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SAK 1   ÅPNING, herunder godkjenning av innkalling og delegatenes fullmakter 
 
Forbundsleder Sverre Ur åpner Landsmøtet 2021. Avtroppende sentralstyre ønsket delegater, 
observatører, gjester m.fl. velkommen. To lys tennes og det var ett minutts stillhet for å minnes venner 
og medlemmer som har gått bort siden forrige landsmøte.  
 
Sverre Ur introduserer ny generalsekretær, Anne Grete Skjellanger, som kort presenterer seg selv. 
Nestleder i sentralstyret, Martine Hemstad Lyslid, har en teknisk gjennomgang. 
  
  
a) Godkjenning av møteinnkallingen 
 

Det vises til innkalling sendt ut 5. februar 2021 til alle styreledere og nestledere, samt 
kunngjøring i nyhetsbrev til alle tillitsvalgte november 2020, annonsering i Forbundsnytt i 
bladet Diabetes 6/20, og på tillitsvalgtsiden på diabetes.no 23. november 2020. 

 
 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Møteinnkalling til Diabetesforbundets landsmøte 2021 og sakspapirer godkjennes. 

 
Vedtak: Møteinnkalling godkjennes. 
 
 Følgende hadde ordet:  
313 Sverre Ur 
 
 

b) Godkjenning av fullmakter 
 

Det er 179 stemmeberettigede til stede under landsmøtets start. 
Fullmaktene er kontrollert og funnet i orden. 

 
 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Fullmakter godkjennes. 

 
Vedtak: Alle fullmaktene godkjennes. 

 
  Følgende hadde ordet:  

313 Sverre Ur  
 
 
c) Godkjenning av møtereglementet  
 
 Møtereglement for Landsmøtet i Diabetesforbundet  
 
 Sentralstyrets forslag: 
 

1. Lederen åpner Landsmøtet og leder forhandlingene fram til og med konstitueringens 
punkt 2 a). 

 
 2. Møtet er åpent for pressen, dersom annet ikke blir bestemt. 
 

3. Møtelederne leder Landsmøtet fram til forhandlingenes avslutning. Ordinær møtetid 
går fram av programmet for Landsmøtet. Delegater skal gi melding til møteledelsen 
hvis de må forlate møtet under forhandlingene. 
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4 a) Alle som ønsker ordet, gir beskjed om dette til møtelederne ved å tegne seg i DigDem. 
 

b) Sentralstyrets medlemmer, generalsekretær, medisinsk medarbeider og 
kontrollkomiteen kan få ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål. 

 
c) Møteledere og delegater med forslagsrett kan stille forslag om tidsavgrensning i taletid 

samt å sette strek. Slike forslag tas opp til behandling straks. 
 

d) Det gis ikke anledning til replikk til replikk (duplikk). Det gis anledning til svarreplikk. 
 

e) Delegater som ber om ordet til dagsorden, saksopplysning eller replikk, får ordet 
utenom talerlisten. 

 
 5. Maksimal taletid for innlegg er tre minutter, replikk ett minutt. 
 

6. Forslag må leveres skriftlig, fortrinnsvis i DigDem. 
 
 7. Vedtak skjer med alminnelig flertall i saker der ikke annet er bestemt i vedtektene. 
 

8. Når ikke annet er bestemt i vedtektene, foreslår møtelederen voteringsrekkefølgen.
  

 
 

d) Godkjenning av valgreglementet 
  
 
 

1. Valgkomiteens leder legger fram valgkomiteens innstilling. 

2. Møtelederne leder valget. 

3. Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt og ha erklært seg villig.  

4. Forbundsleder velges ved særskilt valg. 

5. Kandidater til forbundsledervervet får inntil fem minutter til å presentere seg. 

6. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges én og én. 

7. Alternative kandidater til valgkomiteen må foreslås opp mot en innstilt kandidat. 

8. Alle kandidater får inntil tre minutter til å presentere seg. 

9. Hvis flere enn to kandidater stiller til samme verv og ingen oppnår mer enn halvparten 

av stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Ved 

andre gangs stemmelikhet foretas loddtrekning. 
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For øvrig gjelder Diabetesforbundets vedtekter § 9  

 § 9 Nominasjoner  
Lokallagene og fylkeslagene sender forslag på kandidater til tillitsverv i Sentralstyret (jfr. § 12) 
innen fem måneder før Landsmøtet. Alle kandidater skal ha sagt seg villige til å ta tillitsverv. 
 
Valgkomiteens innstilling skal sendes sekretariatet senest fire måneder før Landsmøtet. 
Innstillingen sendes landsmøteutsendingene sammen med innkallingen og saksdokumentene. 
 
Landsmøtet kan ved benkeforslag foreslå andre personer enn de innstilte. Ved benkeforslag 
kreves det at det foreligger skriftlig erklæring fra kandidatene om at denne er villig til å ta 
vervet, dersom vedkommende ikke er til stede og kan bekrefte dette. 
 
Valgkomiteen skal senest seks måneder før Landsmøtet sende forespørsel om forslag til 
kandidater til lokallagene og fylkeslagene. Sentralstyremedlemmer bør ikke i tillegg inneha 
vervet som fylkesleder. Sentralstyret forholder seg til fylkesleder som representant for det 
neste organisasjonsleddet. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslag til møte- og valgreglement godkjennes. 
 
Ernæringsfaglig medarbeider Anne-Marie Aas, psykologisk medarbeider Jon Haug, 
pedagogisk medarbeider Nina Skille, tidligere generalsekretær Bjørnar Allgot og økonomisjef 
Stian Burvald gis talerett på Landsmøtet. Ansatte kan få talerett dersom landsmøtet ønsker 
det i enkeltsaker.  

  
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
  

 Følgende hadde ordet: 
326 Linda Granlund  
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SAK 2   KONSTITUERING 
 
 

a) Valg av to møteledere samt vara 
   

Sentralstyrets forslag: 
 Hans Christian Lillehagen 
 Linda Granlund 
 Vara: Stine Vedvik 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslag til møteledere samt vara godkjennes.   
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
  

   
b) Valg av tre møtesekretærer 
 
Sentralstyrets forslag: 
For årets digitale landsmøte vil saksbehandlingsprogrammet DigDem generere underlag til 
protokoll for all saksbehandling. I tillegg velges følgende for å sikre at protokoll ferdigstilles 
med alle vedlegg: 
 

 Heidi Henriksen   - sekretariatet  
Mina Hovden   - sekretariatet  
Ingvild Eilertsen   - sekretariatet 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslag til møtesekretærer godkjennes. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
 
c) Valg av to stemmeberettigede som skal undertegne protokollen sammen med 
møtelederne og sekretærene 

   
Sentralstyrets forslag: 
Øyvind Haugberg   - Diabetesforbundet Trøndelag 

 Anne Gram-Larsen  - Diabetesforbundet Fredrikstad 
 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslag på delegater til å undertegne protokollen godkjennes. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
   

d) Valg av redaksjonskomité på fem medlemmer  
 

Sentralstyrets forslag: 
 

 Stine Vedvik     - sekretariatet 
Thale Sollie Kvernberg  - sekretariatet  
Britt Henne   - Diabetesforbundet Oslo 
Lars Tore Haugan  - Sentralstyret 
Katrine Mariell Karlsen  - Ungdiabetes nasjonalt   
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslag til redaksjonskomité godkjennes. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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e) Valg registreringssystem for stemmegivning og tellekorps 
   

Sentralstyrets forslag: 
  
Saksbehandlingsprogrammet DigDem teller alle registrerte stemmer som vil ligge til hver sak i 
den ferdige protokollen. Økonomisjef Stian Burvald og leder av økonomienheten Gro 
Strømnes velges til å påse at tellingen blir korrekt. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslag på tellekorps godkjennes. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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SAK 3   FORSLAG TIL DAGSORDEN 
 
 

ÅPNING 
 
SAK 1  Åpning, herunder godkjenning av møteinnkallelse, utsendingenes fullmakter 

og møte- og valgreglement. 
 
SAK 2  Konstituering, herunder valg av: 

a) to møteledere samt vara 
b) tre møtesekretærer 
c) to stemmeberettigede utsendinger som skal undertegne protokollen sammen 

med møtelederne og sekretærene 
d) redaksjonskomité på fem medlemmer 
e) registreringssystem for stemmegivning og tellekorps 

 
SAK 3  Godkjenning av dagsorden 
 
SAK 4  Beretning fra Sentralstyret for Diabetesforbundets virksomhet i 

landsmøteperioden 
 
SAK 5  Revidert regnskap med status for hvert kalenderår i landsmøteperioden 
 
SAK 6  Vedtektsaker fremmet av eller gjennom Sentralstyret 
 
SAK 7  Diabetesforbundets strategi for kommende landsmøteperiode  

 
SAK 8  Enkeltsaker fremmet av eller gjennom Sentralstyret 
 
SAK 9  a) Kontingentfastsettelse 
  b) Kontingentfordeling 
 
SAK 10  Rammebudsjett for kommende periode 
 
SAK 11  Valg av: 

a) forbundsleder 
b) seks styremedlemmer 
c) 1., 2. og 3. varamedlem til Sentralstyret 
d) revisor 
e) valgkomité på tre medlemmer og tre varamedlemmer 
f) kontrollkomité, bestående av leder, ett medlem og ett varamedlem 

   
 
AVSLUTNING 

 
 
  

Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslag til dagsorden godkjennes. 

 Alle saker som er meldt innen 29. mai 2021 behandles. 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
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SAK 4   BERETNING FRA SENTRALSTYRET FOR DIABETESFORBUNDETS 
VIRKSOMHET I LANDSMØTEPERIODEN 
 
Forbundsleder Sverre Ur gjennomgikk beretningen for inneværende landsmøteperiode. 
 
 

a) Beretning for landsmøteperioden: 
Sentralstyrets rapport på saker oversendt til Sentralstyret fra Landsmøtet 2018 

 
 

Sak 6 C)  Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Sogn og Fjordane angående 
velkomstpakke for nyetablerte lokallag:  

 
Status:  
Det er ikke startet nye lokallag siden Landsmøtet. Sekretariatet har likevel 
utarbeidet en standardpakke til nye og gjenoppstartede lokallag: 
 
Forslaget ansees som gjennomført 
 
 
 

Sak 6 F)  Forslag til Landsmøtet fra Ungdiabetes Nasjonalt og Nasjonalt BFU angående 
introduksjonsmedlemskap: 
 
Ungdiabetes og BFU fremmet forslag om: 

• At personer i alderen 0−26 år som melder seg inn i 
Diabetesforbundet får sitt første år som medlem gratis. 

• At personer over 26 år som melder seg inn i Diabetesforbundet får 
sitt første år som medlem til halv pris. 

Status: 
Prisendring for begge kategorier ble iverksatt, og markedsmateriell ble 
oppdatert.  
 
Forslaget anses som gjennomført 
 
Det anbefales å ikke fortsette med denne ordningen, men heller gi 
Sentralstyret fullmakt til å gjøre kampanjer og tilpasninger som redegjort for i 
sak 9A – Kontingentfastsettelse (side 44). 
 
 
 

Sak 6 G)  Forslag til Landsmøtet fra Ungdiabetes Nasjonalt og Nasjonalt BFU angående 
årlige barn- og ungdomsleirer 
 

 
Forslaget anses som gjennomført 
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Sak 6 H)  Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Agder, Buskerud, Telemark og 
Vestfold angående valgkomité i fylkene  

 
Status: 
Saken ble oversendt prosjektet Diabetesskolen, som har utviklet en veileder 
for valgkomiteene. Det ble vurdert slik at et nettkurs ikke var egnet til formålet. 
Man fant at en veileder ville være mer fornuftig å utvikle, og enklere å bruke 
for valgkomiteene. Verktøy for tillitsvalgte, herunder valgkomiteer, er 
tilgjengeliggjort på diabetes.no, og videreutvikles kontinuerlig.  
 
Det vil videre jobbes for å gjøre materiellet kjent ytterligere i organisasjonen. 

 
 
 

Sak 6 K)  Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Agder, Buskerud, Telemark og 
Vestfold angående økonomiske midler 

 
Status: 
Sentralstyret vedtok ved utgangen av 2018 en forenklet prosess rundt de to 
økonomiske ordningene det nasjonale leddet håndterer søknadsprosessen 
for; tilretteleggingstilskudd og likepersonsmidler. Rutinene her er kommunisert 
ut til organisasjonen, og ordningen ble iverksatt fra 2019. Sekretariatet har 
også avsatt mer tid til å bistå og fylle inn i Funkiskurs (Tidligere KursAdmin - 
Funkis søknadsportal) for lokal- og fylkeslag. Informasjon om økonomiske 
midler som er aktuelle for lokal- og fylkeslag å søke, finnes på 
diabetes.no/mer/for-tillitsvalgte/styrearbeid/inntekter/med en omtale av formål 
og målgruppe for ordningen, link til nettsider samt søknadsfrister.  
En innføring i dette arbeidet er også inkludert i opplæringsarenaer som 
styrekurs, grunnkurs og foredrag på forespørsel.   
 
Sekretariatet arbeider videre med å lage søknadsmaler/veileder for eksterne 
midler som DAM-stiftelsen etc. 
  
 
 

Sak 6 M)  Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Agder, Buskerud, Telemark og 
Vestfold angående «styrerom» på nettsiden diabetes.no 

 
Status: 
Digitale styrerom ble innført for alle lokal- og fylkeslag i starten av 2021. Det 
har i tillegg blitt avholdt et seminar med digitale styrerom som tema. 
 
Løsningen er basert på Sharepoint, og er en modifisert utgave/trimmet ned for 
forenklingens del. Digiflow, som er vår leverandør av IT-tjenester, har bistått i 
prosessen. Løsningen slik den nå ligger, gjør det enklere for alle lokal- og 
fylkeslag å legge inn sine dokumenter, dele dem, rapportere årsregnskap 
direkte i løsningen, gi de videre til neste styre samt at det blir tatt back-up i 
skyen av alle dokumenter. Man trenger således ikke å frykte noe dersom egen 
PC havner i vannet eller brenner opp. Innlogging gjøres direkte via Office 365-
programvare, eller via egen nettlink til Sharepoint. 
 
De som administrerer løsningen på vegne av lokal- og fylkeslag, må ha en 
@diabetes.no konto. Dette sikrer også enhetlig kommunikasjon med 
medlemmene. Send mail til it@diabetes.no dersom du ønsker tilgang til 
digitalt styrerom. Vi oppfordrer alle lokal- og fylkeslag til å ha sin egen 
@diabetes.no-konto, samt få tilgang til digitalt styrerom. 
 
Forslaget anses som gjennomført. 

 

https://www.diabetes.no/mer/for-tillitsvalgte/styrearbeid/inntekter/
mailto:it@diabetes.no
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Sak 6 N)  Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Agder, Buskerud, Telemark og 

Vestfold angående oppdatering av medlemslister 
 

Status: 
For oppdatering av medlemslister vil det ikke bli mulig å endre rutinene med 
det medlemssystemet vi har i dag. Når det gjelder melding til lokallag om nye 
medlemmer, har markedsgruppa i sekretariatet diskutert dette forslaget i 
markedsmøtet. Vi har stor forståelse for at det er et ønske fra lokallagene om 
varsel når nye medlemmer melder seg inn, og man ser absolutt nytten i en slik 
løsning. Med det medlemssystemet vi har i dag, har vi har dessverre ikke 
mulighet til å implementere forslaget. Praksis i dag er at Dialogsenteret ringer 
opp nye medlemmer og ønsker de velkommen. Forslaget er derfor sendt 
videre til digitaliseringsgruppa som skal se på nye digitale løsninger.  
 
I 2021 fikk digitaliseringsprosjektet i oppdrag å vurdere nytt medlemssystem, 
og de tar med forslaget inn i det videre arbeidet. Kontinuerlig oppdatering av 
medlemsoversikt og mulighet for melding til lokallag ved nye medlemmer 
anses som viktige behov et nytt medlemssystem skal dekke. 
 

 
 
Sak 6 P) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Rauma om å opprette en 

arbeidsgruppe for å utrede mulighetene for et nasjonalt diabetessenter 
 

Status:  
Det ble vedtatt på Landsmøtet 2018 at Diabetesforbundet skulle se på 
muligheten for å danne et nasjonalt diabetessenter for behandling av personer 
med diabetes:  
«Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Rauma om å opprette en 
arbeidsgruppe for å utrede mulighetene for et nasjonalt diabetessenter.  
Diabetesforbundet Rauma vil fremme et forslag for Landsmøtet angående et 
nasjonalt diabetessenter i regi av Diabetesforbundet. I dette forslaget ønsker 
vi at Landsmøtet skal vedta at det neste sentralstyre skal sette ned en 
arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for å bygge/etablere et 
diabetessenter, samt mulighetene for organisering, drift, samarbeid og 
økonomi. I den gruppen bør det være personer fra sentralstyre, 
administrasjonen, helsepersonell og brukerrepresentanter.» 
 
Saken ble behandlet på sentralstyremøtet i mai 2019, sak 15/19 E, hvor det 
ble nedsatt et utvalgt som skal jobbe videre med utredningen (Sentergruppa, 
Tabell 1). I landsmøteperioden 2019−2021 har Diabetesforbundet gjennomført 
et forprosjekt for å se på mulighetene til etableringen av et nasjonalt 
behandlingssenter.  
 
Kort fortalt har prosjektet ledet til konklusjonen at et digitalt nasjonalt 
diabetessenter er den beste og eneste muligheten i regi av 
Diabetesforbundet, og at man ønsker å se på muligheten til et samarbeid med 
Norsk Diabetessenter, en etablert behandlingsinstitusjon for personer med 
diabetes type 1 (Se sak 8a). 

  



LANDSMØTE 2021                                             
 

 12 

 
Sak 6 Q)  Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Nord-Trøndelag og Sør-

Trøndelag angående tilbud om Startkurs til nyoppdagede voksne pasienter 
 
Status:  
Nasjonal faglig retningslinje for diabetes anbefaler at alle nydiagnostiserte 
pasienter med diabetes har rett til god opplæring for eksempel gjennom et 
Startkurs. Fastlegen skal informere pasienten og tilby henvisning til et slikt 
kurs på nærmeste sykehus. Det er likevel en utfordring at mange ikke får 
anledning til å delta på et slikt kurs. Behovet for opplæring og tilgang til 
Startkurs har blitt diskutert i Medisinsk fagråd. Fagrådet var enige i behovet for 
mer informasjon rettet mot fastleger for å gjør tilbudet kjent. I tillegg er det 
behov for å sikre tilgjengeligheten, slik at de som henvises ikke må vente for 
lenge på ledig plass. Politisk gruppe har hatt tilgang til Startkurs som tema for 
lokalvalget i 2019, gjennom leserbrev og oppfordring til å etterspørre lokale 
politikere i sitt område om hvordan dette tilbudet skal sikres alle 
nydiagnostiserte. Tilgang til Starkurs vil igjen være tema i valgkamparbeidet i 
2021, gjennom medieinnsalg og direkte kontakt med politikere. Det er også en 
del av oppfølgingen etter covid-19-pandemien, hvor vi undersøker hvor mange 
som ikke har fått Startkurs i denne perioden.  
 
Vi har utviklet medlemsinformasjon om Startkurs i ulike kanaler. Dette finnes 
blant annet i rettighetsbrosjyren «En god start», gjennom informasjon på 
diabetes.no og i de nye e-læringskursene om diabetes type 2, som vi 
oppfordrer nydiagnostiserte til å gjennomføre. Brukerversjonen av den faglige 
behandlingsretningslinjen inneholder informasjon om rettigheter man har til 
opplæring på Startkurs og hva som skal være en del av kurset. Det samme får 
man informasjon om i veiviser med god egenbehandling. Denne har også en 
sjekkliste man kan ta med til legen og som viser hvilke prosedyrer som skal 
gjennomføres under en kontroll, og hva man skal få av opplæring som 
nydiagnostisert. Begge disse finnes som brosjyrer i trykt format og som 
nedlastbar PDF på diabetes.no 
 
I tillegg er læring- og mestring omtalt i «Veileder for interessepolitisk arbeid» 
ifb. tips til saker lokallagene kan jobbe med. Startkurs blir tidvis løftet som sak 
i Diabetesfag, men det er ikke utviklet eget materiell om dette rettet mot 
helsepersonell, utover det som står i retningslinjen. 
 
Dette er et pågående arbeid som også vil være viktig i neste 
landsmøteperiode. Vi vil fortsette å sørge for at alle som melder seg inn i 
Diabetesforbundet får vite om retten til Startkurs gjennom vårt 
informasjonsmateriell, og vi vil jobbe politisk for å påvirke de regionale 
helseforetakene til å sikre at Startkurs tilbys i alle deler av landet. Med 
erfaringer fra covid-19-pandemien jobber vi nå med å se på om digitale kurs 
kan være et godt tilbud for noen og bidra til kortere ventetid. Sentralstyret viser 
også til sak 8a (side 33) og forslag til ny strategi, sak 7 (side 32). 

 
 
 

Sak 6 R)  Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Nord-Trøndelag og Sør-
Trøndelag angående malverk på hvordan man arrangerer Diabetesforum i 
fylkene 

 
Status: 
Det er tidligere utarbeidet en digital veileder for planlegging og gjennomføring 
av fylkesvise forum. Det avholdes videre en intern plankonferanse, 
Diabetesforumkonferanse, året forut for fylkesforum for felles planlegging og 
erfaringsutveksling. Diabetesforumkonferansen har som mål å bidra til økt 
samarbeid mellom nasjonalt Diabetesforumstyre og Diabetesforum i fylkene 
I 2018 satte man opp et grunnkurs i samarbeid mellom Diabetesforbundet og 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland. Grunnkurset 
ble satt opp som en pilot i Hordaland som en parallell under høstens 
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fylkesforum. Til grunnkurset ble benyttet lokale krefter og kurset hadde en 
varighet på tre timer. Kurset var sponset med kr 10.000,- både av 
Sentralstyret og USHT Hordaland, og ble tilbydd kostnadsfritt for 
helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Parallellen ble for øvrig initiert av 
nasjonalt Diabetesforumstyre på Diabetesforumkonferansen november 2017. 
Spørsmålet er nå om det er mulig å få grunnkurset ut til øvrige fylker i Norge 
gjennom et samarbeid med USHT på landsbasis. Forumstyret er positiv til 
piloten, og anser på mange måter piloten som en suksess, og det er enighet 
om at modellen fra Hordaland kan fungere. Sentrale suksesskriterier vil være 
kvalitetssikring av innhold, finansiering og praktisk tilrettelegging.  
 
Anbefaling per 2019:  
Det anbefales at man også framover arrangerer Diabetesforumkonferanse for 
å legge til rette for felles planlegging, tilrettelegging og erfaringsutveksling for 
representanter fra forumstyrene i fylkene.  
Det anbefales videre at det framover jobbes med å se på muligheter for å få 
grunnkurset, rettet mot helsepersonell som jobber i kommunehelsetjenesten 
og på legekontor, ut til øvrige fylker i Norge gjennom et samarbeid med USHT 
på landsbasis og forum i fylkene. Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester (USHT) er «Utvikling gjennom kunnskap», og de 
tilbakemeldte forut for kurset at grunnkurset er i tråd med deres visjon, og at 
«modellen» fra Hordaland kan spres til andre fylker.  
Vi ser begrensningen i at det ikke vil være mulig å nå alle kommuner, og 
tenker i videre satsning at dette i første omgang kan være et tilbud i 
forbindelse med fylkesforum. Naturlig at det framover jobbes med 
implementering av kurset i fylkesforum og sees nærmere på ulike finansielle 
modeller. 
Når det gjelder det faglige innholdet i grunnkurset og kvalitetssikring av 
foredragsholderne, vil det være en fordel om nasjonalt Diabetesforumstyre i 
større grad bidrar for å kvalitetssikre innhold, gjerne med ferdige 
foredragsmaler. Dette for å sørge for at faglig innhold sikres ved distribusjon 
av kursmodellen.  
Det anbefales å sette av midler til utarbeidelse av en mal for 
kursgjennomføring med tilhørende presentasjoner for kvalitetssikring av det 
faglige innholdet. Man bør trekke inn helsepersonell fra nasjonalt 
Diabetesforumstyre ved utarbeidelse av kursmateriell. Parallelt bør 
medlemmer av forumstyrene på fylkesnivå stimuleres til å arbeide for 
samarbeid med USHT, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, i de 
respektive fylkene. 
Det vises for øvrig til sak 6S for andre tiltak rettet mot ansatte i 
kommunehelsetjenesten for å oppnå økt kunnskap om diabetes.  
 
