- og
stemmerett:
-

fylkeslagenes leder i tillegg
til de valgte delegatene
nevnt i første ledd.

-

sentralstyrets
medlemmer.

Med tale- og forslagsrett:
-

varamedlemmer til
sentralstyret.

Vedlegg: forslag til vedtektsendringer FSU 2020-2022
representanten fra Mental
Helse Ungdom som møter
i sentralstyret.
-

generalsekretæren har taleog forslagsrett, og kan
delegere talerett videre til
saksbehandler.

Uten tale-, forslags- eller
stemmerett:
-

observatører.

-

leder av Mental Helse
Ungdom og representanten
fra Mental Helse Ungdom
som møter i sentralstyret.

-

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

Uten tale-, forslags- eller
stemmerett:
-

observatører.

11.2

11.2

Ledermøtet består av
årsmøtevalgte fylkesledere og
sentralstyrets medlemmer. Det
velges to vararepresentanter i
nummerert rekkefølge fra
fylkesstyret på fylkesårsmøte.

Ledermøtet består av årsmøtevalgt
fylkesleder og en nestleder, samt
sentralstyrets medlemmer. Det velges
to vararepresentanter i nummerert
rekkefølge fra fylkesstyret på
fylkesårsmøte.

Ledermøtets medlemmer har
møteplikt.

Ledermøtets medlemmer har
møteplikt.

Sentralstyret, leder av Mental
Helse Ungdom og representanten
fra Mental Helse Ungdom, som
møter i sentralstyret, har tale- og
forslagsrett.

Sentralstyret, leder av Mental Helse
Ungdom og representanten fra
Mental Helse Ungdom, som møter i
sentralstyret, har tale- og
forslagsrett.

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

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

19.8

19.8
Leder og en nestleder,
valgt på fylkeslagets
årsmøte, er

Ihht.
saksfremlegg

Ihht.
saksfremlegg,
samt enklere
språk

Vedlegg: forslag til vedtektsendringer FSU 2020-2022
Den årsmøtevalgte leder av
fylkesstyret er fylkeslagets
representant i ledermøte.
Det velges to vararepresentanter i
nummerert rekkefølge fra
fylkesstyret på fylkesårsmøtet.

fylkeslagets representanter i
ledermøte.
Det velges to vararepresentanter i
nummerert rekkefølge fra fylkesstyret
på fylkesårsmøtet.

Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 13/20

Sak: Vedtekter

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar de fremlagte forslaget til Vedtekter for 2020-2022, med de endringer som fremkom
i landsmøtet.
Disse trer i kraft 21. november 2020.

Bakgrunn for saken
I henhold til § 10.7 i Mental Helses vedtekter skal alle forslag til endringer i vedtektene behandles i
sentralstyret. Sentralstyret skal avgi sin innstilling til landsmøtet. Sentralstyret behandlet forslagene i sak
117/20. I saksfremlegget med vedlegg fremgår sentralstyrets innstilling.
Mental Helses vedtektsutvalg er oppnevnt av sentralstyret i sak 98/19 og har hatt som oppgave å
gjennomgå vedtektene frem mot Landsmøtet 2020.
Vedtektsutvalget har bestått av:
Jill Arild (Landsleder), leder av utvalget
Andreas Lund (Mental Helse Vefsna)
Anna Margrethe Drægebø Moe (Mental Helse Møre og Romsdal)
Ola-Marius Minde Johansen (Mental Helse Troms)
Åge Haukø (Mental Helse Ytre Namdal)
Siri Bråtane (administrasjonen)
Det ble sendt ut e-post den 19. oktober 2019 til alle lokal- og fylkeslag der det ble oppfordret til å komme
med innspill til utvalgets arbeid. Frist for å komme med høringssvar var 01.03.2020.
Følgende leverte innspill i første høringsrunde:
Vedtektsutvalgets medlemmer. Ingen fylkes-, lokallag eller medlemmer har sendt inn forslag.
14. mai 2020 ble utvalgets forslag til vedtektsendringer, med tilhørende retningslinjer, sendt til fylkes- og
lokallag for innspill og forslag fra lagene.
Følgende leverte innspill i andre runde:
Mental Helse Trøndelag
Mental Helse Møre og Romsdal
Mental Helse Sykkylven
Mental Helse Drammen, Lier og Modum
Mental Helse Akershus
Mental Helse Finnmark
Mental Helse Nordland
Mental Helse Bamble
Mental Helse Hordaland
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Vedtektsutvalget har gått gjennom alle forslag som har kommet inn. Noen forslag er tatt inn i utvalgets
forslag. Utvalget har hatt dialog med noen av lagene for å samkjøre forslag med tilnærmet likt
meningsinnhold, og noen få forslag er trukket etter dialog med vedtektsutvalget.
Vedtektsutvalget ønsker å takke alle som har kommet med innspill.
Vedlegget med oversikt over de foreslåtte vedtektsendringene er delt inn i 3 kolonner.
Kolonne 1 viser gjeldende vedtekter.
Kolonne 2 viser sentralstyrets innstilling.
Kolonne 3 viser forslag som har kommet inn og som sentralstyret innstiller for at ikke skal vedtas av
landsmøte.
I det følgende gis begrunnelse for alle forslag til endringer:
I følgende paragrafer er det kun redaksjonelle endringer og disse tas opp til votering under ett.
§ 1.1 – Nøytral med hensyn til livssyn erstattes med livssynsnøytral.
§§ 5.1, 17.1 og 24.1 – Finansiering, - setningen er delt opp og det er endret noe på setningsoppbygging for
å forenkle språket. Innholdet er det samme.
§ 5.5 - årsregnskap med revisjonsberetning er erstattet med revidert regnskap.
§9.8 – flyttet til 9.7, harmonisering av struktur.
§§ 9.9 og 9.10 – nummerendring til 9.8 og 9.9, som en konsekvens av at § 9.8 er flyttet til 9.7. I tillegg en
redaksjonell endring.
§§ 10.8,10.9 og 10.10 – blir ny 10.9, 10.10 og 10.11 som følge av at § 10.11 foreslås flyttet til 10.8
§ 10.13 og 10.14 – byttet plass
§ 10.13 (tidl. 10.14) - satt inn varamedlemmer i nummerert rekkefølge, for å harmonisere teksten
§10.14 (tidl.10.13) - tatt med at innstilling til valgkomite også skal sendes ut med øvrige sakspapirer.
§ 12.1 – forenkling av språk
§ 17.4 – blir 17.3 som følge av at 17.3 strykes
§ 18.3 - Regnskap og årsberetning endres til Årsmelding og regnskap. Endrer rekkefølge på ord da dette er
i samsvar med rekkefølgen sakene behandles på årsmøtet.
§ 19.7 –Det foreslås å legge til til disposisjon for å få en fullstendig setning når det gjelder Mental Helse
Ungdoms representasjon i fylkeslagets styre (dersom sak 11/20 ikke vedtas av landsmøtet).
§ 19.8 – Forenkling av språk
§ 19.10 – Det er satt inn varamedlem(mer) i nummerert rekkefølge, for å harmonisere teksten
gjennomgående i dokumentet.
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§ 20.5 - Endret noe på setningsoppbygging og ordlyd, redaksjonell endring
§ 25.3 – Finner sted strykes, redaksjonell endring
§ 26.2 – harmonisering av ordlyd samme prinsipp som §19.2
§ 26.7 – Her foreslås det en del tillegg for å harmonisere ordlyden med det som gjelder fylkeslag. Det
foreslås også å ta inn et tillegg om at det stilles en styreplass til disposisjon for MHU (dersom sak 11/20
ikke vedtas av landsmøtet).
Siste ledd foreslås flyttet til egen paragraf, dette for å harmonisere strukturen på vedtektene
§ 26.8, 26.9 og 26.10 – følgeendring av nummer som konsekvens av at siste ledd i 26.7 er flyttet til egen
paragraf.
§ 26.8 – Endring av ordlyd, redaksjonell endring
§ 26.9 (gammel 26.8) – Endring av ordlyd, harmonisering med 19.10
§ 27.3 – 27.5 flyttet til 27.3 og endret slik at det blir likelydende som 9.7 (gammel 9.8) og 20.3.
§ 27.5 – flyttet til 27.3
§ 27.6 – endret nummer til 27.5, følgeendring av at 27.5 er flyttet til 27.3
§ 27.5 (gammel 27.6) - redaksjonell endring, harmonisering med 20.5
§ 28.5 - redaksjonell endring, harmonisering med 21.5
Årsberetning endres gjennomgående til årsmelding – Årsaken er at det i regnskapsloven ikke stilles krav
om årsberetning for små selskaper, hvilket alle våre lag er. Det stilles en del formalkrav til en årsberetning.
Derfor foreslås ordet endret til årsmelding, som ikke har de samme kravene til innhold.

Forholdet til Mental Helse Ungdom § 1.1 (dersom sak 11/20 ikke vedtas av landsmøtet)
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås å endre ordlyden slik at vedtekten harmonerer med ordlyden i vedtektene til Mental Helse
Ungdom og bedre beskriver dagens praksis.

Beskrivelse av Mental Helse formål § 1.2
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Følgende tillegg foreslås (markert med rødt): Mental Helses formål oppnås gjennom politisk
påvirkningsarbeid, folkehelseopplysning, formidling av brukererfaringer og ved å skape møteplasser for
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våre medlemmer og andre interesserte. Tillegget foreslås for å fokusere på viktigheten av lokallagene og
møteplasser lokalt.
Beskrivelse av Mental Helse virksomhet § 2.1
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Følgende endring foreslås: Sentralstyret har arbeidsgiveransvaret for generalsekretær og skal føre tilsyn
med daglig ledelse. Generalsekretær har arbeidsgiveransvaret for øvrige ansatte. Sentralstyret har det
overordnede ansvaret for Mental Helses virksomhet i Oslo og Skien, mens generalsekretær har ansvar for
den daglige driften.
Begrunnelsen er å tydeliggjøre rolledeling mellom sentralstyret og daglig ledelse.

Endring av medlemskategorier § 3.1
Forslagstiller:

Mental Helse Trøndelag

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Det foreslås å stryke kategorien «Husstandsmedlem». Begrunnelsen fra Trøndelag er at alle medlemskap
bør koste det samme.

Endring av medlemskategorier § 3.1 (dersom sak 11/20 ikke vedtas av landsmøtet)
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås å fjerne tilleggsmedlemskap Mental Helse Ungdom. I dag koster dette medlemskapet 75,- kr.
Et ordinært medlemskap i Mental Helse Ungdom koster 60,- kr.

Endring av medlemskategorier § 3.1 (dersom sak 11/20 ikke vedtas av landsmøtet)
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det oppleves urimelig at ungdom under 30 år ikke kan være husstandsmedlemmer i Mental Helse.
Setningen foreslås strøket.

Lokallagstilknytning § 3.1
Forslagstiller:
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Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet.

Følgende avsnitt foreslås strøket: Der lokallag ikke finnes, står medlemmet fritt til å velge
lokallagstilslutning. Denne anses som overflødig.
Endring av fordelingsnøkkel, medlemskontingent § 5.3
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

I og med at medlemskontingenten foreslås redusert til hhv 200,- kr for hovedmedlemskap og 100,- kr for
husstandsmedlemsskap, foreslås også en endring i fordelingsnøkkel til lagene, slik at dette ikke skal få
konsekvenser for dem. Det foreslås at 45 % av medlemskontingenten tilfaller fylkeslaget og 55 % tilfaller
lokallaget.

Ansettelser § 6.2
Forslagstiller:

Mental Helse Drammen, Lier og Modum

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Paragrafen foreslås erstattet med følgende ordlyd: Ansatte kan ikke ha tillitsverv i organisasjonen.
Begrunnelsen er at det er kort og konkret, og ikke kan misforstås.

Ansettelser § 6.2
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det er en logisk brist mellom første og andre avsnitt. Det foreslås derfor å endre andre avsnitt.

Forføyninger § 8
Forslagstiller:

Vedtektsutvalget

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Det foreslås å endre forføyninger til sanksjoner, som er et mer vanlig ord. I dagens organisasjonsliv ser det
ut til at forføyninger er et begrep som brukes relativt sjelden. En forføyning er en bestemmelse,
forholdsregel, ordning, men i dag brukes midlertidig forføyning i all hovedsak i tilknytning til rettsprosesser.
Endringen gjelder, hvis den blir vedtatt, gjennomgående i § 8, og andre steder i vedtektene der ordet
forføyning er benyttet.
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Rutine for forføyningssaker § 8.1
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås et tillegg som henviser til Rutine for forføyningssaker på www.mentalhelse.no. Dette for å unngå
for detaljerte vedtekter.

Forutsetning for behandling av forføyninger § 8.2
Forslagstiller:

Mental Helse Drammen, Lier og Modum

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet.

Følgende tillegg foreslås:
Forutsetning for behandling av sanksjoner:
- Saken må være forsøkt løst på det det nivået den hører hjemme: lokal- eller fylkeslag.
- Dersom partene ikke blir enige, kan man be om en uhildet megler. Referat med signaturer fra de
forhandlede parter må foreligge ved henvendelse til sentralstyret.
Begrunnelse: konflikter er normalt, og kan drive laget fremover om de raskt forsøkes løst å laveste nivå.
Viktig å skille på sak og person.

Tillegg til § 8.2
Forslagstiller:

Mental Helse Trøndelag

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Trøndelag foreslår følgende tillegg: Sanksjonene skal stå i forhold til alvorlighetsgraden i overtredelsen.

Tillegg, nytt avsnitt § 8.2
Forslagstiller:

Mental Helse Drammen, Lier og Modum

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Følgende tillegg foreslås: De det ønskes å fatte vedtak om sanksjoner mot, skal foreligges de forhold
vedkommende anklages for, og beslutningen kan bare bygge på forhold som vedkommende er gitt
anledning til å imøtegå.
Ingen begrunnelse gitt
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Endre navn på desisjonskomiteen til kontrollutvalg § 8.2
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås å endre navn til Kontrollutvalg. Dette for å tydeliggjøre at det er et organ som skal kontrollere i
ettertid, og at utvalget ikke har en politisk funksjon.

Stryke § 8.4
Forslagstiller:

Mental Helse Drammen, Lier og Modum

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Det foreslås å stryke hele paragrafen. Begrunnelse: Står i konflikt med § 8.2.

