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Bakgrunn for saken:
Et flertall i forbundsstyret har bedt om at denne saken fremmes for forbundsstyret med kort svarfrist.
Forbundets tidligere Generalsekretær, Roy Nettum Wetterstad, ble som kjent enige med
Forbundsstyret om en fratredelsesavtale i fjor sommer. Wetterstad er påmeldt som tingdelegat for sin
klubb på det ekstraordinære tinget.
Informasjon og fakta:
Wetterstad inngikk en sluttavtale med forbundsstyret hvor det fremgår at det foreligger visse
begrensninger på hva Wetterstad kan og ikke kan uttale seg om. Avtalen forplikter arbeidstaker til å
bevare taushet overfor uvedkommende om forretnings/driftshemmeligheter eller andre opplysninger
av konfidensiell art om/fra arbeidsgiver. Partene plikter også å omtale hverandre i nøytral form.
Av hensyn til at det ekstraordinære forbundstinget skal kunne få all informasjon, er det viktig at alle de
som har vært involvert i hva som har skjedd siden det siste forbundstinget også får en mulighet til å
komme med sin informasjon. Det vil være mot den åpenhetskulturen forbundet ønsker å ha dersom
folk med inngående kunnskap om hva som har skjedd skal stoppes av forbundet selv så lenge vi nå er
i den situasjonen forbundet er i. Derfor vil det være i strid med den åpenhetskulturen forbundet hevder
å skulle ha, dersom vi samtidig nekter de som kan gi relevant informasjon på grunnlag av en
sluttavtale.
Vurdering:
Det er opp til forbundsstyret å avgjøre hvorvidt de anser at tidligere generalsekretær Roy Nettum
Wetterstad skal kunne uttale seg fritt på forbundsting og i andre sammenhenger om forhold som
vedrører forbundet. Det vurderes til at et Forbundsting ikke er å anse som «uvedkommende» og at
avtalen således ikke binder tidligere generalsekretær å uttale seg om hans tid i NMF.
Forslag til vedtak
Forbundsstyret bekrefter at sluttavtalen mellom NMF og tidligere generalsekretær Roy N. Wetterstad
ikke begrenser hans ytringsfrihet på Forbundstinget, og at han står fritt til å uttale seg om sin tid i NMF
i dette møtet.