Status per mai 2021: 
I 2020 ble alle fylkesvise Diabetesforum, med unntak av Innlandet, som følge 
av situasjonen med covid-19, avlyst. En webinarserie for helsepersonell 
erstattet Diabetesforum i fylkene 2020. Videre arbeid med veileder for 
gjennomføring av Diabetesforum i fylkene, og utarbeidelse av grunnkurs iht. 
tidligere skisserte anbefalinger, stoppet derfor opp våren 2020. Dette arbeidet 
tas opp igjen i forbindelse med planleggingen av Diabetesforum i fylkene 
2022.  
 
Webinarserien er for øvrig et resultat av samarbeid mellom flere fylkesforum 
med solidarisk økonomisk ansvar, hvor sekretariatet har bistått fasilitering og 
teknisk tilrettelegging i Zoom. Erfaringene fra webinarserie for helsepersonell 
er positive. Det vil være fornuftig å ta med disse erfaringene når man skal 
planlegge veien videre for gjennomføring av Diabetesforum i fylkene, da i 
samråd med representanter fra Diabetesforum i fylkene.  
 
Sentralstyret anbefaler at man ser på både digitale og fysiske løsninger, 
eller en kombinasjon, for fylkesforum for fremtiden.  
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Sak 6 S)   Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Nord-Trøndelag og Sør-
Trøndelag angående mangelfull kompetanse om diabetes hos helsepersonell 

 
Status 2019 
Forumstyret har gjennom hele siste forumstyreperiode, iht. gjeldende 
handlingsplan og Diabetesforbundets strategi 2019−2021, hatt spesielt fokus 
på tiltak rettet mot ansatte i kommunehelsetjenesten for å oppnå økt kunnskap 
om diabetes.  
 
Eksempelvis var representanter fra Aldring og helse høsten 2018 med på 
forumstyremøte for å diskutere mulig samarbeid rundt utvikling av 
fordypningskurs innen diabetes til helsefagarbeidere. De redegjorde for 
oppbygging og bruk av fordypningskurs innen diabetes (også omtalt som 
ABC-perm) som benyttes i opplæring av ansatte i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene, for oppdatert fagkunnskap eksempelvis innen demens. 
Målsettingen med fordypningskurs innen diabetes: Tilegnelse av oppdatert 
fagkunnskap på tvers av utdannelse, og økt kompetanse blant ansatte i 
kommunehelsetjenesten (sykehjem og hjemmetjeneste). 
 
Nasjonalt Diabetesforumstyre er meget positivt til fordypningskurs innen 
diabetes som pedagogisk verktøy, og det er stor enighet om å satse på dette, 
med den begrunnelse at fordypningskurs er en velkjent og vellykket modell 
med god spredning i nesten samtlige av landets kommuner. Bakgrunnen for 
ønsket tiltak: Mangel på kunnskap, rutiner, behandlingsmål og oppfølging av 
eldre med diabetes i sykehjem og hjemmetjenesten, og ønsket om å bidra til 
styrket omsorg og kompetanse ved diabetesbehandling for eldre i hjemmet og 
på sykehjem. 
Representanter fra Diabetesforbundet, Sentralstyret, sekretariatet og 
forumstyret, var i desember 2018 i møte hos statssekretæren til eldre-
ministeren for å fremme behovet for tiltak rettet mot kommunehelsetjenesten 
for å oppnå økt kunnskap om diabetes. Representanter fra Aldring og helse 
var med på dette møtet, og Diabetesforbundet fremmet forslag om utvikling av 
fordypningskurs innen diabetes til helsefagarbeidere som et mulig tiltak. 
 
Anbefaling per 2019: Ettersom kompetansen innen kommunehelsetjenesten 
er mangelfull når det gjelder diabetes, anbefales det å jobbe videre politisk 
med å få på plass et fordypningskurs innen diabetes. Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester (USHT), vil trolig kunne være en velegnet 
distribusjonskanal for å nå ut med denne opplæringen til alle landets 
kommuner. 
 
Det vises for øvrig til sak 6R for andre tiltak rettet mot ansatte i 
kommunehelsetjenesten for å oppnå økt kunnskap om diabetes.  
 
Status per 2021:  
Arbeidet i nasjonalt Diabetesforumstyre har, til tross for stort fokus, så langt 
ikke vunnet fram. Heller ikke politisk arbeid, blant annet med å fremme et 
statsbudsjettkrav om etablering av fordypningskurs innen diabetes, har så 
langt vunnet fram. 
 
Forumstyret har i inneværende periode etablert en arbeidsgruppe med fokus 
nettopp på opplæring ut mot kommunehelsetjenesten. Arbeidsgruppen har, 
parallelt med arbeidet med å få på plass fordypningskurs innen diabetes, 
jobbet aktivt for å skaffe til veie finansiering for revidering av veileder for 
oppfølging og behandling av personer med diabetes i alders- og sykehjem. 
Forumstyret har i sitt arbeid funnet at tidligere veileder er fjernet fra 
Helsebiblioteket uten at denne er erstattet. Nasjonalt Diabetesforumstyre ser 
meget alvorlig på at det ikke foreligger en veileder innenfor en sektor hvor 
kompetansen allerede er mangelfull. 
 
 
 



LANDSMØTE 2021                                             
 

 15 

Anbefaling:  
Det er stor enighet om at kompetanse om diabetes innen 
kommunehelsetjenesten per i dag er mangelfull. Det anbefales derfor at 
forumstyret også i kommende periode har fokus på utvikling av 
fordypningskurs i diabetes, samt revidering av tidligere veileder for 
oppfølging og behandling av personer med diabetes i 
kommunehelsetjenesten. Samtidig anbefales det at det arbeides politisk 
for å få gjennomslag for finansiering. Det er nettopp finansieringen som 
har vist seg å være den store utfordringen for å komme videre i dette 
arbeidet. 
 
 
 

Sak 6T)  Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Nord-Trøndelag og Sør-
Trøndelag angående informasjon og kurs til pårørende 
 
Status: 
Nettkurset er finansiert som prosjekt via Stiftelsen DAM. De to kursene 
«Trygghet: For deg som kjenner noen med diabetes» ble ferdigstilt og 
publisert på diabetes.no/nettkurs i desember 2020, og markedsført blant annet 
via Facebook. Kursene har per august 2021 nærmere 5500 unike brukerklikk 
(type 1) og drøye 2500 unike (type 2). 
 
Nettkurs for pårørende anses som avsluttet, men inngår i Diabetesforbundets 
generelle kurspakke, der det vil bli videre vedlikeholdt og markedsført. 
 
«Foreldreveiledning» er også et godt tilbud til foreldre som nærmeste 
pårørende. Dette materiellet består av brosyrer og samtalekort til bruk for 
foreldre og helsepersonell. Temaet er psykologien rundt diabetes hos barn og 
ungdom. Materiellet gjennomgås med psykolog i webinarer med landets 
sykehus. Prosjektet er finansiert delvis av Stiftelsen DAM, delvis av 
Helsedirektoratet. Foreldreveiledningsprosjektet følges opp med videre 
gjennomføring av webinarer med sykehusene. Det ses også på muligheten for 
å presentere innholdet via video. 
 
Forslaget anses som gjennomført 
 
* Diabetesskolen er begrenset til opplæring og verktøy for tillitsvalgte, og 
innebefatter ikke tilbud til medlemmer for øvrig. De saker som er oversendt 
Diabetesskolen fra Landsmøtet 2018, slik som denne, er derfor løst på annen 
måte. 
 
 

 
Sak 6 U)  Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Nord-Trøndelag og Sør-

Trøndelag angående utarbeidelse av standardiserte faktapresentasjoner  
 

Status: 
Presentasjoner om diabetesrelaterte temaer er publisert og tilgjengeliggjort via 
Diabetesskolen på diabetes.no i oktober 2018. Disse oppdateres fortløpende 
av sekretariatet og sendes ut på forespørsel. I tillegg er det tilgjengeliggjort 
powerpoint-maler i Diabetesforbundets design, som tillitsvalgte kan benytte 
dersom de ønsker å utarbeide egne presentasjoner. Generelt anbefales det 
sterkt å benytte profesjonelle innenfor faget til foredrag om diabetesrelaterte 
temaer, gjerne fra «oversikt over foredragsholdere» på diabetes.no. 
 
Forslaget anses som gjennomført 
 
* Diabetesskolen er begrenset til opplæring og verktøy for tillitsvalgte, og 
innebefatter ikke tilbud til medlemmer for øvrig. De saker som er oversendt 
Diabetesskolen fra Landsmøtet 2018, slik som denne, er derfor løst på annen 
måte. 

https://www.diabetes.no/tilbud-til-deg/kurs-pa-nett/?_t_id=-2GthZPuKfyzNjzaIeEgOg%3d%3d&_t_uuid=Y57OZ3W8QDeUqVU9Yhf2Eg&_t_q=nettkurs&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3af9d62586-0f79-46a7-96b7-bad4fff47433%2candquerymatch&_t_hit.id=Diabetesforbundet_Web_Features2020_Core_CorePage/_19f10211-d3a9-4503-95bb-282f1dffe77c_no&_t_hit.pos=1
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Sak 6 V)   Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Hordaland angående 
førerkort klasse D 
 

 
Status: 
Det er beskrevet i Sentralstyrets begrunnelse for sitt forslag til vedtak «Per i 
dag er det ikke mulig for personer med diabetes å få dispensasjon for 
førerkort klasse D. Dagens teknologi med overvåking av blodsukker og 
insulinsetting er ikke god nok til å eliminere farene for hypoglykemi i alle 
situasjoner, og derfor er det ikke grunnlag for at førerkortforskriftenes 
helsekrav på dette punktet bør endres (ref. medisinsk medarbeider Trond Geir 
Jenssen). 
For Diabetesforbundet er trafikksikkerhet viktigst og rettigheter for personer 
med diabetes må sees i sammenheng med dette. 
Ny teknologi kan muligens endre på forholdene i framtiden og saken 
oversendes derfor nytt sentralstyre», er det i dag ikke et medisinsk grunnlag 
for at førerkortforskriftens helsekrav bør endres. Det skjer stadig utvikling på 
medikamentsiden og på medisinsk utstyr. Saken ble sist tatt opp i AU for 
medisinsk fagråd høsten 2020 i forbindelse med endringer i 
førerkortforskriften. Fagrådet konkluderte da med at det fremdeles ikke er 
medisinsk grunnlag for at førerkortforskriftens helsekrav bør endres.  
 
  
Utviklingen av teknologisk utstyr i diabetesbehandlingen går fort, men likevel 
ikke så raskt som vi skulle ønske. Vi følger derfor tett med i utviklingen, og ber 
med jevne mellomrom AU i medisinsk fagråd om å vurdere om teknologien 
har kommet dithen at det det vil være trafikksikkerhetsmessig forsvarlig å 
starte arbeidet med å endre helsekravene for førerkort klasse D.  
 
 
Saken har i løpet av landsmøteperioden vært oppe til vurdering i 
arbeidsutvalget til medisinsk fagråd og medisinsk fagråd til sammen tre 
ganger. AU i medisinsk fagråd vurderte saken, etter ønske fra Landsmøtet, 
første gang 19. juni 2019 og i påfølgende møte i medisinsk fagråd 23. oktober 
2019. Begge gangene ble det konkludert med at det med dagens medisinske 
behandlingshjelpemidler ikke er medisinsk grunnlag for at førerkortforskriftens 
helsekrav bør endres. Vedtak fra medisinsk fagråd: Trafikksikkerhet er viktigst, 
og medisinbruken styrer om og hvilke førerkortklasser du kan ha.  
 
Høsten 2020 ble forslag til endringer i førerkortforskriften sendt ut på høring 
av Statens vegvesen. I den anledning ble AU i medisinsk fagråd igjen bedt om 
å vurdere om hvorvidt Diabetesforbundet skulle stille oss bak helsekravene for 
førerkort klasse D eller jobbe for å få de endret.  
 
Saken ble behandlet under møtet i AU i medisinsk fagråd 26. august 
2020. AUs vurdering var fremdeles at det ikke er medisinsk grunnlag for 
at førerkortforskriftens helsekrav bør endres.  
Diabetesforbundet vil følge med på utviklingen videre i denne saken.  
    

 
Sentralstyrets forslag til vedtak:  
Rapportering på enkeltsakene fra Landsmøtet 2018 og Diabetesforbundets årsberetninger 
2018–2021 godkjennes. 

 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 
 Følgende hadde ordet: 

117 Martin Andre Moe  
209 Vidar Myren  



LANDSMØTE 2021                                             
 

 17 

 
b) Kontrollkomiteens beretning  

 
Leder av kontrollkomiteen, Espen Høilund Amundsen, gjennomgår kontrollkomiteens 
beretning.  
 
Til grunn for behandlingen på Landsmøtet ligger kontrollkomiteens rapport til 
Landsmøtet 2021. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Kontrollkomiteens beretning tas til etterretning. 
 
Vedtak: Kontrollkomiteens beretning tas til etterretning og innspill som har 
framkommet i saken oversendes nytt sentralstyre 
 

   
Følgende hadde ordet: 

236 Espen Amundsen 
246 Mathilde Natlandsmyr 
116 Johnny Snapa  
313 Sverre Ur 
327 Kristin Øygard 
313 Sverre Ur 
102 Karin Moane Johnsen  
176 Camilla Slaatbråten  
246 Mathilde Natlandsmyr 
222 May Kværnstuen 
128 Arne-Kristian Groven  
114 Erlend Gjevre 
242 Ronny Bjørkavåg 
116 Johnny Snapa  
243 Bjørnar Allgot 
239 Martine Hemstad Lyslid  
134 Anniken Mjaaland 
321 Anne Grete Skjellanger 
313 Sverre Ur  
236 Espen Amundsen 
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SAK 5   REVIDERT REGNSKAP MED STATUS FOR HVERT KALENDERÅR I 
LANDSMØTEPERIODEN 
 
Økonomisjef Stian Burvald innledet og ga en overordnet redegjørelse for hele landsmøteperioden. 
Statsautorisert revisor Simen Jagland fra Nitschke AS redegjorde for revisors arbeid i perioden og 
viste til vedlagte notat og revisors beretning i landsmøtepapirene. 
 
 

a) Revidert regnskap, balanse, noter og revisors beretning for 2018 (inkludert 
Diabetesforbundets forskningsfond)  

 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar vedlagte regnskap og balanse for 2018 som forbundets regnskap. 
Revisors beretning tas til etterretning. 
Sentralstyret meddeles ansvarsfrihet. 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 
 

b) Revidert regnskap, balanse, noter og revisors beretning for 2019 (inkludert 
Diabetesforbundets forskningsfond)  

 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar vedlagte regnskap og balanse for 2019 som forbundets regnskap. 
Revisors beretning tas til etterretning. 
Sentralstyret meddeles ansvarsfrihet. 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 
 

c) Revidert regnskap, balanse, noter og revisors beretning for 2020 (inkludert 
Diabetesforbundets forskningsfond)  

 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar vedlagte regnskap og balanse for 2020 som forbundets regnskap. 
Revisors beretning tas til etterretning. 
Sentralstyret meddeles ansvarsfrihet. 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Til grunn for behandlingen på Landsmøtet ligger følgende dokumenter:  
 
• Årsberetning og regnskap for 2018   
• Årsberetning og regnskap for 2019   
• Årsberetning og regnskap for 2020   

 
(Nøkkeltall for Diabetesforbundet 1978-2020, med oppdaterte tall for 2018-2020, se vedlegg 2, 
side 92) 
 
 
Følgende hadde ordet: 

102 Karin Moane Johnsen 
168 Ole Johan Jensen 
89 Marthe Kraabøl   
106 Torbjørg Lilliebø 
209 Vidar Myhren 
313 Sverre Ur 
317 Stian Burvald  

https://www.diabetes.no/globalassets/om-oss/arsmelding-2018-fra-diabetesforbundet.pdf
https://www.diabetes.no/globalassets/om-oss/styringsdokumenter/arsberetning/arsmelding-2019-fra-diabetesforbundet.pdf
https://www.diabetes.no/globalassets/om-oss/styringsdokumenter/arsberetning/arsmelding-2020-fra-diabetesforbundet.pdf
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313 Sverre Ur  
106 Torbjørg Lilliebø 
317 Stian Burvald  
313 Sverre Ur 
Revisor Simen Jagland 
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SAK 6   VEDTEKSTSSAKER FREMMET AV ELLER GJENNOM 
SENTRALSTYRET 
 
Sentralstyremedlem Inger Myrtvedt innledet i saken. 
 
 
VEDTEKTSSAKER 
 

a) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang redaksjonelle endringer  
 

Gjennomgående endring i vedtektene: for paragrafene 4, 5, 6, 12, 19, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 
34, 39, 41, 44 og 57. 
 
Sentralstyrets begrunnelse: 
Dette er kun redaksjonelle endringer for å gjøre dokumentet mer oversiktlig uten at det har 
påvirket innholdet. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 
Redaksjonelle endringer: 
Diabetesforbundet Agder ved Arne Tobiassen (2) fremmet endringsforslag om 
redaksjonelle endringer/omstrukturering av tekst i § 6 Sammensetning og delegater.  

  
 
Redaksjonskomiteens innstilling: 
Redaksjonskomiteen utarbeidet et nytt forslag basert på sentralstyrets og Agders forslag: 
   
§ 6 Sammensetning og delegater 
 
Landsmøtet består av delegater fra aktive fylkeslag og lokallag som har forholdt seg til 
vedtektenes kap. 4 og 5. I tillegg har følgende: 
 
møteplikt og tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett: 

• Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer 
• Generalsekretæren 
• Medisinsk medarbeider 

møte-, tale- og forslagsrett: 
• Ungdiabetes nasjonalt 
• Leder i nasjonalt Diabetesforum 
• Kontrollkomiteen 

møte- og talerett: 
• Ledere av sentrale utvalg  
• Leder i medisinsk fagråd  
• Valgkomiteen 
• Æresmedlemmer 
• Revisor 

 
Sentralstyret kan invitere observatører. 
 
Ved beregning av antall delegater legges til grunn medlemstallet per 31. desember året før 
landsmøtet holdes. 
 
Representasjonen beregnes etter følgende modell: 
• Alle lokallag kan sende én delegat 
• Hvert fylkeslag kan sende tre delegater 
• Ungdiabetes i fylket kan sende to delegater 
• I tillegg fordeles 100 delegatplasser på fylkene etter medlemstall 
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Fordelingen av fylkeskvoten besluttes på fylkeslagets årsmøte.  Årsmøtet bør sikre at ulike 
grupper er representert. 
 
Dersom et lokallag velger å ikke sende noen delegat, går plassen inn i fylkeskvoten. 
 
Bare medlemmer som har betalt kontingent kan være delegat på landsmøtet. Fylkeslagene og 
lokallagene skal sende oversikt til sekretariatet over sine delegater og varadelegater innen 
den fristen sentralstyret setter. 

 
 

Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag vedtatt. 
 
 

Votering sentralstyrets forslag:  
For: 176 
Mot. 31 
 
Votering redaksjonskomiteens forslag: 
For: 179 
Mot: 0 

 
Følgende hadde ordet: 

316 Inger Myrtvedt 
245 Katrine Mariell Karlsen  
2 Arne Tobiasen  
 
 

b) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang endring av tekst i §2 Formål  
 

Nåværende tekst: 
Diabetesforbundet er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til 
formål å organisere alle som vil fremme personer med diabetes sin sak. Diabetesforbundet 
skal gjennom sosialpolitisk arbeid og ved opplæring, informasjon, rådgivning og støtte til 
forskning, søke å bedre de medisinske, sosiale og økonomiske vilkår for personer med 
diabetes. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Diabetesforbundet er en demokratisk og frivillig interesseorganisasjon for alle med 
diabetes og deres pårørende 
Diabetesforbundet skal: 
• Gi kunnskap og motivasjon for å leve et godt liv med diabetes  
• Bedre de medisinske, sosiale og økonomiske vilkårene for alle med diabetes 
• Drive helsefremmende arbeid 
• Være møteplass og nettverk 
• Drive opplæring, informasjon og rådgivning for en bedre diabeteshverdag 
• Utvikle helsefremmende tiltak med høy kvalitet og medlemstilfredshet  
• Støtte forskning 
• Være partipolitisk og religiøst uavhengig  
• Organisere alle som vil fremme diabetessaken 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Tilpasse formålsparagrafen til de behov som medlemsmassen har i 2021, samtidig som den 
gjøres mer oversiktlig. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 180 
Mot: 5 
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Fjerning av lenker: 
Diabetesforbundet Vestfold Og Telemark ved Wibekke Haugan Hanssen (202) og 
Dagfinn Østbye (197) fremmet forslag om fjerne henvisninger til tillitsvalghefte og etiske 
retningslinjer i denne og andre vedtekter de er henvist til, da disse ikke er statisk eller godkjent 
av landsmøtet. 
 
Nytt punkt:  
Diabetesforbundet Nordland ved Martin Andre Moe (117) fremmet følgende forslag om 
følgende tillegg i punktlisten: «Fremme implementering av nytt utstyr samt nytt teknisk 
utstyr og opplæring». 
 
Sentralstyrets innstilling:  
Endringsforslagene støttes.  
 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt med endringsforslag. 
 

Votering sentralstyrets innstilling 
For: 180  
Mot: 5 

 
Votering Nordlands forslag: 
For: 141 
Mot: 41 

 
 
Følgende hadde ordet:   

316 Inger Myrtvedt 
202 Wibekke Haugen Hansen 
117 Martin Andre Moe  
168 Ole Johan Jensen  
316 Inger Myrtvedt 
197 Dagfinn Østbye  
 
 
 

 
c) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang endring av tekst i §3 Medlemskap  

 
Nåværende tekst: 
Enkeltpersoner kan bli medlemmer i Diabetesforbundet enten som ordinært medlem av et 
lokallag, eller der det ikke er lokallag, som direkte medlem i fylkeslaget. 
 
Barn under 15 år skal gis formell innflytelse og ha rett til å gi egne synspunkter på saker som 
vedrører dem. Barnets egne synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets modenhet 
og alder. Foreldre kan likevel representere sine barn til og med det kalenderår barnet fyller 14 
år. 
 
Organisasjoner og bedrifter kan tegne medlemskap i Diabetesforbundet, men ikke delta i 
Diabetesforbundets besluttende organer. Personer med diabetes og deres pårørende skal ha 
flertall i alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt. 
Diabetesforbundets etiske retningslinjer gjelder hele organisasjonen. 
 
