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Oppmøte 

Tilhører  Navn 
Delegat-
nummer 

Stemme-
rett Til stede 

Sentralstyret Jill Arild 1 X X 

Sentralstyret Bente Holm Mejdell 2 X X 

Sentralstyret Øystein Høiby 3 X X 

Sentralstyret Haakon Steen 4 X X 

Sentralstyret Wenche Steenstrup 5 X 
 

X 

Sentralstyret Karl Olaf Sundfør 6 X  X 

Sentralstyret Tariq Eide 7 X X 

Sentralstyret Sølvi Hagen 8 X X 

Sentralstyret Kristin Vala 9 X X 

Sentralstyret  Grethe Bygland -  Forfall 

Sentralstyret  Vibeke Karlsen -  Forfall  

Sentralstyret  Aina Nybakke Rugelsjøen 11  X 

Sentralstyret  Stig Raymon Moe -  Forfall 

Generalsekretær Linda Berg Heggelund 12  X 

Sentralstyret Mille Plassgård Falstad 13  X 

Mental Helse Agder Anne Marie Løland Jensen 14 X X 

Mental Helse Agder Elisabeth Lauvrak 15 X X 

Mental Helse Agder Parvin Adeli 16 X X 

Mental Helse Agder Jan-Olaf Narvesen 17 X X 

Mental Helse Agder Thomas Skjeggedal 18 X X 

Mental Helse Agder Henrik Valentin 19 X X 

Mental Helse Agder May Britt Holte 20 X X 

Mental Helse Agder Ali Rafael Xas 21 X X 

Mental Helse Akershus Lene Brobakken 22 X X 

Mental Helse Akershus Ingrid Weflen 23 X X 

Mental Helse Akershus Gunnar Singstad 24 X X 

Mental Helse Akershus Abdurrehman Khan 25 X X 

Mental Helse Finnmark Torhild Ackerman 26 X X 

Mental Helse Finnmark Ken Roger Gjøvik 27 X X 

Mental Helse Finnmark Jill-Renate Mikalsen 28 X X 
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Mental Helse Finnmark Eli Haaland 29 X X 

Mental Helse Hedmark Finn Kristiansen 30 X X 

Mental Helse Hedmark Rune Lundquist 31 X X 

Mental Helse Hedmark Gry Halvorsen 32 X X 

Mental Helse Hedmark Margrete Leikåsen 33 X X 

Mental Helse Hordaland Vibeke Hellesund 34 X X 

Mental Helse Hordaland Elin Vallestad 35 X X 

Mental Helse Hordaland Stein Solvoll 36 X X 

Mental Helse Hordaland Vidar Stensletten Eik 37 X X 

Mental Helse Møre og Romsdal 
Anna Margrethe Drægebø  
Moe 

38 
X 

X 

Mental Helse Møre og Romsdal Irene Sundholm 39 X X 

Mental Helse Møre og Romsdal Ingrid Løset 40 X X 

Mental Helse Møre og Romsdal Stig Ålgårdstad 41 X X 

Mental Helse Nordland Andreas Lund 42 X X 

Mental Helse Nordland Zoy Natvig Lillegård 43 X X 

Mental Helse Nordland Karl Johnny Karlsen 44 X X 

Mental Helse Nordland Barbara Stenvall 45 X X 

Mental Helse Oppland Ragnar Rognlien 46 X X 

Mental Helse Oppland Elin Anita Lund 47 X X 

Mental Helse Oppland Mette Karsrud 48 X X 

Mental Helse Oppland Monica Neverdal 49 X X 

Mental Helse Oslo Martine Michelsen 50 X X 

Mental Helse Oslo Sara Isabella Rios 51 X X 

Mental Helse Oslo Tom Guldberg 52 X X 

Mental Helse Oslo Kuba Gleichgewicht 53 X X 

Mental Helse Rogaland Martha Guldbrandsen 54 X X 

Mental Helse Rogaland Janne Brit Kyllingstad 55 X X 

Mental Helse Rogaland Roger Johansen 56 X X 

Mental Helse Rogaland Beth Iren Risvold 57 X X 

Mental Helse Sogn  
og Fjordane 

Gerd Bjørkedal 58 
X 

X 
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Mental Helse Sogn  
og Fjordane 

Liv Olavsdatter Aamot Verlo 59 
X 

X 

Mental Helse Sogn  
og Fjordane 

Gunn Siri Verlo 60 
X 

X 

Mental Helse Sogn  
og Fjordane 

Gro Indrebø 61 
X 

X 

Mental Helse Telemark Heidi Skare Kristiansen 62 X X 

Mental Helse Telemark Rune Andersen 63 X X 

Mental Helse Telemark Jeanette Grindbakken 64 X X 

Mental Helse Telemark Gry Andersen 65 X - 

Mental Helse Troms Ole-Marius M. Johnsen 66 X X 

Mental Helse Troms Ågot Voll 67 X X 

Mental Helse Troms Mona Åkvik 68 X X 

Mental Helse Troms Christina Wangsbro 69 X X 

Mental Helse Trøndelag Tove-Mette Valen 70 X X 

Mental Helse Trøndelag Anders Øyan 71 X X 

Mental Helse Trøndelag Linda Hogstad 72 X X 

Mental Helse Trøndelag Nils Skjelstad 73 X X 

Mental Helse Trøndelag Beate Moksnes 74 X X 

Mental Helse Trøndelag Aud-Irene Hepsø 75 X X 

Mental Helse Trøndelag Karin Høstland 76 X X 

Mental Helse Trøndelag Sissel Bøkseth 77 X X 

Mental Helse Vestfold Ellen Bente Holtungen 78 X X 

Mental Helse Vestfold Heidi Maurstad 79 X X 

Mental Helse Vestfold Kristian Klemp Kristoffersen 80 X X 

Mental Helse Vestfold Nina Holhjem Bugge 81 X X 

Mental Helse Øst Connie Yven 82 X X 

Mental Helse Øst Aud Haarseth Dahl 83 X X 

Mental Helse Øst Elizabeth Kallhovd 84 X X 

Mental Helse Øst Trond Hegerstrøm 85 X X 

Mental Helse Ungdom Martine Antonsen 86  X 

Desisjonskomiteen Geirr Abelsen   87  X 

Valgkomiteen Anna Elise Opheim 88  x 
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Observatører uten rettigheter 

Desisjonskomiteen Jørund Schwach   X 

Desisjonskomiteen Turid Bakken   X 

Desisjonskomiteen Helga Skåden   X 

Valgkomiteen Else Berit Helle   X 

Innstilt til sentralstyret Nooshin Zaery   X 

Innstilt til sentralstyret Sebastian Blancaflor   x 

Innstilt til sentralstyret Ingeborg Steffensen   X 

Obeservatør Benedicte Marie Lio, Buskerud   X 

Observatør Espen Gundersen, Akershus   X 

Observatør Celine Stangeland, Rogaland   x 

Observatør Guri Tysse, Rogaland   x 
 

I tillegg var funksjonærer og ansatte i administrasjonen til stede. 

 

Delegat 41 fikk innvilget permisjon fra 15.20-16.00 lørdag 

Delegat 29 fikk innvilget permisjon fra 11.00 søndag 

Delegat 46 fikk innvilget permisjon fra 11.30 søndag 

Delegat 45 fikk innvilget permisjon fra 13.15 søndag 

Delegat 44 fikk innvilget permisjon fra 13.30 søndag 

Delegat 28 fikk innvilget permisjon fra 13.30 søndag 
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• Landsleder Jill Arild ønsket velkommen 
 
 

      
Følgende hadde ordet: 

• Delegat 30, Finn Kristiansen 
• Delegat 1, Jill Arild 
• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 32, Gry Halvorsen 

 
Vedtak:  

• Landsmøterepresentantene godkjennes ved opprop. Det er 79 stemmeberettigede til 
stede ved møtets start. 

• Innkalling og dagsorden godkjennes mot 13 stemmer, og to blanke stemmer 
• Bjørnar Allgot og Siri Bråtane velges som dirigenter til landsmøtet. 
• Brita Brekke og Reeta Törrönen velges til sekretærer. 
• Anna Margrethe Drægebø Moe og Ole-Marius Minde Johnsen velges til 

protokollunderskrivere. 
• Det velges ikke tellekorps. 
• Wenche Steenstrup, Haakon Steen og Kristin Bergersen velges til redaksjonskomité. 
• Helga Skåden og Turid Bakken velges til fullmaktskomité. 

 
Konstitueringen som helhet er vedtatt med 70 stemmer, 3 mot og 5 blanke 

Saksnummer: 01/20 Sak: Åpning av Landsmøtet 2020 

Ingen forslag til vedtak 

Saksnummer: 02/20 Sak: Konstituering 

Forslag til vedtak 

• Landsmøterepresentantene godkjennes. 
• Innkalling og dagsorden godkjennes. 
• Bjørnar Allgot og Siri Bråtane velges som dirigenter til landsmøtet. 
• Brita Brekke og Reeta Törrönen velges til sekretærer. 
• Anna Margrethe Drægebø og Ole Marius Minde Johnsen 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. 
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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. 
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 18.00 på lørdag. 
 

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. 
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Følgende hadde ordet:  

 
• Delegat 30, Finn Kristiansen 
• Delegat 86, Martine Antonsen 
• Delegat 22, Lene Marie Brobakken 
• Delegat 32, Gry Halvorsen 
• Delegat 1, Jill Arild 

 
Følgende forslag ble fremmet i debatten: 

Punkt 4: 
• Innsendt skriftlig forslag fra delegat 86, Martine Antonsen: Foreslår å stryke punkt 4: subsidiært 

ved å vise nummerskilt dersom systemet ikke fungerer.  
 
Forslaget ble trukket, da sentralstyret trakk opprinnelig forslag. 

 
Punkt 8: 

• Innsendt skriftlig forslag fra delegat 30, Finn Kristiansen: side 1 punkt 8: Foreslår å stryke punkt 
8. 

• Innsendt forslag fra delegat 22, Lene Marie Halvorsen: Side 1, punkt 8: Ber om at det kan 
komme benkeforslag underveis i valget (dvs. stryke pkt 8) 

 
Votering: Godkjennes med 46 stemmer (6 blanke) 
 

• Innsendt forslag fra delegat 32, Gry Halvorsen: side 1, punkt 4: Unntatt fra dette er 
programmer, som tas kapittel for kapittel. 

 
Votering: Godkjennes med 66 stemmer (5 blanke) 
 
Vedtak: Forretningsorden ble vedtatt i sin helhet med vedtatte endringer mot 2 stemmer. 
 

• Stig Åsgårdstrand ba om ordet til forretningsorden. Det ble avklart at det er 80 
stemmeberettigede til stede. 

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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Til saken fulgte saksframlegg. Generalsekretær Linda Berg-Heggelund innledet til saken og redegjorde 
for nøkkelinformasjon i årsmeldingene.     
 

Følgende hadde ordet:  

 
• Delegat 24, Gunnar Singstad  
• Delegat 58, Gerd Bjørkedal 

 
 
Vedtak:  
Årsmeldingene for 2018 og 2019 tas til orientering. 2 blanke stemmer. 
 

 
Til saken fulgte saksframlegg.  
Økonomileder Øyvind Kjønås innledet til saken og redegjorde for økonomien i 2018 og 2019. 
    
Følgende hadde ordet: 

 
• Delegat 44, Karl Johnny Karlsen 
• Økonomisjef Øyvind Kjønås  

 
Vedtak: Årsregnskapene med revisors beretning for årene 2018 og 2019 tas til orientering, mot 
1 stemme. 
 