Tydeliggjøring av sentralstyrets mulighetsrom § 8.4
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Forslaget er et forsøk på å tydeliggjøre at dette gjelder dersom sentralstyret selv tar initiativ til sanksjon
overfor et medlem, hvilken type sanksjon som kan være aktuell, samt at sanksjonene har byttet plass så de
gjengis i stigende rekkefølge etter alvorlighetsgrad.

Endring i kontrollutvalgets funksjon Ny § 8.5 (flyttet fra 8.2)
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås å endre kontrollutvalgets funksjon i ankesaker. Kontrollutvalget skal vurdere
om saksbehandlingsregler er fulgt, og / eller om det er kommet frem nye sentrale elementer i
saken. Dersom kontrollutvalget finner at det er grunnlag for det, sendes saken tilbake til sentralstyret for
ny behandling. Kontrollutvalget tar dermed ikke stilling til selve sanksjonen. Dette er i tråd med
prinsippene om at kontrollutvalget er et organ som kontrollerer virksomheten i ettertid.

Ankemulighet sanksjonssaker § 8.5 (flyttet fra 8.2)
Forslagstiller:
13/20 - Vedtekter

Mental Helse Drammen, Lier og Modum
7

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Det foreslås følgende alternative ordlyd: Alle parter kan innen fristen på 1 måned bringe saken inn for
kontrollutvalget, der saken behandles på nytt. Kontrollutvalget kan vurdere alle sider av saken.
Begrunnelse: Man skal ha rett til å få prøvd en sak på nytt.

Deltagelse på landsmøter § 9.3
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås et tillegg for å tydeliggjøre at leder for kontrollutvalget og leder for valgkomiteen (eller de
utvalgene utpeker) har talerett under behandling av henholdsvis kontrollutvalgets rapport og under
valgkomiteens innstilling.

Frister §§ 9.4, 9.5 og 9.6
Forslagstiller:

Mental Helse Drammen, Lier og Modum

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Det foreslås å endre alle frister knyttet til Landsmøtet til 6 uker. Begrunnelse: fristene er for lange.

Stemmegiving på landsmøtet § 9.7 (flyttet fra 9.8)
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Sentralstyret ønsker ikke at saker skal avgjøres ved loddtrekning. Det foreslås at man ved stemmelikhet
åpner for en ny debatt før en andre votering. Ved fortsatt stemmelikhet har landsleder dobbeltstemme.

Avgjørelse ved loddtrekning ved stemmelikhet § 9.7 (flyttet fra 9.8)
Forslagstiller:

Mental Helse Sykkylven

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Sykkylven støtter at det åpnes for ny debatt ved stemmelikhet, men ønsker at det ved fortsatt
stemmelikhet etter 2. gangs votering avgjøres ved loddtrekning. Begrunnelse: I følge § 3.1 så teller alle
medlemskap som en stemme og er likeverdige. Leder (lokalt/fylket/sentralt) har dobbeltstemme i styret og
har mulighet til å bruke dobbeltstemmen sin i saker som skal innstilles til årsmøte/landsmøte, da bør leder
ikke ha mulighet til dobbeltstemme en gang til i samme sak.
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Stemmegiving på landsmøtet § 9.7 (flyttet fra 9.8)
Forslagstiller:

Mental Helse Drammen, Lier og Modum

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Drammen, Lier og Modum støtter sentralstyrets innstilling om at leder har dobbeltstemme, men støtter
ikke forslaget om at det åpnes for en ny debatt.

Stemmegiving på landsmøtet / årsmøter §§ 9.8 (gammel 9.9), 20.4 og 27.4
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Sentralstyret ønsker å presisere at det er nok at en delegat ber om skriftlig avstemming.

Konstituering av landsmøte § 10.1
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Sentralstyret foreslår å endre dirigenter til møteledere, som er et mer vanlig ord. Videre foreslås det å dele
opp i kulepunkter for å gjøre konstitueringen mer oversiktlig.

Saker som skal behandles på landsmøtet § 10.2
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det presiseres at regnskapene skal være revidert. Endrer til kontrollutvalget som konsekvens av at det
foreslås å endre navnet fra desisjonskomite til kontrollutvalg.

Ansvarsfrihet § 10.3
Forslagstiller:

Mental Helse Drammen, Lier og Modum

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet.

Det foreslås å slette paragrafen, ingen begrunnelse gitt.

13/20 - Vedtekter

9

Fastsettelse av retningslinjer § 10.8 (gammel 10.11)
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Paragrafen foreslås flyttet så ikke den havner midt i valget, samt at det er foreslått en presisering av at
alle retningslinjene skal vedtas av landsmøtet.

Valg av sentralstyre § 10.11 (gammel 10.10)
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås at sentralstyret selv konstituerer studieleder.

Valg av sentralstyre § 10.11 (gammel 10.10)
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås et nytt avsnitt som stadfester at ansatte har to representanter i sentralstyret i henhold til
vedtak gjort i sentralstyret sak 22/18.

Valg av sentralstyre § 10.11 (gammel 10.10)
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås en presisering av at Landsleder, 1. og 2. nestleder i funksjonstiden ikke kan inneha styreverv i
underliggende ledd i organisasjonen.

Valg av sentralstyre § 10.11 (gammel 10.10)
Forslagstiller:

Mental Helse Drammen, Lier og Modum

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Alternativt forslag: De to siste leddene i paragrafen strykes og erstattes med: Sentralstyremedlemmene
kan i funksjonstiden ikke inneha andre styreverv i organisasjonen.
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Valg av sentralstyre § 10.11 (gammel 10.10)
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås et tillegg om at fylkesledere kan fungere som fylkesledere frem til førstkommende årsmøte i
fylkeslaget, dersom de blir valgt inn i sentralstyret.

Valg av kontrollutvalg § 10.12
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Kontrollutvalg er et mer vanlig og beskrivende ord for utvalgets funksjon. Det foreslås også å endre fra fem
ordinære medlemmer, til tre medlemmer og to varamedlemmer.

Valg av valgkomité §§ 10.13 (gammel 10.14),19.10 og 26.9 (gammel 26.8)
Forslagstiller:

Mental Helse Nordland

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Det foreslås at det er sentralstyret / fylkesstyret / lokallagstyret som innstiller kandidater til valgkomité og
ikke valgkomitéen selv.

Valg av valgkomité §§ 10.13 (gammel 10.14), 19.10 og 26.9 (gammel 26.8)
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Følgende tillegg foreslås: Valgkomiteen kan ikke inneha verv i organer de skal innstille kandidater til, med
unntak av valgkomité.
Dette for å sikre habilitet i valgkomiteens saksbehandling.

Ledermøtet § 11.2
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet
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Det foreslås å presisere at på ledermøtet kan fylkesleder og en av nestlederen møte, der fylkeslag har valgt
to nestledere.

Ledermøtets funksjon § 11.3
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås å stryke forhandlinger for å tydeliggjøre at ledermøtet er et rådgivende organ.

Referat fra ledermøtet § 11.3
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Følgende tillegg foreslås: Det skal føres referat fra ledermøtet der alle anbefalinger til sentralstyret føres
inn. Referatet godkjennes av to valgte referatunderskrivere.
Dette er ikke regulert i vedtektene i dag. I hht § 12.2 utøves ledermøtets virke bla gjennom anbefalinger til
sentralstyret. Det bør presiseres at det skal skrives referat hvor anbefalingene fremkommer.
Ledermøtets virke § 12.2
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås følgende endring i teksten: Ledermøtet utøver sitt virke gjennom anbefalinger til sentralstyret
vedrørende organisasjonens politikk og drift.
Dette for å for å tilpasse innholdet til dagens praksis.

Innstilling på samfunnspolitisk program og strategi § 12.2
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Dette er et tillegg som ikke er ivaretatt i dagens vedtekter under ledermøtets oppgaver, men som er en
vedtektsfestet oppgave for ledermøtet i hht § 10.4.

13/20 - Vedtekter

12

Sentralstyret § 13.1
Forslagstiller:

Drammen, Lier og Modum

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Det foreslås et tillegg til vedtekten. Ingen begrunnelse gitt.

AUs mandat § 13.2
Forslagstiller:

Drammen, Lier og Modum

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Det foreslås å stryke siste avsnitt hvor det fremkommer at AUs mandat vedtas av sentralstyret i
begynnelsen av landsmøteperioden. Ingen begrunnelse gitt.

Godkjenning av sentralstyrets protokoll § 13.3
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Sentralstyret foreslår å endre avsnittet i henhold til dagens praksis, som er at sentralstyret godkjenner
protokollenene elektronisk gjennom saksbehandlingssystemet Styreplan.

Sentralstyrets mulighet til å slette inaktive lag i Brønnøysund § 13.8 – NY!
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Sentralstyret foreslår en ny vedtekt for å gi organisasjonen mulighet til å ha korrekte oppføringer
i Brønnøysundregistrene.

Sentralstyrets mulighet til å kreve bokettersyn i fylkeslag § 17.3
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås å stryke paragrafen da dette ivaretas av § 5.6
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Gjennomføring av årsmøtet for fylkeslagets regning § 18.7
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås et tillegg i vedtektene for å understreke at dersom sentralstyret gjennomfører årsmøtet i
fylkeslag (dersom fylkeslaget ikke har gjort det selv innen to måneder etter fristen), skjer dette for
fylkeslagets egen regning. (Det er tilsvarende krav som er oppstilt for lokallag i § 25.6)

Interimsstyre der et fylkeslag er satt under administrasjon § 18.7
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås et tillegg for å åpne for mulighet til å etablere et interimsstyre ved behov.

Valg av fylkesstyre § 19.7
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås å presisere at det er mulig å velge to nestledere i fylkesstyret dersom det er ønskelig. Videre
foreslås en endring i rekkefølgen på setningene i et forsøk på å forbedre språket. Det tydeliggjøres at styret
konstituerer studieleder (samme som § 10.10).

Valg av landsmøtedelegater § 19.9
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås å endre teksten slik at den blir universell med henvisning til paragraf istedenfor å liste opp
antall år og delegater.

Valgkomite § 19.10
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet
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Det foreslås å slette siste ledd som omhandler retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Retningslinjer for
valgkomiteens arbeid er foreslått å gjelde kun for sentralleddet.

Observatørers rolle på årsmøte § 20.2
Forslagstiller:

Mental Helse Trøndelag

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Det foreslås å stryke setningen: Øvrige medlemmer har da tale- og forslagsrett.
Begrunnelsen er at forslag skal sendes inn på forhånd som sak.

Stemmegiving på årsmøter §20.3
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås et tillegg til paragrafen. Sentralstyret ønsker ikke at saker skal avgjøres ved loddtrekning. Det
foreslås at man ved stemmelikhet åpner for en ny debatt før en andre votering. Ved fortsatt stemmelikhet
har fylkesleder dobbeltstemme.

Avgjørelse ved loddtrekning ved stemmelikhet § 20.3
Forslagstiller:

Mental Helse Sykkylven

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Sykkylven støtter at det åpnes for ny debatt ved stemmelikhet, men ønsker at det ved fortsatt
stemmelikhet etter 2. gangs votering avgjøres ved loddtrekning. Begrunnelse: I følge § 3.1 så teller alle
medlemskap som en stemme og er likeverdige. Leder (lokalt/fylket/sentralt) har dobbeltstemme i styret og
har mulighet til å bruke dobbeltstemmen sin i saker som skal innstilles til årsmøte/landsmøte, da bør leder
ikke ha mulighet til dobbeltstemme en gang til i samme sak.

Årsmøtet § 20.5
Forslagstiller:

Mental Helse Bamble

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Mental Helse Bamble foreslår at fylkesstyret ikke har stemmerett på årsmøtet. Hvis denne formuleringen
vedtas strykes andre ledd i paragrafen som en konsekvens.
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Årsrapportering fylkeslag § 20.5 siste ledd
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Årsrapportering sendes Mental Helse sentralt. Rapporteringen danner grunnlag for utbetaling av diverse
tilskudd og sentralleddets videre rapportering til bevilgende myndigheter. Det er derfor mer korrekt at
rapporteringen sendes Mental Helse sentralt, enn til sentralstyret til orientering.

Årsrapportering lokallag § 24.2
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det er Mental Helse sentralt som administrerer utbetaling til fylkeslagene med nøkkel for fordeling til
lokallagene. Derfor er det naturlig at det er sentralleddet som mottar rapporteringen.

Krav om ekstraordinært årsmøte i lokallag § 25.5
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Vedtekten foreslås endret til samme krav som oppstilles for fylkeslagene i § 18.5 (1/4 av lokallagene).

Utsettelse av årsmøtet i lokallag § 25.6
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås at lokallag må søke fylkeslaget om utsettelse av årsmøtet innen utgangen av februar
(tidsfristen for ordinært årsmøte).

Utsettelse av årsmøtet i lokallag § 25.6
Forslagstiller:

Vedtektsutvalget

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet
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Det foreslås et tillegg som gir samme prinsipp som i § 18.6. Man ønsker likevel ikke å byråkratisere
unødvendig, derfor foreslås det at lokallag kan be fylkeslag om utsettelse av årsmøtet, mens fylkeslag må
søke sentralstyret om utsettelse.

Interimsstyre der et lokallag er satt under administrasjon § 25.7
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Det foreslås et tillegg for å åpne for mulighet til å etablere et interimsstyre ved behov.

Valg av lokallagsstyre § 26.7
Forslagstiller:

Mental Helse Trøndelag

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Mental Helse Trøndelag foreslår at det skal velges nestleder også i lokallag, samt å endre minimum antall
styremedlemmer i et lokallag fra ett til to.

Stemmegiving på årsmøter § 27.3 (gammel 27.5)
Forslagstiller:

Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas av landsmøtet

Sentralstyret ønsker ikke at saker skal avgjøres ved loddtrekning. Det foreslås at man ved stemmelikhet
åpner for en ny debatt før en andre votering. Ved fortsatt stemmelikhet har lokallagsleder dobbeltstemme.