Det er en forutsetning at medlemskapet er gyldig for å kunne være tillitsvalgt i Sentralstyret, 
fylkesstyret, lokallagsstyret, samt i Ungdiabetes på både nasjonalt og fylkesnivå. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Alle som støtter Diabetesforbundets formål, kan bli medlem. 
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Enkeltpersoner kan bli medlem i Diabetesforbundet enten som ordinært medlem av et 
lokallag, eller der det ikke er lokallag, som direkte medlem i fylkeslaget. Medlemmer i 
utlandet er direkte tilknyttet Diabetesforbundet. 
 
Medlemmer over 14 år har stemmerett 
 
Barn under 14 år skal gis formell innflytelse og ha rett til å gi egne synspunkter på saker som 
vedrører dem.   
Barnets egne synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets modenhet og alder. 
Foreldre kan likevel representere sine barn til og med det kalenderår barnet fyller 14 år.  
 
Organisasjoner og bedrifter kan tegne medlemskap i Diabetesforbundet, men ikke delta i 
Diabetesforbundets besluttende organer. 
 
Personer med diabetes og deres pårørende skal ha flertall i alle styrende organer nasjonalt, 
regionalt og lokalt. 
 
Diabetesforbundets etiske retningslinjer gjelder hele organisasjonen. 
 
Det er en forutsetning at medlemskapet er gyldig for å kunne være tillitsvalgt.  
I Diabetesforbundet kan ingen bli utestengt fra medlemskap, selv om man skulle bli 
utelukket fra tillitsverv. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Også her er formålet i hovedsak redaksjonelle endringer for å gjøre dokumentet mer 
oversiktlig uten at det har påvirket innholdet. Det er i tillegg en presisering av at 
alle som betaler kontingenten og med det støtter Diabetesforbundets formål er velkommen 
som medlem. Som medlem i Ungdiabetes har alle medlemmer demokratiske rettigheter, og 
Ungdiabetes arbeider for målgruppen 14−30 år.  
Om en tillitsvalgt skulle bli utelukket fra sitt verv, vil han/hun fremdeles kunne støtte 
Diabetesforbundets formål og dermed være medlem. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 186 
Mot: 2 

 
Følgende hadde ordet:  

316 Inger Myrtvedt 
249 Martin Økter  

 
 
d) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §7 Dagsorden  

 
Nåværende tekst punkt 2: konstituering herunder valg av: 

• To møteledere 
• To møtesekretærer 
• To stemmeberettigede delegater som skal undertegne protokollen sammen med 

møtelederne og sekretærene 
 
Sentralstyrets forslag endring: 

• To møteledere 
• Tre møtesekretærer 
• To stemmeberettigede delegater som skal undertegne protokollen sammen med 

møtelederne og sekretærene 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 



LANDSMØTE 2021                                             
 

 24 

Å føre protokoll for Landsmøtet er en så omfattende oppgave at det er behov for at tre 
personer kan være disponible til denne arbeidsoppgaven. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 
Votering sentralstyrets forslag: 
For: 194 
Mot:1 

 
 

Følgende hadde ordet:  
316 Inger Myrtvedt 
 

 
  
 
e) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §10 Ekstraordinært 
landsmøte  

 
Nåværende tekst første avsnitt: 
Det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte med minst én måneds varsel, når minst fem av 
Sentralstyrets medlemmer eller minst ti fylkeslag framsetter krav om dette. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte med minst én måneds varsel, når minst fem av 
Sentralstyrets medlemmer eller minst fem fylkeslag framsetter krav om dette. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Etter fylkesreformen trådte i kraft i 2018, bør antallet fylkeslag som krever at ekstraordinært 
landsmøte justeres, slik at det er tilpasset dagens antall fylker. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 
Votering sentralstyrets forslag: 
For: 186 
Mot: 3  

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Følgende hadde ordet:  
316 Inger Myrtvedt 
 

 
 
f) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §13 Sentralstyrets 
ansvar  

 
Nåværende tekst tredje avsnitt: 
Sentralstyret skal 

• Oppnevne medisinsk medarbeider og medisinsk fagråd 
• Fastsette utdelinger fra forskningsfondene 
• Oppnevne nødvendige råd og utvalg og fastsette retningslinjer for disse 
Behandle saker som legges fram av generalsekretæren, fylkeslagene og lokallagene 

 
Sentralstyrets forslag endring: 
Sentralstyret skal 

• Arbeide for at Landsmøtets strategi og vedtak følges opp og gjennomføres samt 
være en aktiv part i det nasjonale diabetsarbeidet  
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• Aktuelle diabetessaker tas opp i Sentralstyret 
• Oppnevne medisinsk medarbeider og medisinsk fagråd 
• Fastsette utdelinger fra forskningsfondene 
• Oppnevne nødvendige råd og utvalg og fastsette retningslinjer for disse 
• Behandle saker som legges fram av generalsekretæren, fylkeslagene og lokallagene 

 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Forslag til endring er en presisering og tydeliggjøring av Sentralstyrets nåværende oppgaver. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 161 
Mot: 24 

 
Følgende hadde ordet:  

316 Inger Myrtvedt 
114 Erlend Gjevre  
216 Inger Myrtvedt 

 
 
g) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §14 Sentralstyrets 
møter  

 
Nåværende tekst tredje avsnitt: 
Generalsekretæren er Sentralstyrets sekretær og har ansvaret for at det blir ført protokoll fra 
møtene. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Generalsekretæren har ansvar for at det blir ført protokoll fra møtene. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Generalsekretæren kan delegere denne oppgaven til andre i tråd med dagens praksis, men 
har overordnet ansvar for at det føres protokoll fra alle Sentralstyrets møter. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 188 
Mot:3  
 
 
Følgende hadde ordet:  

316 Inger Myrtvedt 
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h) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §16 Arbeidsutvalget  

 
Nåværende tekst andre avsnitt: 
Arbeidsutvalget skal treffe avgjørelse i de saker som Sentralstyret har gitt fullmakt til. 
Generalsekretæren har ansvaret for at det blir ført protokoll fra arbeidsutvalgets møter. 
Protokollen gjøres tilgjengelig for fylkeslagene og lokallagene. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Arbeidsutvalget skal treffe avgjørelse i de saker som Sentralstyret har gitt fullmakt til. 
Generalsekretæren har ansvaret for at det blir ført protokoll fra arbeidsutvalgets møter.  
Sentralstyret informeres forløpende om avgjørelser i arbeidsutvalget. 
Protokollen gjøres tilgjengelig for fylkeslagene og lokallagene. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Dette er en tydeliggjøring av dagens praksis for å tydeliggjøre at Sentralstyret alltid er 
oppdatert på vedtak fattet i AU. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 192 
Mot: 0 
 
Følgende hadde ordet:  

316 Inger Myrtvedt 
 
 
 

 
i) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §18 Generalsekretæren  

 
Nåværende tekst: 
Generalsekretæren har møte-, tale- og forslagsrett i alle Diabetesforbundets besluttende 
organer, komiteer, råd og utvalg, med unntak av valgkomiteen. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Generalsekretæren har møte-, tale- og forslagsrett i alle Diabetesforbundets besluttende 
organer, komiteer, råd og utvalg, med unntak av valgkomiteen. 
Generalsekretæren: 

• leder sekretariatet  
• har ansvar for forberedelse av saker til Sentralstyret og Landsmøtet i samarbeid 

med forbundsleder 
• skal iverksette beslutninger gjort i disse fora 
• kan representere Diabetesforbundet utad i forhold til de beslutningene som er 

foretatt i DFs organisasjonsledd 
• har ansvar for samordning av aktiviteter 

Sentralstyret er generalsekretærens nærmeste overordnede. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Bakgrunnen for forslaget er en tydeliggjøring av generalsekretærens rolle og ansvarsområde i 
Diabetesforbundet. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
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Votering sentralstyrets forslag: 
For: 176  
Mot: 12 

 
 

Følgende hadde ordet:  
316 Inger Myrtvedt 

 
  



LANDSMØTE 2021                                             
 

 28 

 
 

Nåværende tekst: 
Leder av fylkeslag velges for ett år. Fylkesstyret velges for inntil to år. Halve styret bør være 
på valg hvert år. Årsmøtet velger først leder, dernest velges tre til sju styremedlemmer og ett 
til tre varamedlemmer. Valgene skal være skriftlige hvis det er foreslått flere kandidater til 
samme verv, eller en stemmeberettiget ber om det. 
Årsmøtet velger to revisorer eller en statsautorisert/registrert revisor, valgkomité og for øvrig 
de som det ikke overlates til fylkeslagets styre å oppnevne. 
 
Sentralstyrets forslag til endring: 

• Leder av fylkeslag velges for ett år 
• Fylkesstyret velges for inntil to år  
• Halve styret bør være på valg hvert år 
• Årsmøtet velger først leder 
• Dernest velges tre til sju styremedlemmer og ett til tre varamedlemmer 

 
Årsmøtet velger også  

• En statsautorisert/registrert revisor eller to revisorer (jfr. Tillitsvalgtheftet side 58) 
 Revisor skal ha regnskapskompetanse (til å revidere et regnskap) 
 Ikke ha verv i styret 
 Ikke være i samme husstand eller nær relasjon til leder eller kasserer 
 Valgkomité (bør være 3−5 personer) 
 De som det ikke overlates til fylkeslagets styre å oppnevne 

 
Konstituering av styret (jfr. Tillitsvalgtheftet side 40)  
Nestleder, kasserer og sekretær velges på første styremøte  
Leder og kasserer kan ikke være i samme husstand eller nær relasjon 
 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Det er redaksjonelle endringer for å gjøre dokumentet mer oversiktlig uten at det har påvirket 
innholdet. 
I punktet for revisor har vi presisert kompetansebehov for å kunne revidere et regnskap. 
Videre at revisor av habiltetshensyn ikke kan sitte i styret eller ha nær relasjon til leder eller 
den som fører regnskap.  
Valgkomite: Her har vi foreslått antall medlemmer i komiteen. 
Konstituering av styret: Dette er i tråd med praksis, men for å gjøre det lettere tilgjengelig for 
tillitsvalgte er det lagt til i denne paragrafen. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 

 
 

Ungdiabetes ved Katrine Mariell Karlsen (245) har følgende endringsforslag: Stryk «De som det 
ikke overlates til fylkeslagets styre å oppnevne.» 
 
Redaksjonelle endringer: 
Diabetesforbundet Nordland ved Saritha Tvervik Kildalh (119) og Diabetesforbundet Vestfold 
og Telemark ved Dagfinn Østbye (197) hadde forslag om redaksjonelle endringer; henholdsvis 
fjerne sidetall fra referansene og fjerne referansen helt og erstatte den med en redaksjonelt innebygd 
lenke.  
   
  

Sentralstyrets innstilling: 
Forslaget fra Ungdiabetes støttes ikke. Innspill om redaksjonelle endringer oversendes nytt 
styre og tas med i betraktning i videre paragrafer med lik struktur. 
 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

 

https://www.diabetes.no/globalassets/for-tillitsvalgte/tillitsvalgtheftet/tillitsvalgheftet2020.pdf
https://www.diabetes.no/globalassets/for-tillitsvalgte/tillitsvalgtheftet/tillitsvalgheftet2020.pdf
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Votering sentralstyrets forslag: 
For: 158 
Mot: 39 

 
 

Følgende hadde ordet:  
316 Inger Myrtvedt 
245 Kartrine Mariell Karlsen  
119 Saritha Tvervik Kildahl  
197 Dagfinn Østbye  
316 Inger Myrtvedt 
245 Kartrine Mariell Karlsen  
 
 
 

k) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §26 Valgkomité  
 

Nåværende tekst første avsnitt: 
Valgkomiteen innstiller kandidater til valg på årsmøtet. Valgkomiteens innstilling sendes 
fylkeslaget senest fire uker før årsmøtet. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Valgkomiteen innstiller kandidater til alle valg på årsmøtet, foruten til ny valgkomité.  
Innstilling av valgkomité gjøres av styret. 
Valgkomiteens innstilling sendes fylkeslaget senest fire uker før årsmøtet. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Det er avtroppende styre som innstiller kandidater til ny valgkomite. Valgkomité kan ikke 
innstille seg selv, da de vil være inhabile ved eventuelt gjenvalg.  
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 187 
Mot: 2 

 
Følgende hadde ordet:  

316 Inger Myrtvedt 
 
 
 

l) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §30 Signatur og 
fullmakter  

 
Nåværende tekst: 
Fylkeslagets styre innehar fylkeslagets signatur. Signaturen kan gis til fylkeslagets leder eller 
nestleder og ett styremedlem/kontoransatt i fellesskap. 
Fylkesstyret kan meddele prokura og andre fullmakter. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Fylkeslagets styre innehar fylkeslagets signatur. Signaturen kan gis til fylkeslagets leder eller 
nestleder og ett styremedlem/kontoransatt i fellesskap. De som har fullmakt, kan ikke være i 
samme husstand eller ha nær relasjon (jfr. etiske retningslinjer side 2 og Tillitsvalgtheftet 
retningslinjer side 59 3.avsnitt) 
Fylkesstyret kan meddele prokura og andre fullmakter. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Dette for å sikre habilitet i styret med hensyn til økonomistyring.  
 

https://www.diabetes.no/globalassets/om-oss/styringsdokumenter/etiske-retningslinjer-for-diabetesforbundet.pdf
https://www.diabetes.no/globalassets/for-tillitsvalgte/tillitsvalgtheftet/tillitsvalgheftet2020.pdf
https://www.diabetes.no/globalassets/for-tillitsvalgte/tillitsvalgtheftet/tillitsvalgheftet2020.pdf
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Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 
Votering sentralstyrets forslag: 
For: 188 
Mot: 4 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt med innspill om redaksjonelle justeringer som oversendes nytt 
styre. 
 

Følgende hadde ordet:  
316 Inger Myrtvedt 

 
m) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §35 Valg 
(lokallagstyret) 

 
Nåværende tekst: 
I årsmøtet foretas valg av styremedlemmer, varamedlemmer, revisor eller 
statsautorisert/registrert revisor og valgkomité. Styret skal bestå av tre til sju medlemmer. 
Lokallagets leder velges for ett år. Valg skal være skriftlige hvis det er foreslått flere kandidater 
til samme verv eller en stemmeberettiget ber om det. I årsmøtet har bare de som har betalt 
kontingent stemmerett. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 

• Leder av lokallaget velges for ett år. 
• Styremedlemmer velges for inntil to år. Halve styret bør være på valg hvert år. 
• Årsmøtet velger først leder. 
• Dernest velges tre til seks styremedlemmer og ett til tre varamedlemmer.  
 
Årsmøtet velger også:  
• En revisor eller en statsautorisert/registrert revisor  

• Revisor skal ha regnskapskompetanse (til å revidere et regnskap) 
• Ikke ha verv i styret 
• Ikke være i samme husstand eller nær relasjon til leder eller kasserer 
• Dersom et lokallag har en beholdning på over 5G skal de følge 

fylkeslagets regler om to revisorer eller en statsautorisert/registrert 
revisor (jfr. § 25 underpunkt 5 (jfr. Tillitsvalgtheftet side 58)) 

• Valgkomité (bør bestå av to−tre personer) 
 
Valg skal være skriftlige hvis det er foreslått flere kandidater til samme verv eller en 
stemmeberettiget ber om det.  
På årsmøtet har bare de som har betalt kontingent og er til stede på årsmøtet, stemmerett. 
 
Konstituering av styret (jfr. Tillitsvalgtheftet side 40)  
Nestleder, kasser og sekretær velges på første styremøte.  
Leder og kasserer kan ikke være i samme husstand eller nær relasjon. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Sentralstyret har også her foreslått redaksjonelle endringer for å gjøre dokumentet mer 
oversiktlig. Dette for å sikre habilitet i styret. Med hensyn til økonomistyring har Sentralstyret 
foreslått en presisering for revisor, på lik linje som for fylkeslag. 
Nytt er kulepunktet som omhandler lokallag som forvalter større midler, hvor vi ser vi behov for 
et noe strengere regelverk for økonomistyring på lik linje som for fylkeslag. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt med innspill om redaksjonelle justeringer som oversendes nytt 
styre. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 

https://www.diabetes.no/globalassets/for-tillitsvalgte/tillitsvalgtheftet/tillitsvalgheftet2020.pdf
https://www.diabetes.no/globalassets/for-tillitsvalgte/tillitsvalgtheftet/tillitsvalgheftet2020.pdf
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For: 173 
Mot: 21 

 
Følgende hadde ordet:  

316 Inger Myrtvedt 
172 Eva Ursin  
116 Johnny Snapa 
79 Cecilie Roksvåg  
260 Lillyanne Blindheim-Rødal 
155 Marit Østli Heiberg 
316 Inger Myrtvedt 
 
 

 
n) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §37 Nye lokallag  

 
Nåværende tekst: 
Når et nytt lokallag er stiftet og godkjent av fylkesstyret, jfr. § 35, sender fylkesstyret 
stiftelsesprotokollen til sekretariatet. 
 
Utgifter i forbindelse med opprettelse av et lokallag dekkes av vedkommende fylkeslag. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Paragraf §35 omhandler nye lokallag og gjenopprettelse av lokallag. 
 
Når et nytt lokallag er stiftet og godkjent av fylkesstyret, jfr. § 35, sender fylkesstyret 
stiftelsesprotokollen til sekretariatet. 
 
Utgifter i forbindelse med opprettelse og gjenopprettelse av et lokallag dekkes av 
vedkommende fylkeslag.  
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Endringen vil ivareta gjenopprettelse av hvilende lokallag.  
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 187 
Mot: 0 

 
Følgende hadde ordet:  
316 Inger Myrtvedt  

 
 

o) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §38 Regnskap 
 

Nåværende tekst: 
Lokallagets regnskap skal føres i samsvar med de instrukser som gis av Sentralstyret. 
Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Lokallagets regnskap skal føres i samsvar med de instrukser som gis av Sentralstyret. 
Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 
Sentralstyret kan bestemme at: 

• Revisjonsberetningen og utdrag av regnskapet skal innføres på skjema fastsatt 
av Sentralstyret (jfr. Tillitsvalgtheftet side 58) 

• Skjemaet kan også inneholde andre spørsmål i forbindelse med lokallagets drift        
• Skjemaet skal sendes til Diabetesforbundets sekretariat innen en måned etter 

årsmøtet 

https://www.diabetes.no/globalassets/for-tillitsvalgte/tillitsvalgtheftet/tillitsvalgheftet2020.pdf


LANDSMØTE 2021                                             
 

 32 

• Økonomiske retningslinjer for lokallag og fylkeslag fastsettes av Sentralstyret i 
samsvar med § 53  

 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Tillegget Sentralstyret foreslår er hentet fra de økonomiske retningslinjene. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 
Votering sentralstyrets forslag: 
For: 191 
Mot: 5 
 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Følgende hadde ordet:  
316 Inger Myrtvedt 
 
 

p) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang endring av tekst i §40 Regnskap 
 

Nåværende tekst: 
Lokallagets styre har foreningens signatur. Lokallagets styre kan også meddele prokura og 
andre fullmakter. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Lokallagets styre har foreningens signatur. Lokallagets styre kan også meddele prokura og 
andre fullmakter. 
De som har fullmakt, kan ikke være i samme husstand eller ha nær relasjon (jfr etiske 
retningslinjer side 2 og Tillitsvalgtheftet retningslinjer side 59 3.avsnitt) 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Dette for å sikre habilitet i styret med hensyn til økonomistyring. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 

 
 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 185 
Mot: 3 

 
 

Følgende hadde ordet:  
316 Inger Myrtvedt 
 
  

https://www.diabetes.no/globalassets/om-oss/styringsdokumenter/etiske-retningslinjer-for-diabetesforbundet.pdf
https://www.diabetes.no/globalassets/om-oss/styringsdokumenter/etiske-retningslinjer-for-diabetesforbundet.pdf
https://www.diabetes.no/globalassets/for-tillitsvalgte/tillitsvalgtheftet/tillitsvalgheftet2020.pdf
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q) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §42 Ungdiabetes 
   
 

Nåværende tekst: 
Ungdiabetes har som formål å arbeide spesielt for ungdom. Ungdiabetes skal ha et nasjonalt 
styre som velges på en årlig generalforsamling. Sentralstyret gir retningslinjer for det 
nasjonale styret og de fylkesvise styrene i Ungdiabetes. 
 
Leder av Ungdiabetes nasjonalt har møte-, tale- og forslagsrett i Sentralstyret. Leder av 
Ungdiabetes i fylket har møte-, tale- og forslagsrett i fylkesstyret. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 

• Ungdiabetes har som formål å arbeide spesielt for ungdom aldersgruppen 14−30 år 
• Ungdiabetes skal ha et nasjonalt styre som velges på en årlig generalforsamling  
• Sentralstyret gir retningslinjer for det nasjonale styret og de fylkesvise styrene i 

Ungdiabetes 
• Leder av Ungdiabetes nasjonalt har møte-, tale- og forslagsrett i Sentralstyret 
• Leder av Ungdiabetes i fylket har møte-, tale- og forslagsrett i fylkesstyret og skal 

motta innkalling og protokoll fra fylkesstyret 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Ungdiabetes sin målgruppe er spesifisert til å omfavne aldersgruppen 14−30 år.  
For at Ungdiabetes skal inkluderes i fylkesstyrets arbeid, skal de motta samme informasjon 
som resterende styremedlemmer.  
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 

 
 
Ungdiabetes ved Emilie Haugan (244) hadde følgende endringsforslag:  

• 1.punkt: Ordene «ungdom aldersgruppen» endres til «målgruppen», slik at setningen blir 
«Ungdiabetes har som formål å arbeide spesielt for målgruppen 14–30 år».  
Begrunnelse: «ungdom aldersgruppen» blir for upresist i denne sammenhengen. Når 
man nærmer seg 30 er man ikke ungdom lenger, men ung voksen.    

• 4.punkt: Legg til «og skal motta innkalling og protokoll fra Sentralstyret» på slutten av 
setningen, slik at den blir «Leder av Ungdiabetes nasjonalt har møte-, tale- og forslagsrett 
i Sentralstyret og skal motta innkalling og protokoll fra Sentralstyret».  
Begrunnelse: Dette er allerede vedtektsfestet, men vi ønsker at det skal tydeliggjøres slik 
som det er lagt fram presisering for leder av Ungdiabetes i fylket på linjen over. 

 
Diabetesforbundet Viken ved May Kværnstuen (222) fremmet følgende forslag: Tillegg om at 
Ungdiabetes sender protokoll fra sine styremøter til fylkesstyret.  
Konklusjon: Forslaget trekkes, innspillet oversendes sentralstyret, som i samarbeid med Ungdiabetes 
arbeider med å implementere informasjonsutveksling i retningslinjene. 
 

 
Sentralstyrets innstilling: Endringsforslag fra Ungdiabetes støttes 

 
 
 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets innstilling: 
For: 184 
Mot: 3 

 
 

Følgende hadde ordet:  
316 Inger Myrtvedt 
244 Emile Haugan 
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222 May Kværnstuen 
244 Emile Haugan  
245 Katrine Mariell Karlsen, støtter intensjonen, men ikke vedtekts-festing   
202 Wibekke Haugen Hansen 
246 Mathilde Natlandsmyr  
222 May Kværnstuen 
316 Inger Myrtvedt  
 
 
 

r) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §45 Økonomiske 
aksjoner 

 
Nåværende tekst: 
Fylkeslag og lokallag må koordinere økonomiske tiltak i sine arbeidsområder, slik at de ikke 
kommer i konflikt med landsomfattende tiltak som settes i verk av Sentralstyret. Alle større 
lokale tiltak må også koordineres med tilsvarende tiltak som iverksettes av fylkesstyret. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 

• Fylkeslag og lokallag må koordinere økonomiske tiltak i sine arbeidsområder, slik at 
de ikke kommer i konflikt med landsomfattende tiltak som settes i verk av 
Sentralstyret. 

