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Delegater: 
D- 
NR FYLKESLAG NAVN Stemme-

rett 18.nov 19.nov 20.nov 
1 Sentralstyret Geirr Abelsen Ja x x x 
2 Sentralstyret Tariq Eide Ja x x x 
3 Sentralstyret Kristian Haugland Ja x x x 
4 Sentralstyret Vibeke Karlsen Ja x x x 
5 Sentralstyret Tom Børre Jacobsen Ja x x x 
6 Sentralstyret Sølvi Hagen Ja x x x 
7 Landsstyret Martine Antonsen Nei x x x 
8 Sentralstyret Mille Falstad Nei x x x 
9 Akershus Tonelise Holm Ja x x x 
10 Akershus Marianne Lodding Ja x x x 
11 Akershus Gunnar Singstad Ja x x x 
12 Aust-Agder Sigrun Horrisland Ja x x x 
13 Aust-Agder Oddny Stokkeland Ja x x x 
14 Aust-Agder Jan Olaf Narvesen Ja x x x 
15 Aust-Agder Ingrid Harbak Ja x x x 
16 Buskerud Wenche Steenstrup Ja x x x 
17 Buskerud Aina N. Rugelsjøen Ja x x x 
18 Buskerud Arne Johansen Ja x x x 
19 Buskerud Benedikte Marie Lio Ja x x x 
20 Finnmark Inge Johannes Skomsvold Ja x x x 
21 Finnmark Anette Jensen Ja x x x 
22 Finnmark Turid Janita Letho Ja x x x 
23 Finnmark Aslaug Vestgård Frisk  Ja x x x 
24 Hedmark Gry Nørstenget Ja x x x 
25 Hedmark Jøran Halvorsen Ja   x x 
26 Hedmark Finn Kristiansen Ja x x x 
27 Hedmark Edvin Persson Ja x x x 
28 Hordaland Else Berit Helle Ja x x x 
29 Hordaland Kirsten Mjelde Ja x x x 
30 Hordaland Terje Olav Olsen Ja x x x 
31 Hordaland Remi Lønøy Ja x x x 
32 Møre og Romsdal Laila Langerud Ja x x x 

33 Møre og Romsdal Anna Margrethe Drægebø Moe Ja x x x 

34 Møre og Romsdal Frode Lyse Ja x x x 



D- 
NR FYLKESLAG NAVN Stemme-

rett 18.nov 19.nov 20.nov 

35 Møre og Romsdal Stig Ålgårdstad Ja x x x 

36 Nordland Leif G. Strømdal Ja x x x 
37 Nordland Ruth Pedersen Ja x x x 
38 Nordland Arild Amundsen Ja x x x 
39 Nordland Solveig S. Nielsen Ja x x x 

40 Nord-Trøndelag Aage Haukø Ja x x x 

41 Nord-Trøndelag Pål Sand Ja x x x 

42 Nord-Trøndelag Anders Øyan Ja x x x 

43 Nord-Trøndelag Liv Irene Eidsmo Ja x x x 

44 Oppland Roger Sjøli Ja x x x 
45 Oppland Kjell Viggo Eilertsen Ja x x x 
46 Oppland Elin Anita Lund Ja x x x 
47 Oppland Svein Tore Tovsrud Ja x x x 
48 Oslo Bente Høgseth Ja x x x 
49 Oslo Jørund Schwach Ja x x x 
50 Oslo Gunn Pound Ja x x x 
51 Oslo Helle B. Brusen Ja x x x 
52 Sogn og Fjordane Gerd Bjørkedal Ja x x x 
53 Sogn og Fjordane Solfrid Lillebø Ja x x x 
54 Sogn og Fjordane Paul Lillebø        Ja x x x 
55 Sogn og Fjordane Liv O. Aamot Verlo Ja x x x 
56 Sør-Trøndelag Karl-Johan Johansen Ja x x x 
57 Sør-Trøndelag Anna-Elise Opheim Ja x x x 
58 Sør-Trøndelag Atle Tilseth Ja x x x 
59 Sør-Trøndelag Sandra Tangen Gundersen Ja x x x 
60 Sør-Vest Liv Jakobsen Ja x x x 
61 Sør-Vest Jan Einar Vestersjø Ja x x x 
62 Sør-Vest Beth-Iren Risvold Ja x x x 
63 Sør-Vest Jan-Olav Johansen Ja x x x 
64 Telemark Jill Arild Ja x x x 
65 Telemark Lene Nordhus Ja x x x 
66 Telemark Elena Dahl Ja x x x 
67 Telemark Bjarne Mostaul Ja x x x 
68 Troms Ågot Voll Ja x x x 
69 Troms Victor Brustad Ja x x x 
70 Troms Christina Wangsbro Ja x x x 
72 Vest-Agder Stein Jarle Ofte  Ja x   x 



D- 
NR FYLKESLAG NAVN Stemme-

rett 18.nov 19.nov 20.nov 
73 Vest-Agder Svein Simonsen Ja x x x 
74 Vest-Agder Lise Kristiansen Ja x x x 
75 Vest-Agder Ingrid Heimark Ja x x x 
76 Vestfold Solfrid Fevang Ja x x x 
77 Vestfold Mette Gropen Halvorsen Ja x x x 
78 Vestfold Inger Jensen Ja x x x 
79 Vestfold Birgitt Skoglund Ja x x x 
80 Øst Evy Sellstrøm Ja x x x 
81 Øst Svein Erik Andersen Ja x x x 
82 Øst Pål Karlsen Ja x x x 
83 Øst Trond Hegerstrøm Ja x x x 

 
 

Fredag 18.11. kl. 13.30 – 18.00 
79 stemmeberettigede til stede  

 
Sak: 01/16 Åpning av landsmøtet 
Fungerende landsleder Geirr Abelsen åpnet det 13. landsmøtet. 
Ett minutts stillhet for de som har gått bort siden forrige landsmøte 
 
Sak: 02/16 Konstituering og godkjenning av delegater 
Til saken fulgte saksfremlegg. 
 
Generalsekretær Linda Berg Heggelund foretok navneopprop 
 
Følgende hadde ordet: 63 Johansen, 3 Haugland   
 

Forslag til vedtak: 
Landsmøtet velger følgende funksjonærer til landsmøtet: 

• To dirigenter: Morten Buan, bisitter Siri Bråtane 
• To sekretærer: Barbro Aas, Anlov Mathiesen 
• To protokollunderskrivere: Pål Arild Sand og Anna Margrethe Drægebø 

Moe 
• Tellekorps: Aslaug T. Dale, Øyvind Kjønås, Kjell Erik Wahlstrøm  
• Redaksjonskomité: Else-Berit Helle, Leif Strømdal, Gry Nørstenget og 

Anlov Mathiesen  
• Fullmaktskomité; Turid Bakken, Merit Kristiansen og Aslaug T. Dale  

 
 
 



Vedtak:  
Valgt ved akklamasjon. 
 
Sak: 3/16 Fastsettelse av forretningsorden 
Til saken fulgte saksframlegg. 
 
Møteleder gikk igjennom forretningsorden og avklarte avstemningsalternativer; 
alminnelig flertall er en mer enn 50%. Ved personvalg der det er mer enn to 
alternativer brukes utslagsmetoden, hvor den med færrest stemmer i hver 
valgomgang faller ut, og det stemmes på nytt til en kandidat har oppnådd mer enn 
50% flertall.  
Det er ikke anledning med replikk til replikken.    
 
Følgende hadde ordet: 35 Ålgårdstad, 34 Lyse, 73 Simonsen, 26 Kristiansen, 11 
Singstad, 63 Johansen, 32 Langerud  
 

    Forslag til vedtak: 
1.  Landsmøtet er åpent for presse og kringkasting. 
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. Elektronisk stemmegivning defineres som skriftlig valg. 

4. Alle som ønsker ordet må gi tegn ved å benytte det elektroniske 
talestyringssystemet, subsidiært ved å vise nummerskiltet dersom systemet 
ikke fungerer. Landsmøtedelegatene har rett til å ta ordet inntil tre ganger 
under samme sak. Taletiden settes til fem minutter første gang, og til to 
minutter annen og tredje gang. Det gis anledning til å ta replikk, begrenset til 
30 sek. 

5.  Forslag må leveres skriftlig til dirigentbordet, undertegnet med hvilken sak 
det gjelder, navn og fylkeslag på 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. 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.  

7.  Kontrollkomitéens medlemmer har talerett under behandlingen av rapporten 
fra kontrollkomitéen og saksforhold som hører innunder kontrollkomitéens 
ansvarsområder. For øvrig har de status som observatører.  

