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Protokoll styremøte 18.11.2020 Kl. 10.00 – 12.30. 
Microsoft Teams. 

  
  
Til stede:        Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Per Gimnes, Oddrun Beyer 

Holm og Charlotte Andreassen. 
 

Forfall:          Nils – Inge Holm. 

 

Fra adm.:      Åshild Sivertsen.  

 

Sak 69/20 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll. 

 69.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 Vedtak: 

 

Innkalling med sakliste godkjennes. 

  69.2 Godkjenning av protokoll fra 21.10.2020. 

 Vedtak: Protokollen godkjennes. 

  

Sak 70/20 Framdrift/prioritering av tiltak i handlingsplanen. 

 Opplæring og oppfølging av brukerrepresentanter 

Styret er opptatt av å rekruttere brukerrepresentanter, gi dem opplæring og 

oppfølging. Jf. styresakene 02/19, 77/19 og 02/20.  Medlemmer i organisasjonen 

har deltatt på kurs i regi av FFO og på kurset «Rollen som brukerrepresentant» som 

ble avholdt i fylket og seinere sentralt. Etter sistnevnte kurs ble deltakerne kontaktet 

og forespurt om de var villige til å påta seg verv som brukermedvirkere og 

interessert i videre opplæring. Fem gav positiv tilbakemelding.  

Styret vurderer det som viktig at brukerrepresentantene kan komme sammen og 

utveksle erfaringer, og danne nettverk som kan være en styrke i vervet. Såleis 

ønsker styret å invitere brukerrepresentantene til erfaringsutveksling 1 – 2 ganger i 

året.  

Med vising til nyhetsbrev 12/2020 med informasjon fra generalsekretæren kan 

fylkeslaget søke støtte til planlagte (2020/2021) samlinger eller andre tiltak som har 

til hensikt å ta vare på og utvikle våre brukerrepresentanter. Søknadsfristen er 

01.12.2020. 

Målet er å motivere flere til å bli brukerrepresentanter gjennom opplæring, 

oppdatering av kunnskap, deling av erfaringer og skape nettverk. Erfaringa er at 

brukerrepresentantene ikke får dekt reiseutgifter av sine «oppdragsgivere» og den 

kostnaden må en regne med å dekke i tillegg til kursutgiftene ellers.  

Kostnad ca. kr 85.000.  

Vedtak: Styret planlegger å gjennomføre kurs/samling i 2021 for å motivere flere til å 

bli/være brukerrepresentanter gjennom opplæring, oppdatering av kunnskap, deling 

av erfaringer og skape nettverk. Det søkes om kr 85.000 til formålet. 

  

Sak 71/20 

 

Fordeling 3-årig driftstilskudd – skisse til uttalelse. 
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 Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt FFO Møre og Romsdal i oppgave å 

fordele driftstilskuddet, og styret i FFO har lagt fram skisse til fordeling.  

Fordelingssaka har tidligere blitt tatt opp på eget møte med organisasjonene 12.juni 

2019 i Ålesund og på ledermøtet 26.10.2019. Ledermøtet ba FFO utarbeide ny 

skisse som ble diskutert på ledermøtet 24.10.2020. 

Styret i FFO ønsker tilbakemelding på fordelingskriterier og fordelingsnøkkel 

(markert med gult) i skissen. De ser det som nødvendig at det ikke brukes skjønn 

ved fordeling, men at en har klare kriterier/nøkkel. Fristen for uttalelse til skissen er 

17. november. 

Fylkeskommunen opplyser at under forutsetning om fortsatt bevilgning i budsjettet, 

blir det lagt opp til samme fordeling i 2021 som i år. Det er 3. og siste år av denne 

perioden.  

Neste søknad på 3-års periode blir en gang før sommeren 2021, men FFO har ikke 

fått opplysninger om hvordan dette skal gjøres eller frister. 

Når det gjelder 3. Fordelingsnøkkel, B3, er det ikke tenkt differensiering i forhold 

til stillingsstørrelse. Styret bør vurdere om en skal ha innspill om at de 40 % bør 

fordeles med vekting på stillingsstørrelse. Skissen ligger ved. 

Vedtak: 

Styret tilrår at retningslinjene blir lagt til grunn for det 3-årige driftsstilskuddet og 

forventer at retningslinjene blir evaluert etter ett-to år. 