• Alle større lokale tiltak må også koordineres med tilsvarende tiltak som iverksettes av 
fylkesstyret. 

• Økonomiske disposisjoner i lokal- og fylkeslag skal kun brukes til aktiviteter 
som fremmer medlemmenes interesser, medlemsfremmende tiltak og som er i 
tråd med Diabetesforbundets strategi.   

 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
3. kulepunkt er en presisering av eksisterende praksis for å sikre at midler i Diabetesforbundet 
brukes til beste for medlemmene og i tråd med Diabetesforbundets strategi. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 
Votering sentralstyrets forslag: 
For: 189 
Imot: 3 
 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Følgende hadde ordet:  
316 Inger Myrtvedt 
204 Roar Thunæs  
316 Inger Myrtvedt 

 
 

s) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §48 Nedleggelse av 
fylkes- og lokallag 

 
Nåværende tekst: 
Et fylkeslag kan nedlegges dersom det vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall. Blir nedleggelse 
vedtatt, skal fylkeslagets midler og eiendeler forvaltes av Sentralstyret inntil nytt fylkeslag blir 
dannet. 
 
Nedleggelse av et lokallag kan bare vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Blir nedleggelse 
vedtatt, skal lagets midler forvaltes av fylkesstyret inntil nytt lokallag er stiftet. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Paragraf §48 omhandler nedleggelse av - eller hvilende fylkeslag og lokallag  
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Et fylkeslag kan nedlegges dersom det vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall. 
• Blir nedleggelse vedtatt, skal fylkeslagets midler og eiendeler forvaltes av 

Sentralstyret inntil nytt fylkeslag blir dannet. 
• Avtroppende leder i fylkeslaget plikter å overføre disposisjonsrett til konti og 

aktiva til Sentralstyret uten opphold. 
 
Nedleggelse av et lokallag kan bare vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. 

• Blir lokallaget stilt hvilende eller nedleggelse vedtatt, skal lagets midler forvaltes av 
fylkesstyret inntil nytt lokallag er stiftet i inntil tre år. 

• Avtroppende styre i lokallaget plikter å overføre disposisjonsrett til konti og 
aktiva til fylkeslaget uten opphold. 

• Dersom et lokallag blir satt hvilende, kan bankinnskudd bli stående på 
bankkonto registrert hos lokallaget i inntil tre år forutsatt at disposisjonsrett til 
konti og aktiva er overført til fylkeslaget uten opphold. 

• Etter tre år skal midlene overføres til fylkeslaget, og forvaltes av fylkesstyret 
inntil nytt lokallag er stiftet.  

• Er det usannsynlig at nytt lokallag vil stiftes, forvalter fylkesstyret midlene på 
best mulig måte for helheten i sin region. 

 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
For å sikre Diabetesforbundets midler, er det viktig å presisere ansvar hos avtroppende styrer 
for overføring av midlene når fylkes- eller lokallag legges ned eller legges hvilende. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 191 
Mot: 1 

 
 

Følgende hadde ordet:  
316 Inger Myrtvedt 
 
 

t) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. fjerne en paragraf i vedtektene §46 
Medlemsblad 

 
Nåværende tekst: 
Medlemsbladet sendes gratis til alle hovedmedlemmer. Det sendes også til offentlige 
myndigheter, institusjoner og organisasjoner etter Sentralstyrets bestemmelser. Sentralstyret 
organiserer driften av bladet og utgivelsen. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Diabetesforbundet har minimumsvedtekter og medlemsbladet Diabetes, samt Diabetesfag 
som retter seg mot helsepersonell. Dette er en medlemsfordel som ligger i budsjettpremissene 
i driften av forbundet. Dette er derfor overflødig å ha i vedtektene.  
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 185 
Mot: 10 

 
Følgende hadde ordet:  

316 Inger Myrtvedt 
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u) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. ny paragraf i vedtektene §49 Frivillige 
 

Sentralstyrets forslag til ny tekst: 
Alle som skal jobbe frivillig for Diabetesforbundet må forholde seg til våre vedtekter og etiske 
retningslinjer. 
Dette inkludert politiattest for de som skal delta på arrangement for barn og 
utviklingshemmede. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Diabetesforbundet tilrettelegger for at frivillige, som ikke er tillitsvalgte, skal kunne gjøre en 
innsats for diabetessaken. Dette ivaretar at både frivillige og tillitsvalgte behandles på samme 
måte.     
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 
 
 
Ungdiabetes ved Emilie Haugan (244) kom med følgende endringsforslag: Andre linje, 
som omhandler politiattester: Ordet «barn» byttes ut med «mindreårige», slik at setningen blir 
«Dette inkludert politiattest for de som skal delta på arrangement for mindreårige og 
utviklingshemmede.» 
 
Sentralstyrets innstilling: 
Forslaget støttes 
 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets innstilling: 
For: 192 
Mot:1  
 
Følgende hadde ordet:  

316 Inger Myrtvedt 
244 Emile Haugan 
316 Inger Myrtvedt  
 
 

v) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §50 Fylkeslag 
 

Nåværende tekst: 
Dersom et fylkeslag handler i strid med vedtektene, arbeidsordninger eller vedtak i 
Landsmøtet eller Sentralstyret, kan Sentralstyret beslutte å suspendere fylkesstyret. 
Sentralstyret skal i så fall innkalle til ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget innen tre måneder 
etter vedtaket om suspensjon. 
 
Årsmøtet velger nytt styre. Inntil nytt styre er valgt, fungerer Sentralstyret som fylkesstyre. 
Dersom det nye styret i fylkeslaget ikke innretter seg etter overordnede organers anvisninger, 
kan Landsmøtet beslutte å nedlegge fylkeslaget. Fylkeslagets midler og eiendeler forvaltes i 
så fall som beskrevet i § 48. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Dersom et fylkeslag gjentatte ganger handler i strid med vedtektene, arbeidsordninger eller 
vedtak i Landsmøtet eller Sentralstyret, kan Sentralstyret:  

• Søke å komme i dialog og finne løsning for fylkesstyret 
• Dersom anvisninger ikke etterkommes, kan Sentralstyret beslutte å suspendere 

fylkesstyret 
Avtroppende styre i fylkeslaget plikter å overføre disposisjonsrett til konti og 
aktiva til sekretariatet uten opphold  
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• Sentralstyret skal i så fall deretter innkalle til ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget 
innen tre måneder etter vedtaket om suspensjon 

• Inntil nytt styre er valgt, fungerer Sentralstyret som fylkesstyre 
• Årsmøtet velger nytt styre 
• Dersom det nye styret i fylkeslaget ikke innretter seg etter overordnede organers 

anvisninger, kan Landsmøtet beslutte å nedlegge fylkeslaget. 
• Fylkeslagets midler og eiendeler forvaltes i så fall som beskrevet i § 48. 

 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Bakgrunn for presiseringer og tillegg; har som mål å få likhet i saksbehandling for lokal- og 
fylkeslag, samt å formalisere at en søker å finne løsninger gjennom dialog før en vurderer 
strenge tiltak. I tillegg er det viktig også her å sikre Diabetesforbundets midler om et styre må 
fratre. 
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 

 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 186 
Mot:0 

 
 

Følgende hadde ordet:  
316 Inger Myrtvedt 
 

 
w) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. endring av tekst i §51 Lokallag 

 
Nåværende tekst: 
Dersom et lokallag vedvarende handler i strid med vedtektene, arbeidsordninger eller vedtak 
av overordnede organer, kan fylkesstyret med Sentralstyrets samtykke beslutte å suspendere 
lokallagets styre. 
 
Fylkesstyret skal i så fall innkalle til ekstraordinært årsmøte i lokallaget innen tre måneder etter 
vedtaket om suspensjon. På årsmøtet velges nytt styre. 
Dersom det nye styret i lokallaget ikke innretter seg etter overordnede organers anvisninger, 
kan Sentralstyret med enighet i fylkeslagets styre, beslutte å nedlegge lokallaget. Lokallagets 
midler forvaltes i så fall som beskrevet i § 48. 
 
Sentralstyrets forslag endring: 
Dersom et lokallag gjentatte ganger handler i strid med vedtektene, arbeidsordninger eller 
vedtak av overordnede organer, kan fylkesstyret med Sentralstyrets samtykke beslutte å: 

• Søke å komme i dialog og finne løsning for lokallaget 
• Dersom anvisninger ikke etterkommes, kan fylkesstyret med Sentralstyret 

samtykke suspendere lokallagets styre  
• Avtroppende styre i lokallaget plikter å overføre disposisjonsrett til konti og 

aktiva til fylkeslaget uten opphold 
• Fylkesstyret skal i så fall innkalle til ekstraordinært årsmøte i lokallaget innen tre 

måneder etter vedtaket om suspensjon. På årsmøtet velges nytt styre. 
• Dersom det nye styret i lokallaget ikke innretter seg etter overordnede organers 

anvisninger, kan Sentralstyret med enighet i fylkeslagets styre, beslutte å nedlegge 
lokallaget. Lokallagets midler forvaltes i så fall som beskrevet i § 48 

 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Bakgrunn for presiseringer og tillegg; har som mål å få likhet i saksbehandling for lokal- og 
fylkeslag, samt å formalisere at en søker å finne løsninger gjennom dialog før en vurderer 
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strenge tiltak. I tillegg er det viktig også her å sikre Diabetesforbundets midler om et styre må 
fratre. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget støttes 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 192 
Mot:1 

 
Følgende hadde ordet:  

316 Inger Myrtvedt 
 

 
 

 
x) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Trøndelag ang endring/tillegg i §44 
Godtgjørelse til tillitsvalgte  

 
Under §44 Godtgjørelse til tillitsvalgte foreslår Diabetesforbundet Trøndelag et nytt punkt: 
 
Styrehonorarer. 
• For Sentralstyret vedtar Landsmøtet styrehonorar i egen sak  
• For fylkeslag og lokallag skal forslag til styrehonorar og møtegodtgjørelse 

fremlegges på årsmøtet for vedtak 
 

Honorar skal stå i forhold til lagets aktivitetsnivå og økonomi, og vise at vi driver 
frivillig arbeid. Honorarene skal gjelde for perioden fra årsmøte til neste årsmøte, med 
utbetaling etter årsmøtene. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Per i dag behandler de fleste fylkes- og lokallag budsjett- og handlingsplan på sine årsmøter, 
og en presisering av dette i vedtektene vil formalisere medlemmenes demokratiske rettigheter 
til også å påvirke framtiden i laget sitt, da disse sakene omhandler framtidig aktivitet.  
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter forslaget 
(Honorarer til Sentralstyret fremkommer i sak 10, side 47) 
 

Vedtak: Forslag fra Diabetesforbundet Trøndelag vedtatt. 
 

Votering forslag: 
For: 167 
Mot:17 

 
 

Følgende hadde ordet:  
181 Atle Bakken  

 
 
y) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Agder ang. kapittel 6, §42 

 
Nåværende tekst § 42 (2. avsnitt): 
Leder av Ungdiabetes nasjonalt har møte-, tale- og forslagsrett i Sentralstyret. Leder av 
Ungdiabetes i fylket har møte-, tale- og forslagsrett i fylkesstyret. 
 
Foreslås endret til: 
Leder av Ungdiabetes nasjonalt har møte-, tale- og forslagsrett i Sentralstyret.  
Leder i Ungdiabetes i fylket har stemmerett i fylkesstyret. 
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Begrunnelse fra forslagsstiller: 
DF Agder foreslår at Ungdiabetes velger en av sine tillitsvalgte som automatisk går inn som et 
fullverdig medlem av fylkesstyret; dette vil bidra til å sikre Ungdiabetes’ stemme i sin region. 
Dette vil gi Ungdiabetes en likestilt stemme ved avgjørelser og vedtak, og at Ungdiabetes blir 
tydelig representert i hele landet. Dette vil kreve samarbeid og kommunikasjon, som vil gagne 
alle medlemmene våre.  
Ungdiabetes er det organisatoriske leddet under Ungdiabetes sentralt, og deres rolle i fylket er 
veldig forskjellig rundt om i landet, og kanskje enda mer etter sammenslåingene. Ved å 
gjennomføre dette vedtektstillegget vil Ungdiabetes være representert i de fylkeslagene hvor 
Ungdiabetes har virke. I tillegg kan dette bidra til at flere unge rekrutteres inn i 
organisasjonsarbeidet. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 

 Sentralstyret støtter ikke forslaget.  
 
Begrunnelse fra Sentralstyret: 
For å ha stemmerett i fylkesstyret må man velges av fylkesårsmøtet.  
Sentralstyret oppfordrer at valgkomiteen i fylket å nominere medlemmer fra Ungdiabetes i 
fylket som medlemmer til fylkesstyret. 
 
Ungdiabetes ved Katrine Mariell Karlsen (244) fremmet følgende endringsforslag: 
Teksten endres til «Leder i Ungdiabetes i fylket har stemmerett dersom vedkommende er 
demokratisk valgt på Ungdiabetes i fylket sitt årsmøte». 
 
Diabetesforbundet Agder Lena Olava Kvelland (5) trekker sitt opprinnelige forslag til fordel 
for tilleggsforslaget fra Ungdiabetes nasjonalt 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 

 Sentralstyret støtter ikke tilleggsforslaget.  
 

 
Vedtak: Tilleggsforslag fra Ungdiabetes vedtatt. 
 
 

Votering Ungdiabetes forslag: 
For: 129 
Mot: 54 

 
Følgende hadde ordet:  

5 Lena Olava Kvelland, Diabetesforbundet Agder 
245 Katrine Mariell Karlsen  
316 Inger Myrtvedt  
245 Katrine Mariell Karlsen 
246 Mathilde Natlandsmyr  
114 Erlend Gjevre 
2 Arne Tobiasen 
245 Katrine Mariell Karlsen 
 

 
z) Forslag til Landsmøtet fra Ungdiabetes nasjonalt ang. tillegg til kapittel 1 Navn, 
formål, medlemskap; § 3 Medlemskap 

 
Nåværende tekst: 
Enkeltpersoner kan bli medlemmer i Diabetesforbundet enten som ordinært medlem av et 
lokallag, eller der det ikke er lokallag, som direkte medlem i fylkeslaget. Barn under 15 år skal 
gis formell innflytelse og ha rett til å gi egne synspunkter på saker som vedrører dem. Barnets 
egne synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets modenhet og alder. Foreldre kan 
likevel representere sine barn til og med det kalenderår barnet fyller 14 år. Organisasjoner og 
bedrifter kan tegne medlemskap i Diabetesforbundet, men ikke delta i Diabetesforbundets 
besluttende organer. Personer med diabetes og deres pårørende skal ha flertall i alle styrende 
organer nasjonalt, regionalt og lokalt. 
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Diabetesforbundets etiske retningslinjer gjelder hele organisasjonen.  
Det er en forutsetning at medlemskapet er gyldig for å kunne være tillitsvalgt i Sentralstyret, 
fylkesstyret, lokallagsstyret, samt i Ungdiabetes på både nasjonalt og fylkesnivå. 
 
Foreslås endret til (andre setning): 
Barn under 14 år skal gis formell innflytelse og ha rett til å gi egne synspunkter på saker som 
vedrører dem. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
I Diabetesforbundet kan man være tillitsvalgt fra man er 14 år, og har derfor mulighet til formell 
innflytelse på lik linje med de øvrige medlemmene. Det er derfor naturlig å spesifisere retten til 
innflytelse først ved alder yngre enn 14. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter forslaget. 
 

Vedtak: Saken trukket. 
 

 
 
æ) Forslag til Landsmøtet fra Ungdiabetes nasjonalt ang. tillegg til kapittel 4 Fylkeslag; 
§ 24 Stemmerett i årsmøtet 
 
Nåværende tekst: 
I årsmøtet har fylkesstyrets medlemmer og delegater fra lokallagene stemmerett. Leder i 
Ungdiabetes i fylket og ledere i utvalg oppnevnt av fylkeslaget har møte- og talerett i 
årsmøtene.  
 
Antall delegater fra lokallagene beregnes etter følgende regler:  
• To delegater for inntil 100 medlemmer 
• Tre delegater for 101 til 300 medlemmer  
• Fire delegater for mer enn 300 medlemmer  
 
Bare medlemmer som har betalt kontingent kan være delegater til årsmøtet.  
Lokallagene skal sende oversikt til fylkeslagene over delegater og varadelegater innen fire 
uker før årsmøtet.  
Det velges like mange varadelegater som delegater. 
 
Foreslås endret til (første avsnitt): 
I årsmøtet har fylkesstyrets medlemmer, leder av Ungdiabetes i fylket og delegater fra 
lokallagene, stemmerett. Styremedlemmer av Ungdiabetes i fylket og ledere i utvalg 
oppnevnt av fylkeslaget har møte- og talerett i årsmøtene. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Ungdiabetes representerer en av målgruppene i Diabetesforbundet, og vi ønsker derfor at 
leder av Ungdiabetes i fylket skal ha stemmerett i fylkets årsmøte. For å styrke 
tilstedeværelsen og trygge de unge tillitsvalgte, ønsker vi at hele styret gis møte- og talerett. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter forslaget. 
 

Vedtak: Forslag vedtatt. 
 

Votering forslag fra Ungdiabetes: 
For: 179 
Mot:12 

 
 

Følgende hadde ordet:  
248 Brian Rist  
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ø) Forslag til Landsmøtet fra Ungdiabetes nasjonalt ang. tillegg til kapittel 4 Fylkeslag; 
§ 27 Fylkesstyret 

 
Nåværende tekst: 
Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid og er ansvarlig overfor årsmøtet. Fylkesstyret er 
beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer eller varamedlemmer møter, 
herunder leder og/eller nestleder. I tilfelle av stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  
 
Det føres protokoll fra fylkesstyrets møter. Protokollen sendes medlemmer og varamedlemmer 
i fylkesstyret. Den skal også sendes lokallagene, samt sekretariatet.  
 
Fylkesstyret kan nedsette et arbeidsutvalg på tre medlemmer og ett varamedlem. 
Arbeidsutvalget ledes av fylkesstyrets leder. 
 
Foreslås endret til (tillegg etter andre avsnitt): 
Leder av Ungdiabetes i fylket skal inviteres til fylkesstyrets møter i henhold til §42 
Ungdiabetes.  
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Ungdiabetes ønsker å presisere møteretten som foreligger, ved å inkludere dette punktet. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter forslaget. 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering forslag fra Ungdiabetes: 
For: 158 
Mot: 25 

 
 

Følgende hadde ordet:  
244 Emilie Haugan  
222 May Kværnstuen 
246 Mathilde Natlandsmyr 
224 Stig A. Rønning  

 
 
å) Forslag til Landsmøtet fra Ungdiabetes nasjonalt angående tillegg til kapittel 6 Andre 
organer; § 42 Ungdiabetes 

 
Nåværende tekst: 
Ungdiabetes har som formål å arbeide spesielt for ungdom. Ungdiabetes skal ha et nasjonalt 
styre som velges på en årlig generalforsamling. Sentralstyret gir retningslinjer for det 
nasjonale styret og de fylkesvise styrene i Ungdiabetes.  
 
Leder av Ungdiabetes nasjonalt har møte-, tale- og forslagsrett i Sentralstyret.  
Leder av Ungdiabetes i fylket har møte-, tale- og forslagsrett i fylkesstyret. 
 
Foreslås endret til (første setning i første avsnitt): 
Ungdiabetes har som formål å arbeide spesielt for målgruppen 14−30 år. Ungdiabetes 
skal ha et nasjonalt styre som velges på en årlig generalforsamling. Sentralstyret gir 
retningslinjer for det nasjonale styret og de fylkesvise styrene i Ungdiabetes. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Ungdiabetes ønsker å presisere hvilken målgruppe vi jobber for, da vi mener begrepet 
«ungdom» blir for upresist i denne sammenheng.   
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter forslaget. 
 

Vedtak: Saken trukket til fordel for endringsforslag sak 6 q. 
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SAK 7   DIABETESFORBUNDETS STRATEGI 2022–2024  
 
Sentralstyremedlemmene Martine Hemstad Lyslid og Ronny Bjørkavåg innledet i saken. 
 

a) Diabetesforbundets strategi for 2022–2024: Sammen for et godt liv med diabetes – og 
en framtid uten 
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Diabetesforbundets strategi for 2022–2024: Sammen for et godt liv med diabetes – og en 
framtid uten, godkjennes med de endringer Landsmøtet vedtar.  

 
Til grunn for behandlingen på Landsmøtet ligger Sentralstyrets forslag til Diabetesforbundets 
strategi 2022−2024 (vedlegg 3, side 97-102: Diabetesforbundets strategi for 2022–2024)  

 
 

Diabetesforbundet Vestfold Og Telemark ved Roar Thunæs (204) fremmet følgende 
forslag: Nytt punkt på linje 162-163: «Skape medlemsvekst slik at vi kan fortsette å fremme 
diabetessaken med en sterk og tydelig stemme». 
 
Diabetesforbundet Vestfold Og Telemark ved Anne Britt Damman (196) fremmet 
følgende forslag: Nytt punkt: «Diabetesforbundet skal jobbe for at personer med diabetes 
ikke blir påført ekstrakostnader og hindre sosiale ulikheter». Delegaten fikk tilfredsstillende 
svar om at dette spørsmålet er i ivaretatt i strategien og trakk forslaget.  
 
Diabetesforbundet Molde og omegn ved Lillyanne Blindheim-Rødal (260) fremmet 
følgende forslag: Begrepene deg, du og dine erstattes med alle eller tas bort i setninger der 
dette er naturlig. Begrunnelse: Dokumentet blir mer inkluderende med generelle formuleringer. 
 
Diabetesforbundet Tromsø og omland ved Camilla Slaatbråten (176) fremmet følgende 
forslag: Omformulering linje 76 «Vi skal kreve at helsepersonell får tilstrekkelig opplæring om 
diabetes. Vi skal fortsette og bidra med veiledning og holde kurs til fagpersonell.» 
 
Diabetesforbundet Troms og Finnmark ved Eva Marie Johansen (175) fremmet følgende 
forslag: Tillegg side 158-159 ««Diabetesforbundet nasjonalt skal arbeide for at stilling for 
diabetesbehandling lovfestes i kommunene». 
 
Sentralstyrets innstilling: Vedta strategien slik den nå foreligger og oversende 
endringsforalgene til det nye sentralstyret, som får i oppdrag å implementere forslag i 
strategien. 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets innstilling: 
For: 187 
Mot:5 

 
 
 

Følgende hadde ordet: 
204 Roar Thunæs 
196 Anne Britt Damman 
168 Ole Johan Jensen 
239 Martine Hemstad Lyslid 
204 Roar Thunæs 
239 Martine Hemstad Lyslid   
242 Ronny Bjørkavåg 
243 Bjørnar Allgot 
260 Lillyanne Blindheim-Rødal 
321 Anne Grete Skjellanger 
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196 Anne Britt Damman  
260 Lillyanne Blindheim-Rødal 
176 Camilla Slaatbråten  
175 Eva Marie Johansen 
239 Martine Hemstad Lyslid   
176 Camilla Slaatbråten  
242 Ronny Bjørkavåg 
175 Eva Marie Johansen 
196 Anne Britt Damman 
239 Martine Hemstad Lyslid  
243 Bjørnar Allgot  
 
 
 
SAK 8    ENKELTSAKER FREMMET AV ELLER GJENNOM SENTRALSTYRET 

 
ANDRE SAKER 
 
 

a) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. videreføring av arbeidet rundt et 
nasjonalt digitalt diabetessenter. 

