SAKSFREMLEGG ÅRSMØTET 2019
Mental Helse Oppland

Saksnummer:

5.2

Sak:

Navneendring av Mental Helse Oppland

Forslag til
vedtak:

Årsmøtet endrer navn på fylkeslaget fra Mental Helse Oppland til
Mental Helse Innlandet.

Bakgrunn for saken:
Fra 1.januar 2020 vil Hedmark og Oppland bli slått sammen til et fylke, Innlandet.
På bakgrunn av dette har Hedmark vedtatt på sitt årsmøte å endre navn til MH Innlandet Hedmark.
Det er underlig å observere at de ikke ønsker samarbeid med Oppland, til tross for at vi ble enige
om et samarbeid i møte med dem. Vi opprettholder ønsket om et samarbeid med Hedmark. Deres
begrunnelse er at det ikke vil få noen innvirkning på tilskuddet fra Helse Sør-Øst RHF, da det kan
søkes på som to separate lokallag. De begrunner videre at det vil bli problematisk å opprettholde
den gode kontakten de har med lokallagene.
Vedtektene sier helt klart at Fylkeslaget skal hete fylkets navn.
§ 1.1 Organisasjonens juridiske navn er:
Mental Helse
Mental Helse …… (fylkets navn)
Mental Helse …… (kommunens/kommunenes eventuelt bydelers navn eller geografisk område)
Styret mener årsmøtet har tre muligheter å forholde seg til;
1.
Vi kan velge å gjøre som Hedmark endre til MH Innlandet - Oppland.
Dette menter styret er vedtektsstridig og vi ønsker ikke at vi på denne måten skal gi
signaler om vi står steilt om samarbeid med Hedmark.
2.
Vi bytter navn 01.01.20 til Mental Helse Innlandet.
Da er vi helt i tråd med vedtektene og vi har heller ikke avvist et samarbeid med
Hedmark. Vi tenker at på denne måten sikrer vi også tilskuddene fra Helse Sør-Øst RHF
og fra Fylkesmannen fordi vi innehar rett (fylkets) navn.
3.
Vi kan som siste mulighet vente til Landsmøtet i 2020 og se om det blir
vedtektsendringer som omhandler sammenslåtte fylker. Det er ingen garanti for at
vedtektene vil endre seg i større grad og ei heller gi noen føringer for hvordan
sammenslåtte fylker skal opptre.
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