Avgjørelse ved loddtrekning ved stemmelikhet § 27.3 (gammel 27.5)
Forslagstiller:

Mental Helse Sykkylven

Sentralstyrets innstilling:

Vedtas ikke av landsmøtet

Sykkylven støtter at det åpnes for ny debatt ved stemmelikhet, men ønsker at det ved fortsatt
stemmelikhet etter 2. gangs votering avgjøres ved loddtrekning. Begrunnelse: I følge § 3.1 så teller alle
medlemskap som en stemme og er likeverdige. Leder (lokalt/fylket/sentralt) har dobbeltstemme i styret og
har mulighet til å bruke dobbeltstemmen sin i saker som skal innstilles til årsmøte/landsmøte, da bør leder
ikke ha mulighet til dobbeltstemme en gang til i samme sak.
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Mental Helse Ungdom er en selvstendig
organisasjon.
Forholdet til Mental Helse Ungdom er
regulert i en samarbeidsavtale, samt
organisasjonens vedtekter.

Forholdet til Mental Helse Ungdom er
formalisert i en prinsippavtale og en
samarbeidsavtale, samt organisasjonens
vedtekter.
1.2

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og
livssynsnøytral.

Sentralstyrets innstilling

Mental Helse Ungdom er Mental Helses
ungdomsorganisasjon.

Organisasjonen skal sikre at personer med
psykiske helseproblemer og/eller pårørende
har flertall i alle styrende organer sentralt, og
i fylkes- og lokallag.

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og
nøytral med hensyn til livssyn.

Organisasjonens internasjonale navn er:
Mental Health Norway.

1.1
Organisasjonens juridiske navn er:
Mental Helse
Mental Helse .......(fylkets navn)
Mental Helse .......(kommunens/
kommunenes eventuelt bydelers navn eller
geografisk område).

§ 1 Organisasjonens navn og formål

Opprinnelige vedtekter 2018-2020

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022
Andre innkomne forslag
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Organisasjonens generalsekretær med
tilhørende stab betjener de ulike
organisasjonsleddene. Sentralstyret har
arbeidsgiveransvaret for staben, og skal
ivareta den daglige driften.

2.1
Mental Helse skal ha fylkeslag som dekker
alle fylker, og medvirke til å ha lokallag som
dekker alle landets kommuner.

§ 2 Virksomhet

og formidling av brukererfaringer.

politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning

Mental Helses formål oppnås gjennom

mestring.

et meningsfylt liv og oppleve egenverd og

Mental Helse arbeider for at alle kan leve

interesserte.

helseproblemer, pårørende og andre

alle mennesker med psykiske

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for
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Sentralstyret har arbeidsgiveransvaret for
generalsekretær og skal føre tilsyn med
daglig ledelse. Generalsekretær har
arbeidsgiveransvaret for øvrige ansatte.
Sentralstyret har det overordnede ansvaret
for Mental Helses virksomhet i Oslo og Skien,
mens generalsekretær har ansvar for den
daglige driften.

Mental Helses formål oppnås gjennom
politisk påvirkningsarbeid,
folkehelseopplysning, formidling av
brukererfaringer og ved å skape møteplasser
for våre medlemmer og andre interesserte.
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Der lokallag ikke finnes, står medlemmet fritt
til å velge lokallagstilslutning.

Det er anledning til å flytte medlemskapet til
et annet lokallag med tilhørende fylkeslag.

Medlemmer i Mental Helse er normalt
tilsluttet lokallaget i sin bostedskommune og
tilhørende fylkeslag.

Det kan også tegnes støttemedlemskap, men
dette gir ingen organisatoriske rettigheter.

Ungdom under 30 år har ikke mulighet til å
tegne husstandsmedlemskap.

Alle medlemskap teller som en stemme og er
likeverdige.

3.1
I organisasjonen kan det tegnes følgende
medlemskap:
• hovedmedlem
• husstandsmedlem
• tilleggsmedlem Mental Helse Ungdom

§ 3 Medlemskap

Mental Helses samfunnspolitiske program og
strategidokument danner grunnlaget for
organisasjonens virksomhet i
landsmøteperioden.
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Stryke:
Ungdom under 30 år har ikke mulighet til å
tegne husstandsmedlemskap.

Stryke:
Tilleggsmedlem Mental Helse Ungdom

MH Drammen, Lier, Modum.
Foreslår å stryke nest siste avsnitt.

MH Trøndelag:
Stryke: husstandsmedlem
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4.1
Medlemslister er konfidensielle. Informasjon
fra disse skal kun håndteres internt i styrene.
Det er ikke anledning til å utlevere
informasjon fra våre medlemslister til noen
utenfor Mental Helse. Unntak fra dette må
behandles av sentralstyret.
Valgkomiteen har tilgang til medlemslistene i
sitt lag.

§ 4 Medlemslister

Der medlemmer ikke er tilsluttet lokallag, vil
medlemmet stå tilsluttet fylkeslaget der de
bor.
3.2
Gyldig medlemskap, som gir fulle
organisatoriske rettigheter, oppnås ved
innbetaling av kontingent for inneværende
kalenderår.
3.3
Utmelding skjer ved henvendelse til Mental
Helse sentralt.

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022
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5.1
Organisasjonens virksomhet finansieres
gjennom medlemskontingent, offentlige
tilskudd og gjennom midler fra andre
interesserte, dersom dette ikke endrer
organisasjonens uavhengighet eller er i strid
med organisasjonens overordnede formål,
verdier og etiske retningslinjer.
5.2
Midler som tilfaller organisasjonen enten
gjennom offentlige tilskudd, kontingentandel,
innsamlede midler, lotteri eller annet, er
Mental Helses eie, og kan ikke gis bort eller
doneres til andre formål.
5.3
Medlemskontingenten fastsettes av
landsmøtet, og fordeles med 30% til
organisasjonen sentralt, 30% til fylkeslag og
40% til lokallag.
5.4
Medlemskontingenten innkreves av
organisasjonen sentralt. Dersom lag har
utestående fakturaer, kan disse motregnes
kontingenten.
5.5
Avregning og oppgjør av den innbetalte
kontingent mellom sentralleddet, fylkeslag og
lokallag skal skje i løpet av første halvår etter
at utfylt og signert årsrapport med tilhørende

§ 5 Finansiering – medlemskontingent
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Avregning og oppgjør av den innbetalte
kontingenten mellom sentralleddet, fylkeslag
og lokallag, skal skje i løpet av første halvår
etter at utfylt og signert årsrapport med

Medlemskontingenten fastsettes av
landsmøtet, og fordeles med 45 % til
fylkeslag og 55 % til lokallag.

Organisasjonens virksomhet finansieres
gjennom medlemskontingent, offentlige
tilskudd og gjennom midler fra andre
interesserte. Ingen finansiering må være i
strid med organisasjonens overordnede
formål, verdier og etiske retningslinjer, eller
endre organisasjonens uavhengighet.
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Bestemmelsen gjelder ikke tidsavgrensede
prosjekter med varighet inntil tre år.

Tillitsvalgte kan ikke ha fast
ansettelsesforhold på noe nivå i organisasjonen.

6.1
Arbeidsgiveransvaret skal følge det
organisasjonsledd som har
ansettelsesmyndighet.
6.2
Ansatte kan ikke ha tillitsverv i det samme
styre som har arbeidsgiveransvaret for
vedkommende.

§ 6 Ansettelser

Tillitsvalgte kan ikke ha et ansettelsesforhold i
det stryet de er tilknyttet.

Årsmelding og årsregnskap må være
underskrevet av hele styret.

Årsberetning og årsregnskap må være
underskrevet av hele styret.

5.6
Sentralstyret kan til enhver tid kreve
bokettersyn i fylkes- og lokallag.

tilhørende årsmelding, revidert regnskap og
årsmøteprotokoll er mottatt.

årsberetning, årsregnskap med revisjonsberetning og årsmøteprotokoll er
mottatt.
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Mental Helse Drammen, Lier, Modum
Ansatte kan ikke ha tillitsverv i
organisasjonen.
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8.2
Saker om forføyning behandles av
Sentralstyret med virkning fra vedtak er
fattet.

8.1
Forføyninger kan iverksettes overfor
medlemmer som setter seg ut over
organisasjonens vedtekter, vedtak, etiske
retningslinjer, eller opptrer på en måte som
er egnet til å skade Mental Helses
målsettinger og virksomheter innad og utad.

§ 8 Forføyninger

7.1
Habilitetsspørsmål skal avgjøres i tråd med
organisasjonens retningslinjer for vurdering
av habilitet.

§ 7 Habilitet i saksbehandlinger for
medlemmer av Mental Helse
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Til enhver tid gjeldende rutine for behandling
av forføyningssaker er tilgjengelig på
www.mentalhelse.no

Forutsetning for behandling av sanksjoner:
- Saken må være forsøkt løst på det det
nivået den hører hjemme: lokal- eller
fylkeslag.

Mental Helse Drammen, Lier, Modum
Sanksjoner behandles av sentralstyret med
virkning fra vedtak er fattet

Sanksjoner

Vedtektsutvalget:

7
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Alle parter kan innen en frist på 1 måned
påklage vedtaket til desisjonskomiteen.
Det kreves 2/3 flertall for å oppheve vedtak
om forføyning.
8.3
I saker om forføyning har alle parter rett til å
uttale seg før vedtak fattes.

Fylkesstyret kan midlertidig suspendere et
medlem inntil saken er ferdigbehandlet av
sentralstyret. Behandlingstiden er satt til 3
måneder.
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Avsnittet flyttes til egen paragraf 8.5
Alle parter kan innen en frist på 1 måned
påklage vedtaket til kontrollutvalget.

Dersom partene ikke blir enige, kan
man be om en uhildet megler.
Referat med signaturer fra de
forhandlede parter må foreligge ved
henvendelse til sentralstyret.

Mental Helse Drammen, Lier, Modum
Tillegg: De det ønskes å fatte vedtak om
sanksjoner mot, skal foreligges de forhold
vedkommende anklages for, og beslutningen
kan bare bygge på forhold som
vedkommende er gitt anledning til å
imøtegå.

Mental Helse Trøndelag
Sanksjonen skal stå i forhold til
alvorlighetsgraden i overtredelsen.

-
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9.1
Landsmøtet er organisasjonens høyeste
myndighet.
Landsmøtet avholdes hvert annet år.
Landsmøtet skal avholdes innen utgangen av
november måned.

§ 9 Landsmøtet

Flyttet fra 8.2
Alle parter kan innen en frist på 1 måned
påklage vedtaket til desisjonskomiteen. Det
kreves 2/3 flertall for å oppheve vedtak om
forføyning.

8.4
Sentralstyret kan i ekstraordinære
situasjoner med minst 2/3 flertall og med
øyeblikkelig virkning ekskludere, utelukke
eller suspendere medlemmer.
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8.5
Alle parter kan innen en frist på 1 måned
bringe saken inn for kontrollutvalget.
Utvalget skal ta stilling til om det er begått
saksbehandlingsfeil, eller om det er kommet
frem nye sentrale elementer i saken. Saken
sendes da tilbake til sentralstyret med
begrunnelse for ny behandling.

Sentralstyret kan på eget initiativ, i
ekstraordinære situasjoner med minst 2/3
flertall og med øyeblikkelig virkning, utelukke,
suspendere eller ekskludere medlemmer.

Kontrollutvalget kan vurdere alle sider av
saken.

Mental Helse Drammen, Lier, Modum
Alle parter kan innen fristen på 1 måned
bringe saken inn for kontrollutvalget, der
saken behandles på nytt.

Mental Helse Drammen, Lier, Modum
Hele paragrafen foreslås slettet.
Begrunnelse: Konflikt med 8.2
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Med tale- og forslagsrett:
- varamedlemmer til sentralstyret.
- leder av Mental Helse Ungdom og
representanten fra Mental Helse
Ungdom som møter i sentralstyret.
- generalsekretæren har tale- og
forslagsrett, og kan delegere talerett
videre til saksbehandler.

Med tale, forslags- og stemmerett:
- fylkeslagenes leder i tillegg til de
valgte delegatene nevnt i første ledd.
- sentralstyrets medlemmer.

Til landsmøtet kan følgende møte:

9.2
Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når
ledermøtet finner det nødvendig, eller når
minst sju fylkeslag skriftlig krever det.
Samtidig skal det opplyses hvilken sak som
ønskes behandlet.
9.3
I tillegg til fylkesleder skal hvert fylke, uansett
medlemstall, ha tre årsmøtevalgte delegater.
For å kunne møte og delta i landsmøtets
forhandlinger må alle delegatene ha gyldig
medlemskap.

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022

Med talerett:

I tillegg til fylkesleder skal hvert fylke, uansett
medlemstall, ha fem årsmøtevalgte
delegater, med inntil seks varadelegater i
nummerert rekkefølge.

når ledermøtet finner det nødvendig, eller
når minst fem fylkeslag skriftlig krever det.
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For at fylkeslagets representanter skal oppnå
fulle rettigheter på landsmøtet må denne
innbetalingen ha funnet sted minst ti uker før
ordinært landsmøte, og én uke ved
ekstraordinært landsmøte.

9.5
Melding om ordinært landsmøte med
tidsfrister skal skje skriftlig til fylkeslagene
innen seksten/16 uker før møtet.
Innkalling med sakspapirer til landsmøtet
skal skje skriftlig til alle fylkeslag med fire
ukers varsel for ordinært landsmøte, og to
ukers varsel for ekstraordinært landsmøte.
9.6
Alle utgifter til fylkeslagenes representasjon
på ordinært og ekstraordinært landsmøte
dekkes av fylkeslagene etter en reisefordeling
fastsatt av sentralstyret.

Uten tale-, forslags- eller stemmerett:
- observatører
9.4
Alle saker som ønskes behandlet av det
ordinære landsmøtet må være innsendt til
sentralstyret senest tolv uker før møtet tar til.

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022

-

Leder av kontrollutvalget og leder av
valgkomiteen, eller de(n) utvalgene
utpeker, har talerett under
behandling av sin sak
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Mental Helse Drammen, Lier, Modum
For at fylkeslagets representanter skal oppnå
fulle rettigheter på landsmøtet må denne
innbetalingen ha funnet sted minst seks uker
før ordinært landsmøte, og én uke ved
ekstraordinært landsmøte.

Mental Helse Drammen, Lier, Modum
Alle saker som ønskes behandlet av det
ordinære landsmøtet må være innsendt til
sentralstyret senest seks uker før møtet tar
til.
Mental Helse Drammen, Lier, Modum
Melding om ordinært landsmøte med
tidsfrister skal skje skriftlig til fylkeslagene
innen seks uker før møtet.
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9.8
Ved stemmelikhet avgjøres saker ved
loddtrekning.
9.9
Alle valg foregår skriftlig dersom det
foreligger flere forslag på kandidater til det
enkelte verv, eller hvis en av representantene
ber om det.