8.  Generalsekretæren fører ordet for de ansatte og kan delegere denne retten 
etter fullmakt der det er naturlig at andre ansatte presenterer den aktuelle 
saken. 



9. Dersom en landsmøtedelegat ikke kan følge landsmøteforhandlingene, må det 
søkes dirigentbordet skriftlig om permisjon med begrunnelse før 
landsmøteforhandlingene kan forlates.  

10. Observatører tillates å være til stede, uten tale-, forslags- og stemmerett. 
 
 
Vedtak:  
Vedtatt ved akklamasjon. 
 
Gjennomgang av det elektroniske avstemmingssystemet. 
 
Sak: 4/16 Årsmeldinger for årene 2013, 2014 og 2015 
Til saken fulgte saksframlegg. 
 
Generalsekretær Linda Berg Heggelund innledet til saken og redegjorde for 
nøkkelinformasjon i årsmeldingene. 
 
Følgende hadde ordet:  
63 Johansen, 40 Haukø, 73 Simonsen, 3 Haugland, 35 Ålgårdstad, 63 Johansen,  
1 Abelsen – delegert Heggelund  
 
Forslag til vedtak:  
Årsmeldingene for årene 2013, 2014 og 2015 tas til orientering. 
 
Vedtak:  
Årsmeldingene for årene 2013 – 2014 og 2015 tas til orientering  
 
 
Sak: 5/16 Regnskap årene 2013, 2014 og 2015 
Vedlagt fulgte saksfremlegg 
 
Økonomileder Øyvind Kjønås innledet på saken og redegjorde for økonomien 
gjennom 2013, 2014 og 2015. 
            
Følgende hadde ordet:  
63 Johansen, 73 Simonsen, 24 Nørstenget,11 Singstad, 35 Ålgårdstad, 3 Haugland,  
42 Øyan 
  
Forslag til vedtak: 
Årsregnskapene med revisors beretning for årene 2013, 2014 og 2015 tas til 
orientering. 
 
Vedtak:   
Enstemmig vedtatt 
 
 



Forslag til vedtak: 
Sentralstyret og landsstyret gis ansvarsfrihet for årene 2013, 2014 og 2015. 
 
Vedtak:   
Enstemmig vedtatt 
 
Forslag fra 63 Simonsen, Vest – Agder:  
I regnskapsrapportene skal regnskapstallene for avdeling 40 sammenstilles med 
opprinnelig vedtatt budsjett og det skal redegjøres for budsjettendringene som er 
foretatt i løpet av året. 
  
Vedtak:   
Enstemmig vedtatt 
 
Sak: 6/16 Rapport fra kontrollkomitéen 
Til saken fulgte saksfremlegg.   
 
Turid Bakken innledet i saken. 
 
Følgende hadde ordet:  
66 Dahl, 63 Johansen, 24 Nørstenget 
 
Forslag 24 Nørstenget, Hedmark:  
Foreløpig rapport må sendes ut sammen med øvrige dokumenter. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt 
 
Forslag til vedtak:  
Landsmøtet tar kontrollkomitéens rapport til orientering.  
Foreløpig rapport må sendes ut sammen med øvrige dokumenter. 
 
Vedtak:  
Enstemmig vedtatt 
 

 

 

 

 



Lørdag 19.11. kl. 09.00 – 18.00 
80 stemmeberettigede til stede  

 
Dirigenten startet møtet med å lese opp endelig vedtak i sak 10/16 «Godtgjørelse og 
kompensasjon for tillitsvalgte i Mental Helse» (behandlet fredag 18.11), da det var 
noe usikkerhet om den endelige ordlyden.  
 
Sak: 7/16 Organisasjonsutvalgets innstilling 
Til saken fulgte saksframlegg. 
 
Jill Arill, leder av organisasjonsutvalget, la frem utvalgets innstilling for landsmøtet 
og redegjorde for utvalgets arbeid 
 
Forslag fra 73 Simonsen, Vest – Agder: 

1. Saken utsettes for behandling i ekstraordinært landsmøte i 2017. 

2.  Utvalgets forslag og alternative forslag som kom frem i høringsrunden i mai 
2016, sendes på høring.  Deretter utarbeides nytt saksfremlegg hvor 
høringsuttalelsene refereres (eventuelt i sammendrag) og hvor alternative 
forslag til vedtak utarbeides. 

3. En utredning bør også omtale: 

1. Organiseringen av andre, liknende organisasjoner 

2. Vurdere om representasjonen i de styrende organer skal 
være som i dag eller antall innbyggere eller antall 
medlemmer skal i tillegges noe mer vekt 

 

Følgende hadde ordet:  
73 Simonsen, 24 Nørstenget, 45 Eilertsen, 3 Haugland, 64 Arild, 50 Pound,  
26 Kristiansen, 63 Johansen, 20 Skomsvold, 66 Dahl,28 Helle, 60 Jakobsen, 64 Arild, 
35 Ålgårdstad, 65 Nordhus 

 

Vedtak:   
Forslaget til 73 Simonsen falt mot 14 stemmer 
 
Landsmøtet gikk til realitetsbehandling av sak 7/16 
 

Møteleder orienterte om at det ikke er mulig å fremme alternative forslag fordi 
endringer i strukturen medfører vedtektsendringer. Vedtektsendringer må ha vært 
innsendt innen gitte tidsfrister. Det er utarbeidet forslag til vedtektsendringer basert 
på innstillingen fra organisasjonsutvalget, så dersom man vedtar 



organisasjonsendringen som er foreslått, har man i prinsippet også vedtatt 
vedtektsendringene. Det gjøres formelt under saken om vedtekter.  
 
Følgende hadde ordet: 35 Ålgårdstad, 3 Haugland, 73 Simonsen, 24 Nørstenget, 56 
Johansen, 63 Johansen, 64 Arild, 55 Dahl, 7 Antonsen 

 
Forslag 24 Nørstenget, Hedmark: 
Organisasjonskartet på siste side i innstillingen endres og medlem tilføyes i 
beslutningskartet. 

Forslaget har ikke konsekvens for vedtaket og stemmes ikke over.  Styrende organer 
og administrasjonen tar med seg innspillet til presentasjon av modell. 

 

Endringene i organisasjonens myndighetsstruktur har konsekvenser for følgende 
vedtekter: §§ 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.7, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.11, 
10.12, 10.14, 11 (gjennomgående), 12 (gjennomgående), 13.1, 13.4, 19.8 og 19.9. Disse 
vil bli behandlet under sak 8/16.        

 

79 delegater 

 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar organisasjonsutvalgets forslag til ny struktur for Mental Helse. 
Endringene realiseres gjennom endringer i følgende vedtekter: §§ 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 
9.7, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.14, 11 (gjennomgående), 12 
(gjennomgående), 13.1, 13.4, 19.8 og 19.9. Disse behandles i sak 8/16.        
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 11 stemmer (2 blanke) 
      
 
Sak: 8/16 Vedtekter 
Til saken fulgte saksfremlegg. 
  
Kristian Haugland innledet til saken. 

Først vedtas endringer i h.h.t. organisasjonsendringen i foregående sak. 
 
Forslag til vedtak:  

Landsmøtet vedtar organisasjonsutvalgets forslag til ny struktur for Mental Helse. 
Endringene realiseres gjennom endringer i følgende vedtekter: §§ 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 
9.7, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.14, 11 (gjennomgående), 12 
(gjennomgående), 13.1, 13.4, 19.8 og 19.9. 
   



Vedtak:  
Vedtatt mot 6 stemmer (2 blanke) 
 
Forslag til endring i ny § 9.2: Ekstraordinært landsmøte 
 
Kristian Haugland innledet i saken. 
 
Følgende hadde ordet:  
35 Ålgårdstad, 64 Arild, 24 Nørstenget, 3 Haugland, 66 Dahl, 63 Johansen, 28 Helle, 
66 Dahl, 37 Pedersen, 7 Antonsen, 75 Heimark 
 
Forslag fra Sør - Vest: 
Forslag til endring i ny § 9.2: Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når 
desisjonskomitéen, sentralstyret eller ledermøtet finner det nødvendig 
 
Innstilling fra Landsstyret § 9.2: Ekstra ordinært landsmøte skal avholdes når 
sentralstyret eller ledermøte finner det nødvendig. 
 
Landsstyrets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Sør-Vest. 
 
Vedtak:  
Landsstyrets innstilling vedtatt 
 
Øvrige vedtektsendringer: 
Til saken fulgte saksfremlegg. 
 
Kristian Haugland innledet til den enkelte paragrafendring.  
 
