
	
	
	
	

	

	

Praktisk	informasjon	
Tid	og	sted	

Landsmøtet	finner	sted	på	Scandic	Ishavshotell	i	Tromsø	9.-11	november	2018.	
Møtet	starter	kl.	14	fredag	og	avsluttes	med	lunsj	kl.	14	søndag.	

Kart	finner	dere	på	nettsiden:		

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/tromso/scandic-ishavshotel	

	

Allergier	

Dersom	noen	har	matallergier	eller	andre	allergier	må	dette	gis	beskjed	om	
snarest	slik	at	vi	vet.	

Dersom	du	er	usikker	på	om	vi	vet	om	din	allergi	ber	vi	deg	sende	en	e-post	til	
organisasjonsskretær	Peder	Ingvaldsen	på	pi@sp.no		

Vi	vil	informere	om	at	vi	har	deltagere	som	reagerer	på	parfyme,	så	prøv	og	
begrens	bruken	av	godlukt	under	møtet	og	festmiddagen.		

Det	er	heller	ikke	tillatt	og	spise	nøtter	i	landsmøtesalen,	da	vi	har	deltagere	
med	alvorlig	nøtteallergi.		

	

Ankomst	

Flesteparten	kommer	til	Tromsø	Flyplass.	Da	er	enkleste	og	billigste	alternativ	
for	å	reise	inn	til	byen	og	ta	rutebuss	”42	Stakkevollan”,	hopp	av	på		
stoppet	”Sjøgata	S3”		
Se	https://www.tromskortet.no	for	mer	informasjon	om	rutetider.		

Last	ned	appen	”TFT	Mobillett”	for	å	kjøpe	billetter.		
For	og	komme	til	busstoppet	på	Tromsø	flyplass	tar	dere	heisen	ned	i	
parkeringskjelleren	fra	ankomsthallen.	Gå	tvers	gjennom	kjelleren,	og	ut	på	
andre	siden	av	veien.	Der	er	det	busskur.	
	



	
	
	
	

Antrekk	

Lørdag	kveld	er	det	festmiddag	med	festantrekk	i	form	av	bunad,	dress,	kjole	
eller	skjørt.	Antrekk	for	resten	av	helga	er	formelt.		
	

Saksapapir	

Vi	oppfordrer	alle	til	og	ta	med	PC	eller	Nettbrett	til	og	lese	sakspapirene	på.	
Det	vil	ikke	bli	skrevet	ut	sakspapirer	til	delegatene.	Ber	også	om	at	dere	laster	
ned	sakspapirer	på	forhånd.	

Sakspapirene	blir	lagt	ut	på	Senterungdommens	nettside	forløpende.	

http://www.senterungdommen.no/landsmote	

	

Sosiale	medier	

Gjennom	hele	landsmøtet	kan	du	bruke	sosiale	media	som	Facebook,	Twitter	
og	Instagram.	Merk	bilder	og	innlegg	med	emneknaggen	#LMSUL18,	og	tagg	
gjerne	@senterungdommen	i	bildene	deres.		

Dersom	du	ikke	ønsker	og	bli	tatt	bilde	av	under	landsmøtet	som	kan	deles	på	
senterungdommens	plattformer	ber	vi	deg	gi	beskjed	til	Peder	Ingvaldsen	
pi@sp.no	før	landsmøtet.		

	

Etiske	retningslinjer	

Alle	landsmøtedeltagere	plikter	til	å	sette	seg	inn	i	og	lese	etiske	retningslinjer	
før	landsmøtet.	De	finner	dere	lenger	ned	i	dette	dokumentet.	

	

Spørsmål	

Lurer	du	på	noe	kan	du	ta	kontakt	med	generalsekretær	Rikke	Håkstad	på	
rhaa@sp.no	eller	organisasjonssekretær	Peder	Ingvaldsen	på	pi@sp.no.		

	

Vi	gleder	oss,	og	vi	sees	snart	i	Nordens	Paris!		



	
	
	
	

Senterpartiets etiske retningslinjer  

Sist revidert av Senterpartiets landsstyre april 2018.  

Allmenngyldige etiske verdier og normer som åpenhet, sannferdighet, 
ærlighet, pålitelighet, lojalitet, og at man skal behandle andre slik man 
selv ønsker å bli behandlet, ligger til grunn for vårt arbeid. Politisk 
arbeid er basert på gjensidig tillit mellom velger og folkevalgte. 
Partiets representanter skal opptre slik at det aldri kan være tvil om at 
de både som tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte etterstreber å leve opp 
til, og praktiserer, en høy etisk standard og utføre sine oppgaver med 
høy grad av integritet.  