 

Saksnummer: 04/20 Sak: Årsmeldinger 

Forslag til vedtak  

Årsmeldingene for årene 2018 og 2019 tas til orientering  

Saksnummer: 05/20 Sak: Årsregnskap for 2018 og 2020 

Forslag til vedtak 

Årsregnskapene med revisors beretning for årene 2018 og 2019 tas til orientering. 
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Til saken fulgte saksframlegg.  
Desisjonskomiteen ved delegat 87, Geirr Abelsen innledet til saken. 
     
Følgende hadde ordet: 

 
• Delegat 32, Gry Halvorsen 
• Delegat 87, Geirr Abelsen 
• Delegat 58, Gerd Bjørkedal 

 
Vedtak: Landsmøtet tar desisjonskomiteens rapport til orientering. 1 stemme mot og 2 blanke 
 
 
 

  
Dirigenten innledet til saken. 
     
Følgende hadde ordet: 

 
• Delegat 30, Finn Kristiansen 

 
Vedtak: Sentralstyrets innstilling ble vedtatt mot 10 stemmer, og 5 blanke 
 
 
 

Saksnummer: 06/20 Sak: Desisjonskomiteens rapport 

Forslag til vedtak 

Landsmøtet tar desisjonskomiteens rapport til orientering. 
 

Saksnummer: 07/20 Sak: Ansvarsfrihet for styret 

Forslag til vedtak 

Sentralstyret gis ansvarsfrihet for årene 2018 og 2019. 
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Til saken fulgte saksframlegg.  
Wenche Steenstrup innledet til saken. 
     
Følgende hadde ordet i debatten om saken: 

 
• Delegat 30, Finn Kristiansen 
• Delegat 13, Mille Plassgård Falstad  
• Delegat 71, Anders Øyan 
• Delegat 58, Gerd Bjørkedal 
• Delegat 53, Kuba Gleichgewicht 
• Delegat 24, Gunnar Singstad 
• Delegat 47, Elin Anita Lund 
• Delegat 6, Karl Olaf Sundfør 
• Delegat 41, Stig Ålgårdstad 
• Delegat 5, Wenche Steenstrup 
• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 32, Gry Halvorsen 
• Delegat 51, Sara Isabella Rios 
• Delegat 8, Sølvi Hagen  
• Delegat 42, Andreas Lund 
• Delegat 1, Jill Arild 
• Delegat 52, Tom Guldberg 
• Delegat 86, Martine Antonsen 
• Delegat 44, Karl Johnny Karlsen 
• Delegat 33, Margrete Leikåsen 
• Delegat 54, Martha Gulbrandsen 
• Delegat 45, Barbara Stenvall 
• Delegat 25, Abdurrehman Khan 
• Delegat 50, Martine Michelsen 
• Delegat 31, Rune Lundquist 

 
 

Saksnummer: 08/20 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. 
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Følgende endringer ble fremmet til Samfunnspolitisk program for 2020-2022. Forslagene er 
redigert av redaksjonskomiteen, som har kommet med innstilling til forslagene: 
 
Fremmet av: Delegat 53 
Side 1, 20-22 
Forslag: Mental Helse skal bidra til økt brukermedvirkning, både individuelt og i utformingen av tilbud og 
tjenester til mennesker med utfordringer innen psykisk helse, rus og/eller vold. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 79 stemmer. 1 blank. 
 
Fremmet av: Mental Helse Trøndelag og Møre og Romsdal 
Side 1, 33-35 
Forslag: Demokratisk praksis forutsetter da at brukerrepresentanten har en fullmakt fra dem han eller hun   
representerer. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 79 stemmer.  
 
Fremmet av: Mental Helse Trøndelag og Møre og Romsdal 
Side 2, 44-46 
Forslag: Endres til: At organisasjonene forbeholdes retten til å oppnevne brukermedvirkere i tjeneste- eller 
systemrettet arbeid i samsvar med demokratiske regler om representasjon. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes, men ordet «brukermedvirkere» endres til 
«brukerrepresentanter» 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er enstemmig vedtatt. 
 
Fremmet av: Mental Helse Trøndelag og Møre og Romsdal 
Side 2, 56 
Forslag: Stryke «Mental Helse» 
Redaksjonskomiteens innstilling: Redaksjonell endring.  Forslag til endret punkt: at brukere i større 
grad blir involvert i tilknytning til brukerundersøkelser i tjenester og forskning. 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er enstemmig vedtatt. 
 
Fremmet av: Delegat 32 
Side 3, 90-91 
Forslag: tillegg: Dette kan måles ved å bruke instrumenter som KOR/FIT og andre. Vi må påvirke 
Helseforetakene til å ta disse i systematisk bruk. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes ikke 
 
Opprinnelig forslag opprettholdes, og de settes opp mot hverandre i votering.  
 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 61 stemmer. 1 blank 
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Fremmet av: Delegat 47 
Side 3, 94 
Forslag: Endres til: At recovery-tankegangen legges til grunn i behandling og rehabilitering av psykiske  
helseutfordringer og at undervisning fremmes som et av alternativene i behandlingen. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 78 stemmer. 
 
Fremmet av Delegat 24 
Side 2, 99 
Forslag: Følgende tekst etter eksisterende: ....og dermed at det opprettholdes evt. økes antall døgnplasser 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes ikke  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 44 stemmer. 
 
Fremmet av Delegat 53 
Linje 3, 101 
Forslag: Stryk "uten vedtak". 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 64 stemmer. 
 
Fremmet av Delegat 6 
Linje 3, 101 
Forslag: At det skal være lovfestet rett til lavterskel tilbud også til de som ikke har vedtak i 
kommunehelsetjenesten. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes ikke 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 71 stemmer. 
 

Fremmet av delegat 53 
Side 3, 109 
Forslag: Stryk "Den som velger å begå selvmord ser ingen andre utveier." 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 77 stemmer. 
 

Fremmet av delegat 53 
Side 3, 111 
Forslag: Endring: "Samfunnet må gjøre alt i sin makt for å forhindre at ett eneste liv går tapt i selvmord, og 
det må jobbes med konkrete tiltak for å støtte oppunder regjeringens nullvisjon for selvmord." 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er enstemmig vedtatt. 
 

Det ble votert over de tre følgende forslagene under ett. 
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1. Fremmet av delegat 53 
Side 3, 116-117 
Forslag: Stryk: "Mental Helse mener at selvmordsforebygging er ett av de viktigste tiltakene i arbeidet for å 
oppnå nullvisjonen." 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes 
 

2. Fremmet av delegat 53 
Side 4, 118-119 
Forslag: Stryk: "Selvmord er ikke noe som vi bare kan håpe går over, det er livet som er blitt for vanskelig å 
leve". 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes 
 

3. Fremmet av delegat 53 
Side 4, 120 
Forslag: Stryk: "Det er i kommunene menneskene bor". 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 77 stemmer.  

Fremmet av delegat 53 
Side 4, 120 
Forslag: Endring: "Dette krever mange ressurser, og god ledelse kreves, for å kunne iverksette forebyggende 
tiltak over hele landet". 

Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes med redaksjonell endring: Det kreves mange ressurser og 
god ledelse for å kunne iverksette forebyggende tiltak over hele landet. 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 78 stemmer. 
 

Fremmet av delegat 53 
Side 4, 121-122 
Forslag: Stryk: "Mental Helse mener at det er nedenfra-perspektivet som best gir svar på behovene unge 
mennesker har." 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 75 stemmer. 
 

Fremmet av delegat 53 
Side 4, 129-130 
Forslag: Endring: "YAM skal tilbys alle elever på ungdomstrinnet." 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes med redaksjonell endring: YAM skal tilbys alle elever på 
ungdom/videregående skoler. 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er enstemmig vedtatt. 
 

 



Protokoll fra Landsmøte november 2020 
        

 
 15 

Fremmet av delegat 53 
Side 4, 132 
Forslag: Endring: "at vi støtter regjeringens nullvisjon for selvmord med konkrete tiltak". 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 77 stemmer. 
 

Fremmet av delegat 47 
Side 4, 132 
Forslag: Stryke punktet 
Redaksjonskomiteens innstilling: Punktet er foreslått endret i tråd med foregående forslag. 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er enstemmig vedtatt. 
 

Fremmet av delegat 47 
Side 4, 135 
Forslag: Endring: Mental Helse krever at regjeringen bevilger penger for å arbeide aktivt mot en nullvisjon i 
selvmord 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes ikke 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 61 stemmer. 
 

De følgende 8 forslagene ble votert over samlet: 

1. Fremmet av delegat 53 
Side 4, 136 
Forslag: Endring: "at ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten læres opp til å identifisere personer i 
selvmordsfare." 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
 
2. Fremmet av delegat 53 
Side 4, 136 
Forslag: Endring: "at personer i selvmordsfare får tett oppfølging over tid med riktig terapi og behandling." 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
 
3. Fremmet av delegat 53 
Side 4, 149-150 
Forslag: Endring: "at lavterskeltilbud uten vedtak, rettet mot selvmordsforebygging, tilbys i hver kommune, 
og at nasjonale hjelpetelefoner styrkes betraktelig". 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
 
4. Fremmet av delegat 53 
Side 5, 182 
Forslag: Tillegg: "Videre bør det også tilrettelegges for bistand fra tolk, dersom gitt person ikke har norsk som 
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morsmål." 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
 

5. Fremmet av delegat 53 
Side 5, 189 
Forslag: Endring: "ha tydeligere krav til hvordan institusjoner og personell arbeider for å hindre bruk av 
tvangsmidler". 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
 
6. Fremmet av delegat 53 
Side 5, 191-192 
Forslag: Endring: "at bruk av vedtak om tvang uten innleggelse opphører i de tilfeller hvor slike vedtak 
utelukkende har tvangsmedisinering som hensikt". 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes med følgende endring: «at bruk av vedtak som omhandler 
tvang uten innleggelse opphører i de tilfeller hvor slike vedtak utelukkende har tvangsmedisinering 
som hensikt» 
 
7. Fremmet av delegat 53 
Side 5, 196-197 
Forslag: Endring: "at alle behandlingsinstitusjoner i større grad pålegges å arbeide aktivt for redusert bruk 
av fysiske restriksjoner." 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
 
8. Fremmet av delegat 53 
Side 6, 201 
Forslag: Endring: "at når gjennomføring av tvangstiltak er nødvendig, kvalitetssikres, og gjøres det på en så 
human og lite inngripende måte som mulig." 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes med følgende språklig endring: «at når gjennomføring av 
tvangstiltak er nødvendig, må det kvalitetssikres, og gjøres på en så human og lite inngripende måte 
som mulig.» 
 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt med 70 stemmer.  

Fremmet av delegat 1 
Side 6, 215 
Forslag: Nytt kapittel: «Medisinfri behandlingstilbud 
Mental Helse er en av 5 organisasjoner som i 2011 ble startet for å kjempe fram et medisinfritt tilbud i 
Norge. Samlet sitter våre organisasjoner på omfattende brukererfaring om at det er mulig å bli friskere, og 
få muligheten til et bedre liv uten medikamenter. 

Vi ønsker å jobbe for at det etableres medisinfrie døgnbaserte behandlingsenheter ved hvert regionale 
helseforetak. 
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Enhetene skal sørge for: 

- At pasienten / brukeren ikke utsettes for tvangsmedisinering eller opplever at medisiner påtvinges ved 
press eller overtalelse 

- Grunnbehandlingen er å få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelmessige måltider og mennesker å 
snakke med 

- Det skal utvikles gode behandlingskulturer for medisinfri behandling, som kan styrke et fagfelt med behov 
for kunnskapsutvikling  

- Tilrettelegge for nedtrapping 

- Innføre pakkeforløp for medisinfri behandling 

Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 79 stemmer.  
 

