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Protokoll styremøte 17.02.2021 Kl. 10.00 – 13.30. 
Strandgt.3,6415 Molde. 
 
 
Til stede:       Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm (på teams), Per Gimnes, 

Oddrun Beyer Holm og Charlotte Andreassen. 

Forfall:           Nils-Inge Holm. 

Fra adm.:      Åshild Sivertsen. 

 

Sak 13/21 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll. 

 13.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 Vedtak: 

 

Innkalling med sakliste godkjennes. 

  13.2 Godkjenning av protokoll fra 20.01.2021. 

 Vedtak: Protokollen godkjennes. 

  

Sak 14/21 Årsmelding 2020 – 2021 – Gjennomgang. 

 Som bestemt under sak 4/21 har Anna Margrethe Drægebø Moe skrevet forslag til 

årsmelding. Senere når en får bilde av styret i MH Kristiansund og prosjektgruppa 

YAM, blir de lagt inn.  Styret blir bedt om å gå gjennom utkastet for å se om det er 

utelatt noe vesentlig eller noe bør endres. Blir det valgt nye ledere i lokallagene på 

kommende årsmøte, kan de føyes til bak nåværende ledere i de respektive lokallag. 

Det er lite trolig at det blir endringer i driftsplanene framover til årsmøtet. Lederen 

er leders ansvar og skal ikke godkjennes av styret. Såleis kan årsmeldingen 

ferdigstilles med de endringer som måtte framkomme i styremøtet. Skulle det 

likevel skje noe som bør skrives inn senere, kan det gjøres og legges fram for styret.     

 Vedtak: Styret tilrår at årsmøtet godkjenner årsmeldingen 2020 – 2021. 

  

Sak 15/21 Handlingsplan 2021-2022 – Oppstart. 

 Den sentrale handlingsplanen peker ut prioriteringer som gjelder for alle ledd i 

organisasjonen. Årets prioriterte arbeidsområder er selvmordsforebygging og 

kvalitet i psykisk helsevern. Samtidig er andre kjernesaker fortsatt viktige. 

I år er politisk kampsak: Psyk hverdag. Mental Helse ønsker å sette søkelys på 

hverdagen vår under pandemien, og hvordan denne påvirker vår psykiske helse. 

En har ikke mottatt Handlingsplan 2021 i papirutgave ennå, men den ligger på 

Mental Helses nettside:  https://mentalhelse.no/om-oss/politikk    

Pandemi-året har vært en hemsko for gjennomføringen av vår handlingsplan, og det 

regnes med at det er tjenlig å videreføre nåværende handlingsplan med noen 

endringer. Styremedlemmene blir bedt om å gå gjennom vår handlingsplan og 

komme med innspill. Fylkesleder vil jobbe videre med den, og i marsmøtet kan 

handlingsplanen ferdigstilles.  
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 Vedtak: Forslag legges frem i marsmøtet for ferdigstilling. 

  

Sak 16/21 Obligatorisk tjenestepensjon – fylkessekretær Åshild Sivertsen. 

 Fra Fagforbundet Molde har en mottatt brev datert 19.01.2021. Fagforbundet mener 

at det bør betales inn obligatorisk tjenestepensjon for Åshild Sivertsen. De skriver 

videre at det er viktig at den ansatte har pensjonsordning og at det handler om å 

verdsette den ansatte. Fagforbundet forventer at det blir etterbetalt fra 2014. 

Kravet om å ha tjenestepensjonsordning gjelder foretak som har minst to ansatte 

som har 75 % stilling eller mer. Jf. Lov om offentlig tjenestepensjon (OTP-loven) § 

1a. Pensjonsordningen kan være ytelsespensjon eller innskuddspensjon. Den første 

ordningen bestemmer hvor høy pensjon den ansatte skal få, som regel fastsatt som 

en prosentsats av den ansattes lønn, inkludert pensjon fra folketrygden. Bedriften 

betaler deretter en forsikringspremie som skal dekke framtidens 

pensjonsutbetalinger.  

Ved innskuddspensjon fastsettes det hvor mye bedriften skal betale inn. Pensjonen 

den ansatte får utbetalt avhenger av hvor mye som er betalt inn, hvor mange år 

sparingen foregår, og hvor høy avkastning som oppnås. Denne ordningen gir 

bedriften kontroll over bedriftens utgifter.  Pensjonen samordnes ikke med 

folketrygden.  

Bedriften skal minimum betale et innskudd som tilsvarer 2 % av den ansattes lønn 

mellom 1 G og 12 G. Jf. OTP-loven § 4,1. ledd. Det kan fastsettes at en skal se bort 

fra variable tillegg som for eksempel overtidsbetaling, skattepliktige naturalytelser 

og utgiftsgodtgjørelser.   