Nytt avsnitt i §1.1: Organisasjonen skal sikre at personer med psykiske 
helseproblemer og / eller pårørende har flertall i alle styrende organer i fylkes- og 
lokallag.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar den foreslåtte endringen i §1.1 med konsekvens for  
§§ 10.10, 19.7 og 26.7 
 
Vedtak:   
Vedtatt mot 1 stemme (1 blank) 
 
§ 1.2: Nytt formål. 
Nytt avsnitt som erstatter dagens andre avsnitt i §1.2:  
Mental Helse arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og 
mestring.  



Mental Helses formål oppnås gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning 
og formidling av brukererfaringer. 
 
Forslag til tillegg fra Sør-Vest i §1.2:  
Mental Helse arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og 
mestring.  
Mental Helses formål oppnås gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning, 
forebygging og formidling av brukererfaringer. 
 
Følgende hadde ordet:  
64 Johansen, 24 Nørstenget, 28 Helle, 66 Dahl, 50 Pound, 37 Pedersen, 7 Antonsen,  
3 Haugland, 75 Heimark  
 
Innstillingen fra landsstyret settes opp mot forslaget fra Sør-Vest. 
  
Vedtak:   
Landsstyrets innstilling vedtatt mot 18 stemmer 
 
Forslag fra Nordland: 
Endre fra folkeopplysning til folkehelseopplysning 
 
Vedtak:  
Forslag fra Nordland vedtatt mot 14 stemmer 
 
Vedtak:  
Landsstyrets innstilling til § 1.2. med endring foreslått av Nordland vedtatt mot 6 
stemmer.  
 
Vedtatt avsnitt §1.2:  
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 brukererfaring. 
 
Endring i § 2.1: Muligheter for fylkessammenslåing 

 

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

 



Vedtak:   
Vedtatt mot 3 stemmer 
 
Forslag til tillegg fra Trondheim til nytt avsnitt i § 2.1: Landsleder er høyeste 
tillitsvalgt i organisasjonen. Generalsekretær rapporterer til landsleder. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Vedtas ikke av landsmøtet 
 
Vedtak:  
Landsstyrets innstilling vedtatt mot 7 stemmer 
 
Forslag til endring i §3.1: Fjerne hustandsmedlemskap som medlemskategori 
 
Følgende hadde ordet:  
3 Haugland, 66 Dahl, 35 Ålgårdstad, 36 Strømdal, 63 Johansen, 64 Arild, 21 Jensen,  
61 Vestersjø, 42 Øyan, 32 Langerud 
 
Forslag til vedtak: 
Vedtas ikke av landsmøtet 
 
Vedtak:   
Landsstyrets innstilling vedtatt mot 19 stemmer 
 
Forslag fra Drammen til endring i §3.1: Medlemskategorien 
«Husstandsmedlemskap» endres til «Familiemedlemskap». 
 
Forslag til vedtak: 
Vedtas ikke av landsmøtet 
 
Vedtak:  
Landsstyrets innstilling vedtatt mot 1 stemme 
 
Forslag til endring i §§ 5.4, 9.6, 11.3, 17.2, 24.2 og 27.6: Årsrapport 
 
Følgende hadde ordet: 35 Ålgårdstad 
 
Forslag til endring i §§ nevnt over: Legge til signert årsrapport i avsnittene som 
handler om rapportering, og til sentralstyret med kopi til fylkesstyret i §27.6 

 



Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar de foreslåtte endringene i §§ 5.4, 9.6, 11.3, 17.2, 24.2 og 27.6 
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 2 stemmer 
 
§§ 6.1 og 6.2: Ansettelser. 
 
Forslag til ny §6.1: Arbeidsgiveransvaret skal følge det organisasjonsleddet som har 
ansettelsesmyndighet.  
 
Forslag til ny §6.2: Ansatte kan ikke ha tillitsverv i det samme styret som har 
arbeidsgiveransvar for vedkommende. Tillitsvalgte kan ikke ha fast 
ansettelsesforhold på noe nivå i organisasjonen. Bestemmelsen gjelder ikke 
tidsavgrensede prosjekter med varighet inntil tre år.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar de foreslåtte endringene i §§ 6.1 og 6.2 
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 5 stemmer 
 
§ 8.2 Ankefrist i forføyningssaker. 
 
Forslag fra Sør-Vest: 
Ankefristen i § 8.2 må også settes til 3 måneder slik at det er god nok tid til 
saksforberedelse. 1 måned (som er landsstyrets innstilling) anses som for kort tid, da 
et ankedokument kan være ganske omfattende. 
 
Forslag til endring i ny § 8.2: Vedtak kan innen en frist på 3 måneder påklages til 
desisjonskomitéen. 

 
Forslag til vedtak: 
Vedtas ikke av landsmøtet 
 
Vedtak:  
Landsstyrets innstilling vedtatt mot 14 stemmer 
 
 



Forslag til ny §9.11: Landsleder kan bare avsettes av ekstraordinært landsmøte 
 
Følgende hadde ordet til saken:  
35 Ålgårdstad 
 
Forslag Trondheim til ny §9.11: Landsmøte velger landsleder for tre år av gangen. 
Landsleder kan kun avsettes ved et ekstraordinært landsmøte 

 
Forslag til vedtak: 
Vedtas ikke av landsmøtet 
 
Vedtak:  
Landsstyrets innstilling vedtatt mot 7 stemmer 
 
Forslag til ny §10.15: Landsmøte kan pålegge sentralstyret å avsette generalsekretær. 

 
Forslag fra Trondheim til ny §10.15: Landsmøtet kan pålegge sentralstyret å avsette 
/ erstatte generalsekretæren 

 
Forslag til vedtak: 
Vedtas ikke av landsmøtet 
 

Vedtak:  
Landsstyrets innstilling vedtatt mot 5 stemmer 
 
Forslag til endring i § 13.3: Skjerpet krav til sentralstyrets beslutningsdyktighet. 

 
Forslag fra Trondheim til endring i § 13.3: Sentralstyret er beslutningsdyktig når 
minst to tredjedeler av sentralstyremedlemmene er til stede. 

 
Forslag til vedtak: 
Vedtas ikke av landsmøtet 
 
Vedtak:   
Landsstyrets innstilling vedtatt mot 8 stemmer 
 
 
 



Forslag til endring i §16.3: Fylkeslagenes innsendelse av saker til sentralleddet.  
 
Følgende hadde ordet: 64 Arild 
 
Forslag til endring i §16.3 (siste setning): Saker som ønskes behandlet sentralt 
sendes sentralstyret med kopi til involverte parter. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar den foreslåtte endringen i §16.3 
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 1 stemme 
 
Forslag til ny §17.4: Fylkeslagenes mulighet til å tilbakeholde midler til lokallag 
 
Forslag til ny §17.4: Tilskudd som fordeles til lokallag via fylkeslagene, kan helt eller 
delvis holdes tilbake dersom et lokallag ikke rapporterer tilstrekkelig i henhold til 
vedtektene. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar den nye §17.4 
 
Vedtak:  
Endring vedtatt mot 1 stemme 
 
Forslag til nytt første avsnitt i §18.6: Utsettelser av årsmøter i fylkeslag 
 
Følgende hadde ordet:  
20 Skomsvold, 3 Haugland 
 
Forslag til nytt første avsnitt i §18.6: Fylkeslaget kan søke sentralstyret om utsettelse 
av årsmøtet. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar den nye §18.6 
 
Vedtak:  
Enstemmig vedtatt 



 
Forslag til endring i §§19.1 og 26.1: Navnefortegnelser på årsmøter i lokal- og 
fylkeslag 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
20 Skomsvold 
 
Forslag til endring i §§19.1 og 26.1: Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer 
med gyldig medlemskap. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar endringen i §§19.1 og 26.1 
 
Vedtak:   
Enstemmig vedtatt 
 
Forslag til ny §§19.4 og 26.4: Saker som er foreslått etter §18.4 / §25.4 
 
Følgende hadde ordet:  
3 Haugland, 35 Ålgårdstad 
 
Forslag til ny §§19.5 og 26.5: Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte 

 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar den foreslåtte endringen i rekkefølgen på vedtektenes §§ 19.4, 
19.5, 26.4 og 26.5 
 
Vedtak:  
Enstemmig vedtatt 
 
Forslag til endring i §19.7: Studieledere i fylkene 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
3 Haugland, 50 Pound 
 
Forslag til vedtak i §19.7: Valg av leder, nestleder, kasserer og minimum 2 
styremedlemmer. Blant styrets medlemmer velges en studieleder. 
 
Forslag fra Sør-Vest til endring i §19.7: Valg av leder, nestleder, kasserer, studieleder 
og minimum 2 styremedlemmer.  



 
Forslaget fra Sør-Vest ble satt opp mot landsstyrets forslag til vedtak. 
 