Fremmet av delegat 52 
Side 6, 216 
Forslag: Sterkere fokus på forebygging som et sentralt fokusområde. Livsmestring i skolen - MH må gi dette 
"faget" innhold i form av kunnskap og verktøy, herunder Venn1, Yam og Ung Arena. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslag til nytt avsnitt om forebygging: «Forebygging av psykiske 
helseutfordringer må starte tidlig. Det er viktig at barn og unge får tilstrekkelig kunnskap om psykisk 
helse og i større grad lærer om utfordringer som de kan stå ovenfor, og dermed kan takle 
utfordringer også senere i livet. Barn og unge trenger redskaper og verktøy for å håndtere stress, 
kriser og vanskelige livsutfordringer. Mental Helse kan for eksempel bidra til å utvikle 
livsmestringsfaget med våre program og verktøy; YAM, Venn1 og UngArena.» 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 74 stemmer. 
 

Fremmet av delegat 42 
Side 7, 249 
Forslag: - at undervisningsprogrammet YAM innføres nasjonalt i alle skoler 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes med redaksjonell endring: YAM skal tilbys alle elever på 
ungdom/videregående skoler. 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 75 stemmer. 
 

Fremmet av delegat 51 
Side 7, 250 
Forslag: Tillegg: at barn og ungdom skal ha en stemme og være delaktige i sitt eget behandlingsforløp.  
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er enstemmig vedtatt. 
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Fremmet av delegat 44 
Side 7, 251-252 
Forslag: Endring: at barn og unge med særskilte behov inkluderes, ikke ekskluderes fra ordinær undervisning 
uten at dette er faglig begrunnet. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes ikke. Nytt forslag: Fjerne ordet «rutinemessig» 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 66 stemmer. 

Fremmet av delegat 32 
Side 7, 277 
Forslag: Endring: Tilgang til egnet bolig er en grunnleggende betingelse for å kunne etablere et trygt og 
selvstendig liv 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 78 stemmer. 

Fremmet av Mental Helse Sogn og Fjordane 
Side 8, 286 
Forslag: Tillegg: Mental helse vil: 

- at perioden for å kunne motta arbeidsklaringspenger må forlenges når arbeidssøker ikke klarer å få tilslag 
på jobbsøknader innen fristen går ut. 

- at det må tilsettes jobbspesialister til hjelp for pasienter i spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 75 stemmer. 

Fremmet av delegat 3 
Side 8, 286 
Forslag: Tilllegg nytt punkt: AAP-ordningen må kunne utvides også for personer som på grunn av nedsatt 
funksjonsevne ikke kan fullføre utdanningstiltak på normert tid. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 79 stemmer. 

Fremmet av delegat 52 
Side 8, 297 
Forslag: Aldersdiskriminering, pensjonering og tap av arbeid er fortsatt ert viktig satsingsområde for MH. 
Spesielt ønsker vi å fremme flergenerasjonstiltak som et aktivt verktøy for å motarbeide ensomhet. Her kan 
en fusjon av Ung Arena/Senior Arena være et verktøy. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Intensjonen støttes. Nytt forslag: Mental Helse skal jobbe for 
flergenerasjonstiltak som et verktøy for å motarbeide ensomhet blant både unge og eldre. Det kan for 
eksempel vurderes en fusjon av Ung Arena og Senior Arena. 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 71 stemmer.  

Fremmet av delegat 33 
Side 8, 313-316 
Forslag: Mange som har behov for døgnbehandling på DPS får ikke det lengre, fordi helsepolitisk utvikling 
nå går fra døgnbehandling til poliklinikk. Mange trenger den tryggheten og rammene som gis på døgnpost. 
Vi vil derfor jobbe for å snu denne utviklingen, slik at nåløyet for å få hjelp blir større.  
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes delvis. Forslag til tillegg til nåværende tekst: Mange trenger 
tryggheten og rammene som gis på døgnpost. 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 69 stemmer. 
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Fremmet av delegat 33 
Side 9, 327 
Forslag: Endring: At antall DPS døgnplasser økes, slik at alle, uansett alder, får det tilbudet de trenger. 
Red. innst: Støttes ikke 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling falt, og forslag fra delegat 33 er vedtatt med 55 
stemmer.  

Fremmet av delegat 44 
Side 9, 334 
Forslag: Nytt punkt: Ha større økonomiske rammer og satsing på DPS 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes ikke 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 41 stemmer. 

Fremmet av delegat 45 
Side 9, 334 
Forslag: Nytt punkt: ha flere erfaringskonsulenter inn i DPS og psykiatrien 
Redaksjonskomiteens innstilling: Intensjonen støttes. Nytt forslag; ha flere erfaringskonsulenter, på 
individnivå, inn i alle de psykiske helsetjenestene. 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 67 stemmer. 

Fremmet av delegat 41 
Side 10, 362, 371, 386 
Forslag: Endre fra «menneske» til «personer» i linje 362, 371, 386 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 74 stemmer. 

Fremmet av delegat 25 
Side 10, 371, 386 
Forslag: Strykning: (Linje 371 og 386) 2 setninger med samme betydning. Jeg foreslår at linje 386 strykes. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 77 stemmer. 

Fremmet av delegat 72 
Side 10, 386 
Forslag: Stryke 'Mental Helse skal' i setningen på linje 386 slik at det lyder likt med resten av innholdet i 
teksten og er i samsvar med overskriften til avsnittet. 

Forslag til endring: 

• arbeide for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha samme rettigheter som andre borgere. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes ikke 
Vedtak: Forslaget falt som følge av vedtaket over. 
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Følgende endringer ble fremmet i møtet til Strategi for 2020-2022 

Fremmet av delegat 32 
Side 1,22 
Forslag: Nytt avsnitt etter linje 22: https://brukerforum-mh.org/ må omtales slik at alle tillitsvalgte i 
organisasjonen er kjent med at det finnes en digital samhandlingsplattform for dem. Plattformen skal bidra 
til erfaringsoverføring mellom brukerrepresentanter og styrke rekruttering 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Intensjonen støttes. Nytt forslag: Prosjektet Brukerforum for 
brukerrepresentanter prøves ut i utvalgte fylker og er ikke ferdigstilt. Plattformen skal bidra til 
erfaringsoverføring mellom brukerrepresentanter og styrke rekruttering. Når prosjektet blir sluttført 
og godkjent vil det kunne tas i bruk i hele landet. 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 78 stemmer. 

Fremmet av delegat 51 
Side 2, under 45  
Forslag: Tillegg: Mental Helse skal jobbe for at det skal opprettes et tvangsombud som skal være en 
ressursperson for pasienter og pårørende som er i tvangsbehandling. Ombudet skal både drive 
forebyggende arbeid og være en uavhengig instans der pasienter og pårørende kan søke råd og veiledning. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes ikke 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 59 stemmer. 

Fremmet av delegat 53 
Side 2, 51-52 
Forslag: Endring: «I tillegg vil Mental Helse jobbe for å få gjennomslag for sine synspunkter, gjennom 
høringer, representasjonsoppdrag, foredrag, opplæring og kurs, samt initiativ rettet mot forvaltning og 
politikere.»  
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 78 stemmer. 

Fremmet av delegat 30 
Side 2, etter 52 
Forslag: Tillegg: Mental Helse vil opprette egne fora for våre medlemmer i kontrollkomisjonen, både via 
samlinger og nettfora. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes ikke 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 58 stemmer. 

Fremmet av delegat 51 
Side 2, under 62, over 66 
Forslag: Tillegg: Mental Helse skal jobbe for at barn og ungdom skal ha en stemme og være delaktige i sitt 
eget behandlingsforløp. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 79 stemmer. 

Fremmet av delegat 71 med støtte fra MH Møre og Romsdal 
Side 3, 86 
Forslag: Tillegg: Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger 
hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.  Dette er et samarbeid med Stine Sofie 
og Mental Helse Hjelpetelefonen. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er enstemmig vedtatt. 
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Fremmet av delegat 50 
Side 4, 121, 122 
Forslag: Tillegg: At det opprettes et videregående kurs for brukermedvirkning, hvor det er økt fokus på 
lovverk, arbeids-/forhandlingsmetoder for å få større gjennomslag for våre mål på en saklig, profesjonell og 
respektfull måte og ulike metoder for å gjennomføre bruker-/pårørendeundersøkelser i praksis. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes ikke 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 55 stemmer. 

Fremmet av delegat 47 
Side 4, 127 
Forslag: Tillegg: Mental Helse skal tilby nødvendig opplæring av nye fylkesledere og nestledere . 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er enstemmig vedtatt. 

Fremmet av delegat 41 
Side 4, 129-131 
Forslag: Tillegg: Mental Helse vil i perioden utvikle eget kurs for våre likepersoner. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes ikke 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling falt, og forslaget fra delegat 41 er vedtatt med 49 
stemmer.  

Fremmet av delegat 3 
Side 5, 174 
Forslag: Tillegg: Bruke aktiviteter i lokallag som for eksempel møteplasser, hyggekvelder etc. til å innhente 
brukererfaringer med lokale tjenestetilbud. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes ikke 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 48 stemmer. 

Fremmet av delegat 31 
Side 5,180 
Forslag: Tillegg: «, og utvalget skal starte sitt arbeid innen første halvår 2021.» 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 79 stemmer. 

Fremmet av redaksjonskomiten 
Side 5,177 
Forslag: Stryk: ", og Mental Helses synkende medlemstall," 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 77 stemmer. 

Fremmet av redaksjonskomiten 
Side: Generelt 
Forslag: Samfunnspolitisk program og strategi oversendes administrasjonen for endelig språkvask. 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes  
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt med 66 stemmer. 

 

Vedtak: Samfunnspolitisk program og strategi for 2020-2022 vedtas med de endringer som er 
innarbeidet i møtet med 79 stemmer.   
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Til saken fulgte saksframlegg.  
Generalsekretær innledet til saken. 
     
Følgende hadde ordet: 

 
• Delegat 44, Karl Johnny Karlsen 
• Delegat 82, Connie Yven 
• Delegat 31, Rune Lundquist 
• Delegat 47, Elin Anita Lund 
• Delegat 58, Gerd Bjørkedal 

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. 
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• Delegat 54, Martha Gulbrandsen 
• Delegat 53 Kuba Gleichgewicht 
• Delegat 2, Bente Mejdell 
• Delegat 51, Sara Isabella Rios 
• Delegat 52, Tom Guldberg 
• Delegat 4, Haakon Steen 
• Delegat 41, Stig Ålgårdstad 
• Delegat 13, Mille Plassgård Falstad 
• Delegat 30, Finn Kristiansen 
• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 40, Ingrid Løseth 
• Delegat 31, Rune Lundquist 
• Delegat 55, Janne Brit Kyllingstad 

 
Følgende forslag ble fremmet i møtet: 
Endringsforslag til punkt 1: 
 
Forslag fra 13, Mille Falstad: 
Landsmøte vedtar å frikjøpe sentrale tillitsvalgte i landsmøteperioden: 
- Landsleder frikjøpt inntil 100 prosent stilling, men en kompensasjon inntil 5G. 
- 1. nesteleder og 2. nestleder frikjøpt inntil 50 prosent stilling, men en kompensasjon inntil 2.5 G 
Votering: Falt mot 64 stemmer  
 
Fremmet av delegat 54, Martha Gulbrandsen, Rogaland, 31, Rune Lundquist, Hedmark og 82 Connie 
Yven, Øst: 
Landsleder honoreres med 4G 
Votering: Falt mot 41 stemmer (1 blank) 

Fremmet av delegat 54, Martha Guldbrandsen, Rogaland: 
Honorar: 
1 nestleder 3G 
2 nestleder 2 G 
Begrunnelse: å lede organisasjonen er ett teamarbeid og vi forventer tett samarbeid i ledergruppen. 
Votering: Falt mot 41 stemmer (1 blank) 
 
Endringsforslag til punkt 2:  
 
Endringsforslag honorar og møtegodtgjørelse: 
Møtegodtgjørelse 
Prinsipp: Fast godtgjørelse eller timesats? 
Votering: Timesats vedtatt med 43 stemmer (1 blank) 
 
Forslag fra delegat 41, Stig Ålgårdstad 
Sentralstyremøter, ledermøter og utvalg oppnevnes av sentralstyret, ledermøte og landsmøte godtgjøres 
med kr 250,- pr time 
 
Forslag fra 31, Rune Lundquist 
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Endring:  
2. sentralstyremøter, ledermøter og utvalg oppnevnt av sentralstyret, ledermøte og landsmøte godtgjøres 
med kr. 200,00 pr. time, og godtgjøres pr. påbegynte halvtime. 
 