Sentralstyret har ikke stemmerett i spørsmål
om ansvarsfrihet.

9.7
Med de unntak som følger av de fastsatte
vedtekter treffes alle beslutninger med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

I tillegg må signert årsrapport med tilhørende
årsberetning, revidert og godkjent regnskap,
revisjonsberetning og årsmøteprotokoll fra
fylkeslaget være innsendt.
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9.8

Flyttet til 9.7

Ved stemmelikhet skal saken åpnes for ny
debatt og en andre avstemning. Dersom det
fortsatt er stemmelikhet på andre votering,
har landsleder dobbeltstemme.

I tillegg må signert årsrapport med tilhørende
årsmelding, revidert og godkjent regnskap,
revisjonsberetning og årsmøteprotokoll fra
fylkeslaget være innsendt.

Mental Helse Drammen, Lier, Modum
Ved stemmelikhet har landsleder
dobbeltstemme.

Mental Helse Sykkylven
Ved stemmelikhet skal saken åpnes for ny
debatt og en andre avstemning. Dersom det
fortsatt er stemmelikhet på andre votering,
avgjøres saken ved loddtrekning.
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Årsmeldinger, reviderte regnskap og
kontrollutvalgets rapport skal legges frem for
landsmøtet til orientering.

10.2
Årsberetninger, regnskap og
desisjonskomiteens rapport skal legges frem
for landsmøtet til orientering.
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10.3
Spørsmål om ansvarsfrihet for sentralstyret.

Konstituering av landsmøtet:
- godkjenning av
landsmøterepresentantene.
- godkjenning av innkalling og
dagsorden.
- valg av to møteledere og to sekretærer for landsmøtet.
- fastsettelse av forretningsorden.
- valg av to protokollunderskrivere.
- valg av tellekorps.

Avstemninger i øvrige saker gjennomføres
ved åpen stemmegivning, med mindre minst
en av representantene ber om skriftlig
avstemning.
9.9
Det føres protokoll over landsmøtets
forhandlinger. Alle forslag, vedtak og valg
føres inn i protokollen som skal godkjennes
av de valgte protokollunderskriverne.

10.1
Konstituering av landsmøtet:
- godkjenning av
landsmøterepresentantene.
- godkjenning av innkalling og
dagsorden
- valg av to dirigenter og to sekretærer
for landsmøtet.
- fastsettelse av forretningsorden, valg
av to protokollunderskrivere
og til tellekorps.

§ 10 Saker som skal behandles på
ordinært landsmøte

Avstemninger i øvrige saker foregår ved åpen
stemmegivning dersom ikke landsmøtet
krever skriftlig avstemning i den enkelte
saken.
9.10
Det skal føres protokoll over landsmøtets
forhandlinger, der alle vedtak og valg føres
inn. Protokollen godkjennes av to valgte
protokollunderskrivere.
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Mental Helse Drammen, Lier, Modum
Paragrafen slettes
13
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Forslag til vedtektsendringer må framsettes
skriftlig, med begrunnelse, og være tilsendt
sentralstyret senest tolv uker før landsmøtet
avholdes. Sentralstyret avgir innstilling til
forslaget.
10.8 Flyttet fra 10.11
Fastsette retningslinjer for
desisjonskomiteens arbeid.

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

10.4
Fastsettelse av Samfunnspolitisk program og
Strategidokument for kommende
landsmøteperiode, etter innstilling fra
ledermøtet.
10.5
Fastsettelse av medlemskontingent for de
neste to kalenderårene for de forskjellige
medlemsgrupper etter § 3, skjer etter innstilling fra sentralstyret.
10.6
Fastsettelse av honorar/godtgjørelse for
sentrale tillitsvalgte, komiteer og utvalg.
10.7
Eventuelle forslag om endringer av
organisasjonens vedtekter.
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10.8
Fastsette etiske retningslinjer, retningslinjer
for vurdering av inhabilitet, retningslinjer for
kontrollutvalgets – og valgkomitéens arbeid.
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Sentralstyremedlemmer kan i funksjonstiden
ikke inneha lederverv på fylkesnivå i
organisasjonen.

Landsleder, 1. og 2. nestleder kan i
funksjonstiden ikke inneha andre verv i
organisasjonen.

I tillegg gis en plass til en representant fra
Mental Helse Ungdom med personlig vara,
med tale og forslagsrett. Disse velges av
Mental Helse Ungdom.

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

10.8
Saker som fremmes i samsvar med § 9.4.
10.9
Fastsettelse av rådgivende budsjett for de
neste to kalenderår.
10.10
Valg av sentralstyret på syv medlemmer,
bestående av landsleder, 1. og 2. nestleder,
fire styremedlemmer, hvorav en av disse skal
være studieleder/ ansvarlig, samt fire
varamedlemmer i nummerert rekkefølge
etter innstilling av valgkomiteen.
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Landsleder, 1. og 2. nestleder kan i
funksjonstiden ikke inneha styreverv i
underliggende ledd i organisasjonen.

Ansatte har to representanter i sentralstyret.
Disse velges av de ansatte for
landsmøteperioden.

10.11
Valg av sentralstyret på syv medlemmer,
bestående av landsleder, 1. og 2. nestleder,
fire styremedlemmer, samt fire
varamedlemmer i nummerert rekkefølge
etter innstilling fra valgkomitéen. Studieleder
konstitueres av sentralstyret blant
styremedlemmene.

10.10

10.9
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Mental Helse Drammen, Lier, Modum
De to siste leddene i paragrafen strykes og
erstattes med: Sentralstyremedlemmene kan
i funksjonstiden ikke inneha andre styreverv i
organisasjonen.
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10.14

Kontrollutvalget kan i funksjonstiden ikke
inneha andre verv i organisasjonen.
10.13 (tidligere 10.14)
Valg av valgkomité med leder, fire
medlemmer og tre varamedlemmer i
nummerert rekkefølge etter innstilling fra
valgkomitéen.

Desisjonskomiteen kan i funksjonstiden ikke
inneha andre verv i organisasjonen.
10.13
Valgkomiteens innstilling i §10.10 og 10.12
sendes ut sammen med de øvrige
sakspapirene til landsmøtet.

Valgkomitéen utfører sitt verv i henhold til
vedtatte retningslinjer.
10.14 (tidligere 10.13)

Valgkomiteen kan ikke inneha verv i organer
de skal innstille kandidater til, med unntak av
valgkomité.

Kontrollutvalget utfører sitt verv i henhold til
vedtatte retningslinjer.

Valg av kontrollutvalg med leder og to
medlemmer, samt to vararepresentanter i
nummerert rekkefølge etter innstilling fra
valgkomitéen.

Fylkesledere kan fungere som fylkesledere
frem til førstkommende årsmøte i fylkeslaget,
dersom de blir valgt inn i sentralstyret.
Flyttet til 10.8

Desisjonskomiteen utfører sitt verv i henhold
til vedtatte retningslinjer.

10.11
Fastsette retningslinjer for
desisjonskomiteens arbeid.
10.12
Valg av desisjonskomité med leder og fire
medlemmer etter innstilling fra
valgkomiteen.
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Mental Helse Nordland
Valg av valgkomité med leder, fire
medlemmer og tre varamedlemmer i
nummerert rekkefølge etter innstilling fra
sentralstyret.
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Generalsekretæren har tale- og forslagsrett,
og kan delegere talerett videre til
saksbehandler.
11.3
For å kunne møte og delta i ledermøtets
forhandlinger må man ha gyldig
medlemskap.

Sentralstyret, leder av Mental Helse Ungdom
og representanten fra Mental Helse Ungdom,
som møter i sentralstyret, har tale- og
forslagsrett.

Ledermøtets medlemmer har møteplikt.

Valgkomiteen utfører sitt verv i henhold til
vedtatte retningslinjer.
§ 11 Ledermøtet
11.1
Ledermøtet er organisasjonens rådgivende
organ mellom landsmøtene.
11.2
Ledermøtet består av årsmøtevalgte
fylkesledere og sentralstyrets medlemmer.
Det velges to vararepresentanter i
nummerert rekkefølge fra fylkesstyret på
fylkesårsmøte.

Valg av valgkomité med leder, fire
medlemmer og tre varamedlemmer i
rekkefølge etter innstilling fra valgkomiteen.
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11.3
For å kunne møte og delta på ledermøtet må
man ha gyldig medlemskap.

Ledermøtet består av årsmøtevalgt
fylkesleder og en nestleder, samt
sentralstyrets medlemmer.

Valgkomitéens innstilling i §10.10 og 10.12 og
10.13 sendes ut sammen med de øvrige
sakspapirene til landsmøtet.
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13.1
Sentralstyret er øverste myndighet i
organisasjonen mellom landsmøtene og har
ansvaret for driften av organisasjonen, her-

§ 13 Sentralstyret

12.1
Ledermøtet holdes minst to ganger i året.
Ledermøterepresentantene får alle saker
som skal behandles på møtet tilsendt minst
to uker før møtet.
12.2
Ledermøtet utøver sitt virke gjennom
resolusjoner vedrørende virksomhetens
politikk, samt anbefalinger vedrørende
virksomhetens drift.

§ 12 Ledermøtets oppgaver

Signert årsrapport med tilhørende
årsberetning, revidert og godkjent regnskap,
revisjonsberetning og årsmøteprotokoll fra
fylkeslaget må være innsendt.

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022

Ledermøtet innstiller på Samfunnspolitisk
program og Strategi til Landsmøtet jf § 10.4.

Ledermøtet utøver sitt virke gjennom
anbefalinger til sentralstyret vedrørende
organisasjonens politikk og drift.

Ledermøtet holdes minst to ganger i året.
Saker som skal behandles på ledermøtet
sendes ut til representantene minst to uker
før møtet.

Det skal føres referat fra ledermøtet der alle
anbefalinger til sentralstyret føres inn.
Referatet godkjennes av to valgte
referatunderskrivere.

Signert årsrapport med tilhørende
årsmelding…
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Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst
halvparten av styremedlemmene er til stede.
Ved stemmelikhet avgjøres saken med
lederens dobbeltstemme.

Arbeidsutvalgets mandat vedtas av
sentralstyret i starten av landsmøteperioden.
13.3
Sentralstyremøter skal avholdes så ofte
virksomheten og forvaltningen av
organisasjonens midler tilsier det.

Generalsekretær inngår i arbeidsutvalget.

Sentralstyret godkjenner årsberetning og
årsregnskap
13.2
Sentralstyret skal ha et arbeidsutvalg
bestående av landsleder, 1. og 2. nestleder.
Ved behov kan sentralstyret velge å supplere
arbeidsutvalget med andre medlemmer fra
sentralstyret.

under organisasjonens generalsekretær med
stab, og kan delegere myndighet til denne.
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Sentralstyret godkjenner årsmelding og
årsregnskap

Mental Helse Drammen, Lier, Modum
Foreslår å stryke siste avsnitt
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Mental Helse Drammen, Lier, Modum
Generalsekretæren med stab skal lojalt følge
organisasjonens retningslinjer, vedtekter og
politisk program.
Sentralstyret kan delegere myndighet til
generalsekretær med stab.
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Godkjente møteprotokoller fra
sentralstyremøter skal fortløpende gjøres
tilgjengelig.
13.5
Sentralstyret kan blant organisasjonens
medlemmer oppnevne utvalg med spesielle
arbeidsoppgaver. Mandat og instruks
fastsettes av sentralstyret.
13.6
Sentralstyret velger blant organisasjonens
medlemmer representanter til
samarbeidende eksterne organisasjoner og
organer, samt eventuelle legater og fond som
organisasjonen administrerer.
13.7
Sentralstyret har ansvar for å kreve inn
medlemskontingenten og for føring av
organisasjonens regnskaper i henhold til god
regnskapsskikk.

Protokollen skal godkjennes på neste møte.
13.4
Sentralstyret er ansvarlig overfor landsmøtet.

Det skal føres protokoll over forhandlingene i
sentralstyret og i arbeidsutvalget.

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

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022

Protokollen godkjennes elektronisk.
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15.1
Oppløsningsvedtak må skje med 2/3 flertall
på to påfølgende landsmøter hvor det ene er
ordinært.
15.2
Opphører organisasjonen, skal midlene
anvendes til beste for psykisk helse, etter
beslutning av det siste landsmøtet som gjør
endelig vedtak om oppløsning.

§ 15 Oppløsning

14.1
Sentralstyret velger registrert eller
statsautorisert revisor til revidering av
hovedorganisasjonens regnskaper.

§ 14 Revisjon

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022

13.8 – NY!
Sentralstyret kan vedta at lokallag som har
vært inaktive i mer enn tre år slettes fra
Brønnøysundregistrene. Lagets aktiva
overføres til fylkeslaget til bruk for
reetablering av lokallaget eller annen aktivitet
i området.
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Saker som ønskes behandlet sentralt sendes
til sentralstyret med kopi til involverte parter.

Fylkeslagene er underlagt, og skal arbeide i
samsvar med organisasjonens vedtak,
vedtekter og øvrige styringsdokumenter. De
har også som oppgave å organisere og koordinere organisasjonens arbeidsoppgaver i
fylkene.
16.3
Fylkeslagene er kontaktleddet mellom
lokallagene og sentralstyret.

Angående medlemskap, se § 3.1.
16.2
Fylkeslagene er selvstendige juridiske
enheter, og skal ha sine egne
organisasjonsnumre.

Mental Helse ........(fylkets navn, eventuelt det
som tillates dersom ikke fylkets navn tillates
brukt).

16.1
Fylkeslagets navn er:

§ 16 Fylkeslagenes navn og formål

Fylkeslagenes formål og virksomhet

Kapittel II

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022
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Årsberetning og årsregnskap må være
underskrevet av hele styret.
17.3
Sentralstyret kan til enhver tid kreve
bokettersyn i fylkeslagene.

Det er ikke anledning til å ta opp lån, såfremt
dette ikke er godkjent av et årsmøte med 2/3
flertall.
17.2
Tilbakeføring av kontingentandel til
fylkeslagene skal skje innen utgangen av
første halvår, og etter at signert årsrapport
med tilhørende årsberetning, årsregnskap og
årsmøteprotokoll, samt revisjonsberetning er
sendt fra fylkeslaget til organisasjonen sentralt.