 
Diabetesforbundet skal arbeide videre med muligheten for etableringen av et nasjonalt digitalt 
behandlings- og opplæringssenter. I landsmøteperioden 2022−2024 skal det etableres et 
hovedprosjekt som skal arbeide videre med prosjektet, blant annet ved å søke eksterne 
midler, og ved suksessfulle søknader, gjennomføre pilotprosjekter. I perioden skal prosjektet 
arbeide videre med det mulige samarbeidet med Norsk Diabetessenter.   
 
Begrunnelse fra forslagsstiller:  
Det ble vedtatt på Landsmøtet 2018 at Diabetesforbundet skulle se på muligheten for å danne 
et nasjonalt diabetessenter for behandling av personer med diabetes: «Forslag til Landsmøtet 
fra Diabetesforbundet Rauma om å opprette en arbeidsgruppe for å utrede mulighetene for et 
nasjonalt diabetessenter. Diabetesforbundet Rauma vil fremme et forslag for Landsmøtet 
angående et nasjonalt diabetessenter i regi av Diabetesforbundet. I dette forslaget ønsker vi at 
Landsmøtet skal vedta at det neste sentralstyre skal sette ned en arbeidsgruppe som skal se 
på mulighetene for å bygge/etablere et diabetessenter, samt mulighetene for organisering, 
drift, samarbeid og økonomi. I den gruppen bør det være personer fra sentralstyre, 
administrasjonen, helsepersonell og brukerrepresentanter.» 
Saken ble behandlet på sentralstyremøtet i mai 2019, sak 15/19 E, hvor det ble nedsatt et 
utvalgt som skal jobbe videre med utredningen (Sentergruppa). I landsmøteperioden 
2019−2021 har Diabetesforbundet gjennomført et forprosjekt for å se på mulighetene til 
etableringen av et nasjonalt behandlingssenter. Forprosjektet har ledet til konklusjonen at et 
digitalt nasjonalt diabetessenter er den beste og eneste muligheten i regi av 
Diabetesforbundet. Arbeidet har også ført til at man ønsker å se på muligheten til å danne et 
samarbeid med Norsk Diabetessenter, en etablert behandlingsinstitusjon for personer med 
diabetes. En oppsummering av forprosjektet er vedlagt (vedlegg 1, sak 6p oversendt fra 
Landsmøtet 2018 side 65-82), og anbefales å lese. 
 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret får mandat til å gå videre med et digitalt behandlings og opplæringssenter i 
samarbeid med Norsk Diabetessenter (NDS) med følgende forutsetninger: 
 
- Det startes piloter med opplæring av pasienter og helsepersonell hvor refusjon er 

mulig eller hvor støttemidler kommer fra annet hold. 
- Diabetesforbundet sitt studio benyttes og pilotene gjennomføres sammen med NDS. 
- En intensjon om oppstart av et digitalt behandlingssenter settes opp og dette kan 

startes, men forutsetter tilstrekkelig finansiering og bemanning.  
  
Dersom NDS på et tidspunkt ønsker å avslutte samarbeidet med Diabetesforbundet, gis 
Sentralstyret fullmakt til å videreføre prosjektet i regi av Diabetesforbundet og/eller med 
alternative partnere. 
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Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 192 
Mot: 11 

 
 Følgende hadde ordet: 
313 Sverre Ur  
98 Ivar Bremerthun  
 
 

b) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. organisasjonsutvalg for perioden 
2022−2024 

 
Sentralstyret mener det nå er nødvendig å gjennomgå organiseringen og strukturen i alle ledd 
i Diabetesforbundet. Sentralstyret mener det er hensiktsmessig at man bruker neste 
landsmøteperiode på dette. 

  
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Det opprettes et organisasjonsutvalg for perioden 2022−2024. Utvalget skal vurdere 
organiseringen og strukturen i Diabetesforbundet i forhold til mål og strategier. Utvalget skal 
bestå av representanter fra lokallag, fylkeslag, nasjonale ledd, Ungdiabetes, BFU og 
helsepersonell. Utvalget legger fram sine forslag til endringer innen utgangen av 2023. Det 
skal så sendes på høring i organisasjonen og behandles19 på Landsmøtet 2024. 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 196 
Mot: 9 

 
 
 Følgende hadde ordet: 
314 Lars Tore Haugan 
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c) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Agder ang. stilling i sekretariatet 
som jobber med samhandling, kommunikasjon og konfliktløsning. 

 
DF Agder foreslår at det opprettes en stilling i sekretariatet som har som hovedoppgave å 
jobbe med samhandling, kommunikasjon og konfliktløsning. Denne stillingen kan godt 
kombineres med andre oppgaver, men bør stå til disposisjon for både lokallag, fylkeslag og 
organisasjonen sentralt. Hovedintensjon: jobbe for å bedre kommunikasjonen mellom ulike 
roller og ledd, samt forebyggende mot konflikter i alle ledd. Vedkommende skal kun jobbe med 
personer og styrer, ikke direkte med saker eller med organisasjonens oppgaver. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller:  
Mange lag opplever periodevis at det er vanskelig å samhandle innad i styrene, og mellom 
personer i styrene. Dette skaper frustrasjon og umotiverende innsats for medlemmene. I 
tillegg skaper det vanskeligheter med å rekruttere, både medlemmer og 
styremedlemmer/frivillige. Spesielt etter disse to vanskelige årene vil oppgavene med å skape 
ny samhandling være utfordrende, og DF Agder mener det kan være godt å ha en nøytral 
fagperson å henvende seg til. 

 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter intensjonen i forslaget og anbefaler at dette oversendes neste styre. 
 
Begrunnelse fra Sentralstyret: 
Sentralstyret forstår behovet for slik hjelp, men mener at styret sammen med 
generalsekretæren bør finne ut hvordan dette kan løses. 
 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt 
 
 Votering sentralstyrets forslag: 

For: 195 
Mot: 4 

 
Følgende hadde ordet: 

6 Monica Urdalen  
242 Ronny Bjørkavåg 
6 Monica Urdalen 
202 Wibekke Haugen Hansen 
14 Bente Margrethe Sannes 
242 Ronny Bjørkavåg    
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d) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Trøndelag ang. likeverdige tilbud i 
alle helseregionene 

 
Diabetesforbundet må jobbe aktivt for at alle diabetespasienter med type 1, og de med 
diabetes type 2 som er insulinkrevende, får likeverdige tilbud i alle helseregionene. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller:  
Ifølge Helsedirektoratets «nasjonale faglige retningslinjer» foreslås det at personer med 
diabetes type 1 må vurderes for bruk av CGM. Pasienter som har type 2 diabetes er ifølge 
Helsedirektoratet ikke blant dem som i utgangspunktet blir vurdert for CGM. Helsedirektoratet 
sier at noen få med diabetes type 2 kan vurderes for CGM, da skal de vurderes av 
spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratets «Nasjonal faglig retningslinje for diabetes» mener 
at de med diabetes type 2 som bruker mangeinjeksjoner og har stor plage med mange 
hypoglykemier bør først justere ned på insulindoseringen og eventuelt vurdere andre 
behandlingsregimer. Om dette ikke skulle gi bedring, kan da pasienten vurderes ved en 
diabetespoliklinikk. 
 
Oss bekjent er det kun spesialisthelsetjenestene som godkjenner CGM. 
Har de med diabetes type 2 først blitt henvist til spesialisthelsetjenesten, er det de med 
særdeles utfordrende type 2.  
Vi mener at de med diabetes type 2 som har insulin som medikasjon, og som har store 
utfordringer med stabilisering av blodsukker/hypoglykemier, bør få samme tilbud om CGM 
som de med diabetes type 1. 
Det ser ut til at det er store forskjeller i de ulike helseforetakene i Norge når det gjelder hvem 
som får tilbud om CGM. 
Det vil da si at det blir en forskjellsbehandling som vi ikke kan akseptere. 
Alle helseforetak bør ha samme retningslinjer og praksis, både når det gjelder diabetes type 1, 
og diabetes type 2 som er insulinkrevende. 
Det er veldig frustrerende for pasientene å høre at helseforetakene i Norge tolker reglene 
forskjellig. Og dette igjen vil medføre en forskjellsbehandling ut fra hvor du bor i landet. 
 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret er helt enig med forslagstiller og anbefaler at saken oversendes det nye styret. 
Sentralstyret viser også til forslaget til ny strategi (sak 7) og vil foreslå en egen resolusjon. 
 
 
Utkast til Resolusjon Sak 8d)  

Det har skjedd en revolusjonerende utvikling av tekniske hjelpemidler for personer med 
diabetes. Riktig behandling, tilpasset den enkelte, er avgjørende for å leve godt med diabetes. 
Kontinuerlige glukosemålere (CGM) gir flere muligheter for individuelt tilpasset behandling. 
Studier viser at teknologiske behandlingshjelpemidler gir bedre blodsukkerkontroll og økt 
livskvalitet. Landsmøtet i Diabetesforbundet mener det er uholdbart at det er så stor ulikhet og 
store geografiske forskjeller i hvem som får tilbud om CGM blant personer med diabetes type 
2 som bruker insulin. Landsmøtet krever at det utredes grundig hvilken nytte personer med 
diabetes type 2 kan ha av behandlingsutstyr som CGM og hvilke brukergrupper med diabetes 
type 2 som vil ha nytte av sensorteknologi. Funnene i utredningen må resultere i konkrete 
retningslinjer som sikrer lik praksis og tilgang til behandlingshjelpemidler til alle som har krav 
på det, på tvers av alle helseforetakene i Norge. 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. Hovedintensjonen i resolusjonen støttes, og innspill om 
redaksjonelle endringer oversendes nytt sentralstyre. 
 

Votering sentralstyrets forslag: 
For: 197 
Mot: 1 
 
Votering resolusjon: 
For: 214 
Mot: 0 
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 Følgende hadde ordet: 
182 Britt Wenche Berg  
314 Lars Tore Haugan 
264 Trond Geir Jenssen 
117 Martin Andre Moe   
182 Britt Wenche Berg 
314 Lars Tore Haugan 
117 Martin Andre Moe  
 
 

e) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Vestfold og Telemark angående 
reversering av sammenslåing av fylkeslag. 

 
DF Vestfold og Telemark foreslår at man skal ha mulighet til å gå tilbake til «gamle» fylkeslag 
hvis det blir et politisk flertall for en reversering av sammenslåingene, da dette bør gjenspeile 
DF sine fylkeslag. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller:  
I 2017−19 ble nye fylker opprettet da storting og regjering ønsket færre fylker, denne resulterte 
i flere sammenslåinger som Troms og Finnmark, Trøndelag, Viken, Agder og Vestfold og 
Telemark, blant annet. 
Dette ville også DF Sentralt, da man så at det var ønskelig å la fylkeslagene følge de nye 
fylkesgrensene. 
I mange tilfeller virker sammenslåingen meget bra, f.eks. Trøndelag og Agder, mens andre 
sliter mer.  
Dette kan ha mye å gjøre med kultur og ulikheter mellom de gamle fylkene. Store avstander 
mellom de ulike tettsteder/byer og kommunesentret i de nye fylkene skaper også sine 
utfordringer for samhandling.  
Det er i det siste gitt politiske signaler, fra dagens opposisjon, at man ønsker å reversere flere 
av fylkessammenslåingene. 
 
Det er årsmøtet i fylkeslaget som beslutter om fylkeslaget skal reverseres eller beholde 
dagens struktur. 

 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter ikke forslaget.  
 
Begrunnelse fra Sentralstyret: 
Før forrige landsmøte var det en lang og god prosess vedrørende fylkessammenslåinger i 
Diabetesforbundet. Det var ulike syn på fylkessammenslåingen generelt, men konklusjonen 
ble at det er uansett hensiktsmessig å være organisert slik Norge er organisert. 
 

Vedtak: Diabetesforbundet Vestfold og Telemark fikk tilfredsstillende bekreftelse fra sentralstyret om 
at man akter å rette seg etter Norges fylkesorganisering også for fremtiden, og trekker derfor sitt 
forslag. 
 
 
 Følgende hadde ordet: 
201 Terje Bremseth 
242 Ronny Bjørkavåg   
201 Terje Bremseth  
 
 

f) Forslag til Landsmøtet fra Ungdiabetes nasjonalt ang. samarbeidet mellom 
Ungdiabetes nasjonalt og Sentralstyret 

 
Ungdiabetes nasjonalt fremmer følgende forslag til Landsmøtet:  
Landsmøtet er enig i at leder av Ungdiabetes nasjonalt ikke kan utelukkes fra møter i 
Sentralstyret. 
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Begrunnelse fra forslagsstiller:  
Diabetesforbundets vedtekter − §42 Ungdiabetes lyder: Leder av Ungdiabetes nasjonalt har 
møte-, tale- og forslagsrett i Sentralstyret. Ungdiabetes nasjonalt mener det ikke finnes unntak 
til denne paragrafen, og at det derfor er begått vedtektsbrudd. Flertallet i Sentralstyret mener 
likevel at det finnes unntak, begrunnet i personvernloven. Det har dermed oppstått en 
uenighet i fortolkningen av vedtektene, som i henhold til Diabetesforbundets vedtekter − §54. 
Fortolkning av vedtektene skal tas opp på Landsmøtet. 
 
Våren 2021 har Sentralstyret besluttet å gjennomføre seks sentralstyremøter, uten 
Ungdiabetes sin representant til stede. Ungdiabetes er ikke konsultert om egen deltakelse, og 
har altså ikke fått noen mulighet til å påvirke beslutningen om utelatelse. Man har derimot tatt 
kontakt med enkeltmedlemmer av kontrollkomiteen for konsultasjon, og dermed involvert 
utenforstående i saken.  
 
Etter Ungdiabetes sin mening er vedtektene entydige på Ungdiabetes sin møte-, tale- og 
forslagsrett i Sentralstyret. Det gis ingen unntak, for hverken møter eller enkeltsaker. Denne 
tolkningen støttes av leder av Kontrollkomiteen og sittende generalsekretær (per 29.5.). 
Kontrollkomiteens leder har uttalt dette tydelig i denne saken, men Sentralstyret har ikke 
forholdt seg til dette.  
 
Sentralstyret har behandlet saken i to omganger etter innspill fra Ungdiabetes nasjonalt. 
Konklusjonen ble at flertallet mente man kunne gjøre unntak fra Diabetesforbundets vedtekter, 
dersom det er av hensyn til personvernloven. I dette tilfellet mente man at man under de 
aktuelle møtene behandlet en sak av sensitiv karakter, og derfor kunne utelate Ungdiabetes. 
Ungdiabetes ønsker ikke å gå inn i detaljer rundt saken det her henvises til, men vil 
argumentere på generelt grunnlag. Personvernloven finnes først og fremst for å beskytte den 
enkeltes rett til vern om egne personopplysninger. Det vil blant annet si at den involverte part 
har rett til å påvirke hvem som får tilgang til opplysningene. I dette tilfellet vet vi at den 
involverte part ikke er konsultert i så måte. Det er også vesentlig å påpeke at Ungdiabetes sin 
representant i Sentralstyret er underlagt taushetsplikt på lik linje med Sentralstyrets 
medlemmer for øvrig, og derfor sidestilles med dem hva gjelder innsyn i sensitive 
opplysninger. Videre har de involverte parter i alle saker interesse av at alle sider av deres sak 
belyses. Ved at Ungdiabetes utelates, mister man et viktig perspektiv. Det er altså meget 
svakt grunnlag for å benytte personvernloven som argument for utelatelse av Ungdiabetes, og 
brudd på deres vedtektsfestede møte-, tale- og forslagsrett.   
 
Ungdiabetes har gjennom 30 år hatt et godt samarbeid med Sentralstyret. Ungdommens 
perspektiv har vært anerkjent og vektlagt i alle saker som er behandlet av Sentralstyret. Dette 
er fordi ungdom har et verdifullt perspektiv, som er viktig i alle typer saker. Ungdiabetes er 
involvert i de aller fleste prosesser som foregår i organisasjonen, og har et tett samarbeid med 
sekretariatet. Derfor har det aldri tidligere vært grunn til å utestenge Ungdiabetes sin 
representant fra hverken saker eller møter i Sentralstyret. Leder av Ungdiabetes nasjonalt er 
underlagt samme taushetsplikt og retningslinjer som Sentralstyret for øvrig, og bør delta i alle 
saker som Sentralstyret behandler. Dette har vært vanlig praksis, og har vært verdifullt for 
tidligere sentralstyrer, Ungdiabetes og sekretariatet. Vi ser ikke at det siste årets hendelser gir 
grunn til å endre på dette.  
 
Ungdiabetes nasjonalt jobber for at Ungdiabetes i fylkene skal ha et godt samarbeid med 
Diabetesforbundets fylkeslag. I mange år har vi gått foran med et godt eksempel, men denne 
saken vitner dessverre om at det ikke lenger er slik. Vi ønsker Landsmøtets støtte, for å 
avklare tolkningen av vedtektene og legge grunnlag for samarbeidet med Sentralstyret i 
fremtiden.  
Ungdiabetes ønsker et godt samarbeid både nasjonalt og i fylkene, basert på involvering, 
dialog og tillit. Vi vil kjempe sammen for diabetessaken. 
 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret opprettholder sitt vedtak om at kun ordinære styremedlemmer og 
varamedlemmer deltar i tyngre personalsaker. 
 
Begrunnelse fra Sentralstyret: 
Begrunnelsen er at Personvernforordningen er meget entydig og streng på dette feltet og 
styret har forholdt seg til dette da lovverket står over vedtektene i Diabetesforbundet. 
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Vedtak: Ungdiabetes’ forslag støttes 

 
Votering: 
Sentralstyret forslag: 40  
Ungdiabetes forslag:161 
 
 

 Følgende hadde ordet: 
246 Mathilde Natlandsmyr 
313 Sverre Ur 
235 Marlon Hepsø  
243 Bjørnar Allgot 
114 Erlend Gjevre 
147 Oddvar Haaland 
128 Arne-Kristian Groven  
246 Mathilde Natlandsmyr  
248 Brian Rist  
243 Bjørnar Allgot 
94 Grete Pettersen  
176 Camilla Slaatbråten 
246 Mathilde Natlandsmyr  
239 Martine Hemstad Lyslid  
237 Nina Skille 
242 Ronny Bjørkavåg 
114 Erlend Gjevre  
244 Emile Haugan  
243 Bjørnar Allgot  
134 Anniken Mjaaland 
242 Ronny Bjørkavåg 
128 Arne-Kristian Groven 
222 May Kværnstuen 
79 Cecilie Roksvåg  
114 Erlend Gjevre  
239 Martine Hemstad Lyslid  
 
 

g) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Lødingen og omegn: DF Lødingen 
og omegn er kjent med saken fra Ungdiabetes nasjonalt om utestengelse fra 
sentralstyremøter. Vi ønsker denne saken behandlet på Landsmøtet. 

 
På vegne av Ungdiabetes nasjonalt fremmer DF Lødingen og omegn derfor følgende forslag 
til Landsmøtet:  
Landsmøtet er enig i at leder av Ungdiabetes nasjonalt ikke kan utelukkes fra møter i 
Sentralstyret. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller:  
DF Lødingen og omegn er kjent med at Ungdiabetes nasjonalt ikke er informert eller invitert til 
møter i Sentralstyret denne vinter/våren. 

 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret opprettholder sitt vedtak om at kun ordinære styremedlemmer og 
varamedlemmer deltar i tyngre personalsaker. 
 
Begrunnelse fra Sentralstyret: 
Begrunnelsen er at Personvernforordningen er meget entydig og streng på dette feltet og 
styret har forholdt seg til dette da lovverket står over vedtektene i Diabetesforbundet. 
 

Vedtak: Saken trukket til fordel for sak f) 
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h) Forslag til landsmøtet fra Diabetesforbundet Vestfold og Telemark ang. psykisk 
helse 

 
Diabetesforbundet Vestfold og Telemark fremmer forslag om et bedre og raskere tilbud, samt 
bedre kvalitet på behandling av psykisk helse for personer med diabetes, i alle aldre og deres 
omsorgspersoner. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller:  
DF Vestfold og Telemark fremmer forslaget for at Diabetesforbundet prioriterer dette høyt på 
dagsorden, og innføring i nasjonal diabetesplan. 
 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter forslaget og viser til forslag til strategi for de neste tre årene. 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 
 Votering sentralstyrets forslag: 
 For: 214 
 Mot: 0 
 
 Følgende hadde ordet: 
202 Wibekke Haugen Hansen 
239 Martine Hemstad Lyslid  

 
 

i) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Vestfold og Telemark ang. 
psykologiske støttesamtaler 

 
Diabetesforbundet Vestfold og Telemark fremmer forslag om videreføring av psykologiske 
støttesamtaler, som Diabetesforbundet opprettet i 2020 under covid-19 for personer med 
diabetes, da dette er et lavterskeltilbud som har gitt positive tilbakemeldinger. 
 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter ikke forslaget, men vil jobbe videre for å bedre tilbudet for personer med 
diabetes innen psykisk helse. Sentralstyret viser til forslaget til ny strategi for 2022−2024 
(vedlegg 3, side 100, linje 135 og 136). 

 
 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt.  
 
 Votering sentralstyrets forslag: 
 For: 214 
 Mot: 0 
 
 
 Følgende hadde ordet: 
202 Wibekke Haugen Hansen  
239 Martine Hemstad Lyslid  
  



LANDSMØTE 2021                                             
 

 51 

j) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Vestfold og Telemark ang. 
særfradrag for store sykdomsutgifter 

 
Diabetesforbundet Vestfold og Telemark fremmer forslag til Diabetesforbundet nasjonalt om å 
legge mer press på regjeringen for å få til en ny og bedre ordning for oss med diabetes. 
Tidligere ordning med særfradrag ble avskaffet i 2012, fordi Skattedirektoratet ikke lenger 
ønsket eller mente det var deres ansvar å vurdere sykdom og utgifter ifm. sykdom. 
DF Vestfold og Telemark fremmer forslaget for at Diabetesforbundet prioriterer dette høyt på 
dagsorden, og innføring i nasjonal diabetesplan. 
  
Begrunnelse fra forslagsstiller:  
Det er nå NAV via grunnstønad/hjelpestønad som gjelder. Ytelser fra NAV som f.eks. 
grunnstønad eller hjelpestønad dekker ikke utgifter ifb. diabetesproblematikken.  
Personer med store sykdomsutgifter har ofte lavere inntekt og selvfølgelig flere utgifter, som 
en frisk person ikke har. Egenbehandling er den viktigste jobben vi med diabetes har. For å 
forhindre senskader og enda større kostnader samfunnsøkonomisk, samt personlige 
kostnader, bør dette igjen bli innført på en eller annen bedre måte.  
 
For å få innvilget stønad fra NAV er man avhengig av en god legeattest, og innvilgelse vil 
variere ut ifra hvor i landet man bor.  
Det er viktig med gode og forståelige retningslinjer, så det ikke blir tilfeldig hvem som får 
gjennomslag eller ikke.  
Vi ønsker at Diabetesforbundet prioriterer å jobbe mot at en «ordning» vil komme tilbake, 
settes høyt på dagsorden, og innføring i nasjonal diabetesplan.  
 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter intensjonen om at man ikke skal påføres ekstra kostnader når man har 
diabetes. Det vises til forslaget til ny strategi (sak 7). Saken oversendes det nye styret. 
 