Votering: Møtegodtgjørelse 250,- pr. time vedtatt med 57 stemmer  

Tillegg: 
Nytt skriftlig underpunkt etter punktene 1, 2 og 3: 
Honorarer og godtgjørelser i punkt 1, 2 og 3 kan ikke kombineres på noen måte. 
Votering: Vedtatt med 62 stemmer (2 blanke) 
 
Votering over punkt 3-8: 
Vedtatt med 73 stemmer, 1 mot og 3 blanke. 
 

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. Sentralstyremøter, ledermøter og utvalg oppnevnt av sentralstyret, ledermøtet og 
landsmøtet godtgjøres med kr 250,- pr time 

 
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. 

 
Honorarer og godtgjørelser i punkt 1, 2 og 3 kan ikke kombineres på noen måte. 
 

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. 
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Til saken fulgte saksframlegg. 
Landsleder Jill Arild innledet til saken. 
     
Følgende hadde ordet 

 
• Delegat 32, Gry Halvorsen 
• Delegat 58, Gerd Bjørkedal 
• Delegat 22, Lene Marie Brobakken 
• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 1, Jill Arild 
• Delegat 41, Stig Ålgårdstad 

 
Følgende forslag ble foreslått i møtet: 
Innsendt av delegat 32, Gry Halvorsen 
Det settes ned ett bredt utvalg som skal evaluere den strukturendringen med Landsstyre/Ledermøte, slik at vi kan 
ha ett godt grunnlag å fatte beslutningen på. Hver region skal fritt velge sine deltager i utvalget. Utvalget skal 
starte jobben innen første halvår 2021. Sentralstyret utarbeider forslag til mandat. Mandatet legges frem for 
ledermøtet til godkjenning. 
 
Forslag fra Gry Halvorsen ble vedtatt med 66 stemmer, 10 mot og 3 blanke. 
 
Innsendt av delegat 22, Lene Brobakken 
Ber landsmøte sette ned et utvalg for å evaluere ledermøte og se på om vi kan endre instruksen til ledermøte At 
man ikke bare er et rådgivende organ, men ta noen beslutninger. At noen har tilsyn med at sentralstyre følger 
vedtak og instrukser. Kandidatene til utvalget utnevnes av ledermøte. 
 
Forslaget ble trukket til fordel for forslag fra delegat 32. 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 62 stemmer, og forslaget fra Mental Helse Drammen, 
Lier og Modum falt. (2 blanke.) 
 
 

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. 
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Til saken fulgte saksframlegg. 
Bente Holm Mejdell innledet til saken. 
     
Følgende hadde ordet 

• Delegat 42, Andreas Lund 
• Delegat 12, Linda Berg-Heggelund 
• Delegat 58, Gerd Bjørkedal 
• Delegat 66, Ole-Marius Minde Johnsen 
• Delegat 13, Mille Plassgård Falstad 
• Delegat 2, Bente Mejdell 
• Delegat 53, Kuba Gleichgewicht 
• Delegat 75, Aud-Irene Hepsø 
• Delegat 52, Tom Guldberg 
• Delegat 12, Linda Berg-Heggelund (Aslaug Timland Dale) 
• Delegat 86, Martine Antonsen 
• Delegat 41, Stig Ålgårdstad 
• Delegat 32, Gry Halvorsen 
• Delegat 1, Jill Arild 
• Delegat 51, Sara Isabella Rios 
• Delegat 2, Bente Mejdell 
• Delegat 55, Janne Brit Kyllingstad 
• Delegat 45, Barbara Stenvall 
• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 82, Connie Yven 
• Delegat 6, Karl Olaf Sundfør 

 
 
 
 

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. 
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Følgende forslag ble foreslått i møtet: 
 
Forslagstiller: 42 – Andreas Lund, Nordland 
Landsmøtet ønsker at dagens samarbeidsavtale med Mental Helse Ungdom skal bestå frem til denne 
reforhandles i samarbeid med Mental Helse Ungdom. Ledermøtets representanter fra fylkene velger ut 
representanter som skal sitte i et utvalg i Mental Helse med tre representanter fra fylkes- og lokallag. Både 
fylkeslag og lokallag skal være representert i utvalget. Sentralstyret velger ytterligere en representant til 
utvalget. Mental Helse ber Mental Helse Ungdom stille på like vilkår. Utvalget fremforhandler en ny 
samarbeidsavtale. Ny samarbeidsavtale skal legges frem for Landsmøtet 2022 for godkjenning. 
Votering: Forslaget falt som følge av votering over sentralstyrets innstilling 
 
Forslagstiller: 41 - Stig Ålgårdstad, Møre og Romsdal 
Mental Helse innfører eget ungdomsmedlemskap for ungdom under 26 år. 
 
Det ble foretatt votering om forslaget skulle behandles. Det ble vedtatt med 50 stemmer for, 30 stemmer 
mot.  
 
Forslagstiller: 1 – Jill Arild 
Sak om ungdomsmedlemskap oversendes sentralstyret for videre utredning og behandling. 
 
Det ble foretatt votering mellom forslag fra delegat 41 og delegat 1.  
Votering: Forslag fra delegat 1, Jill Arild falt mot 66 stemmer. 
 
Forslagstiller: 41 - Stig Ålgårdstad, Møre og Romsdal 
Mental Helse innfører eget ungdomsmedlemskap for ungdom under 26 år. 
Votering: Vedtatt med 68 stemmer. 
 
Forslagstiller: 41 - Stig Ålgårdstad, Møre og Romsdal 
Landsmøtet ber sentralstyret se på rettighetene til navnet Mental Helse. 
Votering: Vedtatt med 72 stemmer.  
 
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. 
 
Mental Helse innfører eget ungdomsmedlemskap for ungdom under 26 år. 
 
Landsmøtet ber sentralstyret se på rettighetene til navnet Mental Helse. 
Vedtatt med 69 stemmer. 1 blank. 
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Til saken fulgte saksfremlegg.  
Landsleder innledet til saken. 
     
Følgende hadde ordet 

• Delegat 61, Gro Indrebø 
• Delegat 6, Karl Olaf Sundfør 
• Delegat 66, Ole-Marius Minde Johnsen 
• Delegat 59, Gerd Bjørkedal 
• Delegat 31, Rune Lundquist 
• Delegat 22, Lene Marie Brobakken  

 
Følgende forslag ble fremmet i møtet: 
 
Fremmet av delegat 31, Rune Lundquist 
9.3 I tillegg til fylkesleder skal hvert fylke, uansett medlemstall, ha seks årsmøtevalgte delegater, med inntil 7 
varadelegater i nummerert rekkefølge. 
 
Følgende delegater hadde ordet i debatten om hvorvidt dette forslaget skal behandles:  

• Delegat 53, Kuba Glechgewicht 
• Delegat 1, Jill Arild 
• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 32, Gry Halvorsen 

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. 
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Det ble votert over hvorvidt forslaget skal kunne behandles. 
Vedtak: Dirigentbordets innstilling om at forslaget ikke kan behandles fordi det bryter med 
vedtektenes §10.7 ble vedtatt mot 25 stemmer, og 5 blanke.  
 
Vedtak:  

Endringer i §§ 9.2, 9.3, 11.2 og 19.8 i vedtektene vedtas. 

Vedtas med 62 stemmer for, 16 mot og 1 blank stemme. 

 

Protokolltilførsel til sak 11/20 og 12/20 fra delegatene 30, 31, 32 og 33: 

Slik vi tolker det, ble presedens skapt i sak 11/20, men dette fikk ikke følger for sak 12/20. Begge disse 
saker var egne saker, og i den første saken kunne vi bryte vedtektene og i neste sak kunne vi ikke det. 
Dirigenten påvirket denne saken i en slik grad at Mental Helse Hedmarks delegater (30, 31, 32 og 33) 
ikke kan stille seg bak saksbehandlingen av sak 12/20.  

  

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, 
medinntil 5 vara i nummerert rekkefølge. 
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Til saken fulgte saksfremlegg. Jill Arild innledet til saken.  
Det er 80 stemmeberettigede i salen under behandling av vedtektene.  

Følgende hadde ordet til forretningsorden under behandling av vedtekter: 

- Delegat 24, Gunnar Singstad 
- Delegat 58, Gerd Bjørkedal 
- Delegat 31, Rune Lundquist 
- Delegat 4, Haakon Steen 
- Delegat 5, Karl Olaf Sundfør 
- Delegat 82, Connie Yven 
- Delegat 42, Andreas Lund 
- Delegat 53, Kuba Gleichgewicht 
- Delegat 8, Sølvi Hagen 
- Delegat 39, Irene Sundholm 
- Delegat 3, Øystein Høiby 
- Delegat 32, Gry Halvorsen 
- Delegat 41, Stig Ålgårdstad 
- Delegat 1, Jill Arild 
- Delegat 41, Ingrid Løset 
- Delegat 86, Martine Antonsen 

 

I følgende paragrafer er det kun redaksjonelle endringer og disse ble tatt 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 
 

Saksnummer: 13/20 Sak: Vedtekter 

Forslag til vedtak 

Landsmøtet vedtar fremlagte forslag til Vedtekter for 2020-2022 med de endringer som fremkom i 
landsmøtet.  
Vedtektene trer i kraft fra 21. november 2020.  
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§ 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. 
 
§ 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 
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§ 27.5 (gammel 27.6) - redaksjonell endring, harmonisering med 20.5 
 
§ 28.5 - redaksjonell endring, harmonisering med 21.5 
 
Årsberetning endres gjennomgående til årsmelding  
 
Vedtak:  
Vedtatt med 72 stemmer, 2 blanke. 
 
 
Beskrivelse av Mental Helse formål § 1.2 
Det foreslås et tillegg til dagens ordlyd:  
«Mental Helses formål oppnås gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkehelseopplysning, formidling av 
brukererfaringer og ved å skape møteplasser for våre medlemmer og andre interesserte.» 
 
Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas av landsmøtet 
 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling vedtatt med 77 stemmer.  
 
 
Beskrivelse av Mental Helse virksomhet § 2.1 
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.» 
 
Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas av landsmøtet 
 
Følgende hadde ordet: 

 
• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 47, Elin Anita Lund 
• Delegat 2, Bente Mejdell  
• Delegat 4, Haakon Steen 

 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 55 stemmer. 1 blank. 
  
Endring av medlemskategorier § 3.1 
Det foreslås å stryke kategorien «Husstandsmedlem».  
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Forslagstiller:    Mental Helse Trøndelag 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas ikke av landsmøtet 
 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 62 stemmer, og forslaget fra Trøndelag falt. 1 blank 
stemme.  
 
 
Lokallagstilknytning § 3.1 
Følgende avsnitt foreslås strøket i siste ledd: «Der lokallag ikke finnes, står medlemmet fritt til å velge 
Lokallagstilslutning.» 
 