17.1
Fylkeslagets virksomhet finansieres gjennom
kontingentandelen som tilfaller fylkeslaget,
offentlige tilskudd og gjennom midler fra
andre interesserte.
Mottatte midler skal ikke være i strid med
fylkeslagets uavhengighet, organisasjonens
overordnede formål, verdier, økonomiske og
etiske retningslinjer.

§ 17 Finansiering

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022

17.3 strykes, blir ivaretatt av 5.6

.., og etter at signert årsrapport med
tilhørende årsmelding, årsregnskap og
årsmøteprotokoll

Ingen finansiering må være i strid med organisasjonens overordnede formål, verdier og
etiske retningslinjer, eller endre
organisasjonens uavhengighet.
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Regnskap og årsberetning for fylkeslaget,
samt valgkomitéens innstilling, skal gjøres
tilgjengelig for lagets medlemmer minimum
to uker før årsmøtet.
18.4
Saker som ønskes behandlet på ordinært
årsmøte, må være innsendt til styret senest
fire uker før møtet.
Innmeldte saker må være behandlet av styret
før møtet.
18.5
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når
fylkeslagets styre eller sentralstyret finner det

18.1
Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet.
18.2
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år
innen utgangen av april måned.
18.3
Årsmøtet skal, sammen med saksliste og
orientering om tidsfrister, gjøres kjent for
lagets medlemmer senest seks uker før
årsmøtet.

§ 18 Årsmøte

17.4
Tilskudd som fordeles til fylkeslaget via
organisasjonen, kan helt eller delvis holdes
tilbake dersom fylkeslaget ikke rapporterer
tilstrekkelig i henhold til vedtektene.
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Årsmelding og regnskap

17.3
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Særskilte forhold vil si at styret ikke ivaretar
lagets administrative oppgaver, lagets
økonomi eller forholder seg til vedtatte
styringsdokumenter og retningslinjer.

18.7
Sentralstyret har fullmakt til å sette et
fylkesstyre under administrasjon dersom
særskilte forhold krever dette. Det innebærer
å avsette et valgt styre og innkalle til et nytt
årsmøte.

Dersom årsmøtet i et fylkeslag ikke blir holdt
senest innen to måneder etter fristen, kan
sentralstyret gjennomføre årsmøtet.

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
gjøres kjent for lagets medlemmer innen en
uke før møtet finner sted.
18.6
Fylkeslaget kan søke sentralstyret om
utsettelse av årsmøtet.
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Ved behov kan sentralstyret oppnevne et
interimsstyre, som fungerer frem til årsmøte
kan avholdes.

Dersom årsmøtet i et fylkeslag ikke blir holdt
senest innen to måneder etter fristen, kan
sentralstyret gjennomføre årsmøtet for
fylkeslagets regning.
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valg av to protokollunderskrivere
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- valg av tellekorps.
19.2
Årsberetning for årsmøteperioden og
revidert regnskap for forrige kalenderår
behandles og godkjennes.
19.3
Eventuelt fastsettelse av honorar /
godtgjørelse for fylkesstyret behandles.
19.4
Saker som er foreslått etter § 18.4
19.5
Fastsettelse av handlingsplan til neste
årsmøte

-

19.1
Konstituering av årsmøte:
- navnefortegnelse over fremmøtte
medlemmer med gyldig
medlemskap.
- godkjenning av innkalling og
dagsorden
- valg av møteleder og sekretær for
årsmøtet.
- fastsettelse av forretningsorden

§ 19 Saker som skal behandles på
ordinært årsmøte

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022

Årsmelding for årsmøteperioden og revidert
regnskap for forrige kalenderår behandles og
godkjennes.
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Det velges to vararepresentanter i
nummerert rekkefølge fra fylkesstyret på
fylkesårsmøtet.
19.9
Hvert andre år velges det to delegater med
vararepresentanter i nummerert rekkefølge
til landsmøtet.

Styret velges normalt for to år, og det
etterstrebes at omtrent halvparten av styret
velges hvert år.
19.8
Den årsmøtevalgte leder av fylkesstyret er
fylkeslagets representant i ledermøte.

I tillegg stilles en styreplass for representant
fra Mental Helse Ungdom med personlig vara
med tale- og forslagsrett. Disse velges /
oppnevnes av Mental Helse Ungdom.

Valg av varamedlemmer i nummerert
rekkefølge for ett år av gangen.

19.6
Fastsettelse av budsjett for inneværende
kalenderår.
19.7
Valg av leder, nestleder, kasserer og
minimum 2 styremedlemmer. Blant styrets
medlemmer velges en studieleder.
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Landsmøtedelegater velges på fylkeslagenes
årsmøte før landsmøte, i henhold til §9.3

Leder og en nestleder, valgt på fylkeslagets
årsmøte, er fylkeslagets representanter i
ledermøtet.

I tillegg stilles en styreplass til disposisjon for
representant fra Mental Helse Ungdom med
personlig vara med tale- og forslagsrett.

Valg av leder, nestleder eller 1. og 2.
nestleder, kasserer og minimum to
styremedlemmer. Valg av varamedlemmer i
nummerert rekkefølge, for ett år av gangen.
Studieleder konstitueres av fylkesstyret blant
styremedlemmene.
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20.1
Årsmøtet ledes av en møteleder og sekretær
som velges ved møtets åpning (jfr.§ 19.1).
20.2
For å kunne delta i møtets forhandlinger med
tale-, forslags- og stemmerett, samt kunne
være valgbar, må man ha gyldig medlemskap
og være medlem av fylkeslaget.

§ 20 Møteledelse og stemmegivning på
årsmøtet

19.11
Fylkeslagene må ha skriftlige avtaler med
ekstern revisor, enten registrert eller
statsautorisert revisor.

Valgkomiteen utfører sitt verv i henhold til
vedtatte retningslinjer.

19.10
Valg av valgkomité med leder, to medlemmer
og varamedlem(mer) i rekkefølge etter
innstilling fra valgkomiteen.

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022

Siste ledd strykes. Retningslinjer for
valgkomiteens arbeid er foreslått å gjelde
kun for sentralleddet.

Valgkomiteen kan ikke inneha verv i organer
de skal innstille kandidater til, med unntak av
valgkomité

Valg av valgkomité med leder, to medlemmer
og varamedlem(mer) i nummerert rekkefølge
etter innstilling fra valgkomitéen.
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Mental Helse Nordland
Valg av valgkomité med leder, to medlemmer
og varamedlem(mer) i nummerert rekkefølge
etter innstilling fra fylkesstyret.
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20.5
Fylkeslagets styre plikter å være til stede 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.

Forøvrig skjer behandlingen gjennom åpne
avstemninger.

20.4
Alle valg skal foregå skriftlig dersom det
foreligger flere forslag til samme tillitsverv,
eller når et medlem ber om det.

Fylkeslaget kan innføre delegatordning ved
først å ha vedtatt denne ordningen på
foregående årsmøte.
20.3
Med de unntak som følger av vedtektene
treffes alle beslutninger med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer.

Fylkeslagene kan gjennomføre årsmøtet ved
bruk av delegater fra lokallagene. Øvrige
medlemmer har da tale- og forslagsrett.
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Fylkeslagets styre plikter å være til stede på
årsmøtet. Det føres protokoll over årsmøtets
forhandlinger. Alle forslag, vedtak og valg
føres inn i protokollen, som skal godkjennes
av de valgte protokollunderskriverne.

Avstemninger i øvrige saker gjennomføres
ved åpen stemmegivning, med mindre minst
en av representantene ber om skriftlig
avstemning.

Ved stemmelikhet skal saken åpnes for ny
debatt og en andre avstemning. Dersom det
fortsatt er stemmelikhet på andre votering,
har leder dobbeltstemme.

Mental Helse Bamble
Fylkeslagets styre plikter å være til stede på
årsmøtet, men har ikke stemmerett.

Mental Helse Sykkylven
Ved stemmelikhet skal saken åpnes for ny
debatt og en andre avstemning. Dersom det
fortsatt er stemmelikhet på andre votering,
avgjøres saken ved loddtrekning.

Mental Helse Trøndelag:
Foreslår å stryke: Øvrige medlemmer har da
tale- og forslagsrett.
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Signert årsrapport med tilhørende
årsmelding, revidert og godkjent regnskap og
årsmøteprotokoll skal uoppfordret sendes
Mental Helse sentralt.

Årsberetning, revidert og godkjent regnskap,
revisjonsberetning og årsmøteprotokoll skal
uoppfordret sendes sentralstyret til
orientering.
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21.1
Styret er fylkeslagets høyeste organ mellom
årsmøtene og har det daglige ansvar for
driften av fylkeslaget.
21.2
Styremøter skal holdes så ofte virksomheten
og forvaltningen av fylkeslagets midler tilsier
det.
Styret er beslutningsdyktig når minst
halvparten av styrets medlemmer er til stede.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
21.3
Styret leder virksomheten i samsvar med
vedtektene, organisasjonens øvrige
styringsdokumenter, samt årsmøtevedtak.
21.4
Styret kan blant medlemmene oppnevne
utvalg til spesielle oppgaver. Styret fastsetter
instruks og mandat for slike utvalg.

§ 21 Styrets oppgaver

Fylkesstyret har ikke stemmerett i
behandlingen av årsmelding og regnskap.

Fylkesstyret har ikke stemmerett i
behandlingen av årsberetning og regnskap.

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022
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22.1
Oppløsningsvedtak må skje med 2/3 flertall
på to påfølgende årsmøter, hvorav det ene er
ordinært.
22.2
Ved oppløsning av et fylkeslag skal lagets
aktiva ivaretas på best mulig måte av
sentralleddet, og skal anvendes til

§ 22 Oppløsning

21.5
Det skal føres protokoll fra styremøtene.
Protokollen skal godkjennes på neste
styremøte. Godkjente styremøteprotokoller
skal sendes eller gjøres tilgjengelig for
lokallagene i fylket.
21.6
Styret er ansvarlig for føring av fylkeslagets
regnskaper i henhold til god regnskapsskikk.
Regnskapet skal være revidert før det
godkjennes av årsmøtet.
21.7
Ved inaktivitet på over et år, overtar
sentralstyret disponeringen av fylkeslagets
midler.
21.8
Leder og kasserer, samt tillitsvalgte som
underskriver på vegne av / tegner for
fylkeslaget kan ikke være ektefelle / samboer,
eller i nær familie i rett opp / nedadgående
linje.

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022

31

13/20 – Vedtekter vedlegg: foreslåtte endringer

Angående medlemskap, se § 3. 1.
23.2
Lokallaget er en selvstendig juridisk enhet, og
skal ha sitt eget organisasjonsnummer.
Lokallaget er underlagt, og skal arbeide i
samsvar med, organisasjonens vedtak,
vedtekter og øvrige styringsdokumenter i
organisasjonen.
23.3
Lokallaget skal være kontaktleddet mellom
medlemmene og fylkeslaget. Saker som
lokallaget ønsker behandlet sentralt sendes
sentralstyret med kopi til fylkeslaget.
23.4
Et lokallag stiftes ved at minimum tre
medlemmer avholder et stiftelsesmøte hvor
lokallaget tilsluttes Mental Helses vedtekter
og et styre velges

Mental Helse ... (kommunens / kommunenes
/ bydelers navn eller geografisk område).

23.1
Lokallagets navn er:

§ 23 Lokallagets navn og formål

Lokallagenes formål og virksomhet

Kapittel III

reorganisering av fylkeslag eller aktivitet
innenfor samme geografiske område.

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022
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§ 25 Årsmøtet

24.3
Tilskudd som fordeles til lokallag via
organisasjonen, kan helt eller delvis holdes
tilbake dersom et lokallag ikke rapporterer
tilstrekkelig i henhold til vedtektene.

Årsberetning og årsregnskap må være
underskrevet av hele styret.

Det er ikke anledning til å ta opp lån, såfremt
dette ikke er godkjent av et årsmøte med 2/3
flertall.
24.2
Tilbakeføring av kontingentandel fra fylkeslag
til lokallag skal skje innen utgangen av første
halvår, og etter at signert årsrapport med
tilhørende årsberetning, revidert årsregnskap
og årsmøteprotokoll er sendt fra lokallaget til
fylkeslaget.

24.1
Lokallagets virksomhet finansieres gjennom
kontingentandelen som tilfaller lokallaget,
offentlige tilskudd og gjennom midler fra
andre interesserte, dersom dette ikke endrer
lokallagets uavhengighet eller er i strid med
organisasjonens overordnede formål, verdier
og etiske retningslinjer.

§ 24 Finansiering
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Årsmelding og årsregnskap må være
underskrevet av hele styret.

Tilbakeføring av kontingentandel fra fylkeslag
til lokallag skal skje innen utgangen av første
halvår, og etter at signert årsrapport, med
tilhørende årsmelding, revidert årsregnskap
og årsmøteprotokoll, er sendt fra lokallaget
til Mental Helse sentralt med kopi til
fylkeslaget

Mottatte midler skal ikke være i strid med
lokallagets uavhengighet, organisasjonens
overordnede formål, verdier, økonomiske og
etiske retningslinjer.
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Årsberetning og regnskap for lokallaget samt
valgkomiteens innstilling, skal gjøres
tilgjengelig for lagets medlemmer minimum
to uker før årsmøtet.
25.4
Saker som ønskes behandlet på ordinært
årsmøte, må være innsendt til styret senest
to uker før møtet. Innmeldte saker må være
behandlet av styret før møtet.
25.5
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 gjøres kjent for alle medlemmer
innen én uke før møtet finner sted.
25.6

25.1
Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet.
25.2
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år
innen utgangen av februar måned.
25.3
Årsmøtet skal, sammen med saksliste og
orientering om tidsfrister, gjøres kjent for
lagets medlemmer senest fire uker før
årsmøtet finner sted.
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Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når
lokallagets styre eller fylkeslaget finner det
nødvendig, eller når minst 1/4 av
medlemmene skriftlig krever det og samtidig
opplyser hvilken sak som ønskes behandlet.

Årsmelding og regnskap for lokallaget samt
valgkomiteens innstilling,

Årsmøtet skal, sammen med saksliste og
orientering om tidsfrister, gjøres kjent for
lagets medlemmer senest fire uker før
årsmøtet.
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Særskilte forhold vil si at styret ikke ivaretar
lagets administrative oppgaver, lagets
økonomi, eller ikke forholder seg til vedtatte
styringsdokumenter og retningslinjer.