  

Sak 72/20 Velferdsmidler, andre tildeling 

 

Fylkeslaget fikk kr 13.000 som ble tildelt lokallagene til omsøkte aktiviteter under 

sak 36/20 (junimøtet). Også i år ble det en ny omgang med velferdsmidler, jf. 

informasjon fra generalsekretæren i nyhetsbrev 12/2020. Det ble søkt om midler.  

5. november ble lokallagene informert med mail om at de kan søke om midler til 

nye tiltak i år. Søknadsfristen ble satt til 10. november.  

En har mottatt søknad fra MH Sunndal om tilskott til to tiltak, MH Volda/Ørsta om 

ett tiltak og MH Skodje/Ørskog om to tiltak. Det forventes midler i løpet av kort tid 

Vedtak: AU får fullmakt til å tildele midlene. 

  

Sak 73/20 Kjøp av displayskjerm. 

 

Styret har vært orientert om at projektoren er defekt og at en måtte kjøpe nytt utstyr. 

Det er kjøpt og montert displayskjerm som er mer framtidsrettet.  

Kostnaden kom på kr 13.743,75. 

Vedtak: Tatt til orientering.     

  

Sak 74/20 Referat- og orienteringssaker. 

 74.1 Fadderne rapporterer. 

Foreløpig rapportering fra Mental Helse Molde og Mental Helse Sunndal.  

Det ble rapportert fra Mental Helse Rauma, Mental Helse Sykkylven, Mental Helse 

Volda/Ørsta og Mental Helse Giske. 

 74.2 FFO’s ledermøte. 

Irene Sundholm refererte 
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 74.3 Møte i regionrådet oktober/november. 

Anna Margrethe refererte.  

 74.4 Oversiktsseminar på Averøy 02.12.2020 kl. 9.30 – 15.00 – Invitasjon. 

Tema for seminaret: Hvordan står det til på rusfeltet i Averøy – og hva gjør vi med 

det? Rusproblemer sett ut ifra et livsløpsperspektiv – hvordan samarbeide fra barn- 

til alderdom for å styrke tjenestetilbudet? 

 74.5 Grunnkurs i brukermedvirkning 06.-07.november – avlyst. 

FFO melder at kurset blir avlyst da kun er fire påmeldte. De vil finne en ny dato for 

å avholde kurset neste år. 

 74.6 Nyhetsbrev nr. 12 fra generalsekretæren. 

er videresendt styremedlemmene og varamedlemmene. 

 74.7 Nyhetsbrev nr. 13/2020 fra generalsekretæren. 

er videresendt styremedlemmene og varamedlemmene. 

 74.8 Sak 68/20 – Oppfølging. 

Vedrørende 68.6: Søknad om midler til regionsamling er sendt. Det er søkt om 

midler til velferdstiltak til viderefordeling til lokallagene, og for bruk i fylkeslaget. 

Tildeling forventes i uke 46. Videre er søknad om midler vedrørende korona-tiltak 

sendt.  

Vedrørende 68.8: Brukerrop. Innspill til Haakon Steen er sendt, og svar fra Haakon 

refereres. 

 74.9 Innkomne brev jfr. postliste oktober 2020. 

Styremedlemmene kontakter fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

Sak 75/20 Planlegging av fagdager/seminarer – deltaking. 

 Hans Petter Iversen, Høgskolen i Molde, inviterer Mental Helse til å delta i 

planlegging av fagdager/seminarer. Planen er å starte opp arbeidet i mars og hvis 

praktisk mulig holde fagdag 17. mars på Høgskolen i Molde. 

Vedtak: Styret foreslo aktuelle personer som kontaktes. 

  

Sak  76/20 Kurs i valgkomitearbeid – utsettelse. 

 Under sak 66/20 ble det besluttet å invitere til kurs i valgkomitearbeid som ble 

planlagt gjennomført 5. – 6. desember. Ved påmeldingsfristens utløp er det få 

påmeldte deltakere. 

Vedtak: Styret utsetter kurset til 9. – 10. januar. 
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Mental Helse Møre og Romsdal   
 

Onsdag 18. november 2020 

 

Neste møte: 16.desember 2020 

 

 

 

Anna Margrethe Drægebø Moe                                                      Irene Sundholm 

leder/studieleder                                                                                nestleder      

 

 

 

Per Gimnes                                                                                   Oddrun Beyer Holm 

styremedlem                                                                                       styremedlem 

 

 

 

Charlotte Andreassen                                                                         Åshild Sivertsen 

1.vara                                                                                                  fylkessekretær 
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