Begrunnelse fra Sentralstyret: 
Ordningen om særfradrag ble avviklet i 2010. Sentralstyret vil arbeide videre slik at personer 
med diabetes ikke påføres ekstra kostnader knyttet til diagnosen.  
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 
 Følgende hadde ordet: 
196 Anne Britt Damman   
315 Ingvar Hauge  
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k) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Vestfold og Telemark ang. 
oppfølging av gjennomføringen av øyescreening i alle Norges helseforetak. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller:  
Øyescreening skal være igangsatt systematisk i flere fylker. Diabetesforbundet må være en 
aktiv oppfølger av at dette gjennomføres i alle helseforetakene i Norge. 
 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter forslaget og anbefaler at det oversendes det nye styret. 
 
Begrunnelse fra Sentralstyret: 
Det er i inneværende periode arbeidet gjennom Nasjonal diabetesplan med å få til bedre 
øyescreening. Dette arbeidet har blitt forsinket grunnet covid-19-pandemien, men gjenopptas.   
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 
 Følgende hadde ordet: 
197 Dagfinn Østbye  
315 Ingvar Hauge  
 
 

l) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Vestfold og Telemark ang. 
Diabetesforbundet må inngå et forpliktende samarbeid med Blindeforbundet. 

 
Et nærmere og mer forpliktende samarbeid med Blindeforbundet, som er synshemmedes 
organisasjon, må være på agendaen til Diabetesforbundet. Med bakgrunn i at mange 
personer med diabetes dessverre får synsproblemer etter år med diabetes, er det mange tiltak 
som kan gjennomføres for å forebygge og forhindre at synet svekkes.  
For personer som får svekket syn, må det utarbeides en opplærings-/tiltakspakke som kan 
iverksettes tidlig nok for å få til et bedre liv med svekket syn. 
   
Begrunnelse fra forslagsstiller:  
Svekket syn og blindhet er en alvorlig trussel for personer med diabetes. I dag er det alt for 
mange unge som rammes av dette. 
 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter intensjonen i forslaget og anbefaler at det oversendes det nye styret. 
 
Begrunnelse fra Sentralstyret: 
Diabetesforbundet har hatt et godt og langvarig samarbeidet med Blindeforbundet, og dette 
samarbeidet vil fortsette.  
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 
 Følgende hadde ordet: 
197 Dagfinn Østbye  
315 Ingvar Hauge  
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m) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Vestfold og Telemark ang. 
refusjonsordning for fotbehandling. 

 
Diabetesforbundet må jobbe for at personer med diabetes, som får senskader i føttene av 
diabetes, blir klassifisert og vurdert av fagkyndig helsepersonell. De som klassifiseres i 
rødsone må umiddelbart tas hånd om. Forebyggende fotbehandling må prioriteres og 
Diabetesforbundet må være pådriver for at person med diabetessenskader i føttene kommer 
innunder statens refusjonsordninger.   
 
Begrunnelse fra forslagsstiller:  
Det er fastlegene som må sjekke føttene til diabetespasientene og sørge for at de som har 
senskader blir klassifisert.  
De mest alvorlige tilfellene må komme til fotspesialister raskest mulig.  
Statistisk sett er det 4 til 500 personer som får senkomplikasjoner av diabetes årlig, og av 
disse kunne cirka halvparten bli reddet ved riktig behandling på et riktig tidspunkt. (Dette er tall 
man har hørt om i mer enn 20 år – tallene i denne perioden har IKKE gått ned!). 
 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter intensjonen i forslaget og anbefaler at det oversendes det nye styret. 
 
Begrunnelse fra Sentralstyret: 
Diabetesforbundet har i dag et samarbeid med fotterapeutene. Diabetesforbundet vil arbeide 
for at fothelse vil bli en viktig av den neste Nasjonale diabetesplanen.   
 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 
 Følgende hadde ordet: 
197 Dagfinn Østbye  
315 Ingvar Hauge  
 
 
 

n) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Vestfold og Telemark ang. 
styrking av diabetesfot-team på alle helseforetakene i alle fylker. 

 
Diabetesforbundet må følge opp og bidra til at alle fylkene i Norge får etablert fotteam med 
diabeteskompetanse. 
Alle med diabetes i Norge må ha et likeverdig behandlingstilbud i hele landet. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller:  
Bakgrunn: Statistisk sett viser det seg at personer med fotskader og sår, som kommer tidlig til 
behandling, må følges opp helt til sårene har grodd. Kostnadene med en slik behandling er i 
størrelsesorden 180 000 kroner per skade i gjennomsnitt de siste årene. Årslønn for en 
fotterapeut med diabeteskompetanse kan vurderes opp mot at kostnadene til en amputasjon 
unngås i året. Dersom en fotterapeut redder mer enn fem føtter i året, så er lønna innspart. 
Pasientens livskvalitet og mulig arbeidsevne er ikke medregnet. 
 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter forslaget. 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 
 Følgende hadde ordet: 
197 Dagfinn Østbye  
315 Ingvar Hauge  
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o) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Ålesund og omegn ang. fordeling 
av kontingentrefusjonsordningen. 

 
Diabetesforbundet Ålesund og omegn fremmer forslag til Landsmøtet om at 
kontigenrefusjonene økes til 15% til lokallagene. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller:  
Lokallaget ønsker større overføring/refusjon til bruk for medlemmene.  
Det er i lokallagene de fleste arrangement foregår, derfor er det behov for mer  
midler til økt aktivitet som vil medføre økning av antall medlemmer. 
 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter ikke forslaget og viser til eget forslag, sak 9B. 
 
Denne saken behandles sammen med sak 9B, der Diabetesforbundet Ålesund framlegger en 
noe korrigert versjon. 
 

 
 

p) Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Nordland ang. utforming og 
løpende føring av medlemstall. 

 
Diabetesforbundet Nordland fremmer forslag til Landsmøtet om å be sekretariatet utforme en 
tydelig og entydig prosedyre for hvordan medlemslistene i Diabetesforbundet kontinuerlig 
føres, oppdateres og publiseres på vår hjemmeside, diabetes.no. Medlemslistene bør 
godkjennes og bekreftes av revisor, eventuelt av den som er ansvarlig for det sentrale 
medlemsregister ved hvert årsskifte. 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller:  
Diabetesforbundets lokallag og fylkeslag bruker medlemslisten i forbindelse med søking av 
eksterne tilskudd og støtte fra forskjellige offentlige ordninger og private organisasjoner. For 
eksempel søker Diabetesforbundet Nordland «Driftstilskudd til organisasjoner for personer 
med nedsatt funksjonsevne» fra Nordland fylkeskommune hvert år. Tilskuddet beregnes ut fra 
medlemstallet som vi har ved årsskiftet foregående år. Det er kun betalende medlemmer fra 
foregående år som teller. Medlemmene skal være valgbare til verv og ha fulle organisatoriske 
rettigheter. Medlemskontingenten må være minst kr 50,-. Familiemedlemmer teller med så 
lenge de oppfyller følgende krav; Fulle medlemsrettigheter, betaler minst kr 50,- i 
medlemskontingent, er over 15 år og er fra samme husstand. Fylkeskommunen mener at 
støttemedlemmer og bedriftsmedlemmer ikke skal telles med.  
 
De siste årene har også fylkeskommunen krevd at medlemstallet skal være bekreftet av 
revisor eller «den i deres organisasjon som er ansvarlig for deres sentrale medlemsregister. 
Vær oppmerksom på at bekreftelsen må vise at vedkommende er ansvarlig for 
medlemsregisteret. Økonomisjef eller daglig leder holder ikke.» 
 
Diabetesforbundet Nordland antar at andre lokal- og/eller fylkeslag har de samme 
utfordringene med tanke på hva fylkeskommunene krever av dokumentasjon av 
medlemstallet. Vi ønsker derfor å få en drøfting rundt hvordan Diabetesforbundet sitt 
medlemsregister skal utformes og holdes à jour til enhver tid, og hvordan dette imøtekommer 
kravene fra myndighetene til lovlige medlemsregistre. 
 
 Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Sentralstyret støtter forslaget og anbefaler at det oversendes det nye styret. 
 
Begrunnelse fra Sentralstyret: 
 

Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt. 
 
 Følgende hadde ordet: 
116 Johnny Snapa  
315 Ingvar Hauge  
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q) Resolusjon – Bytterett på insulin i apotek 
 

Medisinsk medarbeider Trond Geir Jenssen (264) la fram forslag om ny resolusjon: 
 
Resolusjon 8q 
Statens legemiddelverk innfører 1. november 2021 muligheten for at apotekene på egen hånd 
kan bytte insulin glargin (Lantus) til biotilsvarende insulin med et annet navn. Faren for feilbruk 
er klart til stede. De forskjellige insulinene kommer med forskjellige penner og betjening. Dette 
kan gi fare for feildosering. Feildosering av insulin kan i verste fall gi alvorlige hendelser, til og 
med dødsfall. Imidlertid kan utskrivende lege reservere apotekets mulighet til å bytte insulin 
ved å anføre dette på resepten. Denne reservasjonsretten for legen må heller ikke 
innskrenkes. Landsmøtet mener at bytte av insulin kun bør skje hos legen. Medlemmer som 
ønsker å reservere seg mot bytte av insulin, må be legen anføre dette på resepten.  

Trond Geir Jenssen, medisinsk medarbeider 
Anne-Grete Skjellanger, generalsekretær 

 
Vedtak: Resolusjon vedtatt ved akklamasjon 
 
 Følgende hadde ordet: 
264 Trond Geir Jenssen 
197 Dagfinn Østbye 
 
 
 
SAK 9 A) KONTINGENTFASTSETTELSE  
 

Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. kontingentfastsettelse 
 
 Sentralstyremedlem Lars Tore Haugen innledet i saken. 
 

Ordinær kontingent foreslås holdt uendret på 450,- per år. Det gis halv pris til uføre, 
minstepensjonister, ungdom 18-25 år og studenter 26-30 år (225,- per år). Støttemedlemskap 
opprettholdes også på 150,- per år.  
 
En prissammenligning med tilsvarende organisasjoner viser at Diabetesforbundet ligger 
relativt midt i terrenget med hensyn til pris.  
 
Organisasjon, pris for ordinært medlemskap og antall medlemmer: 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund), 490,-, (66.500) 
NAAF (Norges Astma- og Allergiforbund), 400,-, (14.000) 
LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke), 450,-, (53.000) 
NCF (Norsk cøliakiforening), 535,-, (10.000) 
Kreftforeningen, 360,-, (115.000) 
Diabetesforbundet, 450,-, (31.000) 
 
Tidligere medlemsundersøkelser har vist at våre medlemmer ikke er veldig prissensitive, men 
at stadige endringer i prisbildet kan ha hatt negativ effekt. Før endring av nye nettsider falt 
hele 70% ut i innmeldingsskjemaene. Det tror vi skyldtes at man måtte ta mange valg om pris 
og annet før man fikk lov til å bli medlem. Vårt inntrykk av årsaken til frafallet i 
innmeldingsprosessen ble bekreftet av konsulent fra design- og teknologibyrået Netlife. 
Innmeldingssidene har etter lansering av nye nettsider i oktober 2020 blitt betydelig forenklet, 
og vi har siden årsskiftet ligget med noe høyere tilsig av nye medlemmer sammenlignet med 
fjoråret. Vi mener derfor at 450,- er en fornuftig pris. 
 
Det anbefales å videreføre Sentralstyrets fullmakt til å endre priser i takt med prisstigningen, 
og gi rom til å gjennomføre kampanjer eller reduserte priser for spesielle målgrupper. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Kontingentsatsene beholdes på dagens nivå, hvor Sentralstyret gis fullmakt til å justere i takt 
med prisstigningen, og gis rom til å gjennomføre kampanjer eller reduserte priser for spesielle 
målgrupper. 
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Diabetesforbundet Rogaland ved Per Roald Schaal (300) Sigrid Tollaksen Mølstre (152) 
fremmet følgende tilleggsforslag: Rogaland foreslår å beholde første året gratis, spesielt 
med tanke på barnefamilier og ungdom 
 
Diabetesforbundet Midt-Hordaland ved Ivar Bremerthun (98) fremmet følgende 
tilleggsforslag: Arbeidsledige bør få halv pris på kontingent. 
 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt, med tilleggsforslag fra Rogaland om å beholde første 
medlemsår gratis. 

 
 

Votering sentralstyrets forslag til vedtak: 
 For: 189 
 Mot: 3 
 
 

Votering tillegg fra Sandnes, Gjesdal Og Sola: 
 For: 110 
 Mot:83 
 
 

Votering tillegg fra Midt-Hordaland: 
 For: 56 
 Mot: 136 
 
 
 Følgende hadde ordet: 
314 Lars Tore Haugan  
324 Heidi Konstanse Thomassen 
202 Wibekke Haugen Hansen  
300 Per Roald Schaal  
65 Marit Svenkerud 
98 Ivar Bremerthun 
134 Anniken Mjaaland    
314 Lars Tore Haugan 
317 Stian Burvald  
300 Per Roald Schaal 
245 Katrine Mariell Karlsen 
324 Heidi Konstanse Thomassen 
314 Lars Tore Haugan 
 
 
 
SAK 9 B) KONTINGENTFORDELING 
 
Denne saken behandles sammen med sak 8 o) 

 
Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret angående kontingentfordeling 
 
Forslag til følgende fordeling av medlemskontingent: 
Grunnbeløp/aktivitetsstøtte lokallag       5.000,-    (4.000,-) 
Grunnbeløp/aktivitetsstøtte fylkeslag     50.000,-   (40.000,-) 
Kontingentrefusjon per nye medlem første år etter innmelding   100,-    (100,-) 
Kontingentrefusjon fylkeslag      10 %    (20 %) 
Kontingentrefusjon lokallag      10 %    (10 %) 
 
Begrunnelse fra forslagsstiller: 
Det foreslås at aktivitetsstøtte økes fra 4.000,- til 5.000,- for lokallag, og fra 40.000,- til 
50.000,- for fylkeslag. Dette for å sikre aktivitet i lag som ikke har et like godt 
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medlemsgrunnlag, er nystartet, samt at lag med store geografiske avstander får større 
mulighet til å møtes for å planlegge medlemsaktiviteter. 
 
Det foreslås at kontingentrefusjon til lokallag holdes uendret. Dette fordi mye av 
medlemsvervingen foregår i lokallagene. 
 
Det foreslås å redusere kontingentrefusjon til fylkeslag fra 20% til 10%. Dette for å sikre 
fortsatt fokus på digitalisering med nasjonale webinarer av mange slag som da vil bli 
tilgjengelige for alle medlemmer hvor som helst i landet (de kan også sees en tid i etterkant), 
informasjonsarbeid og medlemsaktiviteter i nasjonalt ledd, samt en større kraft for å få 
realisert markedsstrategien. Reduksjonen gjør at 1,3 millioner per år vil gjøres tilgjengelig i 
nasjonalt ledd for å sikre de nevnte aktiviteter, samt finansiere økningen i aktivitetsstøtte som 
er en mer geografisk tilnærming og vil komme mindre kapitaliserte lag til gode.  
 
Store deler av digitaliseringen, informasjonsarbeidet og medlemsaktiviteter med tilhørende 
kostnader har blitt båret av nasjonalt ledd de senere år. Spesielt i koronaåret 2020. Dette har 
gitt seg utslag i store, men nødvendige kostnader og investeringer i nasjonalt ledd, og har 
også gitt flere år med underskudd. Dette samtidig med at kapital har akkumulert seg opp i flere 
lokal- og fylkeslag. Ser vi på egenkapitalen i lokal- og fylkeslag de tre siste år, har midlene 
som i utgangspunktet skal brukes til medlemsaktiviteter hopet seg opp: 
 
2018 – 27,7 millioner 
2019 – 29,3 millioner 
2020 – 31,0 millioner 
 
Det er uansett veldig positivt at man har vært forsiktige med penger, og at flere lokal- og 
fylkeslag nå ser ut til å være meget godt kapitalisert, men det har oppstått en skjevfordeling de 
senere år hvor nasjonalt ledd har brukt mer og mer av sin egenkapital på felles aktiviteter. 
 
Dersom dagens kontingentfordeling opprettholdes, må nasjonalt ledd redusere på 
aktivitetsnivået og prioritere hvilke lokale arrangementer man kan bidra på. Dette tror vi er 
uheldig for organisasjonen som helhet. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak:  
Landsmøtet vedtar den fremlagte kontingentfordeling. 
 
 
Diabetesforbundet Ålesund og omegn fremmet følgende forslag i sak 8o): 
kontigentrefusjonene økes til 15% til lokallagene og senkes til 15% for fylkeslagene. 
Grunnbeløpene beholdes på dagens nivå. Begrunnelse fra forslagsstiller: Lokallaget 
ønsker større overføring/refusjon til bruk for medlemmene. Det er i lokallagene de fleste 
arrangement foregår, derfor er det behov for mer midler til økt aktivitet som vil medføre økning 
av antall medlemmer.. 
 
Diabetesforbundet Vestland ved Bente Margrethe Sannes (14) fremmet følgende 
endringsforslag: Kontigentfordelingen opprettholdes slik den er i dag, med tillegg for 
Sentralstyrets forslag til økning av aktivitetsstøtten.  
Forslag til landsmøtet fra Diabetesforbundet Vestland angåendekontingentfordeling: 

• Grunnbeløp/aktivitetsstøtte lokallag 5.000,- 
• Grunnbeløp/aktivitetsstøtte fylkeslag 50.000,- 
• Kontingentrefusjon pr nye medlem kr.100,-  
• Kontingentrefusjon fylkeslag 20 %  
• Kontingentrefusjon lokallag 10 % 

 

Sentralstyrets innstilling: Sentralstyret støtter ikke endringsforslagene og viser til eget 
forslag.  
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Votering i saken ble utsatt til tredje dag av forhandlingene slik at man kunne fremlegge anslag 
for økonomisk konsekvens av de ulike forslagene. 

 
Vedtak: Forslaget fra Diabetesforbundet Vestland vedtatt. 
 

 
Versusvotering: 

 Forslag fra Vestland: 95 
Forslag fra sentralstyret: 65 
Forslag fra Ålesund og omegn 42 
 
Versusvotering andre runde: 
Forslag fra Vestland: 114, 
Forslag fra sentralstyret: 92  

 
 
 
 Følgende hadde ordet: 
239 Martine Hemstad Lyslid 
234 Gunn Elisabeth Flåthe 
14 Bente Margrethe Sannes 
324 Heidi Konstanse Thomassen 
245 Katrine Mariell Karlsen 
61  Karianne Valldal   
209 Vidar Myren 
168 Ole Johan Jensen 
202 Wibekke Haugen Hansen 
184 Øivind Haugberg 
243 Bjørnar Allgot  
14 Bente Margrethe Sannes  
202 Wibekke Haugen Hansen  
239 Martine Hemstad Lyslid  
317 Stian Burvald  
239 Martine Hemstad Lyslid  
114 Erlend Gjevre 
176 Camilla Slaatbråten 
321 Anne Grete Skjellanger  
243 Bjørnar Allgot 
14 Bente Margrethe Sannes  
114 Erlend Gjevre  
202 Wibekke Haugen Hansen 
14 Bente Margrethe Sannes    
209 Vidar Myren 
176 Camilla Slaatbråten 
321 Anne Grete Skjellanger 
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SAK 10  FORSLAG TIL RAMMEBUDSJETT FOR KOMMENDE PERIODE 
 
Generalsekretær Anne Grethe Skjellanger innledet i saken. 

 
a) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret til rammebudsjett for kommende periode  

 
Bakgrunn 
Rammebudsjett for 2022−2024 baserer seg på den framlagte strategien og de vedtak 
Sentralstyret har støttet eller selv fremmet. 
 
Rammebudsjettet gir overordnede føringer for den økonomiske utviklingen i kommende 
landsmøteperiode. Det er Sentralstyret som skal behandle og vedta detaljerte budsjetter for 
det enkelte år. 
 
Resultatutvikling 2018–2020 
Diabetesforbundets resultater har vært stabile i den forrige landsmøteperiode, om enn med en 
noe negativ gradering. Flere penger har gått til diabetessaken enn forutsatt.  Året 2018 ga et 
underskudd på 4,6 millioner, 2019 ga et underskudd på 2,3 millioner og 2020 ga et 
underskudd på 6,5 millioner. Egenkapital/formålskapital per 31.12.2020 var på 19,7 millioner. 
Sammenstilt med en totalkapital på 33,5 millioner er soliditeten fortsatt god (egenkapital utgjør 
nesten 60% av totalkapital). Totalkapitalen har et høyt innslag av bankinnskudd.  
Diabetesforbundet har god evne til å tåle eventuelle tap, men har i den siste landsmøteperiode 
forbrukt mer enn ønskelig. Det er derfor behov for å bygge opp noe egenkapital. Det er for 
2021 iverksatt tiltak for å bringe resultatene nærmere 0, og aller helst et lite overskudd for 
2021 (prognose nå tilsier et overskudd på 1 million for 2021). Gaver og arv «redder» året 
2021, kombinert med mindre kostnader til reise og opphold, og det er på mellomlang sikt 
behov for løsninger som er kraftigere og som gir sikrere inntekter. Det planlegges å søke om 
ytterligere statstilskudd i størrelsesorden 5 millioner (opp fra dagens 9,5 millioner), og samtidig 
fase over diabeteslotteriet til ekstern leverandør. Videre er det i forslag til kontingentfordeling – 
sak 9B, foreslått å senke kontingentrefusjon til fylkeslag fra 20% til 10%. Senkningen av 
kontingentrefusjon vil gi nasjonalt ledd 1,3 millioner mer per år til diabetessaken. 
 
I 2020 hadde man så vidt kommet i gang med året, før covid-19-pandemien påvirket hele 
verden, vårt samfunn og organisasjonen. Diabetesforbundet ga full gass i alle kanaler, rustet 
opp Diabeteslinjen, intensiverte informasjonsarbeidet og digitaliserte organisasjonen. 
Inntektene sviktet på flere områder, mens kostnadene holdt seg relativt på nivå med budsjett. 
Året ga et underskudd på 6,5 millioner. I 2021 har det vært fokus på å bringe inntekter og 
kostnader tilbake i balanse. 
 
Forslag til rammebudsjett for perioden 2022−2024 
Sentralstyret ønsker å opprettholde og styrke arbeidet innenfor dagens hovedområder, og de 
prioriterte områdene i strategien for kommende landsmøteperiode. Videre bør forbundet ha et 
økonomisk resultat som er i balanse for perioden sett under ett, da dette vil gi økonomisk 
handlefrihet og trygghet fremover. Det framlagte rammebudsjett gir en økning i egenkapital på 
0,3 millioner hele landsmøteperioden sett under ett. 
 
Premisser i budsjettet 
Det legges opp til en prisvekst på 1,5%, og en lønnsvekst på 2,0%. 
Medlemskontingent forventes å følge ambisjonene til ny markedsstrategi, med forutsetningen 
450,- som pris for ordinær kontingent. 
Statstilskudd forutsettes å øke med 5 millioner fra 2023. Dette krever tung politisk satsing fra 
nasjonalt ledd, hvilket vi antar å klare med dagens bemanning og prioriteringer innenfor 
politisk gruppe. 
 
Gaver og arv forventes på et noe lavere nivå sammenlignet med 2021, men det er allikevel 
ganske så ambisiøse tall. Det bør jobbes med giverstrategi i den neste landsmøteperiode. 
Videre har vi lagt opp til at lokal- og fylkeslag kan bistå med frivillige bidrag i perioder hvor 
gaver og arv ikke klarer å møte budsjettforutsetningene. 
 
Kurs, sponsorer, annonser og salg antas å ligge på samme nivå som før korona. Kampanjer 
for å øke givergleden, som symbolprodukter og innsamlingsaksjoner (100 – insulinet fyller 100 
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år, gi 100) vurderes i markedsgruppa. Videre vil organiseringen av annonsering, hvor det i dag 
brukes ekstern konsulent, vurderes både med tanke på provisjoner og/eller insourcing.  
 