Forslagstiller:    Mental Helse Drammen, Lier og Modum 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas ikke av landsmøtet. 
 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 67 stemmer, og forslaget fra Drammen, Lier og 
Modum falt. 2 blanke stemmer.  
 
 
Endring av fordelingsnøkkel, medlemskontingent § 5.3 
Det foreslås å endre til: «(…) og fordeles med 45 % til fylkeslag og 55 % til lokallag.»  
 
Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas av landsmøtet 
 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 74 stemmer. 1 stemte blankt. 
 
 
Ansettelser § 6.2 – forslag til endring på paragrafens 2. ledd: 
 «Ansatte kan ikke ha tillitsverv i organisasjonen.» 
 
Forslagstiller:    Mental Helse Drammen, Lier og Modum 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas ikke av landsmøtet 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling vedtatt med 58 stemmer, og forslaget fra Drammen, Lier og Modum 
falt. 1 blank. 
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Ansettelser § 6.2 – forslag til endring på paragrafens 2. ledd: 
Foreslått endring i andre ledd til følgende ordlyd: «Tillitsvalgte kan ikke ha et ansettelsesforhold i det styret 
de er tilknyttet.»  
 
Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas av landsmøtet 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 70 stemmer. 3 blanke.  
 
 
Forføyninger § 8 
Det foreslås å endre fra «forføyninger» til «sanksjoner».  
 
Forslagstiller:    Vedtektsutvalget 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas ikke av landsmøtet 
 
Følgende hadde ordet: 

 
• Delegat 66, Ole-Marius Minde Johnsen 

 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets forslag falt mot 22 stemmer, og vedtektsutvalgets forslag ble vedtatt med 57 
stemmer. 1 stemte blankt.  
 
Rutine for forføyningssaker § 8.1 
Det foreslås å legge til følgende setning nederst i paragrafen: «Til enhver tid gjeldende rutine for behandling 
av sanksjonsssaker er tilgjengelig på www.mentalhelse.no»  
 
Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas av landsmøtet 
 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 69 stemmer.  
 
 
Tillegg til § 8.2 
Følgende tillegg foreslås etter paragrafens første ledd: 
«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.» 
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Forslagstiller:    Mental Helse Drammen, Lier og Modum 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas ikke av landsmøtet. 
 
Følgende hadde ordet: 

• Delegat 32, Gry Halvorsen 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 57 stemmer, og forslaget fra Drammen, Lier og 
Modum falt. 
 
 
Tillegg til § 8.2 
Følgende tillegg foreslås etter paragrafens første ledd: «Sanksjonene skal stå i forhold til alvorlighetsgraden i 
overtredelsen.» 
 
Forslagstiller:    Mental Helse Trøndelag 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas ikke av landsmøtet 
 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 52 stemmer, og forslaget fra Trøndelag falt. 
 
 
Tillegg til § 8.2 
Følgende tillegg foreslås etter paragrafens andre ledd: «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.» 
 
Forslagstiller:    Mental Helse Drammen, Lier og Modum 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas ikke av landsmøtet 
 
 
Vedtak: 
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 59 stemmer. Forslaget fra Drammen, Lier og Modum 
falt. 
  
 
Endring av ordlyd §8.2 
Det foreslås å endre ordlyd fra «desisjonskomite» til «kontrollutvalg»  
 
Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas av landsmøtet 
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Følgende hadde ordet: 

• Delegat 47, Elin Anita Lund 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets forslag er vedtatt med 70 stemmer. 1 blank.  
 
Stryke § 8.4 
Det foreslås å stryke hele paragrafen. 
 
Forslagstiller:    Mental Helse Drammen, Lier og Modum 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas ikke av landsmøtet 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets forslag er vedtatt med 66 stemmer, og forslaget fra Drammen, Lier og Modum 
falt. 5 blanke. 
 
Tydeliggjøring av sentralstyrets mulighetsrom § 8.4 
Ordlyden foreslås endret til: «Sentralstyret kan på eget initiativ, i ekstraordinære situasjoner med minst 2/3 
flertall og med øyeblikkelig virkning, utelukke, suspendere eller ekskludere medlemmer.» 
 
Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas av landsmøtet 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets forslag er vedtatt med 67 stemmer. 
 
Ny § 8.5 (siste ledd flyttet fra 8.2) 
Følgende endringsforslag foreslås: «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.» 
 
Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas av landsmøtet 
 
Det ble foretatt debatt om begge forslagene om endring i § 8.5 samlet. Følgende hadde ordet: 

• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 32, Gry Halvorsen 
• Delegat 22, Lene Marie Brobakken 
• Delegat 6, Karl Olaf Sundfør 
• Delegat 1, Jill Arild 
• Delegat 30, Finn Kristiansen 
• Delegat 82, Connie Yven 
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• Delegat 2, Bente Mejdell 
• Delegat 41, Stig Ålgårdstad 

 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets forslag falt, mot 49 stemmer. 
 
 
Ny § 8.5 (siste ledd flyttet fra 8.2) 
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.» 
 
Forslagstiller:    Mental Helse Drammen, Lier og Modum 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas ikke av landsmøtet 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt, mot 24 stemmer. Forslaget fra Drammen Lier og Modum 
falt. 
 
 
Deltagelse på landsmøter § 9.3 
Følgende tillegg foreslås i §9.3, som nytt nest siste kulepunkt:  
«Med talerett: 

- Leder av kontrollutvalget og leder av valgkomiteen, eller de(n) utvalgene utpeker, har talerett under 
behandling av sin sak» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas av landsmøtet 
 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 69 stemmer.  
 
 
Frister §§ 9.4, 9.5 og 9.6 
§ 9.4: «Alle saker som ønskes behandlet av det ordinære landsmøtet må være innsendt til sentralstyret se-
nest seks uker før møtet tar til.» 
 
§ 9.5: «(…) Melding om ordinært landsmøte med tidsfrister skal skje skriftlig til fylkeslagene innen seks uker 
før møtet.» 
 

§ 9.6: « (…) ha funnet sted minst seks uker før ordinært landsmøte (…)»  
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Forslagstiller:    Mental Helse Drammen, Lier og Modum 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas ikke av landsmøtet 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 66 stemmer, og forslaget fra Drammen, Lier og 
Modum falt.  
 
 
§ 9.7  andre ledd 
Foreslått lagt til: Ved stemmelikhet skal saken åpnes for ny debatt og en andre avstemning. Dersom det 
fortsatt er stemmelikhet på andre votering, har landsleder dobbeltstemme. 
 
Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas av landsmøtet 
 
Alternativt forslag 1:  
Ved stemmelikhet skal saken åpnes for ny debatt og en andre avstemning. Dersom det fortsatt er 
stemmelikhet på andre votering, avgjøres saken ved loddtrekning. 
 
Forslagstiller:    Mental Helse Sykkylven 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas ikke av landsmøtet 
 
Alternativt forslag 2:  
«Ved stemmelikhet har landsleder dobbeltstemme» 

Forslagstiller:    Mental Helse Drammen, Lier, Modum 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas ikke av landsmøtet 
 
Følgende hadde ordet: 

 
• Delegat 41, Stig Ålgårdstad 
• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 58, Gerd Bjørkedal 
• Delegat 8, Sølvi Hagen 

 
Votering om prinsipper i forslagene: 

• Landsmøtet voterer over om det skal åpnes for ny debatt eller ikke ved stemmelikhet: 74 
stemmer for ny debatt, og 6 mot. Som følge har forslaget fra Drammen, Lier og Modum falt.  

• Stemmer så over om landsleder har dobbeltstemme eller om det avgjøres ved loddtrekning 
ved fortsatt stemmelikhet: Dobbeltstemme fikk 45 stemmer, og loddtrekning 34 stemmer. 1 
stemte blankt.  

• Det voteres over forslaget fra sentralstyret. Sentralstyrets forslag fikk 49 stemmer mot 29 
stemmer. Den oppnådde dermed ikke 2/3 flertatt, og falt.  



Protokoll fra Landsmøte november 2020 
        

 
 39 

• Det voteres til slutt over forslaget fra Sykkylven. Forslaget fra Sykkylven ble vedtatt med 55 
stemmer, 22 stemte mot og det var 2 blanke stemmer.  

 
Det er 79 stemmeberettigede i salen pga en permisjon.  
 
Vedtak: Forslaget fra Sykkylven ble vedtatt med 55 stemmer. Vedtaket følger i §20.3 og §27.3.  
 
 
§§ 9.8, 20.4 og 27.4 siste ledd  
Ordlyd foreslått endre til: «Avstemninger i øvrige saker gjennomføres ved åpen stemmegivning, med mindre 
minst en av representantene ber om skriftlig avstemning.» 
 
Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:   Vedtas av landsmøtet 
 
 
Vedtak: Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 77 stemmer.  
 
§ 10.1 konstituering av landsmøtet 
Dirigenter foreslås endret til møteledere. Videre foreslås det å del opp i kulepunkter for å gjøre 
konstitueringen mer oversiktlig:  

- «Valg av to møteledere og to sekretærer for landsmøtet 
- Fastsettelse av forretningsorden  
- Valg av to protokollunderskrivere 
- Valg av tellekorps» 

 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

Følgende hadde ordet: 

• Delegat 32, Gry Halvorsen 
 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 71 stemmer.  
 

§ 10.2 saker som skal legges frem for landsmøtet 
Forslag om å endre til «kontrollutvalget», med følgende ordlyd: «Årsberetninger, reviderte regnskap og 
kontrollutvalgets rapport (…)» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 77 stemmer. 
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Ansvarsfrihet § 10.3 
Det foreslås å stryke paragrafen. 

Forslagstiller:    Mental Helse Drammen, Lier og Modum 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas ikke av landsmøtet. 

Følgende hadde ordet: 

• Delegat 3, Øystein Høiby 
 
Vedtak: Forslaget fra Drammen, Lier og Modum fikk 41 stemmer, men oppnådde ikke 2/3 
flertall, og falt. 
 
Fastsettelse av retningslinjer § 10.8 (gammel 10.11) 
Det foreslås å endre ordlyden til: «Fastsette etiske retningslinjer, retningslinjer for vurdering av inhabilitet, 
retningslinjer for kontrollutvalgets – og valgkomiteens arbeid.» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 76 stemmer.  
 

Valg av sentralstyre § 10.11, første ledd (gammel 10.10) 
Foreslått lagt til på slutten av første ledd: «Studieleder konstitueres av sentralstyret blant 
styremedlemmene.» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøte 

Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 64 stemmer. 
 

Valg av sentralstyre § 10.11 (gammel 10.10), nytt andre ledd 
Forslag om tillegg etter første ledd: «Ansatte har to representanter i sentralstyret. Disse velges av de ansatte 
for landsmøteperioden». 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 59 stemmer. 
 

Valg av sentralstyre § 10.11 (gammel 10.10), fjerde ledd 
Forslag om endring i ordlyd: «(…) i funksjonstiden ikke inneha styreverv i underliggende ledd i 
organisasjonen.»  

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 
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Følgende hadde ordet: 

• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 1, Jill Arild 
• Delegat 22, Lene Marie Brobakken 
• Delegat 13, Mille Plassgård Falstad 
• Delegat 11, Aina Rugelsjøen 
• Delegat 42, Andreas Lund 

 

Vedtak:  
Sentralstyrets forslag falt mot 42 stemmer.  
 
Alternativt forslag: 
Stryk fjerde og femte ledd og erstatt med: «Sentralstyremedlemmene kan i funksjonstiden ikke inneha andre 
styreverv i organisasjonen» 

Forslagstiller:    Mental Helse Drammen, Lier og Modum 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas ikke av landsmøtet 

Vedtak:  
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 53 stemmer, og forslaget fra Drammen, Lier og 
Modum falt.  