25.7
Fylkesstyret har fullmakt til å sette et
lokallagsstyre under administrasjon dersom
særskilte forhold krever dette. Det innebærer
å avsette et valgt styre og innkalle til et nytt
årsmøte.

Dersom årsmøte i et lokallag ikke blir holdt
senest innen to måneder etter fristens utløp,
kan fylkeslaget gjennomføre årsmøte for
lokallagets regning.

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022

Ved behov kan fylkesstyret oppnevne et
interimsstyre, som fungerer frem til årsmøte
kan avholdes.

Lokallaget kan søke fylkeslaget om utsettelse
av årsmøtet innen utgangen av februar.

Vedtektsutvalget:
Lokallaget kan be fylkeslaget om utsettelse
av årsmøtet.
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26.3
Eventuelt fastsettelse av honorar /
godtgjørelse for styret behandles.
26.4
Saker som er foreslått etter § 25.4
26.5
Fastsettelse av handlingsplan til neste
ordinære årsmøte.
26.6
Fastsettelse av budsjett for inneværende
kalenderår.

26.2
Årsberetning for årsmøteperioden og
revidert regnskap for forrige kalenderår.

-

26.1
Konstituering av årsmøte:
- navnefortegnelse over fremmøtte
medlemmer med gyldig medlemskap
- godkjenning av innkalling og
dagsorden
- valg av møteleder og sekretær for
årsmøtet
- fastsettelse av forretningsorden
- valg av to protokollunderskrivere

§ 26 Saker som skal behandles på
ordinært årsmøte

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022

Årsmelding for årsmøteperioden og revidert
regnskap for forrige kalenderår behandles og
godkjennes.
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Flyttes til egen paragraf (26.8)

Valg av delegater med vararepresentanter i
nummerert rekkefølge til årsmøte i fylkeslaget dersom fylkeslaget har valgt å
avvikle årsmøte ved bruk av delegater, jfr. §
20.2.

26.8
Valg av delegater med vararepresentanter i
nummerert rekkefølge til årsmøte i
fylkeslaget, dersom fylkeslaget har valgt å
avvikle årsmøte ved bruk av delegater, jfr. §
20.2.

Styret velges normalt for to år, og det
etterstrebes at omtrent halvparten av styret
velges hvert år.

I tillegg stilles en styreplass til disposisjon for
representant fra Mental Helse Ungdom med
personlig vara, med tale- og forslagsrett.
Disse velges / oppnevnes av Mental Helse
Ungdom.

Eventuelt valg av varamedlemmer, i
nummerert rekkefølge, for ett år av gangen.

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

26.7
Valg av leder, kasserer og minimum ett
styremedlem. Det er videre fritt opp til
lokallagene å velge flere representanter til
andre verv i lokallagsstyret.
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Mental Helse Trøndelag:
Valg av leder, nestleder, kasserer og
minimum to styremedlemmer, samt valg av
varamedlemmer i nummerert rekkefølge.
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27.1
Årsmøtet ledes av møteleder og sekretær
som velges ved møtets åpning (jfr § 26.1).
27.2
For å kunne delta i møtets forhandlinger med
tale-, forslags- og stemmerett, samt kunne
være valgbar, må man ha gyldig medlemskap
og være medlem av lokallaget.
27.3

§ 27 Møteledelse og stemmegiving på
årsmøtet

26.9
Valg av to revisorer for lokallag som ikke har
skriftlig avtale med ekstern registrert eller
statsautorisert revisor.

26.8
Valg av valgkomité på fortrinnsvis tre
medlemmer.
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Valgkomiteen kan ikke inneha verv i organer
de skal innstille kandidater til, med unntak av
valgkomité
26.10

Ny tekst:
Dersom fylkeslaget har valgt å avvikle
årsmøte ved bruk av delegater, jfr. § 20.2.
velges delegater med vararepresentanter i
nummerert rekkefølge til fylkeslagets
årsmøte.
26.9
Valg av valgkomité på fortrinnsvis tre
medlemmer, og varamedlem(mer) i
rekkefølge etter innstilling fra valgkomitéen.
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Mental Helse Nordland
Valg av valgkomité på fortrinnsvis tre
medlemmer, og varamedlem(mer) i
rekkefølge etter innstilling fra lokallagsstyret.
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27.5
Ved stemmelikhet avgjøres saken ved
loddtrekning.
27.6
Lokallagets styre plikter å være til stede på
årsmøtet. Det føres protokoll over årsmøtets
forhandlinger. Alle forslag, vedtak og valg
føres inn i protokollen, som skal godkjennes
av de valgte protokollunderskriverne.
Signert årsrapport med tilhørende årsberetning, regnskap, revisjonsberetning og
møteprotokoll skal sendes uoppfordret til
sentralstyret med kopi til fylkesstyret til
orientering.

27.4
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.

Med de unntak som følger av vedtektene,
treffes alle beslutninger med alminnelig
flertall.
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Lokallagets styre har ikke stemmerett i
behandlingen av årsberetning og regnskap.
Signert årsrapport med tilhørende
årsmelding, revidert og godkjent regnskap og
årsmøteprotokoll skal uoppfordret sendes

27.5

Flyttet til 27.3

Avstemninger i øvrige saker gjennomføres
ved åpen stemmegivning, med mindre minst
en av representantene ber om skriftlig
avstemning.

Ved stemmelikhet skal saken åpnes for ny
debatt og en andre avstemning. Dersom det
fortsatt er stemmelikhet på andre votering,
har leder dobbeltstemme.

Med de unntak som følger av vedtektene
treffes alle beslutninger med alminnelig
flertall.
Mental Helse Sykkylven
Ved stemmelikhet skal saken åpnes for ny
debatt og en andre avstemning. Dersom det
fortsatt er stemmelikhet på andre votering,
avgjøres saken ved loddtrekning.
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28.1
Styret er lokallagets høyeste myndighet
mellom årsmøtene og har det daglige ansvar
for driften av lokallaget.
28.2
Styremøter skal holdes så ofte virksomheten
og forvaltningen av lokallagets midler tilsier
det.
Styret er beslutningsdyktig når minst
halvparten av styrets medlemmer er til stede.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
28.3
Styret leder virksomheten i samsvar med
vedtektene, organisasjonens øvrige
styringsdokumenter, samt årsmøtevedtak.
28.4
Styret kan blant medlemmene oppnevne
utvalg til spesielle oppgaver. Styret fastsetter
instruks og mandat for slike utvalg.

§ 28 Styrets oppgaver

Årsberetning og årsregnskap må være
signert av hele styret

Lokallagets styre har ikke stemmerett i
behandlingen av regnskap og årsberetning.

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022

Mental Helse sentralt, med kopi til
fylkesstyret til orientering.
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29.1
Oppløsningsvedtak må skje med 2/3 flertall
på to påfølgende årsmøter, hvorav det ene er
ordinært.

§ 29 Oppløsning

28.8
Leder og kasserer samt tillitsvalgte som
underskriver på vegne av / tegner for
lokallaget kan ikke være ektefelle / samboer,
eller i nær familie i rett opp / nedadgående
linje.

Ved inaktivitet på over et år, overtar det
respektive fylkeslaget disponeringen av
lokallagets midler.

28.7

28.6
Styret er ansvarlig for føring av lokallagets
regnskap i henhold til god regnskapsskikk.
Regnskapet skal være revidert før det
godkjennes av årsmøtet.

28.5
Det skal føres protokoll fra styremøtene.
Protokollen godkjennes på neste styremøte,
og sendes deretter til, eller gjøres tilgjengelig
for fylkeslaget.
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Godkjente styremøteprotokoller skal sendes
eller gjøres tilgjengelig for fylkeslaget.

Det skal føres protokoll fra styremøtene.
Protokollen skal godkjennes på neste
styremøte.
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29.2
Ved oppløsning av et lokallag skal lagets
aktiva ivaretas av fylkeslaget i minimum tre
år, og kan i denne perioden anvendes til
reorganisering av lokallaget eller aktivitet
innenfor samme geografiske område.

Forslag til endring i Mental Helses vedtekter 2020-2022
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 14/20

a)

Retningslinjer for kontrollutvalgets / desisjonskomitéens arbeid

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar retningslinjer for kontrollutvalgets / desisjonskomitéens arbeid.

Bakgrunn for saken
I henhold til § 10.11 i Mental Helses vedtekter skal retningslinjer for desisjonskomitéens arbeid vedtas av
landsmøtet. Forslag til endringer av retningslinjene har vært en del av vedtektsutvalgets arbeid.
Forslaget ble sendt ut på høring til fylkes- og lokallagene 14. mai 2020 sammen med forslag til øvrige
vedtektsendringer. Sentralstyret behandlet saken i sak 117/20 og gjorde følgende vedtak: Sentralstyret
innstiller til landsmøtet vedtektsutvalgets forslag til retningslinjer for kontrollutvalgets /desisjonskomitéens
arbeid.

Retningslinjer for kontrollutvalgets / desisjonskomitéens arbeid

1. Kontrollutvalget, som organ, skal være uhildet i sitt arbeid. Utvalget skal fungere som et
kontrollerende organ for å sikre at organisasjonens ulike ledd har utført sitt arbeid i henhold til
organisasjonens styringsdokumenter. Et kontrollutvalg gjennomfører kontroll av organisasjonens
vedtak og saksbehandling. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er
foretatt av sentralstyret.
2. Kontrollutvalget velges på landsmøtet for landsmøteperioden i henhold til organisasjonens
vedtekter, og rapporterer til landsmøtet.
3. Kontrollutvalget rapporterer årlig, og årsrapportene følger organisasjonens årsberetning og
årsregnskap. På landsmøtet har leder, eller en annen representant for kontrollutvalget, talerett
under sak om kontrollutvalgets rapport.
4. I årsrapporten skal kontrollutvalget uttale seg:
om sentralstyrets årsberetning og regnskap gir en korrekt og fullstendig framstilling av
Mental Helses virksomhet.
om sentralstyret har ledet Mental Helse i samsvar med organisasjonens vedtekter og
vedtak fattet på landsmøtet.
om det er andre forhold som bør komme til organisasjonens kunnskap, og som ikke
kommer fram i årsberetning, regnskap eller revisors beretning. Slike forhold skal drøftes
på forhånd med sentralstyrets ledelse og/eller revisor.
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5. Kontrollutvalget skal ha tilsendt alle sakspapirer til sentralstyremøter og ledermøter, og utvalget
foretar sine undersøkelser så ofte det selv finner det nødvendig. Minst to ganger i året skal utvalget
gjennomgå arbeidsutvalgets, sentralstyrets og ledermøtets møteprotokoller. I den utstrekning
kontrollutvalget finner det nødvendig, kan det kreve innsyn i relevante dokumenter i hele
organisasjonen.
6. Kontrollutvalget kan ikke utelukkes fra møter i organisasjonens styrende organer eller utvalg,
forutsatt at de finner grunnlag for å foreta undersøkelser. Dette gjelder også lokal- og fylkeslag.
7. Blir kontrollutvalget kjent med avvik, skal dette straks meldes til sentralstyret og/eller
generalsekretær. Utvalget skal innhente opplysninger fra de partene avviket gjelder før de
konkluderer.
8. Partene i en sanksjonssak kan bringe saken inn for kontrollutvalget. Dersom utvalget finner at det
er begått saksbehandlingsfeil, eller at det er fremkommet nye sentrale elementer i saken, sendes
den tilbake til sentralstyret med begrunnelse for ny behandling.
9. Kontrollutvalget kan ved skriftlig forespørsel foreta bindende tolkninger av vedtektene og øvrige
vedtak fattet av landsmøtet, dersom man ikke har klart å komme til enighet om tolkningen på et
lavere nivå i organisasjonen. Fortolkninger har virkning frem til disse eventuelt overprøves av et
senere landsmøte, eller til fortolkninger omgjøres av utvalget. Fortolkning med begrunnelse
rapporteres til sentralstyret, som har ansvar for å gjøre den kjent i organisasjonen.
10. Kontrollutvalgets medlemmer er forpliktet til konfidensiell behandling av organisasjonens
dokumenter samt kommunikasjon med organisasjonens medlemmer.
11. Kontrollutvalget kan i behandling av saker be sentralstyret innhente ekstern faglig bistand, dersom
de ser at det er behov for det.
12. Kontrollutvalget fører protokoll fra sine møter. Protokollen sendes sentralstyret til orientering.
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 14/20

b)

Retningslinjer for valgkomitéens arbeid

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar retningslinjer for valgkomitéens arbeid

Bakgrunn for saken
Vedtektsutvalget har foreslått endringer i retningslinjer for valgkomiteens arbeid. I tillegg foreslår
vedtektsutvalget at retningslinjene kun skal gjelde for den sentrale valgkomiteen, slik at fylkes- og lokallag
ikke er forpliktet til å følge retningslinjene. Dette er ikke til hinder for at lokal- og fylkeslag kan la
prinsippene gjelde også for dem, men etter vedtektsutvalgets oppfatning er det ikke rimelig at
retningslinjene skal forplikter langene i samme grad som den sentrale valgkomiteen.
Forslaget ble sendt ut på høring til fylkes- og lokallagene 14. mai 2020 sammen med forslag til øvrige
vedtektsendringer. Sentralstyret behandlet saken i sak 117/20 og gjorde følgende vedtak: Sentralstyret
innstiller til landsmøtet vedtektsutvalgets forslag til retningslinjer for valgkomitéens arbeid.

Retningslinjer for valgkomitéens arbeid
Valgkomitéen skal være uhildet i sitt arbeid, og skal fremme innstilling på kandidater til organisasjonens
øverste verv i henhold til vedtektene. Disse retningslinjene skal sikre at komitéen arbeider godt og sikrer
rett kompetanse til de ulike vervene.

