Senterungdomen

Praktisk informasjon og etiske retningsliner
Tid og stad
Landsmøtet vil vera på Quality Airport Hotel Gardermoen den 18. til 20. november
2022. Møtet vil starta fredag klokka 14:00 (lunsj frå 13:00) og verta avslutta sundag
klokka 14:00 med lunsj.
Adresse til hotellet er Lokevegen 7, 2067 JESSHEIM

Transport til hotellet
Dei aller fleste vil koma til Oslo Lufthamn Gardermoen. Kjem ein herifrå vil det
lettaste transportalternativet vera å taka buss frå flyplassen til hotellet. Billettane
til både buss og tog finn ein og kan kjøpast hjå Vy.

Frå Oslo Lufthamn Gardermoen
Tak buss S-22, shuttelbuss mellom hotellet og flyplassen.
Frå Oslo Sentralbanestasjon
Tak tog til Oslo Lufthamn (Vy eller Flytoget køyrer her) og so bruk buss S-22 til
hotellet frå flyplassen.
Informasjon om buss: https://www.gardermoen.no/flyplassen/ta-sig-runt-pagardermoen/shuttlebuss-fra-gardermoen-flyplass-til-hotell-og-parkering/

Allergiar
Allergiar skal allereie har vorte meld inn saman med påmeldingi til delegasjonen
din. Dersom du er usikker på om dette har vorte gjort, tak kontakt med
delegasjonsleiaren din (fylkesleiar) og spør. Viss dette mot formodning ikkje har
vorte rapportert inn av delegasjonsleiar må du gjeva beskjed so raskt som
mogleg til organisasjonssekretær, Eline Stene på este@sp.no.

Antrekk
Det vil gjennom heile helgi verta brukt formelt antrekk. Festmiddagen laurdags
kveld vil ein etter tradisjonen bruka bunad eller annan finstas.
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Sakspapir
Me oppfordrar alle til å taka med ein eigen PC eller nettbrett, som sikrar at ein har
tilgang på sakspapiri under møtet. Du vil i tillegg til dette trengja ein elektronisk
eining til avstemming, dette kan vera mobil, nettbrett eller liknande. Ein kjem ikkje
til å skriva ut sakspapir til delegatane. For å unngå for stor belasting på nettet bed
med deg ogso om å lasta ned sakspapiri på førehand.
Ein vil ha skøyteleidningar i møtesalen til lading, MEN kapasiteten vil ikkje tillata at
alle ladar samtidig, møt difor opp med ferdig lada einingar.

Sakspapiri vil verta lagt ut fortlaupande ut på nettsidene til Senterungdomen og
du vil finna dei ved å fylgja denne lenkja:
https://www.senterungdommen.no/landsmotet-2022

Røysting
Under landsmøtet vil dei fleste voteringar skje ved at du hever delegatskiltet ditt.
På voteringar der ein treng særleg teljing av røyster, som endringar av vedtekter,
personval og røystingar som ikkje får eit klårt fleirtal, vil ein bruka det digitale
røystesystemet GoPlenum.
Sidan GoPlenum er eit digitalt system, er det viktig at du har med deg ein eigen
PC/nettbrett til dette, eller lastar ned GoPlenum-appen til mobilen din.
Me bed om at du les deg opp på bruken av GoPlenum på førehand, gjennom til
dømes å sjekka ut desse hjelpesidene:
-

https://www.utdanningsforbundet.no/omutdanningsforbundet/goplenum/for-motedeltakere/

NB! Det er viktig at du som delegat testar om du får logga deg på GoPlenum føre
du møter opp på landsmøtet. Du vil i laupet av komande veke (veke 45) få tilsend
ein SMS med påloggingsinformasjon til GoPlenum. Det er viktig at du då testar
om du får tilgang til møtet, slik at du slepp å stressa med dette under møtet.
Skulle du ikkje koma deg innpå GoPlenum ved hjelp av påloggingsinformasjonen
frå SMS-en må du taka kontakt med Kim Klausen på kk@sp.no FØRE møtestart.

Sosiale medium
Gjennom heile landsmøtet kan du nytta sosiale medium som Facebook, Twitter
og Instagram. Merk bilete og innlegg med emneknaggen #LMSUL22, og tagg
gjerne @senterungdommen i desse.
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Viss du ikkje ynskjer at bilete tekne av deg skal verta deilt via plattformene til
Senterungdomen bed me deg gjeva beskjed til informasjonsrådgjevaren vår Kim
Klausen på kk@sp.no føre landsmøtet.
Og hugs på normal bileteskikk, spør alltid om samtykkje føre du deiler bilete av
andre!