Vedtak:  
Landsstyrets forslag til vedtak vedtatt med 58 stemmer 
 
Forslag til styrking i §19.7: Fylkesleders funksjonstid 
 
Følgende avsnitt foreslås strøket i §19.7: Styreleder velges for to år, men bør ikke 
inneha dette vervet mer en seks sammenhengende år.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar endringen i §19.7 
 
Vedtak:  
Forslaget vedtatt mot 9 stemmer  
 
Forslag fra Øyan, Nord Trøndelag §§ 20.5 og 24.2: Signert årsrapport med tilhørende 
årsberetning, regnskap, revisjonsberetning og møteprotokoll skal sendes uoppfordret 
til sentralstyret til orientering.  
Redaksjonell endring, konsekvens av tidligere vedtatt endring. Ble ikke stemt over, tas inn i 
teksten  
 
§§ 23.4 og 26.7: Stiftelse av lokallag 
 
Forslag til ny § 23.4: Et lokallag stiftes ved at minimum tre medlemmer avholder et 
stiftelsesmøte hvor lokallaget tilsluttes Mental Helses vedtekter og et styre velges. 
 
Forslag til endring i §26.7, følgende tekst strykes: Ved oppstart av lokallag kan 
styret bestå av et interimsstyre på minimum tre medlemmer. Interimsstyret kan sitte 
til første ordinære årsmøte.  

 

Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar ny §23.4 og strykning i §26.7 
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 4 stemmer 
 
Forslag til ny §24.3: Tilskudd som fordeles til lokallag via organisasjonen, kan helt 
eller delvis holdes tilbake dersom et lokallag ikke rapporterer tilstrekkelig i henhold 
til vedtektene. 
 



Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar ny §24.3 
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 2 stemmer 
 
Forslag til endring i §25.3: Tilgjengeliggjøring av sakspapirer før lokallagenes 
årsmøter. 
 
Følgende hadde ordet:  
20 Skomsvold, 3 Haugland, 24 Nørstenget,50 Pound, 75 Heimark 
 
Forslag til endring i §25.3: Regnskap og årsberetning for lokallaget samt 
valgkomitéens innstilling skal gjøres tilgjengelig for alle lagets medlemmer minimum 
to uker før møtet. 
 

Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar endringen i §25.3 
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 4 stemmer 
 
Forslag til endring i §29.2: Ivaretakelse av midler ved oppløsning av lokallag 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
3 Haugland, 20 Skomsvold 
 
Forslag til endring i §29.2: Ved oppløsning av et lokallag skal lagets aktiva ivaretas 
av fylkeslaget i minimum 3 år, og kan i denne perioden anvendes til reorganisering av 
lokallaget eller aktiviteter innenfor samme geografiske område.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar endringen i §29.2 
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 2 stemmer 
 
 
 



Votering over endringsforslagene samlet 
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar Vedtekter for Mental Helse for perioden 2016-
2018 med de endringer som er vedtatt 
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 1 stemme 
 
 
Sak: 9/16 Retningslinjer for desisjonskomitéen arbeid 
 
3 Kristian Haugland innledet i saken. 
 
Følgende hadde ordet:  
64 Arild, 35 Ålgårdstad, 63 Johansen, 66 Dahl, 3 Haugland 
 
Forslag fra 35 Ålgårdstad, Møre og Romsdal: Nytt punkt: Generalsekretær ved stab 
er ansvarlig sekretæriat for desisjonskomitéen. 
 
Vedtak:  
Forslaget falt med 50 stemmer  
 

Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar retningslinjer for desisjonskomitéens arbeid 
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 2 stemmer 
 
Sak: 10/16 Godtgjørelse og kompensasjon for tillitsvalgte i Mental 
Helse 
 
79 stemmeberettigede – behandlet fredag 18.11.2016 
 
5 Tom Børre Jacobsen innledet til saken. 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
19 Lio, 26, Kristiansen, 35 Ålgårstad, 52 Bjørkedal, 1 Abelsen, 66 Dahl, 63 Johansen, 
50 Pound, 24 Nørstenget, 75 Heimark, 45 Eilertsen, 56 Johansen, 11 Singstad, 66 Dahl, 
20 Skomsvold 
 

 



Forslag til vedtak: 
1. Landsleder kompenseres med inntil 4G.  
 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 AU kompenseres med inntil 2G 
 
2. Sentralstyret og landsstyret (eller tilsvarende) honoreres med kr 1.250 per 

møte. 
3.  Utvalg oppnevnt av sentralstyret, landsstyret (eller tilsvarende), og 

landsmøtet godtgjøres etter en differensiert sats avhengig at varighet: 
• Kort møte fra 2-4 timers varighet, kr 500,-  
• Dagsmøte fra 4 til 8 timers varighet, kr 1.000,- 
• Opptil 1 virkedag, kr 1.000,- 
• Opptil 2 virkedager, kr 1.250,- 

4.  Tillitsvalgte får dekket tapt arbeidsfortjeneste ved møter i  sentral- og 
landsstyre (eller tilsvarende), samt utvalg oppnevnt av disse. Tapt 
arbeidsfortjeneste begrenses oppad til statens salær.            

5.   Sentralstyret og landsstyret (eller tilsvarende) har mulighet til å innskrenke 
beløpene i landsmøteperioden, dersom  honorarene ikke anses økonomisk 
forsvarlig for organisasjonen, eller dersom vervet forsømmes. 

• For representanter fra Mental Helse, gjelder følgende ved oppdrag for 
eksterne aktører: 

• Godtgjørelse og utgiftsdekning for brukermedvirkning, undervisning etc. 
betales av oppdragsgiver, og dette skal være avklart på forhånd. 

• Foredragsholdere skal selv avtale honorar med oppdragsgiver. 
• Godtgjørelser og utgiftsdekning skal betales av den som innkaller til møtet. 
• Staben utarbeider retningslinjer for avklaring av de økonomiske betingelsene 

for oppdrag og veiledende satser for størrelsen på honorar for 
foredragsholdere. 

Forslag fra 19 Lio, Buskerud: Presisering av om kompensasjonen i punkt 1 gjelder 
pr. år eller for hele landsmøteperioden. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 2 stemmer 

Forslag 26 Kristensen, Hedmark: Pkt. 2 Øvrige medlemmer i sentralstyret og 
landsstyret (eller tilsvarende) godtgjøres etter de samme satsene som nevnt i punkt 3. 
 



Vedtak: 
Vedtatt mot 4 stemmer 
 
Forslag 26 Kristensen, Hedmark: Nytt punkt pkt. 3 -1   Kort møte opp til 2 timer 
honoreres med kr. 250,- 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 35 stemmer 
 
Forslag 26 Kristensen, Hedmark:  
Nytt punkt 3 – 2 Kort møte fra 2 - 4 timer kr. 500,- 
Nytt punkt 3 – 3 Dagsmøte fra 4 – 8 timer kr. 1000,- 
Nytt punkt 3 - 4 Opptil en virkedag kr. 1000,- (eks. lunsj – lunsj) 
Nytt punkt 3 - 5 Påfølgende dager kr. 500,- pr. dag  
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 35 stemmer 
 
Forslag 52 Bjørkedal, Sogn og Fjordane:  
Alle møter godtgjøres med kr. 1000,- pr dag. 

Vedtak:  
Falt mot 52 stemmer 

Forslag fra 31 Lønøy, Hordaland:  
Pkt.3 -1 Endres første kulepunkt til 1 - 4 timer honoreres med kr.500,- 
 
Vedtak:  
Falt mot 33 stemmer 
Forslag fra 31 Lønøy, Hordaland:  
2 – 4 timer kr. 500,- 
 
Vedtak:  
Vedtatt med 59 for 18 mot (2 blanke) 
 
 
Forslag 66 Dahl, Telemark:  
Punkt 3 – 4 - Opptil endres til f.o.m.  
 
Vedtak:  
Falt mot forslag fra 26 Kristiansen 
 
Forslag 26 Kristensen, Hedmark:  
Endringsforslag påfølgende dager kr. 500,- 
 



Vedtak:  
Vedtatt med 46 stemmer for – 29 mot, 4 blank.  
 
Innstillingens pkt. 4 og 5. 
 
Vedtak:  
Vedtatt med 74 stemmer for og 5 blanke.  
 
Innstillingens siste kulepunkter: 
 
Vedtak:  
Vedtatt med 77 for, 1 mot, 1 blank. 
 
Forslag til vedtak på samlet innstilling med vedtatte endringer:  
1. Landsleder kompenseres med inntil 4G.  
 Første nestleder kompenseres med inntil 2G.  
 Andre nestleder kompenseres med inntil 2G.  
 