 

Valg av sentralstyre § 10.11 (gammel 10.10) 
Det foreslås å legge til et nytt ledd i paragrafen, med følgende ordlyd: «Fylkesledere kan fungere som 
fylkesledere frem til førstkommende årsmøte i fylkeslaget, dersom de blir valgt inn i sentralstyret.» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

Følgende hadde ordet: 

• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 44, Karl Johny Karlsen 
• Delegat 13, Mille Plassgård Falstad 
• Delegat 4, Haakon Steen 
• Delegat 1, Jill Arild 
• Delegat 53, Gerd Bjørkedal 
• Delegat 30, Finn Kristiansen 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag falt mot 42 stemmer. 1 stemte blankt.  
 

Valg av kontrollutvalg § 10.12 
Det foreslås å endre ordlyden til: «Valg av kontrollutvalg med leder og to medlemmer, samt to 
vararepresentanter i nummerert rekkefølge etter innstilling fra valgkomiteen.»  
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Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

Følgende hadde ordet: 

• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 6, Karl Olaf Sundfør 
• Delegat 8, Sølvi Hagen 
• Delegat 42, Andreas Lund 
• Delegat 58, Gerd Bjørkedal 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag falt mot 53 stemmer.   
 

Valg av valgkomité §§ 10.13 (gammel 10.14),19.10 og 26.9 (gammel 26.8) 
Det foreslås følgende endring av ordlyd: Valg av valgkomité med leder, fire medlemmer og tre 
varamedlemmer i nummerert rekkefølge etter innstilling fra sentralstyret.  

Forslagstiller:    Mental Helse Nordland 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas ikke av landsmøtet 

Vedtak: Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 51 stemmer, og forslaget fra Nordland falt. 

 

Valg av valgkomité §§ 10.13 (gammel 10.14),19.10 og 26.9 (gammel 26.8) 
Følgende tillegg foreslås: Valgkomiteen kan ikke inneha verv i organer de skal innstille kandidater til, med 
unntak av valgkomité. 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

Vedtak: Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 74 stemmer. 1 blank. 

 

Ledermøtet § 11.2 
Det foreslås å legge til «og en nestleder, samt» i paragrafens første ledd. 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

 
Vedtak: Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 77 stemmer.  
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Ledermøtets funksjon § 11.3 
Det foreslås å stryke: «forhandlinger». 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

 
Vedtak: Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 68 stemmer.  
 

Referat fra ledermøtet § 11.3 
Det foreslås å legge til et nytt ledd etter det nåværende: «Det skal føres referat fra ledermøtet der alle 
anbefalinger til sentralstyret føres inn. Referatet godkjennes av to valgte referatunderskrivere.» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

Følgende hadde ordet: 

• Delegat 58, Gerd Bjørkedal 
 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 78 stemmer. 1 stemte blankt.   
 
Ledermøtets virke § 12.2 
Det foreslås følgende endring i teksten: «Ledermøtet utøver sitt virke gjennom anbefalinger til sentralstyret 
vedrørende organisasjonens politikk og drift.» 
 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 74 stemmer. 4 stemte blankt.   
 

Innstilling på samfunnspolitisk program og strategi § 12.2 
Det foreslås å legge til et nytt ledd etter det nåværende: «Ledermøtet innstiller på samfunnspolitisk program 
og strategi til Landsmøtet jf. §10.4» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 79 stemmer. 1 stemte blankt.   
 

Sentralstyret § 13.1 
Det foreslås å legge til et nytt ledd etter det nåværende: «Generalsekretæren med stab skal lojalt følge 
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organisasjonens retningslinjer, vedtekter og politisk program. Sentralstyret kan delegere myndighet til 
generalsekretær med stab.» 

Forslagstiller:    Drammen, Lier og Modum 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas ikke av landsmøtet 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 55 stemmer, og forslaget fra Drammen, Modum 
og Lier falt. 2 blanke. 
 

AUs mandat § 13.2 
Siste ledd foreslås strøket. 

Forslagstiller:    Drammen, Lier og Modum 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas ikke av landsmøtet 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 72 stemmer, og forslaget fra Drammen, Modum 
og Lier falt.  
 

Godkjenning av sentralstyrets protokoll § 13.3 
Forslag om endring av ordlyd i paragrafens siste ledd til: «Protokollen godkjennes elektronisk». 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

Følgende hadde ordet: 

• Delegat 44, Karl Johny Karlsen  
 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 73 stemmer. 1 blank.  
 

Forslag om ny paragraf § 13.8  
Det foreslås å legge til en paragraf §13.8 med følgende ordlyd: «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.» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

Følgende hadde ordet: 

• Delegat 44, Karl Johny Karlsen 
 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 73 stemmer.  
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Sentralstyrets mulighet til å kreve bokettersyn i fylkeslag § 17.3 
Forslag om å stryke paragraf 17.3. 

 
Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 79 stemmer.  
 
 

Gjennomføring av årsmøtet § 18.6 
Forslag om å legge til følgende avslutning i siste setning: «for fylkeslagets regning» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 74 stemmer. 1 blank.  
 

Fullmakt ved lag satt under administrasjon, § 18.7 

Forslag om å legge til et nytt ledd etter nåværende med følgende ordlyd: «Ved behov kan sentralstyret 
oppnevne et interimsstyre, som fungerer frem til årsmøte kan avholdes.» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 75 stemmer. 
Valg av fylkesstyre § 19.7 
Paragrafen foreslås endret til: «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.  

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 72 stemmer.  
 

Valg av landsmøtedelegater § 19.9 
Det foreslås å endre paragrafen til: «Landsmøtedelegater velges på fylkeslagenes årsmøte før landsmøte, i 
henhold til §9.3.» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 
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Vedtak: Forslaget er enstemmig vedtatt. 
 
Valg av valgkomite §§ 19.10 og 26.9 
Det foreslås å slette siste ledd som omhandler retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Retningslinjer for 
valgkomiteens arbeid er foreslått å gjelde kun for sentralleddet.  

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

Vedtak: Forslaget er vedtatt med 70 stemmer. 4 blanke stemmer. 
 

Observatørers rolle på årsmøte § 20.2  
Følgende setning foreslås strøket: «Øvrige medlemmer har da tale- og forslagsrett.»  

Forslagstiller:    Mental Helse Trøndelag 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas ikke av landsmøtet 

 
Vedtak: Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 65 stemmer, og forslaget fra Trøndelag falt.  
 

Årsmøtet § 20.5  
Forslag om tillegg i setningen til følgende nye ordlyd: «Fylkeslagets styre plikter å være til stede på årsmøtet, 
men har ikke stemmerett.» 

Forslagstiller:    Mental Helse Bamble 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas ikke av landsmøte 

Vedtak: Sentralstyrets innstilling ble vedtatt med 78 stemmer, og forslaget fra Bamble falt. 
 

Årsrapportering fylkeslag § 20.5 siste ledd  
Endring i siste ledd: Signert årsrapport med tilhørende årsmelding, revidert og godkjent regnskap og 
årsmøteprotokoll skal uoppfordret sendes Mental Helse sentralt.» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 78 stemmer. 
 

Årsrapportering lokallag § 24.2   
Endre siste leddsetning til: «(…) årsmøteprotokoll, er sendt fra lokallaget til Mental Helse sentralt med kopi til 
fylkeslaget.»  

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 
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Vedtak: Sentralstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Krav om ekstraordinært årsmøte i lokallag § 25.5 
Endre fra «20 %» til «1/4» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 74 stemmer. 
 

Utsettelse av årsmøtet i lokallag § 25.6 
Forslag om å legge til et ledd etter det eksisterende: «Lokallaget kan søke fylkeslaget om utsettelse av 
årsmøtet innen utgangen av februar.» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet 

Alternativt forslag: 
«Lokallaget kan be fylkeslaget om utsettelse av årsmøtet.» 

Forslagstiller:    Vedtektsutvalget 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas ikke av landsmøtet 

Følgende hadde ordet: 

• Delegat 44, Karl Johny Karlsen 
 
Forslagene settes opp mot hverandre i votering:  
Sentralstyrets forslag fikk 50 stemmer, vedtektsutvalgets fikk 29 stemmer. 1 blank stemme.  
Vedtektsutvalgets forslag har dermed falt, og det voteres over sentralstyrets forslag.  
 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 61 stemmer. 1 blank.  
 

Interimsstyre der et lokallag er satt under administrasjon § 25.7 
Legge til et ledd nederst i paragrafen: «Ved behov kan fylkesstyret oppnevne et interimsstyre, som fungerer 
frem til årsmøte kan avholdes.» 

Forslagstiller:    Sentralstyret 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas av landsmøtet  

Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 77 stemmer. 1 blank.  
 

Valg av lokallagsstyre § 26.7 
Endring av ordlyd i første ledd: «Valg av leder, nestleder, kasserer og minimum to styremedlemmer, samt 
valg av varamedlemmer i nummerert rekkefølge.» 
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Forslagstiller:    Mental Helse Trøndelag 
Sentralstyrets innstilling:  Vedtas ikke av landsmøtet 

Forslaget er trukket.  
 
 

Saksnummer: 14/20a) Sak: Retningslinjer for kontrollutvalgets arbeid 

Forslag til vedtak 

 
Landsmøtet vedtar følgende retningslinjer for kontrollutvalgets / desisjonskomiteens 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. 

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. 
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Til saken fulgte saksframlegg. 
Haakon Steen innledet til saken. 
   
Følgende hadde ordet 

• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 1, Jill Arild 

 
Følgende endringer ble fremmet i møtet: 
Dirigentbordet påpeker at punkt 8 endres i tråd med vedtektene slik de ble endret i forrige sak.  
 
Vedtak: Landsmøtet vedtar de foreslåtte retningslinjer for kontrollutvalgets arbeid med 66 
stemmer. 1 blank. 
 
 

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. 

Saksnummer: 14/20 b) Sak: Retningslinjer for valgkomiteens arbeid 

Forslag til vedtak 

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. 
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Til saken fulgte saksframlegg. 
Haakon Steen innledet til saken. 
     
Vedtak: Landsmøtet vedtar retningslinjer for valgkomiteens arbeid med 78 stemmer.  
 
 

• 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. 
• 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. 

Saksnummer: 14/20 c) Sak: Etiske retningslinjer 

Forslag til vedtak 

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. 

mailto:valgkomiteen@mentalhelse.no
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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. 

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.  
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Bruk av humor og ironi vil ikke være mobbing når det er gjensidighet i fleipingen, eller hvor det er 
balanse i relasjonen.  

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 forretnings- og 
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 
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Til saken fulgte saksframlegg. 
Haakon Steen innledet til saken. 
    
Følgende hadde ordet 

• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 22, Lene Marie Brobakken 
• Delegat 41, Stig Ålgårdstad 
• Delegat 1, Jill Arild 
• Delegat 2, Bente Mejdell 

 
 
 
Følgende endringer ble fremmet i møtet: 

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. 

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 

 

https://mentalhelse.no/attachments/280fcc8213f3e49a8e469baf00519e35f1c2a822/1243-20200817120034451760.pdf
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Fremmet av delegat 3, Øystein Høiby: 
3. ledd, 3.2: legg til ordet «kan», slik at ordlyden blir: «Følgende handlinger kan betraktes som 
mobbing/trakassering dersom de foregår systematisk over tid:» 

   
Fremmet av delegat 22, Lene Brobakken: 
3.2: Endre til Trakassering (for et mer generell overskrift)  
3.3: Alkohol og andre rusmidler som overskrift  
4.1: Sette inn habilitet som eget tema. pluss ta med det som står i dagens retningslinjer Flytte de andre 
punktene ned, 4.2, 4.3, 4.4 
 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med de endringene som ble foreslått i møtet med 78 
stemmer. 1 blank. 
 