1. Valgkomitéen velges på landsmøtet for landsmøteperioden i henhold til organisasjonens vedtekter.
Valgkomitéen kan ikke inneha verv i organer de skal innstille kandidater til, med unntak av
valgkomité.
2. Arbeidsoppgaver
Valgkomitéen:
Skal begynne sitt arbeid senest ett år før landsmøtet og tidlig utarbeide en fremdriftsplan.
Skal invitere lederen av forrige valgkomité til det første møtet i nyvalgt valgkomité.
Skal sette seg inn i organisasjonens oppgaver og mål, og avklare sitt mandat og hvilke verv som
skal bekles.
Skal få tilgang til protokollene for organene de skal foreslå kandidater til.
Skal invitere fylkes- og lokallag til å komme med forslag på kandidater. Alle organisasjonens
medlemmer har mulighet til å fremme forslag på kandidater.
Skal kartlegge om sittende kandidater ønsker gjenvalg.
Sak 14/20 b) - Retningslinjer for valgkomitéens arbeid
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Skal ha samtale med alle, både de sittende og de foreslåtte kandidatene. I samtalen kartlegges
kandidatenes kjennskap til organisasjonens oppgaver, mål og verdier, og deres oppfatning av
disse, samt kandidatenes arbeidskapasitet. Alle kandidater skal behandles likt.
Kan, for å observere, møte med én eller flere av sine medlemmer i de organer det skal fremmes
kandidater til.
3. All formell kommunikasjon skal skje på valgkomitéens e-post valgkomiteen@mentalhelse.no
4. Møtene er formelle, og valgkomitéen skriver referat fra møtene til internt bruk i komitéen.
5. Valgkomitéens medlemmer er forpliktet til konfidensiell behandling av sensitive opplysninger,
organisasjonens protokoller og eventuelle andre dokumenter. Komitéens medlemmer har
taushetsplikt om det de får kjennskap til i sine verv. Alt materiell med konfidensielt innhold skal
makuleres når komitéen har avsluttet sitt arbeid.
6. Valgkomitéens innstilling på kandidater skal foreligge i henhold til vedtektene. Innstillingen skal så
langt det er mulig ta hensyn til kjønn, alder, geografi og kulturell bakgrunn.
7. Valgkomitéen plikter å være til stede på landsmøtet. Leder, eller den komitéen utpeker, presenterer
valgkomitéens arbeid. Presentasjonen bør inneholde valgkomitéens sammensetning, hvordan
komitéen har arbeidet og innstillingen med begrunnelse.
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 14/20

c)

Etiske retningslinjer

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar etiske retningslinjer for Mental Helse

Bakgrunn for saken
Vedtektsutvalget har foreslått noen endringer i etiske retningslinjer. Utvalget har valgt å ta ut punkt 4.1 da
vi mener dette er dekket i «Praktisk rettledning for vurdering av inhabilitet hos tillitsvalgte i Mental Helse».
Utvalget har også valgt å ta ut all henvisning til «Rutine for varsling og oppfølging av mobbing og
trakassering» da dette er en rutine utarbeidet og vedtatt i ansattes interne organer, og den gjelder for
ansatte. Det er utarbeidet en egen rutine for varsling for medlemmer og tillitsvalgte i Mental Helse.
Forslaget ble sendt ut på høring til fylkes- og lokallagene 14. mai 2020 sammen med forslag til øvrige
vedtektsendringer. Sentralstyret behandlet saken i sak 117/20 og gjorde følgende vedtak: Sentralstyret
innstiller til landsmøtet vedtektsutvalgets forslag til etiske retningslinjer for Mental Helse.

Etiske retningslinjer

1. Generelt
Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer,
pårørende og andre interesserte.
Mental Helse arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og mestring.
Mental Helses formål oppnås gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkehelseopplysning og
formidling av brukererfaringer.

2. Omfang og ansvar
Disse retningslinjene gjelder for alle i Mental Helse.
Sentralstyret er ansvarlig for å gjøre de etiske retningslinjene tilgjengelige i organisasjonen. Det
påligger imidlertid alle som er omfattet av retningslinjene å gjøre seg kjent med dem og medvirke til
at de blir fulgt. Styremedlemmer og ledere har et særlig ansvar for oppfølging av retningslinjene og
skal fremstå som gode rollemodeller.
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Retningslinjene er et uttrykk for Mental Helses grunnleggende syn på ansvarlig og etisk adferd. De
er ikke uttømmende, og de dekker ikke alle etiske problemstillinger som kan oppstå. Det kreves god
dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig. Er det tvil skal
Mental Helse nasjonalt, ved organisasjonsrådgiver, kontaktes for veiledning.
Overtredelse av de etiske retningslinjene vil ikke bli tolerert, jf § 8 i vedtektene.

3. Personlig adferd
3.1

Likeverdighet og diskriminering
Mental Helse erkjenner og verdsetter at alle mennesker er unike og verdifulle og skal respekteres
for sine individuelle evner. Mental Helse aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering.
Mental Helse erkjenner videre et spesielt ansvar for å ta hensyn til ulike psykiske utfordringer,
funksjonsnedsettelser og/eller kronisk sykdom.
Alle i Mental Helse har ansvar for å bidra til et godt samarbeidsmiljø.

3.2

Seksuell trakassering
Mental Helse har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep. Alle i Mental Helse skal
behandle andre med respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling
som kan oppleves som seksuelt krenkende.
Her legges følgende definisjon av mobbing og trakassering til grunn:
"En situasjon der en person systematisk og over tid følger seg utsatt for negative handlinger fra en
eller flere andre, på en slik måte at personen som rammes har vanskelig for å forsvare seg mot den
aktuelle handlingen. Ulikhet i maktforhold er sentralt i denne definisjonen." (Einarsen & Hellesøy
1998)

Følgende handlinger betraktes som mobbing/trakassering dersom de foregår systematisk over tid:
Sårende erting/fleiping, ironiske kommentarer, latterliggjøring og baksnakking.
Rykter.
Sosial utestenging.
Organisatorisk utstøtelse.
Urettmessig beskyldning for dårlig utførelse av arbeid, nedvurdering av faglig dyktighet, fratakelse
av oppgaver og ansvar.
Personlig angrep.
Trakassering og/eller nedvurdering på bakgrunn av kjønn, alder, rase, religion/tro, utseende,
seksuell legning eller utdanning.
Uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuelle bemerkninger og /eller atferd.
Stadig negative bemerkninger i det åpne rom.
Bruk av humor og ironi vil ikke være mobbing når det er gjensidighet i fleipingen, eller hvor det er
balanse i relasjonen.
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3.3

Alkohol
Man skal være forsiktig i sin omgang med og servering av alkohol, og ikke være påvirket av alkohol
eller andre rusmidler i arbeid eller under utøvelse av tillitsverv i Mental Helse. Det skal tas hensyn til
medlemmer som av ulike grunner ikke drikker alkohol. Mental Helses midler skal under ingen
omstendighet brukes til å dekke utgifter til alkohol.

3.4

Konfidensialitet
Alle i Mental Helse skal behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, også når man
ikke er pålagt taushetsplikt. Man skal være varsom med å diskutere indre anliggender i Mental
Helse under slike forhold at diskusjonen kan overhøres av uvedkommende.

3.5

Forvaltning av verdier
Mental Helses økonomiske midler er i hovedsak basert på bevilgninger og støtte fra offentlige
myndigheter. Alle i Mental Helse har et ansvar for at Mental Helses midler benyttes på en forsvarlig
måte og i tråd med alle lover og regler. Det skal være åpenhet rundt økonomiske disposisjoner.
Grovt økonomisk utroskap vil bli politianmeldt.
Mental Helses eiendom og eiendeler skal forvaltes og sikres på en behørig måte. Alle i Mental Helse
skal overholde organisasjonens krav til sikkerhet rundt adgang til og bruk av Mental Helses
fasiliteter, IT-ressurser og tilgang til elektroniske ressurser og dokumenter.

4. Integritet og interessekonflikt
4.1

Gaver, fordeler og bestikkelser
De som representerer Mental Helse skal ikke – for å oppnå eller beholde fordeler i utførelsen av
oppgaver eller tillitsverv – tilby, love eller gi noe av økonomisk verdi eller annen utilbørlig fordel til
en annen part for å få vedkommende til å utføre, eller unnlate å utføre, noe i tilknytning til sine
plikter. Dette gjelder uavhengig av om fordelen tilbys direkte eller gjennom en mellommann.
I utførelsen av arbeid eller tillitsverv for Mental Helse skal den som representerer Mental Helse
heller ikke be om, akseptere eller motta noen form for utilbørlig fordel som kan påvirke egne
beslutninger.
Gaver eller andre begunstigelser til forbindelser skal skje i samsvar med akseptert, god forretningsog organisasjonsskikk. Formålet med eventuelle gaver, representasjon eller øvrige utgifter må
under ingen omstendigheter være å påvirke mottakeren til å utføre sine plikter på en urettmessig
måte.
De som representerer Mental Helse har ikke lov til å ta imot gaver eller andre fordeler fra
leverandører og andre forbindelser som kan påvirke, eller oppfattes å påvirke, integritet eller
uavhengighet.
Hvis man tilbys eller har mottatt slike begunstigelser utover normale oppmerksomhetsgaver eller
fordeler (ref. statens satser for gaver utenfor ansettelsesforhold), skal man straks melde fra.

4.2

Politiske bidrag
Mental Helse skal aldri yte økonomiske bidrag til politiske partier. Dette forhindrer ikke Mental
Helse i å støtte politiske synspunkter som fremmer Mental Helses interesser.
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4.3

Sosiale medier
Sosiale medier er viktige for å spre informasjon og skape dialog. De som representerer Mental
Helse oppfordres til å delta i sosiale medier, ikke minst for å bidra til å fremme organisasjonens
saker og synspunkter på en positiv måte.
De som representerer Mental Helse, skal vise aktsomhet når de bruker sosiale medier. Synspunkter
og ytringer kan oppfattes som synonymt med Mental Helse, og alle oppfordres til å vise samme
varsomhet, omtanke og dømmekraft på sosiale medier som det er naturlig å gjøre i andre
sammenhenger.

5. Varsling
Mental Helse ønsker å ha en åpen organisasjonskultur, der det er aksept for å ta opp bekymringer
og å reise kritikk. Varsling er viktig både for Mental Helse og for samfunnet fordi kritikkverdige
forhold kan rettes opp og bidra til å utvikle Mental Helse videre.
Alle som får kjennskap til det man mener er kritikkverdige forhold, eller forhold som strider mot
regler og retningslinjer som gjelder for Mental Helses virksomhet, oppfordres til å melde fra om
disse. Alle i Mental Helse har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er
i fare.
Som utgangspunkt skal varsling skje muntlig eller skriftlig til styrets leder, organisasjonsrådgiver
eller generalsekretær.
Varsleren kan være anonym så lenge saksbehandlingen tilsier at det er mulig, men et skriftlig varsel
må signeres med navn på varsleren.
Varsler informeres om behandling av varselet.
Rutine for varsling av mobbing og trakassering
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer:

15/20

Sak:

Medlemskontingent

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar følgende medlemskontingenter for kommende landsmøteperiode:
Hovedmedlemskap:

kr. 200,-

Husstandsmedlemskap:

kr. 100,-

Støttemedlemskap bedrift:

kr 1.500,- (minimumssats - inkl. 3 eks. av Sinn og samfunn)

Nye medlemmer betaler halv kontingent etter 1. juli.

Bakgrunn for saken
Ifølge vedtektenes § 10.5, skal fastsettelse av medlemskontingent for kommende landsmøteperiode for de
forskjellige medlemskategorier etter § 3.1, behandles og vedtas av landsmøtet.
Sentralstyret behandlet saken i sak 117/20, og innstillingen fremkommer i forslag til vedtak.
Det er foreslått tre endringer fra forrige landsmøteperiode:
1. Reduksjon i prisen på hovedmedlemsskap og hustandsmedlemsskap. For at ikke det skal få
økonomiske konsekvenser for fylkes- og lokallag foreslås det en endring i vedtektene hva gjelder
kontingentfordeling til lagene (§ 5.3).
2. Privat støttemedlemskap foreslås fjernet. Per i dag er det kun 18 personer som har et slikt
medlemskap, og mye tyder på at flertallet av disse er av den oppfatning at de er ordinære
medlemmer. Støttemedlemmer teller ikke som medlemmer i vår rapportering til offentlige
myndigheter, og de har ingen demokratiske rettigheter. Det foreslås derfor at kategorien fjernes
og at de som er private støttemedlemmer i dag får tilbud om å omgjøre medlemskapet sitt enten
til ordinært hovedmedlem, eller til fast giver.
3. Dersom ikke sak 11/20 vedtas av landsmøtet foreslås likevel tilleggsmedlemskap Mental Helse
Ungdom fjernet. I dag koster det medlemskapet 75, kr per år. Et medlemskap i Mental Helse
Ungdom koster 60 kr. Dersom vedtektsendringen i §3.1 ikke vedas foreslås det subsidiært at et
tilleggsmedlemsskap i Mental Helse Ungdom koster 60,- kr, slik at det ikke er dyrere å være
tilleggsmedlem i Mental Helse Ungdom enn det er å være Medlem i Mental Helse Ungdom.
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 16/20

Rådgivende budsjett

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar rådgivende budsjett for 2021 og 2022 slik det foreligger.

Bakgrunn for saken
I henhold til Mental Helse sine vedtekter § 10.9, skal det på landsmøtet fremlegges rådgivende budsjett for
kommende landsmøte periode.
Sentralstyret behandlet saken i sak 117/20. Sentralstyrets innstilling fremkommer i forlsag til vedtak.

Rådgivende budsjett 2021 og 2022
Sammendrag
Rådgivende budsjett for 2021 og 2022 er satt opp med en inntekt på kr 24 160 000 pr. år.

g

938 900

957 680

SUM DRIFTSKOSTNADER

Kostnadene er satt opp i tråd med kostnadsbildet i 2019 og 2020 med noen priskorrigeringer. Resultatet er
i 2021 kr 2 262 120 og 1 736 314 i 2022, som er frie midler som skal understøtte handlingsplanene. Med
det aktivitetsnivået Mental Helse har pr. i dag, må det tas høyde for å bruke deler av egenkapitalen; pr
31.12.2019 kr 14,7 millioner, om de frie midlene ikke tilstrekkelig.
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Det fremlagte budsjett er for avd. 40 – administrasjonen:
Historie
REGNSKAP

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inntekt

13 872
999

18 984
660

21 657
759

23 767
731

23 521
737

27 133
760

27 500
000

Driftskostnader

13 263
270

16 577
533

18 597
137

21 476
767

23 604
981

25 714
282

25 500
000

424 765

187 290

36 775

53 886

43 143

14 698

0

1 035 404

2 594
417

3 023
847

2 344
850

219 899

1 434
176

2 000
000

Netto finans
RESULTAT

Tabell 1. Økonomi - Historisk resultat utvikling med Prognose for 2020.