Det jobbes med å se på diabeteslotteriet, som i hovedsak driftes av ressurser i nasjonalt ledd i 
Diabetesforbundet. Vi ser på løsninger for å sette ut mye av oppfølgingen til eksterne, og har 
redusert inntektspotensialet av «forsiktighetshensyn». 
 
Andre inntekter og finansinntekter antas å utgjøre lite av total inntektsside. 

 
Innenfor lønn, honorar, pensjon og personal er det lagt opp til samme bemanning i 2022 som i 
2021, og ingen økning i antall ansatte i forestående landsmøteperiode. Dialogsenteret er nå 
en fast del av bemanningen til Diabetesforbundet. Det er allikevel mulig å justere på vaktlister 
og bemanning, dersom det er behov for ytterligere kostnadsbesparelser. 
 
Honorar Sentralstyret foreslås uendret: 
Forbundsleder:   25% av lønnstrinn 52 i statens lønnsregulativ + fri telefon 
Nestleder:  20% av lønnstrinn 52 + kr 4000 i telefonhonorar pr. år 
Medlem av AU:  10% av lønnstrinn 52 + kr 4000 i telefonhonorar pr. år 
Styremedlemmer og 1. vara: 5 % av lønnstrinn 52 + kr 4000 i telefonhonorar pr. år 
2. og 3. varamedlem:  2.5% av lønnstrinn 52 + kr 4000 i telefonhonorar pr. år 
Representant fra Ungdiabetes 5% av lønnstrinn 52 + kr 4000 i telefonhonorar pr. år 
 
Lønnstrinn 52 er per juli 2021, kr 475 800,-  
 
Honorarene følger statens lønnsregulativ og blir dermed indeksregulert.  
Godtgjørelsene betinger deltagelse, og avkortes i henhold til dette på obligatoriske 
representasjonsoppgaver (Sentralstyrets møter og nasjonale konferanser). 
 
Lokaler- og kontorkostnader forutsettes å ligge stabilt, hensyntatt prisvekst. Nåværende 
leieavtale for 4. etasje i Østensjøveien 18, inkludert lager og parkeringsplasser, utløper 30. 
juni 2025. Betingelsene for leie og pris ble grundig gjennomgått ved fornyelse av avtale i 2020. 
Lokaler- og kontorkostnader inneholder også kontorrekvisita, renhold og annet relatert til 
lokalene. 
 
IT-konsulenter, utstyr og avtaler antas å holdes på nivå med prognosen for 2021, hensyntatt 
prisvekst. Server og PC-park ble byttet i 2020, og vi har lagt til grunn at avtale om leie av PC-
park fornyes på relativt likt grunnlag i 2023. Tre år er vanlig levetid for PC-park. 
 
Reise og opphold forutsettes redusert sammenlignet med tidligere år. Vi antar å kunne ligge 
på et nivå rundt halvparten av tidligere normalår, gitt at vi har bedre verktøy til å gjennomføre 
digitale møter. Det er lagt opp til sommerleir * 2, med en netto kostnad per arrangement på 0,4 
millioner. Det forventes ikke støtte til sommerleir fra eksterne støtteordninger. I 2021 vil 
sommerleir kun arrangeres digitalt. Landsmøtet antas å ha samme kostnadsramme for 2024 
som for 2018 (underskudd på 1,3 millioner). Reise- og oppholdskostnader øker med 1,3 
millioner i 2024. I 2021 er som kjent Landsmøtet digitalt/hybrid. 
 
Diabetestiltak og eksterne prosjekter antas å reduseres noe. Det er lagt opp til mindre 
reduksjoner, uten at det er konkretisert hvilke prosjekter besparelsene vil finne sted. Det 
jobbes i sekretariatet med å samle prosjekter, og spisse satsingene bedre. 
 
Diabetesblader og informasjon antas å reduseres noe. Dette som følge av færre antall sider i 
bladene, i tråd med beslutning fra Sentralstyret. 
 
Overføring til lokal- og fylkeslag tar høyde for utviklingen i antall medlemmer, og det 
forutsettes at økningen i aktivitetsstøtte til lokal- og fylkeslag og reduksjonen til fylkeslag fra 
20% til 10% gjennomføres. 
 
Forskning antas å ligge på samme nivå som tidligere, med en årlig utdeling på rundt 2 
millioner. En forutsetning er at arv og gaver finansierer utdelingene. 
 
Kostnader til diabeteslotteriet antas å bli provisjonsbasert fra 2023, basert på betingelsene til 
ekstern aktør som skal stå for driften av dette. 
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Andre kostnader og avskrivninger antas å ligge på tilsvarende nivå som i 2021. Det 
planlegges å aktivere utviklingen av CRM/nytt kjernesystem. 
 
Dersom inntekter overstiger 70 millioner kroner, vil Diabetesforbundet etter regnskapsloven 
ikke lenger klassifiseres som et lite foretak. Da vil vi blant annet måtte beregne inn nåverdien 
av framtidige pensjonsforpliktelser hvilket sannsynligvis vil utløse en ekstra kostnad i det året 
Diabetesforbundet må følge kravene til  såkalte «øvrige foretak». Vi har allikevel et ekstra 
overgangsår fra man passerer 70 millioner kroner, til man må vise den eventuelle ekstra 
forpliktelsen. Vi antar ikke å overstige 70 millioner i inntekter i løpet av neste 
landsmøteperiode, men ønsker å gjøre Landsmøtet oppmerksom på at det er en risiko for at 
uforutsette hendelser gjør at Diabetesforbundet kan komme over grensen.  
 
Sentralstyret gjennomgår prioriteringene i rammebudsjettet på styremøte i september, når 
man har et bedre overblikk og forventning om hvordan året 2021 vil ende.  
 

 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 

 Forslag til rammebudsjett for perioden godkjennes. 
 
 

Diabetesforbundet Vestfold og Telemark ved Roar Thunæs (204) fremmet følgende 
tilleggsforslag: Nytt punkt «Sentralstyret gis fullmakt til å sette i verk nødvendige tiltak for å 
sikre og forbedreforbundets økonomi og likviditet.» 

 
Sentralstyrets innstilling: Tilleggsforslaget støttes. 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtatt med tillegg fra Vestfold og Telemark om økonomisk 

handlingsrom for sentralstyret, samt tillegg om innarbeidelse av vedtak fra 9b) 
 
 
Votering: Sentralstyrets forslag 
For: 186 
Mot: 7 
 

 
 Følgende hadde ordet: 
321 Anne Grete Skjellanger 
239 Martine Hemstad Lyslid 
204 Roar Thunæs  
114 Erlend Gjevre 
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117 Martin Andre Moe 
14 Bente Margrethe Sannes 
209 Vidar Myren 
222 May Kværnstuen 
119 Saritha Tvervik Kildahl 
321 Anne Grete Skjellanger  
  
 
 
 
SAK 11    VALG 
 
Leder av valgkomiteen, Nina Skille, legger fram valgkomiteens innstilling. Valgreglementet 
gjennomgås. Det foretas opprop før sak 11b): 214 stemmeberettigede er til stede. 
  

a) Valg av forbundsleder 
  

Valgkomiteens forslag: 
Cecilie Roksvåg, Møre og Romsdal 
 

Vedtak: Valgt med akklamasjon  
 
 Følgende hadde ordet: 
324 Heidi Konstanse Thomassen 
79 Cecilie Roksvåg    

 
  
 

b) Valg av seks styremedlemmer 
 

Valgkomitéens forslag styremedlem nr. 1: 
Inger Myrtvedt, Vestland 

 
Diabetesforbundet Oslo ved Annikken Mjåland (134) fremmet følgende forslag: 
Beate Amdahl-Skorpen fra Diabetesforbundet Oslo som 1. styremedlem  

 
Votering:  
Inger Myrtvedt: 120 
Beate Amdahl-Skorpen:87 
Blank stemme: 7 
 

Vedtak: Inger Myrtvedt valgt som 1.styremedlem.  
 

  
 Følgende hadde ordet: 
316 Inger Myrtvedt 
129 Beate Amdahl-Skorpen 
14 Bente Margrethe Sannes 
134 Anniken Mjaaland 
116 Johnny Snapa  
118 Jonas Slettvold  
222 May Kværnstuen 
14 Bente Margrethe Sannes  
134 Anniken Mjaaland  
14 Bente Margrethe Sannes  
114 Erlend Gjevre   

 
Valgkomitéens forslag styremedlem nr. 2: 
Lars Tore Haugan, Trøndelag 

 
 
Diabetesforbundet Oslo ved Annikken Mjåland (134) fremmet følgende forslag: 
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Beate Amdahl-Skorpen fra Diabetesforbundet Oslo som 2. styremedlem  
 
Diabetesforbundet Trøndelag ved Øivind Haugberg (182) fremmet følgende forslag: 
Britt Wenche Berg fra Diabetesforbundet Trøndelag som 2. styremedlem  

 
 Votering: 

Lars Tore Haugan: 140 
Beate Amdahl-Skorpen: 43 
Britt Wenche Berg: 24 
 

Vedtak: Lars Tore Haugan valgt som 2. styremedlem. 
 
Følgende hadde ordet: 

134 Anniken Mjaaland 
184 Øyvind Heberg 
314 Lars Tore Haugan 
182 Britt Wenche Berg 
187 Jeanette Grøstad 
  

 
Valgkomitéens forslag styremedlem nr. 3: 
Ronny Bjørkavåg, Oslo 
 
Ungdiabetes Nasjonal ved Katrine Mariell Karlsen (245) fremmet følgende forslag: 
Even Strand fra Diabetesforbundet Trøndelag som 3. styremedlem  
 
Diabetesforbundet Oslo ved Annikken Mjåland (134) fremmet følgende forslag: 
Beate Amdahl-Skorpen fra Diabetesforbundet Oslo som 3. styremedlem  
 

 Votering:  
Ronny Bjørkavåg: 57 
Beate Amdahl-Skorpen: 12 
Even Strand: 138 
 

Vedtak: Even Strand valgt som 3. styremedlem  
 

Følgende hadde ordet:  
245 Katrine Mariell Karlsen 
134 Anniken Mjaaland 
242 Ronny Bjørkavåg 
185 Even Strand 
245 Katrine Mariell Karlsen 
119 Saritha Tvervik Kildahl 
213 Øyvind Skråmestø 
 

 
Valgkomitéens forslag styremedlem nr. 4: 
Berit Eliassen, Oslo 
 

Vedtak: Berit Eliassen enstemmig valgt som 4. styremedlem ved akklamasjon  
 
 
Følgende hadde ordet:  

142 Berit Eliassen 
 
 
Valgkomitéens forslag styremedlem nr. 5: 
Marthe Kraabøl, Innlandet 
 
Diabetesforbundet Midt-Hordaland ved Ivar Bremerthun (98) fremmet følgende forslag: 
Forslag på Ronny Bjørkavåg fra Sentralstyret som 5. styremedlem  
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 Votering:  
 Marthe Kraabøl:175 

Ronny Bjørkavåg: 31 
 
Følgende hadde ordet: 

98 Ivar Bremertun 
89  Marthe Kraabøl 
117 Martin André Moe  
246 Mathilde Natlandsmyr 
 

 
Vedtak: Marthe Kraabøl valgt som 5. styremedlem  

 
 
Valgkomitéens forslag styremedlem nr. 6: 
Roar Thunæs, Vestfold og Telemark 
 

Vedtak: Roar Thunæs enstemmig valgt som 5. styremedlem ved akklamasjon 
 
Følgende hadde ordet:  

204 Roar Thunæs 
 
 

c) Valg av 1., 2. og 3. varamedlem til Sentralstyret 
 

Valgkomitéens forslag: 
Ingvar Hauge, Troms og Finnmark 1. varamedlem 
Paul Daljord, Nordland   2. varamedlem 
Tharsicah Almenningen, Vestland 3. varamedlem  
 
 
1. varamedlem 

 
 Valgkomitéens innstilling: Ingvar Hauge, Troms og Finnmark 
 

Ungdiabetes Nasjonalt ved Mathilde Natlandsmyr (246) fremmet følgende forslag: 
Tharsicah Almenningen, Vestland som 1. varamedlem. 
 
Diabetesforbundet Oslo ved Britt Marta Henne (126) fremmet følgende forslag: 
Beate Amdahl-Skorpen fra Diabetesforbundet Oslo som 1. varamedlem  

 
Votering i andre stemmerunde:  
Ingvar Hauge: 97 
Tharsicah Almenningen: 109 
 
Beate Amdahl-Skorpen fikk ikke nok stemmer i første stemmerunde 

 
 

Vedtak: Tharsicah Almenningen valgt som 1. varamedlem 
 
 
Følgende hadde ordet:  

246 Mathilde Natlandsmyr 
129 Britt Henne 
315 Ingvar Hauge 
22 Tharsicah Almenningen 
246 Mathilde Natlandsmyr 
134 Anniken Mjaaland 
172 Eva Ursin   
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2. varamedlem 

 
 Valgkomitéens innstilling: Paul Daljord, Nordland 
 
Vedtak: Paul Daljord valgt som 2. varamedlem.  
 

Diabetesforbundet Vestfold og Telemark ved Wibekke Haugen Hansen (202) og 
Diabetesforbundet Troms ved Camilla Slaatbråten (176) fremmet følgende forslag: 
Ingvar Hauge fra Sentralstyret som 2. varamedlem. 

 
Votering:  
Paul Daljord: 131  
Ingvar Hauge: 73 
 

Vedtak: Paul Daljord valgt som 2. varamedlem  
 
 
Følgende hadde ordet:  

202 Wibekke Haugen Hansen 
176 Camilla Slaatbråten 
195 Paul Daljord  
248 Brian Rist  
119 Saritha Tvervik Kildahl  
 
 

3. varamedlem 
 

Valgkomitéens innstilling: Tharsicah Almenningen, Vestland, ble valgt til 1. vara og utgår 
derfor som kandidat. 

 
Diabetesforbundet Troms og Finnmark ved Camilla Slaatbråten (176) fremmet følgende 
forslag: 
Ingvar Hauge fra Sentralstyret som 3. varamedlem. 

 
Ungdiabetes nasjonalt ved Brian Rist (248) fremmet følgende forslag: 
Einar Marvik fra Ungdiabetes nasjonalt som 3. varamedlem. 

 
Diabetesforbundet Nordland ved Erlend Gjerve (114) fremmet følgende forslag: 
Beate-Amdahl-Skorpen fra Diabetesforbundet Oslo som 3. varamedlem. 
 
Votering første runde:  
Ingvar Hauge: 97 
Einar Marvik:46 
Beate Amdahl-Skorpen: 64 
 
Votering andre runde:  
Ingvar Hauge: 119 
Beate Amdahl-Skorpen:84 
 
 

Vedtak: Ingvar Hauge valgt som 3. varamedlem.  
 
 

 Følgende hadde ordet: 
172 Eva Ursin 
248 Brian Rist 
114  Erlend Gjevre  
246 Mathilde Natlandsmyr 
128 Arne-Kristian Groven 
248 Brian Rist 
116 Johnny Snapa   
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d) Valg av revisor

Valget fortsatte med sak 11 d) dag 3 av landsmøtet. Det innledes med opprop: 199 
stemmeberettigede til stede 

Sentralstyrets forslag:  
Statsautorisert revisor Simen Jagland fra Nitschke AS – gjenvalg. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

e) Valg av valgkomité

Sentralstyrets forslag:
Valgkomité:
Monica Urdalen, Agder
Morten Sandmo, Innlandet
Dagfinn Østby, Vestfold og Telemark

Valg av valgkomitémedlem 1:

Valgkomitéens forslag:
Monica Urdalen

Vedtak: Monica Urdalen valgt som valgkomitémedlem nr. 1 ved akklamasjon. 

Følgende hadde ordet: 
6 Monica Urdalen  

Valg av valgkomitémedlem 2: 

Valgkomitéens forslag: 
Morten Sandmo 

Diabetesforbundet Nordland fremmet følgende forslag: 
Martine Hemstad Lyslid fra Sentralstyret som valgkomitémedlem nr. 2. 

Votering: av 206 avgitte stemmer 
Morten Sandmo: 84 
Martine Hemstad Lyslid: 123 

Vedtak: Martine Hemstad Lyslid valgt som valgkomitémedlem nr. 2. 

Følgende hadde ordet: 
114 Erlend Gjevre 
238 Morten Sandmo 
239 Martine Hemstad Lyslid  
245 Kartrine Mariell Karlsen 

Valg av valgkomitémedlem 3: 

Valgkomitéens forslag: 
Dagfinn Østbye 

Diabetesforbundet Ringerike ved Ingeborg Stensli (145) fremmet følgende 
forslag: Morten Sandmo fra Nasjonal valgkomité som valgkomitémedlem nr. 3.  
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Diabetesforbundet Agder fremmet følgende forslag: 
Mathilde Natlandsmyr fra Ungdiabetes nasjonalt som valgkomitémedlem nr. 3. 

Mathilde Natlandsmyr trakk sitt kandidatur 
Morten Sandmo trakk sitt kandidatur  

Vedtak: Dagfinn Østbye valgt som valgkomitémedlem nr. 3 ved akklamasjon. 

Følgende hadde ordet: 
5 Lena Olava Kvelland 
145 Ingeborg Stensli 
238 Morten Sandmo, trukket 

Dagfinn Østbye 
246 Mathilde Natlandsmyr, trukket - ønsker å stille som første vara 

Varamedlemmer: 
1. Eva Ursin, Troms og Finnmark
2..Hege Nordahl, Trøndelag
3. Mathilde Natlandsmyr

Valg av 1. varamedlem til valgkomitéen: 

Valgkomitéens forslag: 
Eva Ursin, Troms og Finnmark 

Diabetesforbundet Nasjonalt fremmet følgende forslag: 
Mathilde Natlandsmyr fra Ungdiabetes nasjonalt som 1. varamedlem til valgkomite. 

Votering: 
Eva Ursin:149 
Mathilde Natlandsmyr: 58 

Vedtak: Eva Ursin valgt som 1. varamedlem til valgkomitéen. 

Følgende hadde ordet: 
245 Kartrine Mariell Karlsen 
172 Eva Ursin 
246 Mathilde Natlandsmyr 
309 Sølvi Bersås 
202 Wibekke Haugen Hansen 
245 Kartrine Mariell Karlsen 
176 Camilla Slaatbråten 

Valg av 2. varamedlem til valgkomitéen: 

Valgkomitéens forslag: 
Hege Nordahl 

Vedtak: Hege Nordahl valgt som 2. varamedlem ved akklamasjon. 

Valg av 3. varamedlem til valgkomitéen: 

Valgkomitéens forslag: 
Mathilde Natlandsmyr 

Vedtak: Mathilde Natlandsby som 3. varamedlem valgt ved akklamasjon. 

f) Valg av kontrollkomité, bestående av leder, ett medlem og ett varamedlem
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Valgkomiteens forslag: 
Marlon Hepsøe, Vestland - leder  
Oddvar Haaland, Rogaland - medlem 
May Kvernstuen, Viken   - varamedlem 
 
  
Vedlegg: Presentasjon av innstilte kandidater til sentralstyre og kontrollkomité, valgkomiteens 
innledning og framdriftsplan. 
 
Valg av leder til kontrollkomitéen: 
 
Diabetesforbundet Nordland ved Martin André Moe (117) fremmet følgende forslag: 
Espen Amundsen som leder av kontrollkomiteen. 
 

 
Votering: 
Marlon Hepsøe: 127 
Espen Amundsen: 80 

 
Vedtak: Marlon Hepsøe valgt som leder av kontrollkomiteen.  
 

Følgende hadde ordet: 
117 Martin Andre Moe 
235 Marlon Hepsø 
236 Espen Amundsen 
117 Martin Andre Moe 
114 Erlend Gjevre 
14 Bente Margrethe Sannes  
117 Martin Andre Moe  
246 Mathilde Natlandsmyr 
313 Sverre Ur 
14 Bente Margrethe Sannes  
 

Ungdiabetes nasjonalt ved Katrine Mariell Karlsen (245) fremmet følgende forslag:  
Det foretas en avstemning om oppheving av vedtak for valg av leder for kontrollkomiteen. 
  
Votering: Forslaget falt på mindretall 
 
Følgende hadde ordet: 

114 Erlend Gjevre 
236 Espen Amundsen 
119 Saritha Tvervik Kildahl  
176 Camilla Slaatbråten 
245 Kartrine Mariell Karlsen  
243 Bjørnar Allgot  
235 Marlon Hepsøe 
119 Saritha Tvervik Kildahl   
 
 

Valg av medlem til kontrollkomitéen: 
 
Valgkomiteens forslag:  
Oddvar Haaland, Rogaland 
 

Vedtak: Oddvar Haaland valgt som medlem av kontrollkomitéen ved akklamasjon.  
 

Følgende hadde ordet: 
147 Oddvar Haaland 
  
 

Valg av varamedlem til kontrollkomitéen: 
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Valgkomitéens forslag: 
May Kværnstuen, Viken  

 
Vedtak: May Kværnstuen valgt som varamedlem av kontrollkomitéen ved akklamasjon. 
 