 

  
Til saken fulgte saksframlegg. 
Øystein Høiby innledet til saken. 
     
Følgende hadde ordet 

• Delegat 86, Martine Antonsen (til forretningsorden) 
• Delegat 42, Andreas Lund 
• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 44, Karl Johnny Karlsen 
• Delegat 32, Gry Halvorsen 
• Delegat 47, Elin Anita Lund 

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. 
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• Delegat 12, Linda Berg-Heggelund 
• Delegat 41, Stig Ålgårdstad 
• Delegat 13, Mille Plassgård Falstad 
• Delegat 47, Elin Anita Lund 
• Delegat 8, Sølvi Hagen 

 
Følgende endringer ble fremmet i møtet: 
 
Ungdomsmedlemskap 
Delegat 32, Gry Halvorsen 
Forslag om tillegg: 
Ungdomsmedlemskap: 100,- 
 
Delegat 41,  
Forslag om tillegg: 
Ungdomsmedlemskap: 60,- 
 
Det ble foretatt votering mellom forslagene, og forslaget om ungdomsmedlemskap for 60 kroner ble 
vedtatt mot 20 stemmer.  
 
Vedtak:  
Medlemskontingenten med de endringer som fremkom i møtet vedtas med 68 stemmer for og 
12 stemmer mot.  
 
Tilleggsforslag 
Delegat 42, Andreas Lund 
Forslag om å legge til:  
Sentralstyret har myndighet til å sette reduserte priser til tidsavgrensede vervekampanjer. 
 
Det ble foretatt votering over tilleggsforslag fra Andreas Lund, og forslaget ble vedtatt. 71 stemte for 
og 8 stemte mot.  
 
Medlemskontingent 2020 - 2022:  

 

Hovedmedlemskap:   kr. 200,- 
Husstandsmedlemskap:  kr. 100,- 
Ungdomsmedlemsskap*:   kr. 60,-  
 
Støttemedlemskap bedrift: kr 1.500,- (minimumssats - inkl. 3 eks. av Sinn og samfunn) 
 
*til og med det året man fyller 25.  
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Nye medlemmer betaler halv kontingent etter 1. juli. 
Sentralstyret har myndighet til å sette reduserte priser til tidsavgrensede vervekampanjer. 
 
 

 
Til saken fulgte saksframlegg. 
Økonomisjef Øyvind Kjønås innledet til saken. 
     
 

Følgende hadde ordet 

• Delegat 44, Karl Johnny Karlsen 
• Delegat 4, Haakon Steen 
• Delegat 410, Øystein Kjønås 

 
Følgende forslag ble fremmet i møtet: 
 
Forslag fra delegat 44: 
Å øke summen på velferdsmidlene til fylkes/lokallag fra kr 600 000 til kr. 1 000 000 for årene 2021 og 2022 i 
det rådgivende budsjettet. 
 
Votering over forslag fra delegat 44: Forslaget falt mot 41 stemmer.  
 
Vedtak: Landsmøtet vedtar rådgivende budsjett for 2021 og 2022 slik det foreligger med 76 
stemmer. 2 stemte mot og 1 stemte blankt. 
  
  

Saksnummer: 16/20 Sak: Rådgivende budsjett 

Forslag til vedtak 

 
Landsmøtet vedtar rådgivende budsjett for 2021 og 2022 slik det foreligger. 
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Til saken fulgte saksframlegg. 
Øystein Høiby innledet til saken. 
 
Følgende hadde ordet i debatten om saken 

• Delegat 32, Gry Halvorsen 
 
Følgende forslag til resolusjoner ble fremmet til Landsmøtet:  
 
Resolusjonsforslag fremmet av delegat 32 Gry Halvorsen 
 
Er det pasientens behov eller samfunnsøkonomi som skal vektlegges? 
Både innen psykisk helse og rusfeltet har det de siste årene forsvunnet mange døgnplasser i 
spesialisthelsetjenesten, fordi det er lagt opp til at flere skal benytte poliklinisk behandling og mange 
oppgaver legges til kommunalt ansvar. 

Alvorlig psykisk sykdom er alvorlig. Det er alvorlig for den det gjelder. Det er alvorlig for pårørende. 
Det er alvorlig for samfunnet, og, ikke minst, det er alvorlig for hjelpeapparatet. Når det svikter – og 
det gjør det dessverre for ofte – så er det situasjonen livstruende. 

Pasienters sykdom varierer ut fra symptombildet, men også ut fra helsetjenestens fortolkning av 
samtykkekompetanse, tvang og kommunens helsetjenestetilbud. Det finnes mange personer med 
helt tydelige behov for helsehjelp, men som likevel er vurdert som samtykkekompetent og hvor 
samfunnet lar de gå til grunne.   

Altfor ofte opplever vi å bli kontaktet fra brukere og deres pårørende som beskriver en fortvilet 
hverdag. Fortvilelse over at det ikke er nok plasser for å få den døgnbehandlingen som de trenger, 
fortvilelsen over at innleggelsene blir kortere og kortere, nettopp på grunn av det som heter 
samtykkekompetanse og de økonomiske rammene. 

Leger har sluttet å prøve å få sine pasienter innlagt, fordi nåløyet og kampen om de få plassene som 
finnes er for hard. Når de henviser, så vet de at sjansen for å få pasienten tilbake på kontoret etter en 
dag eller to er stor. Fastlegen blir en hjelpeløs brikke i brukerens liv. 

Spesialisthelsetjenesten satser på FACT og ACT, og det er bra – for de få pasientene som tas inn. Disse 
modellene krever tett oppfølging og det er derfor kun for et begrenset antall. Det kan for disse 
redusere behovet for døgnplasser til en viss grad, men ikke fjerne behovet for dem. 

Saksnummer: 17/20 Sak: Resolusjoner 

Forslag til vedtak 

 
Landsmøtet vedtar følgende resolusjon fra Mental Helses landsmøte 2020: 
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Ventetider på både TSB og PH er for lange. Det er umenneskelig å måtte vente i måneder og år, for å 
få den hjelpen de trenger. Dessverre er det mange som ikke orker å leve lengre i ventetiden. Hvor blir 
det av brukerens helsetjenester og samvalg her? Er våre ventetider lettere å akseptere for politikere 
og andre fordi vi har lavere verdi i regnestykkene deres? 

Mental Helse krever at politikerne tar grep og at dreiningen fra døgn til poliklinikk snur øyeblikkelig og at 
antall døgnplasser økes! 

 

Redaksjonskomiteens innstilling; Støttes med følgende endringer: 

- I linje 21 – FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling) og ACT (Assertive Community 
Treatment) forklares – settes i parentes etter forkortelsene. 

- I linje 25 - TSB og PH erstattes med «tverrfaglig spesialisert behandling» og «psykisk helsehjelp» 
- Linje 29 - Siste setning endres til: Mental Helse krever at praksisen med dreining fra 

døgnplasser til bruk av poliklinikk stanses. Mental Helse krever videre at antall døgnplasser 
økes for å møte det faktiske behovet. 

Vedtak: Landsmøtet vedtar resolusjonen med redaksjonskomiteens endringer med 75 stemmer. 2 
stemte mot og 1 stemte blankt. 
 
Resolusjonsforslag fremmet av sentralstyret: 
 
Sats på psykisk helse 
Pandemien og de strenge smittevernstiltakene har fått store konsekvenser for oss alle. Mennesker 
som allerede sliter med psykisk helse har blitt dårligere. Generelt har befolkningens psykiske helse 
blitt forverret; økende angst, depresjon, ensomhet og isolasjon. Mental Helse Hjelpetelefonen kan 
rapportere om et økende antall som sliter med selvmordstanker. 

Vi opplever landet rundt at lavterskeltilbud må vike for en trang kommuneøkonomi, noe som ikke er 
forenlig med den situasjonen landet befinner seg i. Lavterskel- og forebyggende tilbud er noe folk 
virkelig trenger i krisetider. Vi trenger tilgjengelige tjenester og tilgjengelig hjelp når behovet oppstår. 

Hvorfor må man ha henvisning fra fastlege for å få hjelp? Alle kommuner må få på plass Rask Psykisk 
Helsehjelp, som kan vise til svært gode resultater. Da slipper vi økte ventetider og økt press på 
spesialisthelsetjenesten, og folk kan få hjelp når de trenger det, der de bor. 

Når kommunene får mer ansvar må dette følges av friske midler, satsing på kompetanse og økt 
bemanning. Det nytter for eksempel ikke med lovfesting av psykologtjenester i hver kommune, når 
midlene skal tas fra den samme potten. 

For at vi skal nå en nullvisjon for selvmord, må ventetiden innenfor psykisk helsevern ned, spesielt for 
barn og unge som opplever en livskrise, og andre som opplever å befinne seg i akutt krise. 

Mental Helse forventer at nedbyggingen av sengeplasser i psykiatrien reverseres, inntil kommunene 
har fått bygd opp kapasitet og kompetanse til å ta de oppgavene som følger av nedbyggingen. Mange 
opplever i disse tider at behandlingsforløpet blir kortet ned, og at man utskrives før pasienten er klar 
for dette. 
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Det må bli mer og bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene gjennom hele 
behandlingsforløpet og ikke minst etter behandling. Hvem følger opp, og hvordan legges det til rette 
for pasientens liv utenfor sykehuset? Det må også legges bedre til rette for økt samhandling med 
pårørende. 

Vi kan spare liv og penger ved å gjøre de riktige valgene. Mental Helse krever en tiltakspakke og 
opptrapping av satsing på psykisk helse nå. Det er i krisetider det må satses på psykisk helse. Hvis 
ikke, kan de menneskelige kostnadene bli enorme på lang sikt. 
 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: Støttes, med følgende tillegg i overskriften: Sats på psykisk helse nå! 
 
Vedtak: Landsmøtet vedtar resolusjonen med redaksjonskomiteens endringer enstemmig. 
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Til saken fulgte saksframlegg. 
Valgkomiteens leder, Anna Elise Opheim innledet til saken. 
 

Saksnummer: 18/20 Sak: Valg 

Forslag til vedtak 

Landsmøtet velger følgende sentralstyre, kontrollutvalg og valgkomité for perioden 2020-2022: 
 
Sentralstyre 
 
Landsleder  Jill Arild Telemark   
1.nestleder Bente Holm Mejdelle Oslo 
2.nestleder Haakon Steen Agder 
Styremedlem Wenche Steenstrup  Buskerud 
Styremedlem Noushin Zaeri Loolani Hordaland 
Styremedlem Mille Falstad Vestfold 
Styremedlem Karl Olaf Sundfør Rogaland 
1.vara Aina Rugelsjøen Buskerud 
2.vara Sebastian Blancaflor Akershus 
3.vara Anders Øyan Trøndelag 
4.vara Ingeborg Steffensen Møre og Romsdal 

 

 
Kontrollutvalg (evt. Desisjonskomite) 
 
Leder Ingrid P. Løset Møre og Romsdal 
Medlem Geirr Abelsen Hordaland 
Medlem Helga Skåden Oslo  
1.vara Jørund Schwach Oslo 
2.vara Turid Bakken  Vestfold  

 
Valgkomité 

Leder  Anna Elise Opheim Trøndelag 
Medlem Remi Lønøy Hordaland 
Medlem Tonje C. Kristoffersen Nordland  
Medlem  Ole-Marius Minde Johnsen Troms 
Medlem  Per Gimnes Møre og Romsdal 
1.vara Connie Yven Østfold 
2.vara Sigrun Horrisland Agder 
3.vara Else-Berig Helle Hordaland 
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Valg av styre 
Leder – valgkomitéens innstilling: Jill Arild  
Andre forslag: 

• Øystein Høiby, fremmet av delegat 47, Elin Anita Lund 
 
Kandidatene presenterte seg selv.  
 