Kompensasjonene gjelder pr. år. 
Ved endring i perioden er det den / de som fyller oppgaven som får honoraret. 
Styremedlemmer som oppnevnes til sentralstyrets AU kompenseres med inntil 2G 
 
2. Øvrige medlemmer i sentralstyret og ledermøtet godtgjøres etter de samme 

satsene som nevnt i punkt 3. 
 
3. Utvalg oppnevnt av sentralstyret, ledermøtet, og landsmøtet godtgjøres etter 

en differensiert sats avhengig av varighet: 
• Kort møte med inntil 2 timers varighet kr. 250,- 
• Kort møte fra 2 - 4 timers varighet kr 500,-  
• Dagsmøte fra 4 - 8 timers varighet kr 1.000,- 
• Opptil en virkedag kr 1.000,- 
• Påfølgende dager kr. 500,- 

4. Tillitsvalgte får dekket tapt arbeidsfortjeneste ved møter i sentralstyret og 
ledermøtet, samt utvalg oppnevnt av disse. Tapt arbeidsfortjeneste begrenses 
oppad til statens salær             

5.  Sentralstyret og ledermøte har mulighet til å innskrenke beløpene i landsmøte-
perioden, dersom honorarene ikke anses økonomisk forsvarlig for 
 organisasjonen, eller dersom vervet forsømmes. 

• For representanter fra Mental Helse, gjelder følgende ved oppdrag for 
eksterne aktører: 



• Godtgjørelse og utgiftsdekning for brukermedvirkning, undervisning etc. 
betales av oppdragsgiver, og dette skal være avklart på forhånd 

• Foredragsholdere skal selv avtale honorar med oppdragsgiver. 
• Godtgjørelser og utgiftsdekning skal betales av den som innkaller til møtet. 
• Staben utarbeider retningslinjer for avklaring av de økonomiske betingelsene 

for oppdrag og veiledende satser for størrelsen på honorar for 
foredragsholdere. 

Vedtak:  
Vedtatt med 72 stemmer for, 6 mot og 1 blank 
 
35 Ålgårdstad: Protokolltilførsel: 
«Votering i saken var ikkje korrekt utført.  De innkomne forslag til tillegg og 
endringer i forhold til saksframlegget si innstiling punkt 3 var ikkje lagt fam til 
votering på rett måte.  Forslag fra Finn Kristiansen var eit tilleggsforslag, og skulle 
har vore tatt opp til votering først.  Så skulle eventuelt tillegget og innstillingen, setes 
opp imot forslag frå Remi Lønøy som var eit endringsforslag.» 
 
 
 
Sak: 11/16 Medlemskontingent 
 
77 stemmeberettigede – behandlet fredag 18.11.2016 
 
2 Tariq Eide innledet til saken. 

Følgende hadde ordet:  
27 Persson, 36 Strømdal, 64 Arild, 8 Falstad, 52 Bjørkedal, 24 Nørstenget, 3 Haugland, 
34 Lyse 

 

Forslag fra 27 Persson, Hedmark: Hustandsmedlemskap kr. 100,- 

 
Vedtak:  
Forslaget falt mot 20 stemmer 

 

Forslag fra 36 Strømdal, Nordland:  
Hustandsmedlemskap kr. 150,- 

 
Vedtak:  
Vedtatt mot 27 stemmer 

 

Landsstyrets forslag til vedtak:  
Husstandsmedlemskap: kr. 250,- 



 
Vedtak:  
Falt mot 37 stemmer  

 

Forslag til vedtak med vedtatte endringer: 
Landsmøtet vedtar følgende medlemskontingenter for kommende 
landsmøteperiode:  
Hovedmedlemskap:  kr    300,- 
Husstandsmedlemskap:  kr    150,- 
Tilleggsmedlemskap MHU: kr    100,- 
Støttemedlemskap:   kr    500,- minimumssats 
Støttemedlemskap bedrift:  kr 1.500,- minimumssats      
(inkl. 3 eks. av Sinn og Samfunn) 
Nye medlemmer betaler halv kontingent etter 1. juli 
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 13 stemmer 
 
 
 
Sak: 12/16 Samfunnspolitisk program  
 
78 stemmeberettigede – behandlet 19.11.2016, votering 20.11.2016 
 
36 Strømdal innledet til saken. 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
8 Falstad, 72 Ofte, 25 Halvorsen, 56 Johansen, 26 Kristiansen, 74 Kristiansen,  
35 Ålgårdstad, 50 Pound, 45 Eilertsen, 20 Skomsvold, 24 Nørstenget, 75 Heimark,  
3 Haugland, 63 Johansen, 36 Strømdal, 46 Lund, 64 Arild, 3 Haugland, 
 
Det ble fremmet over 20 forskjellige forslag til endringer og tillegg. 
Redaksjonskomitèen gikk gjennom forslagene. 5 av forslagene var redaksjonelle 
endringer som innarbeides i programmet. 15 forslag stemmes over og resten av 
forslagene ble avvist av redaksjonskomiteen. 
 
Redaksjonelle endringer som redaksjonskomitèen innarbeider i programmet uten 
at de ble stemt over:  
 
Forslag fra 8 Mille Falstad, Mental Helse Ungdom:  
Linje 129: Erstatte «intervenere» med et annet ord.  
 



Forslag fra 8 Mille Falstad, Mental Helse Ungdom:  
Linje 154: Erstatte «intervenerende» med et annet ord. 
 
Forslag fra 8 Mille Falstad, Mental Helse Ungdom:  
Linje 166: Sette inn «unge» i setningen: «Barn, unge og barn som pårørende….» 
 
Forslag fra 26 Kristensen Hedmark:  
Linje 212 – Overskrift endres til: Aktivitet, økonomi og bolig 
 
Forslag fra 35 Stig Ålgårdstad, Møre og Romsdal: 
Endre rekkefølge på kapitlene om Økonomi, aktivitet og bolig og Eldre, slik at de 
følger livsløpet. Ny rekkefølge blir da:  
Brukermedvirkning 
Kvalitet 
Tvang 
Barndom og ungdomstid 
Økonomi, aktivitet og bolig 
Eldre 
 
Følgende 15 forslag ble stemt over:  
 
Verdier 
 
Forslag fra 56 Johansen, Sør – Trøndelag: 
Linje 20 – Ny verdi: Inkludering. Fordi alle mennesker skal oppleve at de er 
betydningsfulle for fellesskapet. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 26 stemmer 
 
Kapittel 1 – Brukermedvirkning 
 
Forslag fra 24 Nørstenget, Hedmark: 
Ny setning etter teksten i linje 47: Slike ansatte skal aldri erstatte brukermedvirkning 
fra organisasjonene. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 7 stemmer 
 
Forslag fra 56 Johansen, Sør – Trøndelag: 
Nytt kulepunkt linje 66: 
Mental Helse vil: 

• At det innføres erfaringskonsulenter på alle områder og nivåer i 
helsetjenesten. 

 
Vedtak: 
Vedtatt mot 16 stemmer 



 
Forslag fra 72 Ofte, Vest-Agder: 
Nytt kulepunkt linje 66: 
Mental Helse vil: 

• Ta initiativ til å etablere nasjonale og regionale kurs for erfaringskonsulenter. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 9 stemmer 
 
Kapittel 3 – Tvang 
 
Forslag fra 64 Arild, Telemark: 
Nytt kulepunkt linje 135:  

• At vi skal ha økt fokus på medisinfri behandling, herunder jobbe for at 
erfaringskunnskap blir en del av den evidensbaserte kunnskapen. 

 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 9 stemmer 
 
Kapittel 4 – Barndom og ungdomstid 
 
Forslag fra 8 Mille Falstad, Mental Helse Ungdom: 
Erstatte linje 147 – 149 med: 
«Mental Helse skal sørge for at barn og unge med psykiske helseproblemer får et 
tilbud fra støttekontakt eller avlastningstjenesten som tilfredsstiller deres behov» 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 13 stemmer 
 
Forslag fra 75 Heimark, Vest-Agder: 
Nytt kulepunkt linje 151: 
Legge til mobbing i linje 151 slik at det blir: Barn som har vært utsatt for vold, 
overgrep, mobbing… 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 2 stemmer 
 
 
Forslag fra 72 Ofte, Vest-Agder: 
Nytt kulepunkt linje 171: 
Mental Helse vil: 

• At alle elever i grunnskole og videregående skole skal ha minst 4 samtaler 
med kvalifisert helsepersonell hvert skoleår. 

 
Vedtak: 
Vedtatt mot 20 stemmer 



 
Forslag fra 56 Johansen, Sør-Trøndelag: 
Nytt kulepunkt linje 171: 
Mental Helse vil: 

• At barn og unge inkluderes i utvikling av helsetjenestene, og på en ikke-
diskriminerende måte. 