Innskuddsfritak ved uførhet er en obligatorisk del av pensjonsordningen ved 

innskuddspensjon. Bedriften betaler for en forsikring som sikrer at 

pensjonsleverandøren fortsetter å betale innskuddene for pensjonsordningen til en 

ansatt som blir minst 20 % ufør fram til vedkommende fyller 67 år.  

Med utgangspunkt i en årslønn på kr 400.000 og G = kr 101.351 pr. 1. mai 2020 

blir innbetalingen rundt regnet (400.000 – 100.000) x 2 % = 6.000, og for 50 % 

stilling kr 3.000 årlig. Det skal betales arbeidsgiveravgift (p.t. 14,1 %) av beløpet, 

og det tilkommer en årlig administrasjonskostnad på ca. kr 1.000, og kostnad 

vedrørende administrering av ordningen som lønningskontoret kan ta seg av. 

Arbeidsgiver bærer administrasjonskostnaden. Jf. OTP-loven § 4.4. 

Åshild ble ansatt i 50 % stilling fra 1. november 2014. Inngås pensjonsavtale, er det 

tjenlig å be lønningskontoret som har kunnskap og erfaring, om å etablere avtale. 

En har forstått det slik at i Mental Helse er arbeidsgivers innskudd 2 % som også er 

vanlig i arbeidslivet ellers. 

Vedtak: Styret vedtar å etablere innskuddspensjon for fylkessekretær Åshild Sivertsen, og 

etterbetaler fra 1.november 2014. Innskuddet blir satt til 2 % av lønn mellom 1 G 

og 12 G eksklusiv eventuelle variable tillegg. Lønningskontoret blir bedt om å 

etablere avtale. Kostnaden innarbeides i budsjettet. 

  

Sak 17/21 Møre og Romsdal fylkeskommune - Gave. 

 I januar meddelte fylkeskommunen i mail at de nettopp hadde avviklet 

Nyttårskonferanse – en konferanse for offentlig sektor i Møre og Romsdal. I stedet 

for gaver til innlederne ville de gjerne gi et lite beløp til tre frivillige organisasjoner. 

Fylkeslaget fikk kr 2.000 som en foreslår overføres til YAM-prosjektet. 

Vedtak: Gaven fra fylkeskommunen, kr 2.000, overføres til YAM-prosjektet. 
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Sak  18/21 Referat- og orienteringssaker. 

 

18.1 Mental Helse Kristiansund – reetablert. 

Det er mottatt stiftelsesprotokoll, datert 26.01.2021, om at Mental Helse 

Kristiansund har valgt styre og planlegger ordinært årsmøte i februar 2021. 

 

18.2 Mental Helse Hustadvika – etablert. 

Det er mottatt stiftelsesprotokoll, datert 27.01.2021; om at Mental Helse Hustadvika 

har valgt styre og planlegger ordinært årsmøte 22.mars 2021.  

 

18.3 Nyhetsbrev 01-2021 fra generalsekretæren. 

Brevet ble omgående videresendt medlemmene og varamedlemmene. Tillegg 

01.02.2021 ble også videresendt. 

 

18.4 Årsmøte i lokallaga – utsettelse. 

Etter vedtektene skal årsmøtet i lokallagene holdes innen utgangen av februar. 

Pandemien skaper usikkerhet. MH Hareid, MH Stranda, MH Haram og MH Stordal 

har søkt om utsettelse og har planlagt dato for årsmøtet. MH Rauma, MH 

Skodje/Ørskog og MH Vestnes søker utsettelse og vil komme tilbake til dato 

senere. Søknadene er imøtekommet.  

 

18.5 Valgkomiteen – møte på fylkeskontoret. 

Etter reglene skal valgkomiteen ha møte med fylkesstyret, men en fant det ikke 

tilrådelig å samle så mange personer på møterommet da det er vanskelig å holde 

nødvendig avstand. Såleis møttes valgkomiteen og fylkesleder med fylkessekretær 

til stede.  

 

18.6 Rapport fra fadderne. 

Fadderne rapporterer fra Mental Helse Hareid, Mental Helse Stranda, Mental Helse 

Skodje/Ørskog, Mental Helse Stordal, Mental Helse Sykkylven, Mental Helse 

Vestnes, Mental Helse Haram og Mental Helse Volda/Ørsta.      

 

18.7 Innkomne brev jfr. postliste januar 2021. 

Styremedlemmene kontakter fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

 

Mental Helse Møre og Romsdal  

Onsdag 17. februar 2021                                                      Neste styremøte 17.mars kl.10.00. 

 
 

                                                                                                                           

 

  Leder/Studieleder Anna Margrethe Drægebø Moe                          Nestleder Irene Sundholm   

 

 

 

 

  Styremedlem Per Gimnes                                                                Styremedlem Oddrun Beyer Holm   

 

 

 

 

 

1.vara Charlotte Andreassen                                                                Fylkessekretær Åshild Sivertsen 
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