Senterpartiets etiske retningslinjer er ment å være generelle 
rettesnorer som igjen krever gjennomtenking og refleksjon av den 
enkelte folkevalgte, tillitsvalgte, medlemmer og ansatte. 
Bestemmelsene som er nedfelt er ikke uttømmende. Det er den 
enkelte og gruppers handlinger sammen som avgjør den etiske 
standarden i partiet. Det kreves god dømmekraft å sikre at alle 
handlinger og beslutninger er i samsvar med vår etiske standard. 
Tillits- og folkevalgte har et selvstendig ansvar for å unngå 
situasjoner/relasjoner der det kan stilles spørsmål ved om hendelser 
kan oppfattes å være i strid med dette reglement.  

Lederansvaret  

Lederne i partiet, både tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte, har et 
særlig ansvar for etisk standard og refleksjon og for å skape trygge 
møteplasser i partiet. For det første fordi lederne gjennom ord, 
handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for 
adferd i organisasjonen. For det andre fordi lederne selv kan bli satt i 
situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og 
klokskap. For det tredje fordi det er ledernes ansvar å sørge for at hele 
organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i partiet, og 
at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer 
brudd på lover og regler, eller det utvikler seg en uheldig sedvane og 
kultur.  



	
	
	
	

Mange ser opp til og har stor respekt for mennesker med makt. Vær 
særlig bevisst på en ubalanse i maktforholdet i din omgang med 
andre. Ledere har et ekstra ansvar på arrangementer der ungdommer 
er til stede fordi man kan oppfattes som forbilde og skal opptre 
deretter.  

Personlig ansvar  

Hver enkelt plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og 
instrukser som til enhver tid gjelder for tillitsvalgte, folkevalgte og 
ansatte i partiet, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene 
på beste måte. Dette gjelder også tidligere tillitsvalgte, folkevalgte og 
ansatte. Det påligger alle tillitsvalgte et spesielt ansvar for å 
forebygge, være på vakt mot uheldig opptreden og ta eventuelle saker 
på høyeste alvor. Arbeidsgiver har ansvar for å beskytte arbeidstakere 
som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold.  

Diskriminering og trakassering  

Senterpartiet aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering 
eller annen utilbørlig adferd overfor personer du forholder deg til. I 
Senterpartiet er det nulltoleranse for adferd som oppleves seksualisert 
krenkende og som ikke respekterer en annens integritet fysisk, 
følelsesmessig eller mentalt. Tillitsvalgte som blir kontaktet om 
uønsket seksuell oppmerksomhet eller annen utilbørlig adferd må ta 
alle slike henvendelser alvorlig med nødvendig oppfølging i forhold 
til alle parter.  

Varsling og oppfølging  

Varsling er å gå videre med mistanke eller visshet om kritikkverdige 
forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige 
forhold menes brudd på Norges lover, Senterpartiets vedtekter eller 
brudd med Senterpartiets etiske retningslinjer. Overtredelsen kan 
gjelde både personlig adferd, politisk eller organisatorisk overtramp. 
Ledende tillitsvalgte og ansatte pålegges et særskilt ansvar (intern 
varslingsplikt) for forhold de måtte bli kjent med i partiet.  

Kritikkverdige forhold skal varsles om så tidlig som mulig. De 



	
	
	
	

impliserte og partiet er ikke tjent med at kritikkverdige forhold i 
organisasjonen holdes skjult. Hvem varsleren er skal håndteres 
fortrolig, med mindre varsler selv ønsker å bli gjort kjent. Varsler skal 
ha tilbakemelding om at varsel er mottatt og den videre håndtering så 
snart som mulig. Den som varsler skal ikke møte represalier for dette.  

Som utgangspunkt må saker kunne varsles til ansvarlig leder i det 
organ som er berørt.  

I tilfeller der det ikke er naturlig å varsle til nærmeste leder kan 
generalsekretær kontaktes direkte. For varslingssaker som gjelder 
senterungdommer skal det alltid varsles direkte til Senterungdommens 
generalsekretær. Personalsaker som berører ansatte varsles til 
tillitsvalgt eller generalsekretær avhengig av situasjonen. Saker 
vedrørende arbeidsmiljø for eller blant ansatte kan varsles til 
arbeidsmiljøutvalget.  

Senterpartiets generalsekretær skal – uten opphold – informeres for 
håndtering, bistand eller konsultasjon dersom:  

• Det er tvil om sak og håndtering. • Varsleren ikke oppnår 
reaksjon. • Saken forutsetter håndtering av offentlig tilsyn eller 
politi. • Saken kan ha betydning utover i organisasjonen og 
offentligheten.  

Senterpartiets generalsekretær skal alltid informeres om varsler i 
senterbevegelsens øvrige organer.  

Alle konkrete meldinger om seksuelle krenkelser skal tas alvorlig og 
føre til konkret handling. Dersom et medlem får opplysninger om 
seksuelle krenkelser, skal dette rapporteres til en ledende tillitsvalgt 
eller generalsekretær.  