 
Vedtak: 
Vedtatt mot 18 stemmer 
 
Forslag fra 50 Pound, Oslo: 
Nytt kulepunkt linje 171: 
Mental Helse vil: 

• At psykisk helse må inn som obligatorisk fag i skolen. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 8 stemmer 
 
 
Kapittel 5 – Eldre 
 
Forslag fra 25 Halvorsen, Hedmark 
Teksten i linje 175-195 slettes og erstattes med:  
 
Eldre og psykisk helse 
Eldre mennesker er en forsømt og ofte glemt gruppe innen psykiske helsetjenester. 
Svært mange får i dag ikke oppfylt sine rettigheter til en forsvarlig behandling. De 
påklager sjelden vedtak og har i liten grad sterke pårørende og pressgrupper som 
ivaretar dem. 

Det er et stort behov for å fokusere på rettssikkerhet, kvalitet og forsvarlighet for 
denne gruppen. Behovet for psykisk helsehjelp må identifiseres og følges opp til 
beste for pasienten. 

Erfaringer har vist at eldre i liten grad har fått nok behandling på DPS-nivå og at 
alderspsykiatriske tjenester trappes ned. Mange vil kunne ha god nytte av ambulante 
tjenester og Mental Helse krever at dette må utvikles for å ivareta utfordringene 
eldre kan møte. 

De kommunale tilbudene er ofte svært mangelfulle og kan blant annet innebære en 
uheldig blanding av demens og psykisk helse. Eldre må sikres et forsvarlig 
helsetilbud med god kvalitet, på lik linje med den øvrige befolkningen og ut fra sine 
behov. 

Vedtak: 
Vedtatt mot 16 stemmer 
 



Forslag fra 56 Johansen, Sør-Trøndelag: 
 Linje 202 nytt kulepunkt: 

• Eldre inkluderes i tjenesteutviklingen og på en ikke-diskriminerende måte. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 7 stemmer 
 
Kapittel 6 Arbeid og bolig 
 
Forslag fra 26 Kristensen, Hedmark: 
Nytt avsnitt etter linje 223: Mennesker som har fått redusert eller tapt sin inntekt / 
arbeidsevne, må sikres tilstrekkelig økonomisk støtte fra det offentlige. En stabil 
inntekt er en av forutsetningene for god psykisk helse. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 4 stemmer 
 
Forslag fra 26 Kristensen, Hedmark: 
Nytt kulepunkt under arbeid og bolig linje 238 
Mental Helse vil: 

• At sosialhjelpsordningen bare skal ytes som et supplement og i 
ekstraordinære situasjoner. Ingen skal leve på sosialhjelp over mer enn 2 
måneder. 

 
Vedtak: 
Vedtatt med 52 stemmer for og 26 imot. 
 

Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar det fremlagte forslaget til Samfunnspolitisk program, med 
vedtatte tillegg, som gjeldende for kommende landsmøteperiode.  
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 1 stemme 
 
Behandlet 19.11. 
Avstemning 20.11. 
 
 
 
 
 
 
 



Søndag 20.11. kl. 09.00 – 13.00 
80 stemmeberettigede til stede  

 
Sak 13/16: Strategi for organisasjonsopplæring 
Til saken fulgte saksfremlegg. 

 

16 Wenche Steenstrup innledet i saken. 

 

Følgende hadde ordet:  
67 Mostaul, 72 Ofte, 66 Dahl, 3 Haugland, 26 Kristiansen, 20 Skomsvold,  
16 Steenstrup, 3 Haugland, 63 Johansen, 40 Haukø, 24 Nørstenget, 27 Persson,  
45 Eilertsen, 35 Ålgårdstad, 42 Øyan, 56 Johansen  
 
Forslag fra 42 Øyan, Nord - Trøndelag 
Tillegg etter KursAdmin linje 58, (nettside for registrering av kurs) 
Redaksjonell endring – innarbeides i teksten uten at det ble stemt over 
 
Forslag fra 26 Kristiansen, Hedmark: 
Nytt kulepunkt linje 63:  

• Habilitet 
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 2 stemmer 
 
Forslag fra 24 Nørstenget, Hedmark  
Tekst i linje 65-67: 
«Frivillighet Norge» – strykes og erstattes med ny tekst: 
Det er viktig at vi utvikler vår egen organisasjonshåndbok, slik at vi letter arbeidet til 
alle våre tillitsvalgte.  
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 7 stemmer 
 
Forslag fra 72 Vest-Agder: 
Nytt kulepunkt på linje 94: 

• Kurs for erfaringskonsulenter 
 



Vedtak:  
Vedtatt mot 10 stemmer 
 
Forslag fra 35 Ålgårdstad, Møre og Romsdal 
Nytt kulepunkt etter linje 140: 

• Bidra til å fremskaffe og utvikle eget læremateriell. 
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 4 stemmer 
 
Forslag fra 27 Persson, Hedmark: 
Stryk setning i linje159-160: 
«FFO holder kurs, blant annet likepersonskurs med jevne mellomrom». 
 
Vedtak:  
Falt mot 46 stemmer 
 
Forslag fra 40 Haukø, Nord – Trøndelag - Forslaget ble trukket av forslagstiller. 
Nytt punkt linje 186:  

• Alkohol skal ikke nytes på fellesarrangement. 
Forslag fra 56 Johansen, Sør-Trøndelag 
Under Mental Helse vil linje 189, nytt kulepunkt:  

• Etablerer web-baserte opplæringstilbud som et supplement til annen 
opplæring. 

 
Vedtak:  
Vedtatt mot 13 stemmer 
 
 
Sak: 14/16: Alkohol- og rusfrie arrangementer i regi av Mental Helse 
Behandlet 19.11 
Til saken fulgte saksfremlegg. 
 
40 Aage Haukø innledet til saken. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 40 Haukø, 3 Haugland, 35 Ålgårdstad, 45 Eilertsen,  
63 Johansen, 9 Holm, 46 Lund, 28 Helle, 66 Dahl, 20 Skomsvold, 18 Johansen, 34 Lyse, 
16 Steenstrup, 26 Kristiansen, 8 Falstad  
 



Forslag fra Mental Helse Nord-Trøndelag:  
Alle arrangementer i regi av Mental Helse, fra lokallag til landsnivå, skal være 
alkohol- og rusfrie så lenge arrangementet er felles. 

 
Forslag til vedtak:  
Vedtas ikke av landsmøtet 
             
Vedtak:  
Landsstyrets forslag vedtatt med 64 mot 15 stemmer 
 
 
Sak: 15/16 Vurdering av medlemskap i FFO 
Til saken fulgte saksfremlegg.          

1 Geirr Abelsen innledet til saken. 

 

Følgende hadde ordet:  

72 Ofte, 9 Holm, 20 Skomsvold, 28 Helle, 1 Abelsen, 75 Heimark, 50 Pound,  
61 Vestersjø, 3 Haugland, 75 Heimark, 52 Bjørkedal, 65 Nordhus, 66 Dahl,  
35 Ålgårdstad, 45 Eilertsen 

  
Forslag til vedtak:  
Landsmøtet ber om at sentralstyret i 2017 nedsetter et utvalg som utreder alle forhold 
rundt medlemskap i FFO. Utvalget starter innen utgangen av 1. halvår. Denne 
behandles i sentralstyret/landsstyret. En eventuell utmelding skal vedtas av 
landsmøtet. Ekstern hjelp bør benyttes. 
 
Forslag fra 61 Vestersjø, Sør – Vest: 
Sentralstyret i MH får i oppdrag av landsmøtet 2016 å gå i dialog med FFO’s 
Hovedstyret og ha som ett av mandatene: 

- Se på mulighetene for at Hovedstyret i FFO, på grunnlag av denne 
dialogen med MH’s sentralstyret kan ta en runde med sine fylkes- 
kommunale FFO (avdelinger).  På grunnlag av svært ulike positive / 
negative erfaringer med FFO 

 
Forslagene fra landsstyret og Sør – Vest settes opp mot hverandre 
 
Vedtak:  
Landsstyrets forslag vedtatt mot 10 stemmer 
 



Forslag fra 35 Ålgårdstad, Møre og Romsdal: 
Endring av ordlyd i innstilling fra landsmøtet: 
«En eventuell utmelding skal vedtas av landsmøtet» endres til: 
«Utvalget legger frem sin utredning med eventuelle innstillinger til landsmøtet».   
 
Vedtak:  
Vedtatt mot 26 stemmer 
 
Vedtak:  
Landsstyrets innstilling med vedtatte endring vedtatt 
 
 
Sak 16/16 Avvikling av hjelpetelefonkontaktordningen 
Til saken fulgte saksfremlegg.     
 