Følgende hadde ordet i debatt om valg av leder: 

• Delegat 5, Wence Steenstrup 
• Delegat 45, Barbara Stenvall  
• Delegat 82, Connie Yven 
• Delegat 6, Karl Olaf Sundfør 
• Delegat 52, Tom Guldberg 
• Delegat 34, Vibeke Hellesund 
• Delegat 64, Jeanette Grindbakken 

 
Vedtak: Jill Arild er valgt til landsleder for perioden med 52 stemmer. 26 stemte på Øystein 
Høiby. 
 

Nestleder- valgkomitéens innstilling: Bente Holm Mejdel 

Andre forslag: 

• Karl Olaf Sundfør, fremmet av delegat 55, Janne Brit Kyllingstad 
• Stig Ålgårdstad, fremmet av delegat 39, Irene Sundholm 

Kandidatene presenterte seg selv. 

Følgende hadde ordet i debatt om valg av nestleder: 

• Delegat 1, Jill Arild 
• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 55, Janne Brit Kyllingstad 
• Delegat 13, Mille Plassgård Falstad 
• Delegat 4, Haakon Steen 
• Delegat 52, Tom Guldberg 

 

Vedtak: Bente Mejdell er valgt til nestleder for perioden, med 45 stemmer. 29 stemte på Karl 
Olaf Sundfør, og 4 på Stig Ålgårdstad.  
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2. nestleder - valgkomitéens innstilling: Haakon Steen 

Andre forslag: 

• Mille Plassgård Falstad, fremmet av delegat 3, Øystein Høiby 
 

Kandidatene presenterte seg selv. 

Følgende hadde ordet i debatt om valg av 2. nestleder: 

• Delegat 1, Jill Arild 
• Delegat 6, Karl Olaf Sundfør 
• Delegat 41, Stig Ålgårdstad 
• Delegat 2, Bente Mejdell 
• Delegat 52, Tom Guldberg 
• Delegat 3, Øystein Høiby 
• Delegat 86, Martine Antonsen  
• Delegat 84, Elizabeth Kallhovd 

Vedtak: Haakon Steen er valgt til 2. nestleder med 41 stemmer. 37 stemte på Mille Plassgård 
Falstad. 

 

Styremedlem - valgkomiteens innstilling: Wenche Steenstrup 

Andre forslag: 

• Torhild Ackerman, fremmet av delegat 32, Gry Halvorsen 

Delegatene presenterte seg. 

Vedtak: Torhild Ackermann er valgt til styremedlem med 45 stemmer. 33 stemte på Wenche 
Steenstrup. 

 

Styremedlem - valgkomiteens innstilling: Noushin Zaeri Loolani: 

Andre forslag: 

• Tariq Eide, fremmet av delegat 25, Abdurrehman Khan 

Delegatene presenterte seg. 

Vedtak: Noushin Zaeri Loolani er valgt til styremedlem med 46 stemmer. 32 stemte på Tariq 
Eide. 
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Styremedlem - valgkomiteens innstilling: Mille Plassgård Falstad 

Andre forslag: 

• Wenche Steenstrup, fremmet av delegat 1, Jill Arild 
• Aina Rugelsjøen, fremmet av delegat 52, Tom Guldberg 

Aina Rugelsjøen presenterte seg, de øvrige kandidatene var presentert tidligere.  

Vedtak: Mille Plassgård Falstad er valgt til styremedlem med 48 stemmer. 17 stemte på Wenche 
Steenstrup, og 13 på Aina Rugelsjøen. 

 

Styremedlem - valgkomiteens innstilling: Karl Olaf Sundfør 

Andre forslag: 

• Aina Rugelsjøen, fremmet av delegat 7, Sølvi Hagen 
• Wenche Steenstrup, fremmet av 45, Barbara Stenvall 
• Tariq Eide, fremmet av delegat 80, Kristian Klemp Kristoffersen 

Det ble votert mellom kandidatene. Ingen oppnådde over 50 % av stemmene. Det ble votert mellom 
Karl Olaf Sundfør, Wenche Steenstrup og Tariq Eide.  

Ingen oppnådde over 50 % av stemmene. Det ble votert mellom Karl Olaf Sundfør og Wenche 
Steenstrup. 

Vedtak: Karl Olaf er valgt til styremedlem med 39 stemmer. 38 stemte på Wenche Steenstrup. 1 
stemte blankt. 

1. vara til sentralstyret 

Det ble ikke foreslått andre kandidater. 

Vedtak: Aina Rugelsjøen er valgt til 1. vara til sentralstyret. 16 stemte blankt. 

 

2. vara til sentralstyret - valgkomiteens innstilling: Sebastian Blancaflor 

Andre forslag: 

• Wenche Steenstrup, fremmet av delegat 1, Jill Arild 

Vedtak: Wenche Steenstrup er valgt til 2. vara til sentralstyret med 39 stemmer. 38 stemte på 
Sebastian Blancaflor. 1 stemte blankt. 
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3. vara til sentralstyret - valgkomiteens innstilling: Anders Øyan 

Andre forslag: 

• Sebastian Blancaflor, fremmet av delegat 25, Abdurrehman Khan 

Kandidatene presenterte seg. 

Vedtak: Sebastian Blancaflor er valgt til 3. vara med 43 stemmer. 35 stemte på Anders Øyan.  

4. vara til sentralstyret - valgkomiteens innstilling: Ingeborg Steffensen 

Andre forslag: 

• Tariq Eide, fremmet av delegat 25, Abdurrehman Khan 
• Anders Øyan, fremmet av delegat 73, Nils Skjelstad 

Ingeborg Steffensen presenterte seg.  

Ingen av kandidatene oppnådde 50 % av stemmene i første valgrunde. Det ble votert mellom Anders 
Øyan og Tariq Eide.  

Vedtak: Tariq Eide er valgt til 4. vara med 38 stemmer. 35 stemte på Anders Øyan. 5 blanke 
stemmer 

Mental Helses sentralstyre 2020-2022 
Jill Arild, Landsleder 
Bente Holm Mejdell, 1. nestleder 
Haakon Steen, 2. nestleder 
Torhild Ackermann, styremedlem 
Noushin Zaeri Loolani, styremedlem 
Mille Falstad, styremedlem 
Karl Olaf Sundfør, styremedlem 
 
Aina Rugelsjøen, 1. vara 
Wenche Steenstrup, 2. vara 
Sebastian Blancaflor, 3. vara 
Tariq Eide, 4. vara 
 
Valg av kontrollutvalg 
 
Leder - valgkomiteens innstilling: Ingrid Løset 
Andre forslag: 

• Øystein Høiby, fremmet av delegat 6, Karl Olaf Sundfør 
 
Ingrid P. Løset presenterte seg. Øystein Høiby hadde fått anledning til det tidligere. 
 
 



Protokoll fra Landsmøte november 2020 
        

 
 65 

Vedtak: Øystein Høiby er valgt til leder av kontrollkomiteen med 39 stemmer. 37 stemte på Ingrid 
P. Løset. 
 
 
Medlem - valgkomiteens innstilling: Geirr Abelsen 
  
Andre forslag:  

• Ingrid Løset, foreslått av delegat 41 Stig Ålgårdstrand 
 
Geirr Abelsen presenterte seg. Ingrid Løset hadde fått anledning tidligere. 
 
Vedtak: Geirr Abelsen er valgt med 41 stemmer, 35 stemte på Ingrid Løset. 
 
 
Medlem - valgkomiteens innstilling: Helga Skåden 
  
Andre forslag:  

• Ingrid Løset, foreslått av delegat 41 Stig Ålgårdstad 
 
Helga Skåden presenterte seg. Ingrid Løset hadde fått anledning tidligere. 
 
Vedtak: Helga Skåden ble valgt med 44 stemmer, 32 stemte på Ingrid Løset. 
 
Medlem (i innstillingen omtalt som 1. vara) – valgkomiteens innstilling: Jørund Schwach 
 
Andre forslag:  

• Ingrid Løset, foreslått av delegat 41 Stig Ålgårdstad 
 
Jørund Schwach presenterte seg.  
 
Vedtak: Ingrid P. Løset ble valgt med 39 stemmer, 37 stemte på Jørund Schwach. 
 
 
Medlem (i innstillingen omtalt som 2. vara) - valgkomiteens innstilling: Turid Bakken 
 
Andre forslag:  

• Else Berit Helle, foreslått av delegat 1 Jill Arild 
• Jørund Schwach, foreslått av delegat 3, Øystein Høiby 

 
Turid Bakken og Else Berit Helle presenterte seg. Jørund Schwach hadde fått anledning tidligere.  
Ingen av kandidatene oppnådde mer enn 50 %, og det ble votert mellom Else Berit Helle og Jørund 
Schwach.  
 
Vedtak: Else Berit Helle er valgt med 42 stemmer, 34 stemte på Jørund Schwach. 
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Mental Helses kontrollutvalg 2020-2022 
Øystein Høiby, leder 
Geirr Abelsen, medlem 
Helga Skåden, medlem 
Ingrid Løset, medlem 
Else-Berit Helle, medlem 
 
 
Valg av valgkomite 
 
Leder - valgkomiteens instilling: Anna Elise Opheim 
 
Det er ingen andre forslag.  
 
Vedtak: Anna Elise Opheim er valgt til leder av valgkomiteen med 61 stemmer. 14 stemte 
blankt.  
 
Medlemmer av valgkomiteen 
 
Det er ikke fremmet andre forslag til medlemmer av valgkomiteen.  
 
Vedtak: Remi Lønøy, Tonje, C. Kristoffersen, Ole Marius Johansen og Per Gimnes er valgt til 
medlemmer av valgkomiteen med 64 stemmer. 10 stemte blankt.  
 
1. vara til valgkomiteen - valgkomiteens innstilling: Connie Yven 
 
Andre forslag: 

• Nils Skjelstad, fremmet av delegat 74, Beate Moksnes 
 
Kandidatene presenterte seg.  
 
Vedtak: Connie Yven er valgt med 40 stemmer. 33 stemte på Nils Skjelstad. 1 blank stemme.  
 
2. vara til valgkomiteen - valgkomiteens innstilling: Sigrun Horrisland 
 
Andre forslag: 

• Pål Arild Sand, fremmet av delegat 6, Karl Olaf Sundfør 
 
Vedtak: Sigrun Horrisland er valgt med 43 stemmer, 30 stemte på Pål Arild Sand. 1 blank 
stemme. 
 
3. vara til valgkomiteen - valgkomiteens innstilling: Else Berit Helle  
 
Andre forslag: 

• Odd Rune Heggen, fremmet av delegat 58, Gerd Bjørkedal 
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• Pål Arild Sand, fremmet av delegat 6, Karl Olaf Sundfør 
• Lene Brobakken, fremmet av delegat 82 Connie Yven 
• Nils Skjelstad, fremmet av delegat 74, Beate Moksnes 

 
Valgkomiteens innstilling, Else-Berit Helle, kunne ikke velges fordi hun er valgt som medlem i 
kontrollutvalget.  
 
Vedtak: Lene Brobakken er valgt med 37 stemmer.  
 
Mental Helses valgkomite 2020-2022 
Anna-Elise Opheim, leder 
Remi Lønøy, medlem 
Tonje, C. Kristoffersen, medlem  
Ole-Marius Minde Johnsen, medlem 
Per Gimnes, medlem 
 
Connie Yven, 1. vara 
Sigrun Horrisland, 2. vara 
Lene Brobakken, 3. vara 
 
 
 
Protokollunderskrivere: 
 
 

        
                                           
Anna Margrethe Drægebø Moe     Ole Marius Minde Johnsen 
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