Senterpartiet skal i møte med varsler om krenkelser og trakassering 
ivareta begge parter på en god måte. Partiet skal legge til rette for at 
begge parter opplever å bli tatt på alvor.  

Informasjon som gis i slike saker skal behandles fortrolig. Hensynet 
til enkeltmennesker, enten det er den fornærmede eller motparten, må 



	
	
	
	

stå i fokus. Dersom den fornærmede er under 18 år skal 
foreldre/foresatte delta på møtet. Motsetter den fornærmede seg dette 
og er over 16 år skal vedkommende ha med seg en annen myndig 
person til møtet.  

Generalsekretær skal ved behandlingen av slike saker sørge for en 
saksbehandling som dokumenterer partiets håndtering og handlinger i 
saken. Det samme gjelder for Senterungdommen. Denne 
dokumentasjonen skal ved behov og på forespørsel overleveres 
politi/-påtalemyndighet. Dersom den fornærmede er myndig skal 
generalsekretær anbefale at straffbare forhold anmeldes. Om ønskelig 
skal det gis nødvendig bistand ved slik anmeldelse.  

Hvis det foreligger mistanke om at det har skjedd lovbrudd bør man 
melde saken til politiet og/eller barnevernet så raskt som mulig. For 
personer under 16 år skal det meldes. Politianmeldelse skal aldri skje 
uten først å innhente synspunkt fra fornærmede/fornærmedes 
foresatte, med mindre disse er anklaget i saken. Fornærmede må få 
nødvendig hjelp til å fremstille egen versjon, og på eget grunnlag få 
hjelp til å anmelde saken.  

Politianmeldelser skal behandles konfidensielt. Retningslinjer gitt i 
forvaltningsloven om oppbevaring av taushetsbelagte opplysninger, 
arkivloven og personopplysningsloven skal følges. Det samme gjelder 
bekymringsmeldinger til barnevernet. Det er kun rettsvesenet som kan 
dømme i straffesaker. Ingen instans i partiet skal opptre som dommer 
for mulige lovbrudd.  

Interessekonflikter  

Den som ønsker å stille som kandidat til valg for partiet plikter å være 
åpen overfor de organer som skal foreta innstilling og valg om forhold 
som kan medføre interessekonflikter.  

Lobbyvirksomhet  

Åpenhet og tilgjengelighet er sentrale positive kjennetegn ved det 
norske demokratiet. Det er viktig at politikere, uten at dette 
mistenkeliggjøres, har mulighet til å innhente informasjon på fritt 



	
	
	
	

grunnlag fra de kildene de selv måtte ønske, samt at de kan ha en 
direkte dialog med dem som faktisk berøres av de politiske 
beslutningene. Tillitsvalgte og ansatte i Senterpartiet plikter derfor å 
gjøre seg kjent med hvem og hvilke interesser de man møter i 
politiske sammenhenger representerer.  

Gaver  

Det er ikke tillatt for personer i egenskap av å være tillitsvalgt, 
folkevalgt eller ansatt i Senterpartiet å tilby eller ta imot gaver der 
dette kan påvirke beslutninger eller kan oppfattes slik, og under ingen 
omstendigheter i tilfeller der dette handler om annet enn symbolske 
verdier.  

Sosiale medier  

Sosiale medier er først og fremst en mulighet, men uvettig bruk kan 
føre til stor negativ oppmerksomhet, både for den enkelte og for 
partiet. Tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte skal ha partiets beste for 
øye også når de henvender seg via sosiale medier. Man bør tilstrebe 
samme aktsomhet i omtale av personer og politikk gjennom sosiale 
medier som man ville gjort ansikt til ansikt eller i et debattinnlegg i 
aviser.  

Oppfølging og konsekvenser  

Etiske retningslinjer har ingen verdi uten at de viser seg i etisk 
handling når man står overfor et etisk dilemma. For å sikre høy etisk 
bevissthet legges følgende til grunn:  

- Nytt sentralstyre, fylkesstyre og lokallagsstyre samt alle folkevalgte 
skal gjennomgå partiets etiske retningslinjer og den praksis som 
følges, men også reflektere over etiske dilemmaer. De skal også gjøre 
seg kjent med relevante lover, partiets vedtekter og øvrige 
retningslinjer.  

- Nye ansatte skal få en innføring i relevante lover, partiets vedtekter 
og retningslinjer, og etisk praksis i organisasjonen.  

- Brudd på disse retningslinjene kan få konsekvenser for medlemskap 



	
	
	
	

og/eller ansettelsesforhold i Senterpartiet.  

- Personer som utsetter andre for noen form for trakassering skal 
møtes med sanksjoner og kan fratas sitt medlemskap, jfr. partiets 
vedtekter § 5).  

	


