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Protokoll fra styremøte 9/20

Organisasjon Sentralstyret Mental Helse

Møtenummer 9/20

Dato 12. juni 2020

Tidspunkt 09:00 - 12:00

Sted Teams

Behandlingsmåte Teams

Til stede

Bente Holm Mejdell , Øystein Høiby , Tariq Eide , Haakon Steen (1. Nestleder)  (2. Nestleder)  (Styremedlem)  
, Wenche Steenstrup , Hanne Karine Nordstedt , Kristin Vala(Styremedlem)  (Styremedlem)  (Styremedlem ansatte)  

, Grethe Bygland , Stig Raymond Moe(Styremedlem ansatte)  (Varamedlem)  (Varamedlem, Ikke sak 78/20 og 79
, Aina Rugelsjøen , Linda Berg-Heggelund , Kristin Bergersen/20)  (Varamedlem)  (Generalsekretær)  

, Øyvind Kjønås , Siri Bråtane(Kommunikasjonssjef, Ikke sak 78/20 og 79/20)  (Økonomisjef, Sak 76/20)  
, Geirr Abelsen , Turid Bakken(Spesialrådgiver, Sekretær)  (Desisjonskomiteen, Ikke sak 78/20 og 79/20)  

, Jørund Schwach , (Desisjonskomiteen, Ikke sak 78/20 og 79/20)  (Desisjonskomiteen, Ikke sak 78/20 og 79/20)
Helga Skåden (Desisjonskomiteen, Ikke sak 78/20 og 79/20)

Forfall

Jill Arild , Karl Olaf Sundfør , Vibeke Karlsen (Landsleder, Meldt forfall)  (Styremedlem, Meldt forfall)  (Varamedlem, 
Ikke meldt forfall)

Sak 71/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden Agenda

Bente Holm Mejdell åpnet og ledet møtet i Jill Arilds fravær. Grethe Bygland og Aina Rugelsjøen møter 
med fulle rettigheter i Jill Arilds og Karl Olaf Sundførs fravær.

Innkalling og dagsorden ble gjort tilgjengelig via styreplan og pr. mail 05. juni 2020.

Saker til eventuelt:

Sak meldt av Karl Olaf Sundfør og Haakon Steen: nedsettelse av arbeidsgruppe for å gjennomgå 
forslag til endringer i pakkeforløp 
Kristin Vala, orienteringsak, innsamling til Mental Helse Ungdom
Tariq Eide, orienteringsak, Ung Arena Vestby

Vedtak
Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 72/20 Protokoll fra sentralstyremøte 8/20 Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak
Protokollen er signert elektronisk.

Sak 73/20 Protokoller - godkjenninger og orienteringer Orientering

Følgende protokoller ble lagt frem for styret til orientering: 

AU-protokoll fra 29.mai 2020
AU-protokoll fra 03. juni 2020
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Møteprotokoll, Erfaringskompetanse fra 11.03.20

Orientering ved Haakon Steen fra Bruker ROP (Hdir):

Det kommer mye tilbakemeldinger om at digitale lavterskeltilbud er til stor nytte for brukerne. 
Brukerne håper at disse holdes åpne i sommer selv om det er lettet på restriksjonene.
Alle organisasjoner melder om økning i henvendelser med tema selvmord.

 

Vedtak
Styret tok protokollene og informasjonen til orientering.

Sak 74/20 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Det foreligger ingen saker til oppfølging i dette styremøtet.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 75/20 Status stab Orientering

Generalsekretær gikk gjennom sykemeldinger i Oslo og Skien, samt kontorsituasjonen knyttet til 
koronapandemien. Både staben i Oslo og svartjenestene driftes delvis fra hjemmekontor. Det er full 
aktivitet i avdelingene og man tar de smittevernhensyn som er nødvendig. 

Videre orienterte generalsekretær om ferieavvikling og at vi har lyst ut to organisasjonsrådgiverstilliger, 
en fast og ett vikariat, da en av våre ansatte går av med AFP i løpet av høsten, og en annen skal ut i 
svangerskapspermisjon.