Inntektene har økt fra kr 13,8 millioner til ca 27,5 millioner i 2020. Andelen tilskudd er redusert fra 87% til
82%. Det har vært vesentlige endringer i de ulike tilskudd i perioden 2018 – 2020. Det er endringer i
tilskuddene som skaper den største usikkerheten i arbeidet med rådgivende budsjett. Vi har lagt oss på et
nøkternt nivå (forventet) i budsjettarbeidet, alternativ holdning er enten optimistisk eller pessimistisk nivå.
Periode 2021-2022
Det er brukt samme modell som tidligere, med et budsjett basert på dagens organisasjon og hva som skal
til for å drifte basis organisasjonen. Det er et overskudd og dette er definert som frie midler som skal
brukes til aktiviteter som understøtter vedtatte strategi og handlingsplaner. Prinsippene skissert i følgende
modell:

Figur 1. Prinsippskisse basis budsjett, frie midler og handlingsplan
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Inntekter
1. Tilskudd
a. Driftstilskudd bruker- og pårørende organisasjoner
i. Søknad sendes til Helsedirektoratet
ii. Det har vært en gradvis reduksjon i dette tilskuddet. Fra kr 10 476 000 i 2015 til kr
7 500 000 i 2020. Reduksjon fra 2018 til 2020 er kr 2 millioner.
iii. Det arbeides i kulissene for en økning, men i Rådgivende budsjett brukes kr
7 500 000.
b. Tippemidler
i. Søknad sendes til Lotteritilsynet
ii. Første år vi mottok disse midlene var i 2015 og da mottok vi kr 3 425 529 og topp
året var 2019 med kr 8 238 132. I 2020 mottok vi kr 7 191 637. Det er knyttet
usikkerhet til beløpet her pga. redusert tipping i første halvdel av 2020. Det
budsjetteres med kr 7 000 000 i 2021 og 2022.
c. Driftstilskudd funksjonshemmede organisasjoner
i. Søknad sendes Barne-, ungdoms og familie direktoratet, Buf. dir.
ii. Dette tilskuddet baserer seg på organisasjonen geografiske spredning, antall lag og
antall medlemmer. (Hvem er vi elementer) og likepersons aktivitet og antall
likepersoner (Hva gjør vi elementer). Det er kun 2/3 av de lagene som er definert
som aktive (vurdering av org.rådgivere) som rapporterer iht. gjeldende regelverk. Vi
håper på en økning, men budsjetterer med kr 3 000 000, som tilsvarer dagens
rapporteringsnivå;108 rapporter.
iii. Potensiale er en økning på ca kr 1,5 mill
d. Adm tilskudd fra Stiftelsen DAM
i. Tilskuddets størrelse er en variabel av verdien på antall godkjente søknader.
ii. Dette føres som egen avdeling (avd 46) og gjøres opp ved årsoppgjør. I de siste
årene har aktiviteten gitt et positivt tilskudd til avd 40.
iii. Det budsjettere ikke med noe tilskudd i perioden 2020-2022.
e. Medlemmer
i. Medlemsinntekten føres som brutto i avd. 40 sine regnskaper, men avsetter
samtidig andelen av kontingenten som skal til fylkes- og lokallag.
ii. Vi budsjetter forsiktig og bruker 6000 fullt betalende medlemmer som gir en netto
inntekt på kr 540 000 – 30% andel.
f. Mva. kompensasjon
i. Mva. kompensasjonen beregnes utfra totale kostnader (minus direkte støtte i
underliggende ledd) multiplisert med 0,06. Dette er søknadsbeløpet, så er det en
avkortning på ca 20%. I 2020 er det budsjettert med kr 3 300 000. Bruker det samme
i rådgivende budsjett
g. Sinn og Samfunn
i. Abonnenter
1. Det er ikke gjort tiltak for å øke antall abonnenter, men vi ser at vi har fått
oppsigelser i forbindelse med at kommuner rydder i regnskapene sine før
sammenslåing. Budsjettet settes derfor til kr 50 000 med referanse til
inntekten i 2020
ii. Provisjonsinntekter – støtte annonser
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1. Her det det også reduksjon. I 2019 var inntekten kr 660 000 og hittil i 2020 kr
420 000. VI budsjetterer med kr 650 000.
h. Deltakeravgift – egne konferanser
i. Det er ikke budsjettert noe i denne perioden. Det vurderes når årsbudsjettene
utarbeides.
i. Andre inntekter
i. Frem til 2018 var gave inntekten under kr 500 000. I 2019 og 2020 er gavene større
enn kr 3 millioner. Dette skyldes hovedsak «bursdagsinnsamlinger» via Facebook.
Beløpene er de siste månedene synkende. Hvorvidt det skyldes Corona eller
nyhetenes interesse, vites ikke. Men det er opplagt mange Supportere der «ute».
Budsjettet for 2020 kr 1 200 000. I rådgivende budsjett settes gave beløpet til kr
2 000 000.
j. Administrasjonstilskudd. Føres som kostnadsreduksjon
i. Alle prosjekter/aktiviteter belastes med adm tilskudd mellom 7 – 9 %. det forventes
en kostnadsreduksjon på kr 3 300 000 i de kommende årene.

Abonnement Sinn og Samfunn
Medlemskontingenter og støttemedlem
Reduksjon, andel lagene
Tilskudd drift funksjonshemmedes org. 847
Tilskudd drift bruker- og pårørendeorg. 743
Tilskudd Lotteritilsynet - Tippemidler
Andre tilskudd
Momskompensasjon
Gaver og "sponsing"
Provisjonsinntekt Sinn og Samfunn
Deltakeravgift (Egenbetalinger aktiviteter)
Andre inntekter

50 000
1 800 000
-1 260 000
3 000 000
7 500 000
7 000 000

50 000
1 800 000
-1 260 000
3 000 000
7 500 000
7 000 000

3 300 000
2 000 000
650 000

3 300 000
2 000 000
650 000

120 000

120 000

Tabell 2. Rådgivende budsjett 2021-2022. Inntekter
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Kostnader

a. Lønn.
a. Disse kostnadene gjelder både ansatte og honorarer tillitsvalgte.
b. Stillingsstrukturen er:
Stillingskategori

Stillings prosent

Belastet prosjekter

Generalsekretær

100 %

Økonomisjef

100 %

Lønn & regnskaps konsulent

100 %

Kommunikasjonssjef

100 %

Politisk rådgiver

100 %

Redaktør Sinn & Samfunn

100 %

Medarbeider med ansvar for
sosiale medier

100 %

Administrasjons sekretær

100 %

IKT ansvarlig

100 %

Organisasjonskonsulent
medlem

100 %

Leder prosjekt/ fag

100 %

70 – 80 %

Senior rådgiver -fag

100 %

100 %

Spesial rådgiver - organisasjon

100 %

4 stk organisasjonsrådgivere

400 %

b.
c.
d.

e.

c.
Tillitsvalgte honoreres iht Mental Helses vedtekter
Driftskostnader kontor
a. Budsjetterte kostnader følger mønsteret fra 2019 og 2020.
Kost. Reiser møter mm
a. Følger mønster fra 2019 og 2020.
Driftsresultatet
a. Drifts resultatet er kr 2 262 120 i 2021 og i 2022 kr 1 736 314.
b. Dette er frie midler som skal støtte aktiviteter som er definert i
handlingsplanen.
c. 2020 er valgår så det antas at mye av midlene blir knyttet opp til dette.
d. Det er også viktig å gi nye incitamenter til allerede etablert aktivitet.
Psykisk/Mental Helse er på dagsorden og det er viktig å ikke stoppe gode tiltak om
det ikke er økonomi innen ramme budsjettet. Mental Helse har høy egenkapital hvor
store deler bør brukes innen kjernevirksomheten.
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 17/20

Sak: Resolusjoner

Forslag til vedtak
Landsmøtet vedtar følgende resolusjon fra Mental Helses landsmøte 2020:

Bakgrunn for saken
Landsmøtet er et viktig utstillingsvindu for å fremme Mental Helses politikk. En politisk uttalelse herfra er
nyttig som kraft i det politiske arbeidet organisasjonen til enhver tid gjør.
Sentralstyret vil legge frem forslag til resolusjon som omhandler effektene av korona-situasjonen på
landsmøtet.
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Saksfremlegg Landsmøtet 2020
Saksnummer: 18/20

Sak: Valg

Forslag til vedtak:
Landsmøte velger følgende sentralstyre, kontrollutvalg og valgkomité for perioden 2020-2022:
Sentralstyre
Landsleder
1.Nestleder
2.Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.vara
2.vara
3.vara
4.vara

Jill Arild
Bente Holm Mejdell
Haakon Steen
Wenche Steenstrup
Noushin Zaeri Loolani
Mille Falstad
Karl Olaf Sundfør
Aina Rugelsjøen
Sebastian Blancaflor
Anders Øyan
Ingeborg Steffensen

Telemark
Oslo
Agder
Buskerud
Hordaland
Vestfold
Rogaland
Buskerud
Akershus
Trøndelag
Møre og Romsdal

Kontrollutvalg
Leder
Medlem
Medlem
1.vara
2.vara

(evt desisjonskomite)
Ingrid P. Løset
Geirr Abelsen
Helga Skåden
Jørund Schwach
Turid Bakken

Møre og Romsdal
Hordaland
Oslo
Oslo
Vestfold

Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
1.vara
2.vara
3.vara

Anna Elise Opheim
Remi Lønøy
Tonje C. Kristoffersen
Ole Marius Johansen
Per Gimnes
Connie Yven
Sigrun Horrisland
Else-Berit Helle

Trøndelag
Hordaland
Nordland
Troms
Møre og Romsdal
Østfold
Agder
Hordaland

Bakgrunn for saken
I Mental Helses vedtekter § 10 Saker som skal behandles på ordinært landsmøtet står det følgende i § 10.10 til
§ 10.14:
§ 10.10
Valg av sentralstyret på syv medlemmer, bestående av landsleder, 1. og 2. nestleder og fire
styremedlemmer, hvorav en av disse skal være studieleder/ansvarlig, samt fire varamedlemmer i
nummerert rekkefølge etter innstilling fra valgkomitéen.
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Valgene skjer for to år. Alle velges ved særskilt valg.
I tillegg gis en plass til en representant fra Mental Helse Ungdom og personlig vara, med tale- og
forslagsrett. Disse velges av Mental Helse Ungdom.
§10.12
Valg av desisjonskomitéen med leder og fire medlemmer etter innstilling fra valgkomitéen.
§10.13
Valgkomitéens innstilling i §10.10 og §10.12 sendes ut sammen med de øvrige sakspapirene til landsmøtet.
§10.14
Valg av ny valgkomité på fem medlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge.
Valgkomité velges etter innstilling fra eksisterende valgkomité. Komitéen konstituerer seg selv.
Valgkomitéens arbeid:
Landsmøtet i 2020 valgte følgende valgkomité i sak 21/18: Anna-Elise Oppheim, Else Berit Helle, Sigrun
Horrisland, Andreas Lund, Remi Lønøy, Stig Ålgårdstad (vara), Turid Janita Letho (vara), Edvin Person (vara).
Til Mental Helses landsmøte 2020 legger valgkomitéen frem sin innstilling som gjengitt over i forslag til
vedtak. Nedenfor følger rapporten fra valgkomitéen om deres arbeid:

Rapport fra valgkomitèen
Arbeidsmetode:
Det ble sendt mail til alle fylkes- og lokallag med frist for tilbakemelding, valgkomiteen ønsket forslag til de
respektive verv. Det var bra respons og det kom mange forslag. Noen som allerede hadde verv og noen
nye navn.
Vi har hatt fire fysiske møter, to i Oslo, et på Gardemoen og et i Bergen, og to møter via teams. Våre møter
har vært intensive. Vi har vurdert innkommende forslag, foretatt intervju både personlig og via telefon.
Alle foreslåtte, (som har svart på henvendelse fra valgkomiteen), har fått tilbud om intervju enten personlig
eller pr. telefon. Noen har trukket seg underveis og det har vi respektert.
De som var foreslått og som valgkomiteen ikke valgte videre har også fått tilbakemelding.
Sammensetting av sentralstyret:
Valgkomiteen har tatt hensyn til medlemmenes innkomne forslag, og vi har aktivt forsøkt å sette sammen
et sentralstyre som vi tror utfyller hverandre og jobbe godt sammen. I den utstrekning det har latt seg
gjøre har vi sett på kompetanse, kjønnsfordeling, alder og geografi.
Valgkomiteen har sammen kommet frem til at det er viktig med bred kompetanse,
organisasjonserfaring, god kontakt og evne til å se hva som rører seg ute blant medlemmene, profilering
utad, og stabilitet, men også samtidig la nye og engasjerte medlemmer slippe til.
Sammensetning av kontrollutvalget / desisjonskomiteen:
Valgkomiteen er av den oppfatning at desisjonskomiteen har bred kompetanse og samarbeider godt.
Ingrid Pauline Løset innstilles som leder av kontrollutvalget / desisjonskomiteen. Hun har bred erfaring fra
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ulike felt, og vil etter valgkomiteens mening utfylle kontrollutvalget / desisjonskomiteen i dens arbeide.
Dersom landsmøtet ikke vedtar vedtektsutvalgets forslag med tre medlemmer og to vara i kontrollutvalget,
er valgkomiteens innstilling den samme, men de to som er foreslått som vara går inn som ordinære
medlemmer i kontrollutvalget / desisjonskomiteen.
Sammensetting av valgkomiteen:
Valgkomiteen begrunnelse for innstilling av medlemmer til neste periode:
Valgkomiteens leder stiller seg til disposisjon også neste periode, da det nå er blitt gode rutiner for
hvordan valgkomiteen arbeider. Valgkomiteen mener det er viktig med videreføring av kompetanse.
Vi tror vi har klart å sette samen en valgkomite med kjennskap til medlemmene rundt i vårt langstrakte
land, og som kan utfyll hverandre og jobbe godt sammen.
GODT VALG!
For Valgkomiteen, Mental Helse 2018 –2020
Anna Elise Opheim (sign)
Leder
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