Følgende hadde ordet: 
222 May Kværnstuen 
 
 
AVSLUTNING:  
 
Avtroppende forbundsleder Sverre Ur avsluttet Landsmøtet. 
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Påmeldte deltagere per 28.11.2021 
 

Delegatnr Navn2 Etternavn Hvilket lag representerer du?  Velg deltakerkategori Fylke 
2 Arne  Tobiassen Diabetesforbundet Agder Delegat for 

fylkeslaget/lokallaget 
Agder 

3 Kjell-Tore Haugland Diabetesforbundet Agder Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

4 Kristian Ueland Diabetesforbundet Agder Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

5 Lena Olava Kvelland Diabetesforbundet Agder Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

6 Monica  Urdalen Diabetesforbundet Agder Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

7 Torgils  Våge Diabetesforbundet Agder Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

9 Anne  Rostad Diabetesforbundet Arendal, Froland Og Grimstad Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

10 Brit Johannessen Diabetesforbundet Arendal, Froland Og Grimstad Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

76 Arne  Skoge Diabetesforbundet Kristiansand Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

77 Eli Engelien Diabetesforbundet Kristiansand Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

78 Bettina Søby Andersen Diabetesforbundet Kristiansand Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

91 Torhild Ro Tobiassen Diabetesforbundet Lindesnes Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

92 Maria Salamonsen Diabetesforbundet Lister Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

146 Grunde Stebekk Diabetesforbundet Risør Og Gjerstad Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

191 Kirsten  Aasen Diabetesforbundet Vennesla Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Agder 

269 Anita S.  Bakken Diabetesforbundet Kristiansand Observatør Agder 

270 Arne  Nielsen Diabetesforbundet Kristiansand Observatør Agder 

271 Cecilie Fjelldal Diabetesforbundet Kristiansand Observatør Agder 

272 Bjørg Voreland 
Gaustad 

Diabetesforbundet Vennesla Observatør Agder 

273 Britt Eili Lykkås Diabetesforbundet Vennesla Observatør Agder 

280 Gaute Jakob Nystøl Diabetesforbundet Agder Observatør Agder 

282 Hans Olav Verdal Diabetesforbundet Agder Observatør Agder 

297 Ole Tørner Egeland Diabetesforbundet Agder Observatør Agder 

304 Roar Gaustad Diabetesforbundet Vennesla Observatør Agder 

308 Sverre  Hansson Diabetesforbundet Kristiansand Observatør Agder 

311 Øyvind  Aasen Diabetesforbundet Vennesla Observatør Agder 

1 Gry Brun Blåbærvik Leder i Nasjonalt BFU Leder i Nasjonalt BFU DF 
sentralt 

235 Marlon Hepsø kontrollkomiteen Nasjonal valgkomite eller 
kontrollkomite 

DF 
sentralt 

236 Espen  Amundsen kontrollkomiteen Nasjonal valgkomite eller 
kontrollkomite 

DF 
sentralt 

237 Nina Skille Valgkomité, pedagogisk medarbeider Nasjonal valgkomite eller 
kontrollkomite 

DF 
sentralt 

238 Morten Sandmo Nasjonal valgkomité  Nasjonal 
valgkomite/kontrollkomite 

DF 
sentralt 

239 Martine 
Hemstad 

Lyslid Sentralstyret Sentralstyret DF 
sentralt 

242 Ronny Bjørkavåg  Sentrasltyret Sentralstyret DF 
sentralt 

243 Bjørnar Allgot Sekretariatet Tidligere generalsekretær DF 
sentralt 

244 Emilie Haugan Ungdiabetes nasjonalt Ungdiabetes nasjonalt DF 
sentralt 

245 Katrine Mariell Karlsen Ungdiabetes nasjonalt Ungdiabetes nasjonalt DF 
sentralt 

246 Mathilde  Natlandsmyr  Ungdiabetes nasjonalt Ungdiabetes nasjonalt DF 
sentralt 
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247 Renate Sundsfjord Ungdiabetes nasjonalt Ungdiabetes nasjonalt DF 
sentralt 

248 Brian Rist Ungdiabetes nasjonalt  Ungdiabetes nasjonalt DF 
sentralt 

249 Martin Økter Ungdiabetes nasjonalt Ungdiabetes nasjonalt DF 
sentralt 

250 Inger-
Elisabeth 

Øien Ungdiabetes nasjonalt Ungdiabetes nasjonalt DF 
sentralt 

264 Trond Geir  Jenssen Medisinsk medarbeider Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

265 Kåre Birkeland Leder av Medisinsk Fagråd Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

266 Jon  Haug Psykologisk medarbeider Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

267 Sindre Børke Æresmedlem Observatør DF 
sentralt 

313 Sverre Ur Sentralstyret Sentralstyret DF 
sentralt 

314 Lars Tore Haugan Sentralstyret Sentralstyret DF 
sentralt 

315 Ingvar  Hauge Sentralstyret Sentralstyret DF 
sentralt 

316 Inger Myrtvedt Sentralstyret Sentralstyret DF 
sentralt 

317 Stian Burvald Sekretariatet Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

321 Anne Grete Skjellanger Sekretariatet Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

322 Jon  Haug  Psykologisk medarbeider Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

323 Anne Marie  Aasen Ernæringsfaglig medarbeider Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

325 Linda  Granlund Ordstyrer Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

326 Hans Christian  Lillehagen Ordstyrer Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

327 Kristin  Øygard Sekretariatet Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

328 Gro  Strømsnes Sekretariatet Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

329 Turid Gjerde Spilling Sekretariatet Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

330 Tore  Amundøy Sekretariatet Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

331 Heidi Torunn Henriksen Sekretariatet Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

332 Stine  Vedvik Sekretariatet Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

  Hans Christian Lillehagen Ordstyrer Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

  Linda Granlund Ordstyrer Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

  Simen  Jagland Revisor Sekretariatet/faglig 
medarbeider 

DF 
sentralt 

25 Thor Birger Børresen Diabetesforbundet Brumunddal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

26 Sølvi Hanserud Diabetesforbundet Brumunddal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

27 Helge Øverseth Diabetesforbundet Elverum Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

28 Målfrid Persson Diabetesforbundet Elverum Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

34 Britt Lundsten  Diabetesforbundet Gjøvik/Toten Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

37 Else Sørensen Diabetesforbundet Hadeland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

44 Odd Kristian Lundby Diabetesforbundet Hamar Og Omland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

59 Ivan Nicholai 
Eng 

Hagen Diabetesforbundet Innlandet Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

60 Jeanette Nyhagen 
Tronslien 

Diabetesforbundet Innlandet Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

61 Karianne Valldal Diabetesforbundet Innlandet Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

62 Tove  Johansen 
Rogndokken  

Diabetesforbundet Innlandet Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 
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63 Ole Petter Dahle Diabetesforbundet Innlandet Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

64 Siv Monica  Sletten  Diabetesforbundet Innlandet Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

65 Marit Svenkerud Diabetesforbundet Innlandet Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

66 Isabell Breidal 
Bekkevold 

Diabetesforbundet Innlandet Delegat for Ungdiabetes i 
fylket 

Innlandet 

67 Oliver Valldal Diabetesforbundet Innlandet Delegat for Ungdiabetes i 
fylket 

Innlandet 

73 Elisabeth  Ulriksen Diabetesforbundet Kongsvinger Og Eidskog Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

74 Jan Harald Helgesen Diabetesforbundet Kongsvinger Og Eidskog Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

75 Bente Gjerstadmoen Diabetesforbundet Kongsvinger Og Eidskog Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

89 Marthe Kraabøl Diabetesforbundet Lillehammer Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

90 Solvor Selenius Diabetesforbundet Lillehammer Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

96 Jorunn Andreassen  Diabetesforbundet Midt-Gudbrandsdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

123 Frank Sagen Diabetesforbundet Odal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

124 Mariann Shahin Diabetesforbundet Odal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

125 Ingrid 
Elisabeth 

Høiby Diabetesforbundet Odal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

190 Eva Granum Bjerke Diabetesforbundet Valdres Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

293 Merete  Hasselgård Diabetesforbundet Odal Observatør Innlandet 

324 Heidi 
Konstanse 

Thomassen Diabetesforbundet Innlandet Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Innlandet 

79 Cecilie  Roksvåg Diabetesforbundet Kristiansund Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

80 Synnøve Betten Diabetesforbundet Kristiansund Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

99 Kristin  Haukaas Diabetesforbundet Molde Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

103 Anton Kåre Iversen Diabetesforbundet Møre og Romsdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

104 Egil Inge Bjerkestrand Diabetesforbundet Møre og Romsdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

105 Jonny  Rønning Diabetesforbundet Møre og Romsdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

106 Torbjørg Lilliebø Diabetesforbundet Møre og Romsdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

107 Tone Lillian Christiansen Diabetesforbundet Møre og Romsdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

109 Madelen Waagan 
Roksvåg 

Diabetesforbundet Møre og Romsdal Delegat for Ungdiabetes i 
fylket 

Møre og 
Romsdal 

169 Frode  Wærøy Diabetesforbundet Sykkylven Og Stranda Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

233 Inge Jostein  Rørhus Diabetesforbundet Ålesund Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

234 Gunn 
Elisabeth 

Flåthe Diabetesforbundet Ålesund Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

251 Bernt Arve Hustad Diabetesforbundet Møre og Romsdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

260 Lillyanne Blindheim - 
Rødal 

Diabetesforbundet Molde Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

274 Cecilie Isaksen 
Neerland 

Diabetesforbundet Kristiansund Og Omegn Observatør Møre og 
Romsdal 

283 Eva Kristin Kvalvaag Diabetesforbundet Ålesund Og Omegn Observatør Møre og 
Romsdal 

284 Geir Molvær Diabetesforbundet Ålesund Og Omegn Observatør Møre og 
Romsdal 

307 Synøve Thoresen Diabetesforbundet Rauma Observatør Møre og 
Romsdal 

319 Renate  Røyset Lillebø Diabetesforbundet Møre og Romsdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

320 Ingvild  Kjeldseth Moe Diabetesforbundet Møre og Romsdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Møre og 
Romsdal 

23 Elisabeth Jakobsen Diabetesforbundet Bodø Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 
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24 Rolf Hansen Diabetesforbundet Bodø Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

54 Marita Karlsen Diabetesforbundet Indre Salten Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

94 Grete Pettersen Diabetesforbundet Lødingen Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

95 Knut-Emil Stenhaug Diabetesforbundet Lødingen Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

112 Elisabeth  Rikheim  Diabetesforbundet Nesna,  Lurøy Og Træna Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

113 Raymond  Lillevik Diabetesforbundet Nesna,  Lurøy Og Træna Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

114 Erlend Gjevre Diabetesforbundet Nordland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

115 Eva Irene  Skillingstad Diabetesforbundet Nordland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

116 Johnny Snapa Diabetesforbundet Nordland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

117 Martin Andre  Moe Diabetesforbundet Nordland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

118 Jonas Slettvoll Diabetesforbundet Nordland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

119 Saritha 
Tvervik 

Kildahl Diabetesforbundet Nordland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

120 Hanne  Eriksen Diabetesforbundet Nordland Delegat for Ungdiabetes i 
fylket 

Nordland 

121 Jenny 
christine 

Austerslått 
jakobsen 

Diabetesforbundet Nordland Delegat for Ungdiabetes i 
fylket 

Nordland 

144 Hanne  Iversen Diabetesforbundet Rana Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

170 Øystein  Nordhuus Diabetesforbundet Sør-Helgeland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

194 Mette Berg Diabetesforbundet Vesterålen Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

195 Paul Daljord Diabetesforbundet Vesterålen Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

216 Stine Endresen Diabetesforbundet Vest-Lofoten Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Nordland 

268 Anita  Navjord  Diabetesforbundet Indre Salten Observatør Nordland 

281 Grete Myrstad 
Martinsen 

Diabetesforbundet Lødingen Og Omegn Observatør Nordland 

289 Knut Georg Hartviksen Diabetesforbundet Vesterålen Observatør Nordland 

126 Britt Marta Henne Diabetesforbundet Oslo Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

127 Sander Vassanyi Diabetesforbundet Oslo Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

128 Arne-Kristian Groven Diabetesforbundet Oslo Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

129 Beate Amdahl - 
Skorpen 

Diabetesforbundet Oslo Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

130 Kirsti  Pedersen Diabetesforbundet Oslo Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

131 Marit Susan Antonsen Diabetesforbundet Oslo Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

132 Marthe Eikum Tangen Diabetesforbundet Oslo Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

133 Anne Grethe  Kviserud Diabetesforbundet Oslo Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

134 Anniken Mjaaland Diabetesforbundet Oslo Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

135 Idunn Christophersen Diabetesforbundet Oslo Delegat for Ungdiabetes i 
fylket 

Oslo 

136 Johannes  Jørgensen 
Vennemo 

Diabetesforbundet Oslo Delegat for Ungdiabetes i 
fylket 

Oslo 

137 Marit Becher Diabetesforbundet Oslo Vest Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

139 Liv Gunvor Aulund Diabetesforbundet Oslo Vest Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

140 Bjørn Andresen Diabetesforbundet Oslo Øst Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

141 Dag Anders Kjærnes Diabetesforbundet Oslo Øst Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

142 Berit Eliassen Diabetesforbundet Oslo Øst Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 
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285 Hanna Aftret  Tufte Diabetesforbundet Oslo Observatør Oslo 

287 Inger Elise Amundsen Diabetesforbundet Oslo Vest Observatør Oslo 

291 Mahendra 
Nath 

Aindley Diabetesforbundet Oslo Vest Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Oslo 

292 Marte  Frigstad  Diabetesforbundet Oslo Observatør Oslo 

294 Nisma Mælum Diabetesforbundet Oslo Observatør Oslo 

301 Randi Hoff Diabetesforbundet Oslo Observatør Oslo 

46 Linda Sandnes Diabetesforbundet Haugesund Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

47 Jorunn 
Ulveraker 

Nordstokke Diabetesforbundet Haugesund Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

48 Ståle Skarstad Diabetesforbundet Haugesund Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

68 Alf Sigurd Kvia Diabetesforbundet Jæren Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

69 Hallgeir Grødeland Diabetesforbundet Jæren Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

147 Oddvar Haaland Diabetesforbundet Rogaland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

148 Jan Morten Nyhus Diabetesforbundet Rogaland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

149 Ann-Christin Eskeland Diabetesforbundet Rogaland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

150 Ingunn Bodil  Persett Diabetesforbundet Rogaland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

151 May Helen Olsen Diabetesforbundet Rogaland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

152 Sigrid 
tollaksen 

Mølstre Diabetesforbundet Rogaland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

153 Leif Bjarne Undem Diabetesforbundet Sandnes,Gjesdal Og Sola Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

160 Yngve  Snarberg Diabetesforbundet Stavanger Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

161 Svein birger Olsen Diabetesforbundet Stavanger Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

166 Marit Karin Auestad Diabetesforbundet Strand,Forsand Og Hjelmeland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

300 Per Roald Schaal Diabetesforbundet Sandnes,Gjesdal Og Sola Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

306 Sigurd Eltvik Diabetesforbundet Haugesund Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Rogaland 

8 Renate  Suhr Diabetesforbundet Alta og omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Troms og 
Finnmark 

45 Rita Harriet Halvorsen Diabetesforbundet Harstad Og Omland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Troms og 
Finnmark 

93 Ture Nilsen Diabetesforbundet Lyngen og Storfjord Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Troms og 
Finnmark 

143 Evy Einarsen Diabetesforbundet Porsanger Og Karasjok Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Troms og 
Finnmark 

171 Per Christian Ludvigsen Diabetesforbundet Sør-Varanger Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Troms og 
Finnmark 

172 Eva  Ursin  Diabetesforbundet Troms og Finnmark Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Troms og 
Finnmark 

173 Hege Kristin  Sørensen Diabetesforbundet Troms og Finnmark Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Troms og 
Finnmark 

174 Kirsti  Vesterheim Diabetesforbundet Troms og Finnmark Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Troms og 
Finnmark 

175 Eva Marie Johansen Diabetesforbundet Troms og Finnmark Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Troms og 
Finnmark 

176 Camilla Slaatbråten Diabetesforbundet Tromsø og omland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Troms og 
Finnmark 

177 Renate Ingebrigtsen Diabetesforbundet Tromsø og omland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Troms og 
Finnmark 

178 Elisabeth Nordvik Diabetesforbundet Tromsø og omland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Troms og 
Finnmark 

305 Saima  Johansen Diabetesforbundet Porsanger Og Karasjok Observatør Troms og 
Finnmark 

309 Sølvi Bersås Diabetesforbundet Tromsø og omland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Troms og 
Finnmark 

36 Monica Andersen Diabetesforbundet Grong Og Snåsa Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

83 Bjørn Wiik Diabetesforbundet Levanger Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 
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84 Hanne Aag Diabetesforbundet Levanger Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

85 Hilde Grotterød Diabetesforbundet Levanger Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

86 Per Arne Berg Diabetesforbundet Levanger Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

110 Oddvar Eidsmo Diabetesforbundet Namsos Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

111 Trude  Witzøe Diabetesforbundet Namsos Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

162 Anita  Berre Diabetesforbundet Steinkjer Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

163 Åge  Wågø Diabetesforbundet Steinkjer Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

165 Eivind  Nysæther  Diabetesforbundet Stjørdal Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

179 Heidi Olavsbråten  Diabetesforbundet Trondheim Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

180 Per Jonny  Dyrendahl Diabetesforbundet Trondheim Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

181 Atle Bakken Diabetesforbundet Trøndelag Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

182 Britt Wenche  Berg Diabetesforbundet Trøndelag Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

183 Ronny Wollert Andreassen Diabetesforbundet Trøndelag Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

184 Øivind Haugberg Diabetesforbundet Trøndelag Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

185 Even Strand Diabetesforbundet Trøndelag Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

186 Ingrid Indergaard  Diabetesforbundet Trøndelag Delegat for Ungdiabetes i 
fylket 

Trøndelag 

187 Jeanette Grøstad Diabetesforbundet Trøndelag Delegat for Ungdiabetes i 
fylket 

Trøndelag 

192 Odd Bjørn Wekre Diabetesforbundet Verdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

230 Åge Husby Diabetesforbundet Ytre Namdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

231 Marit Øiahals Diabetesforbundet Ytre Namdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

276 Erik Bjørnes Diabetesforbundet Levanger Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

290 Lillian Grotterød Diabetesforbundet Levanger Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Trøndelag 

296 Oda Holtan Diabetesforbundet Steinkjer Og Omegn Observatør Trøndelag 

310 Torild Sæther Diabetesforbundet Levanger Og Omegn Observatør Trøndelag 

17 Ann Kristin Johansen Diabetesforbundet Barn & ung Vestfold Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

18 Thomas Kirkhus Diabetesforbundet Barn & ung Vestfold Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

35 Ingolf Kjellnes Diabetesforbundet Grenland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

49 Emma Ovrum Diabetesforbundet Horten Og Nordre Vestfold Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

50 Ove Johan Bjørkavåg Diabetesforbundet Horten Og Nordre Vestfold Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

188 Berit Karlsen Diabetesforbundet Tønsberg Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

189 Sigmund Rysst Diabetesforbundet Tønsberg Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

196 Anne Britt Damman Diabetesforbundet Vestfold Og Telemark Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

197 Dagfinn Østbye Diabetesforbundet Vestfold Og Telemark Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 
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198 Jan H Ryd Diabetesforbundet Vestfold Og Telemark Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

199 Jan H Rønningsland Diabetesforbundet Vestfold Og Telemark Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

200 Ole Johan  Frogner Diabetesforbundet Vestfold Og Telemark Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

201 Terje  Bremseth Diabetesforbundet Vestfold Og Telemark Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

202 Wibekkke 
Haugen  

Hansen Diabetesforbundet Vestfold Og Telemark Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

203 Karin J Rysst Diabetesforbundet Vestfold Og Telemark Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

204 Roar Thunæs Diabetesforbundet Vestfold Og Telemark Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestfold 
og 
Telemark 

205 Bjørn Kevin Davenport Diabetesforbundet Vestfold Og Telemark Delegat for Ungdiabetes i 
fylket 

Vestfold 
og 
Telemark 

14 Bente 
Margrethe 

Sannes Diabetesforbundet Askøy Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

15 Kristi Davøy Diabetesforbundet Askøy Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

19 Erik Bauge Diabetesforbundet Bergen Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

20 Jarle Hannisdal Diabetesforbundet Bergen Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

21 Tor Egil Bjerke Diabetesforbundet Bergen Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

22 Tharsicah Almenningen Diabetesforbundet Bergen Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

51 Dina Renathe Løland Diabetesforbundet Høyanger Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

52 TORILL INDREVOLL Diabetesforbundet Indre Nordfjord Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

53 NILS 
ANDERS 

SØRLAND Diabetesforbundet Indre Nordfjord Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

81 GEIR INGE KNUTSEN Diabetesforbundet Kvam Og Jondal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

97 Ingjerd 
Mongstad  

Sund Diabetesforbundet Midthordland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

98 IVAR  BREMERTHUN Diabetesforbundet Midthordland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

158 HARALD TUFTE Diabetesforbundet Sotra Og Øygarden Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

159 ØYSTEIN STRØMØ Diabetesforbundet Sotra Og Øygarden Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

167 John Førland Diabetesforbundet Sunnhordland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

168 OLE JOHAN JENSEN Diabetesforbundet Sunnhordland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

206 Edel Olstad Diabetesforbundet Vestland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

207 Siri Heggenes Diabetesforbundet Vestland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

208 Annfrid Skartun Diabetesforbundet Vestland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

209 Vidar Myren Diabetesforbundet Vestland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

210 Jannhild Hammer Diabetesforbundet Vestland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

211 Svein Heggheim Diabetesforbundet Vestland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

212 Veslemøy  Høvig Diabetesforbundet Vestland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

213 Øyvind Skråmestø Diabetesforbundet Vestland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

215 Oda Mellum Diabetesforbundet Vestland Delegat for Ungdiabetes i 
fylket 

Vestland 

228 Per Rondestveit Diabetesforbundet Voss Og Omland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 
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229 Pål Stange Diabetesforbundet Voss Og Omland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

275 Arne Steinset Diabetesforbundet Bergen Observatør Vestland 

286 Irene Gjøvåg Gaugstad Diabetesforbundet Midthordland Observatør Vestland 

295 ANITA KJERSTAD Diabetesforbundet Vestland Observatør Vestland 

299 Karen Vestby Diabetesforbundet Vestland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Vestland 

303 Reidar Fåberg Diabetesforbundet Vestland Observatør Vestland 

318 Rune  Kobbeltvedt Diabetesforbundet Sotra og Øygarden Observatør Vestland 

11 Ellen Fjell Diabetesforbundet Asker Og Bærum Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

12 Robert Grefsrud Diabetesforbundet Asker Og Bærum Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

13 Svein Lauvik  Lien  Diabetesforbundet Asker Og Bærum Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

16 Elisabeth  Rye Diabetesforbundet Aurskog-Høland Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

29 Annette Holen Diabetesforbundet Follo Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

30 Kjersti Pedersen Diabetesforbundet Follo Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

31 Tom-Andre Huse Diabetesforbundet Follo Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

32 Anne Gram-Larsen Diabetesforbundet Fredrikstad Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

33 Ann-Elise Jakobsen Diabetesforbundet Fredrikstad Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

38 Ida Ø.Nilsen Diabetesforbundet Halden Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

41 Helga Torine Skjøllet Diabetesforbundet Hallingdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

43 Terje  Lyseth  Diabetesforbundet Hallingdal Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

55 Anette Olafsen Diabetesforbundet Indre Østfold Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

56 Henriette  Olafsen  Diabetesforbundet Indre Østfold Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

57 Jarle Romnæs Diabetesforbundet Indre Østfold Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

58 Trude Unnestad Diabetesforbundet Indre Østfold Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

71 Ingar Storholt Diabetesforbundet Kongsberg Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

72 Guro Aaby Bergan Diabetesforbundet Kongsberg Delegat for Ungdiabetes i 
fylket 

Viken 

87 Liv Nedberg 
Fredriksen 

Diabetesforbundet Lier Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

101 Frøydis Utne Eliassen Diabetesforbundet Moss Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

102 Karin Moane 
Johnsen 

Diabetesforbundet Moss Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

145 Ingeborg  Stensli Diabetesforbundet Ringerike Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

155 Marit Østli  Heiberg Diabetesforbundet Sarpsborg Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

156 Terje  Lerhol Diabetesforbundet Sarpsborg Og Omegn Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

217 Anne Lise  Fjeldstad  Diabetesforbundet Viken Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

218 Bodil Irene  Østli Diabetesforbundet Viken Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

219 Cathrine Juul Diabetesforbundet Viken Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

220 Einar Kvarme Diabetesforbundet Viken Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

221 Line Helen Borgås Diabetesforbundet Viken Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

222 May Kværnstuen Diabetesforbundet Viken Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

223 Roy Madsen Diabetesforbundet Viken Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

224 Stig A. Rønning Diabetesforbundet Viken Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 
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225 Unni Kleppan Diabetesforbundet Viken Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

226 Vigdis 
Elisabeth  

Karlsen Diabetesforbundet Viken Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

227 Elisabeth Holseth Diabetesforbundet Viken Delegat for Ungdiabetes i 
fylket 

Viken 

232 Jorun  Andersen Diabetesforbundet Øvre Eiker Delegat for 
fylkeslaget/lokallaget 

Viken 

278 Camilla Antonsen Diabetesforbundet Kongsberg Observatør Viken 

279 Ragnhild Engebø Diabetesforbundet Kongsberg Observatør Viken 

312 Kari Kristiansen Diabetesforbundet Øvre Eiker Observatør Viken 
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PROTOKOLL FRA DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTET 2021 
 
Vedlagte protokoll er gjennomgått og godkjent som protokoll fra Diabetesforbundets landsmøtet 2021 
 
 
 
To stemmeberettigede:  
 
 
 
 
 
 
_______________________     _______________________ 
 
        Anne Gram-Larsen                   Øivind Haugberg  
 
 
 
Møteledere: 
 
 
 
 
 
 
_______________________     _______________________ 
 
   Hans Christian Lillehagen                 Linda Granlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtesekretærer: 
 
 
  
 
 
 
_______________________     _______________________ 
 
           Mina Hovden               Ingvild Eilertsen  
 
 
 
 
 
_______________________      
 
        Heidi T. Henriksen  
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