4 Vibeke Karlsen innledet til saken. 

 

Følgende hadde ordet:  
32 Langerud, 63 Johansen, 3 Haugland 

 

Forslag til vedtak:  
Landsmøtet vedtar å avvikle hjelpetelefonkontaktordningen 
 
Forslag fra 63 Johansen, Sør Vest: 
Landsmøtet 2016 vedtar å fortsette hjelpetelefonkontaktordningen, og få tilpasset det 
etter BUFdirs tilskuddsordning. 
 
Forslagene ble holdt opp mot hverandre. 
 
Vedtak:  
Landstyrets forslag vedtatt mot 6 stemmer. Ordningen avvikles. 
 
 
Sak 17/16 Redesign av Mental Helses profil 
Til saken fulgte saksfremlegg.        
 
3 Kristian Haugland innledet til saken. 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
9 Holm 75 Heimark, 63 Johansen, 3 Haugland, 66 Dahl, 35 Ålgårdstad, 24 Nørstenget 



         
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar å starte prosess med redesign av Mental Helses profil. 
Landsmøtet ber om at prosessen organiseres som følger: 

• Det opprettes en arbeidsgruppe med en referansegruppe som får i oppdrag å 
utrede muligheter for ny profil for Mental Helse. 

• Arbeidet starter vinteren 2017. 
• Den nye profilen må kommunisere organisasjonens mål og verdier på en god 

måte, og må være egnet for bruk på alle plattformer. 
• Sentralstyret oppnevner arbeidsgruppe og referansegruppe i henhold til 

vedtak gjort på landsmøtet og etter innspill fra fylkes- og lokallag. 
• Arbeidsgruppa rapporterer til sentralstyret. 
• For å kvalitetssikre prosess og fremdrift frem mot endelig beslutning, hentes 

det inn ekstern prosesslederkompetanse. 
• Sentralstyret vedtar de økonomiske rammene for prosjekteringen fram mot 

endelig beslutning. 
• Endelig vedtak om eventuell endring av profil gjøres av organisasjonens 

høyeste beslutningsmyndighet mellom landsmøtene. Dette organet vedtar 
også kostnadsramme for selve profilendringen. 

 
 
Forslag fra 75 Heimark, Vest – Agder og 63 Johansen, Sør-Vest: 

• Sentralstyret oppretter en arbeidsgruppe for å utrede ny profil for Mental 
Helse. Endelig vedtak fattes av landsmøtet. 

• Arbeidet starter 1. halvår 2017. 
• Utgiftene må dekkes innenfor budsjett. 
• Muligheten for å innhente forslag ved å utlyse en konkurranse blant studenter 

ved mediestudiene ved universiteter og høgskoler vurderes spesielt. 
 
Vest-Agder / Sør-Vests forslag, som er det mest radikale av de innkomne forslagene, 
settes opp mot Landsstyrets forslag. 
 
Vedtak:  
Vest-Agders/ Sør-Vests forslag vedtatt mot 37 stemmer 
 
Det andre fremsatte forslaget falt som en konsekvens av at det mest radikale 
forslaget fikk flertall. Det andre forslaget som kom inn var:  
              
Forslag fra 66 Dahl, Telemark: 
Endring av kulepunkt 1,2,4 og 5 

• Det opprettes en referansegruppe med en arbeidsgruppe som får i oppdrag å 
utrede muligheter for ny profil for Mental Helse. 

• Arbeidet starter innen utgangen av første halvår 2017. 
• Sentralstyret oppnevner referansegruppe i hht vedtak gjort på landsmøtet og 

etter innspill fra fylkes- og lokallag. Referansegruppe velger arbeidsgruppe 
• Arbeidsgruppa holder referansegruppa løpende orientert, og rapporterer til 

sentralstyret. 



 
 
Forslag fra 24 Nørstenget, Hedmark 
Nytt kulepunkt til sist 

• Eventuell logoendring gjøres av landsmøtet. 
 
Dette forslaget ivaretas av vedtatt forslag. 
 
 
Sak: 18/16 Rådgivende budsjett for årene 2017 – 2019 
Til saken fulgte saksfremlegg. 
 
Øyvind Kjønås innledet i saken. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar rådgivende budsjett slik det foreligger.  
 
Vedtak:  
Rådgivende budsjett vedtatt mot 1 stemme 
  
Sak: 19/16 Valg 
80 stemmeberettigede. 
Til saken fulgte saksfremlegg. 
 
Valgkomiteens leder Gunnar Helle redegjorde for valgkomitéens arbeid og 
kandidatene fikk presentere seg selv.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 73 Simonsen, 28 Helle, 66 Dahl, 63 Johansen 
           
Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre:  
 
Landsleder (delt innstilling):  Gry Nørstenget (flertall) 
   Kristian Kise Haugland (mindretall) 
1. Nestleder:   Bente Holm Mejdell 
2. Nestleder:   Karl Johan Johansen 
Styremedlem:   Geirr Abelsen 
Styremedlem:    Wenche Steenstrup 
Styremedlem:    Tariq Eide 
Styremedlem:    Laila Helene Langerud 
 
Varamedlem:   Håkon Steen 
Varamedlem:   Pål Arild Sand 
Varamedlem:   Ingrid Heimark 
Varamedlem:   Geir Isdal 



 
Valg av ny landsleder:  
 
Votering 
Gry Nørstenget: 32 stemmer, Kristian Haugland: 46 stemmer, 2 blanke  
 
Vedtak:  
Kristian Haugland valgt til ny landsleder 
 
Valg av 1. nestleder: 
 
Vedtak    
Bente Holm Mejdell valgt ved akklamasjon 
 
Valg av 2. nestleder 
 
Forslag fra 28 Helle, Hordaland:  
Foreslår Geirr Abelsen som 2. nestleder.  
 
Votering 
Karl Johan Johansen: 15 stemmer, Geirr Abelsen: 64 stemmer, 1 blank.  
 
Vedtak: 
Geirr Abelsen valgt til ny 2. nestleder. 
 
Valg av styremedlemmer.  
 
Som erstatning for Geirr Abelsen som rykket opp som 2. nestleder kom følgende 
benkeforslag inn: 
66 Dahl, Telemark foreslår:  Jill Arild 
73 Simonsen; Vest-Agder foreslår: Karl – Johan Johansen 
40 Haukø, Nord-Trøndelag foreslår:  Pål Arild Sand 
63 Johansen, Sør-Vest foreslår:   Geir Isdal 
 
Votering foretatt ved utslagsmetoden: 

1. Jill Arild: 51 stemmer 
2. Karl Johan Johansen: 10 stemmer 
3. Pål Arild Sand: 16 stemmer 
4. Geir Isdal: 3 stemmer 
5. Blank: 0 

Vedtak:     
Jill Arild er valgt som styremedlem 
 



Styremedlem: Wenche Steenstrup 
Vedtak 
Valgt ved akklamasjon 
 
Styremedlem: Tariq Eide 
Vedtak 
Valgt ved akklamasjon 
 
Styremedlem: Laila Helene Langerud 
Vedtak 
Valgt ved akklamasjon 
 
Varamedlem: Håkon Steen 
Vedtak 
Valgt ved akklamasjon 
 
Varamedlem: Pål Arild Sand 
Vedtak 
Valgt ved akklamasjon 
 
Varamedlem: Ingrid Heimark 
Vedtak 
Valgt ved akklamasjon 
 
Varamedlem: Geir Isdal 
Vedtak 
Valgt ved akklamasjon 
 
Mental Helses sentralstyre for perioden 2016-2018: 
Landsleder   Kristian Haugland 
1.nestleder   Bente Holm Mejdell 
2.nestleder   Geirr Abelsen 
Styremedlem  Jill Arild 
Styremedlem  Wenche Steenstrup 
Styremedlem  Tariq Eide 
Styremedlem  Laila Helene Langerud 



 
Varamedlem   Håkon Steen 
Varamedlem   Pål Arild Sand 
Varamedlem   Ingrid Heimark 
Varamedlem   Geir Isdal 
 
 
Valg av ny desisjonskomité:  
Valgkomiteens leder Gunnar Helle innledet til saken. 
 
Følgende hadde ordet til saken: 
9 Holm 
 
Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til ny desisjonskomité: 
Leder:    Gunnar Helle 
Medlem:   Liv Jakobsen 
Medlem:    Helga Skåden 
Medlem:    Jørund Schwach 
Medlem:    Turid Bakken 
 
 
Forslag 9 Holm, Akershus: 
Foreslår Helga Skåden som leder.  
 
Votering: 
Gunnar Helle: 43 stemmer, Helga Skåden 36 stemmer.  
 