Etiske retningsliner
Alle personar som deltek på landsmøtet til Senterungdomen pliktar, som ved alle
andre arrangement i regi av Senterungdomen å setja seg godt inn i våre etiske
retningsliner. Dette er veldig viktig for å syta for at alle som deltek får eit so godt
møte som mogleg. Ein vil ogso tilråda delegasjonane i å setja av tid til å
gjennomgå retningslinene på førehand.
Retningslinene finn ein i sin heilskap nedst i dette dokumentet.

Spørsmål
Er det noko som du lurer på som du føler at du ikkje fekk svar på i dette skrivet?
Då er det berre å taka kontakt med generalsekretær Henrik Hageland på
heh@sp.no eller til organisasjonssekretær Eline Stene på este@sp.no.
Det er ogso fleire spørsmål som kan svarast opp av delegasjonsleiar, særleg dei
knyta spesifikt til din delegasjon (som til dømes informasjon om delegasjonmøte,
delegasjonen din osb.). I desse tilfella tilrår ein at ein fyrst tek kontakt med
delegasjonsleiar, fordi dei har ofte betre svar enn oss på kontoret.

Elles vonar ein at alle får eit fantastisk møte.
Me sjåast!
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Senterpartiets etiske retningslinjer
Sist revidert av landsstyret oktober 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 o m
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. Hvis informasjonen gis av andre enn den som
opplever seg trakassert, må den som håndterer saken ta kontakt med den som opplever seg
trakassert for å nedtegne all relevant informasjon om saken.
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 . Både
varslere og de det varsles mot skal kunne ta med en person de har tillit til, inn i møter og
samtaler vedrørende varselet . 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.
Generalsekretæren kan knytte til seg juridisk kompetanse ved behov.
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. I noen tilfeller kan
oppfølging av saker også bestå i å lede folk til relevant helsehjelp.
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.
Reaksjoner
En tillitsvalgt er en som har tillitt fra omgivelsene. En tillitsvalgt som bryter med partikultur og etiske
retningslinjer, mister tillit. Det vil kunne bli lagt betydelig vekt på slike brudd ved eventuell
renominasjon/gjenvalg. Ved brudd på etiske retningslinjer, kan Senterpartiet komme til å ta offentlig
avstand fra adferden og handlingene, og oppfordre vedkommende til å vurdere sin stilling/posisjon.
Personer som utsetter andre for noen form for trakassering skal møtes med sanksjoner og partiet har
sanksjonsmuligheter som:
• Muntlig advarsel (ikke konklusjon om, men en bekymring for brudd på retningslinjer).
• Skriftlig advarsel (ikke konklusjon om, men en bekymring for brudd på retningslinjer).
• Skriftlig irettesettelse (pga. konklusjon om brudd på etiske retningslinjer) som kan inkludere:
o Utestengelse for en gitt periode (eks fra partiarrangementer med overnatting)
o Ileggelse av forbud for en gitt periode (eks mot å nyte alkohol på
partiarrangementer).
o At vedkommende ikke får anledning til å påta seg tillits- eller folkevalgte verv for en
periode.
o At vedkommende må fratre sine tillitsverv.
• Suspensjon mens saken behandles
• Eksklusjon ( jfr. partiets vedtekter § 5 ).
• Konsekvenser for ansettelsesforhold i Senterpartiet.

For eventuelt å kunne håndheve ilagte suspensjon eller reaksjoner, kan nødvendige organer motta
informasjon om beslutningen om ileggelse av suspensjon eller reaksjon.

Eldre saksforhold
Hendelser som er mer enn fem år gamle behandles normalt ikke av partiet etter de etiske
retningslinjene for håndtering av saker om trakassering, med mindre det ansees nødvendig:
o for å ivareta det psykososiale miljø de berørte deltar i.
o for den utsattes mulighet til å utøve sine verv og funksjoner i partiet .
o fordi forholdet er svært alvorlig slik at det reiser spørsmål om den personen anklagen
reises mot kan ha partiets tillit i utøvelsen av eventuelle verv og funksjoner.
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 sammenh enger
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, folkeva lgte 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 i organisasjonen
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.