Vedtak: 
Gunnar Helle valgt som leder av desisjonskomitéen 
 
Øvrige medlemmer: 
Medlem:    Liv Jakobsen 
Medlem:     Helga Skåden 
Medlem:     Jørund Schwach 
Medlem:     Turid Bakken 
 



Vedtak:     
Alle valgt ved akklamasjon 
 
 
Valg av ny valgkomité  
Leder av valgkomitéen Gunnar Helle gikk gjennom valgkomitéens innstilling til ny 
valgkomité. 
 
Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til ny valgkomité: 
Medlem:    Aud Irene Thoresen 
Medlem:   Anna Elise Opheim 
Medlem:   Remi Andre Lønøy 
Medlem:   Else-Berit Helle  
Medlem:   Bente Høseth 
 
1. varamedlem:  Jøran Halvorsen   
2. varamedlem:  Ellen Dahl Finnestad 
3. varamedlem:  Ågot Voll 
 
Aud Irene Thoresen trakk sitt kandidatur til valgkomitéen. 
Jøran Halvorsen trakk sitt kandidatur til valgkomitéen. 
 
Følgende hadde ordet:  
9 Holm, 52 Bjørkedal, 61 Vestersjø, 34 Lyse 
 
Følgende benkeforslag ble fremmet til ordinære medlemmer i valgkomitéen: 
      
9 Holm, Akershus forslag:               Tom Børre Jacobsen   
9 Holm, Akershus forslag:   Monica Landsverk  
52 Bjørkedal, Sogn og Fjordane forslag:          Lise Kristiansen  
61 Vestersjø, Sør-Vest    Jan Olav Johansen  
34 Lyse, Møre og Romsdal   Stig Jarle Ålgårdstad  
 
Landsmøtet gikk først til votering på ordinære medlemmer i valgkomitéen. 
Monica Landsverk og Remi Lønøy falt ut i første valgomgang. Bente Høgseth falt ut i 
andre valgomgang, og Jan Olav Johansen falt ut i tredje valgomgang. 
 



Valg av vararepresentanter til valgkomitéen: 
 
Forslag fra 65 Nordhus, Telemark:   Elena Dahl  
 
Forslag til varamedlemmer til valgkomitéen: 
1. varamedlem:     Ellen Dahl Finnestad  
2. varamedlem:     Ågot Voll 
3. varamedlem:      Elena Dahl 
  
Vedtak: 
Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak:  
Landsmøte velger følgende valgkomité for kommende periode: 
 
Medlem:   Anna-Elise Oppheim 
Medlem:   Else Berit Helle 
Medlem:   Stig Jarle Ålgårdstad 
Medlem:   Lise Kristiansen 
Medlem:   Tom Børre Jacobsen 
 
1. varamedlem:  Ellen Dahl Finnestad  
2. varamedlem:  Ågot Voll 
3. varamedlem:   Elena Dahl 
   
 
Sak 20/16 Resolusjoner 
 
Resolusjonene ble utdelt 18.11, og det kom inn noen forslag til endringer som 
redaksjonskomiteen bearbeidet og vurderte. 

Vedtak: 
Landsmøtet vedtar følgende politiske resolusjoner:  
 
 

 

 



Resolusjon #1 
Mental Helse Landsmøte 2016 

Pakkeforløp 
Å få en pakke skaper en følelse i oss alle. En spenning på hvor vidt det er noe i 
pakken du ønsker deg, eller om det er nok en ting å stue bort i et skap. 
 
En slik følelse har vi også når det gjelder det pakkeforløpet som er under 
utarbeidelse i disse dager. 
 
I somatikken kom det pakkeforløp for kreftbehandling, som skulle gi pasienter 
trygghet og forutsigbarhet ved mistanke om kreft. Signaler fra Kreftforeningen sier 
noe om at svakheten er at forløpstider ikke er juridisk bindende. 
 
Innen de psykiatriske diagnosene vet vi at det er stort spenn på forløp og 
kompleksitet. Vi er derfor usikre på om disse pakkene vil gi hver enkelt det de 
trenger, eller om dette blir nok en begrensning for individuell behandling. 
 
Mental Helse er motstander av standard behandlingsopplegg som skal passe for 
alle, siden vi er så sammensatte i våre problemstillinger. Vi frykter at behandlingen 
blir dårligere for dem som trenger mer enn det standarden tilsier.  
 
Å snu fokus fra diagnose til mestring vil gi bruker økt selvfølelse og bedre 
livskvalitet. Målet må være hva som er viktig for den enkelte. 
 
Erna Solberg har bedt oss om å se til Danmark. Der får en det som er inne i pakken, 
og det er det. Slik vil vi ikke ha det. Vi vil at hver enkelt bruker skal få nok 
valgmuligheter til selv å velge hva de vil prøve av behandlingsmetoder.  
 
Mental Helses Landsmøte 2016 ønsker at den enkelte brukers behov og ønsker 
vektlegges i større grad. At alle blir sikret en samtale med spesialisthelsetjenesten 
før beslutning tas om hvilke rettigheter de får. 
 
Resolusjon #2 
Mental Helse Landsmøte 2016 

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre for psykisk helse 

Mental Helses landsmøte anbefaler myndighetene å opprette nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre innen psykisk helse. Så langt er det opprettet 54 nasjonale 
kvalitetsregistre, hvorav bare ett er knyttet til behandling innen psykisk helse og rus.  

Registrene skal bidra til å sikre en nasjonal faglig standard for behandling, og sikre at 
pasientenes erfaringer og opplevelse av behandlingen blir en del av registreringen.  



Nasjonale medisinske kvalitetsregistre kan være et avgjørende redskap for å sikre økt 
kvalitet på behandlingstilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB).  

I Psykisk helsevern i dag benyttes ofte betegnelser som «tilstrekkelig», «nødvendig» 
og «forsvarlig» om behandlingstilbud. Alle disse betegnelsene bygger på subjektive 
vurderinger som tilpasses budsjettrammene, og ikke registrering av faglige eller 
egenrapporterte behandlingsresultater.  

Helseforetakenes pålagte rapporteringer betegnet som kvalitetsindikatorer, gir ingen 
informasjon om behandlingskvalitet. Det mangler også rutiner for registrering av 
brukernes erfaringer med behandlingstilbudet. Opprettelsen av nye kvalitetsregistre 
er fortsatt basert på initiativ fra faglige ildsjeler.  

 

Mental Helse mener at arbeidet med oppretting av kvalitetsregistre mangler 
systematikk. Det er heller ikke definert noe ansvar for å sikre kvalitet i behandlingen 
av sykdommer med lavere medisinsk og politisk status. Resultatet er at tilfeldigheter 
styrer hvilket tilbud som psykisk syke blir møtt med, eller om de blir avvist. 

Mental Helse ser det som svært viktig å utvikle en mer systematisk og ansvarlig 
sikring av behandlingskvaliteten innen dette helseområdet. 

 
Resolusjon #3 
Mental Helse Landsmøte 2016 

Øyremerka midlar til helsesøstertilbodet 

Mange unge, og stadig yngre får psykiske helseutfordringar.  Då kan ei lett 
tilgjengeleg skulehelseteneste verta avgjerande. Helsesøstertilbodet er ei 
lavterskelteneste utan ventetid. 

Me veit at det å få barn ofte er ei stor omstilling. Mange småbarnsfamiliar bur langt 
vekke frå familenettverk. For desse er helsestasjonane eit viktig tilbod for ein god 
start som nybakte foreldre. 

Regjeringa har i sine siste statsbudsjett lagt inn i budsjettramma til kommunane ei 
auke i helsesøstertilbodet. I mange kommunar har dette ikkje vore fylgd opp i 
praktisk politikk og midlane har blitt nytta til andre føremål.    

Mental Helse sitt Landsmøte krev at desse midlane frå og med 2017 budsjettet vert 
gitt som øyremerka midlar, og at kommunane må rapportera bruken av dei. 

 
Møtet hevet kl. 1259 
 



Hilsningstale ved ny landsleder Kristian Haugland: 
Vi har mye å jobbe med ved og vedta et spenstig program og et spenstig opplæringsprogram.  
Sentralstyret har fått mange flere oppgaver enn det vi var klar over når vi sa ja til verv.  Jeg 
har fått med meg en drivende god gjeng.  Sentralstyret må gis kompetanse, som en del av 
opplæringsstrategien.  Håper på å bli ett sentralstyre som løser saker på den gode måten.  
Programmene som er vedtatt er gode og jeg brenner for alle sakene.  Vi skal sammen bygge en 
grasrotorganisasjon og det er krangel på grasroten som bygger organisasjonen. 
Takk for tilliten. 
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