Arbeidet med landsmøtet er i rute. Det planlegges for ordinært landsmøte. 

Dato for Mental Helse-konferansen 2021 er 4. mars og arbeidet med planleggingen har startet. 
Generalsekretær fortsetter å sende ut nyhetbrev til lagene en gang i måneden. 

Orientering om en Nasjonal selvmordsforebyggende Arbeidslivstelefon

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, har tatt initiativ til drøfting av en potensiell 
telefonlinje for forebygging av selvmord i kjølvannet av koronasituasjonen, lockdown og økonomiske 
krise i Norge.

Helsedirektoratet har pr e-post 06.04.20 stilt seg positive til et samarbeid og støtter et 
telefontilbud  knyttet til koronatiden og at Mental Helses Arbeidslivstelefon (ALT) blir benyttet fremfor 
etablering av en ny nasjonal telefonlinje.  Arbeid- og velferdsdirektoratet er også positive til en utvidelse 
av ALT og at ALT kan promoteres mye tydeligere som støttetilbud enn den er i dag. 

En forutsetning for Mental Helse Hjelpetelefonen er at det tilføres økonomiske midler samt praktisk 
bistand for å kunne realiserer tiltaket.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 76/20 Status økonomi Beslutning

Tilskudd fra Hdir (driftstilskudd)  og Tippemidler er noe mindre i 2020 enn budsjettert. Reduksjonen får 
effekt for regnskapet fra hhv april og mai. 

I 2020 har vi så langt mottatt 1.9 mill kr fra bursdagsinnsamlinger fra facebook. I tillegg har vi hatt en lang 
dialog med facebook som mottaker av midler fra dem. Facebook har, etter at all dokumentasjon var på 
plass, donert oss 800 000,- kr. Disse midlene er foreløpig ikke inntektsført. 
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Pr i dag er det inntektsført ca 2,4 mill kr i gaver og donasjoner til avdeling 40. Budsjett for 2020 var 1.3 
mill kr totalt. I tillegg kommer noe donasjoner til svartjenestene og YAM.

Dette betyr at vi på inntektsiden har 1.9 mill mer enn budsjettert.

Bruk av frie midler er kr 721 154 mot budsjett kr 1 320 613, som betyr et underforbruk på kr 599 459. Det 
er planlagt stor aktivitet til høsten, så vi regner med at dette jevner seg ut. 

Regnskapsførte inntekter pr mai 2020 er 12 773 377 hvilket er kr 1 968 602 høyere enn budsjettert.

Basisresultatet (brutto resultat) er kr 3 325 700 hvilket er kr 2 005 088 høyere enn budsjettert.

Vi har ca 400 000,- kr mer i inntekt enn budsjettert på tross av reduksjon i tilskudd fra Hdir og 
Tippemidler. 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 77/20 Politikk og kommunikasjon Orientering

Medieomtalen rundt Mental Helse var stor i starten av pandemien, så har det jevnet seg ut. Det har vært 
litt mer trykk igjen de siste ukene. Det handler stort sett om enkeltsaker som kommer opp, og at vi noen 
gang klarer å trykke på psykisk helse som tema generelt. Mange journalister er opptatt av dette temaet. 
Kommunikasjonsavdelingen sendte ut et nytt forslag til kronikk til lagene. Denne fikk vi på trykk i 
Dagsavisen, og mange lokallag har fått den inn i lokalaviser, med lokale vinklinger. Det er flott at lagene 
følger opp og tar i bruk verktøy som sendes fra administrasjonen. 

Mental Helse har svart på følgende høringer i perioden: 

Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019-26
Veiledning Covid-19 fra Helsedirektoratet 
Midlertidige endringer i smittevernloven (denne ble skrinlagt etter høringsuttalelsen fra MH og 
andre organisasjoner)

Det kommer veldig mange høringer på ulike saker inn til oss. Midlertidige endringer i smittevernloven er 
skrinlag og er et godt eksempel på hvordan vi jobber som best. På dette lovforslaget fikk vi 2 dagers frist 
til å komme med innspill. Vi laget en krass høring, og det var planlagt en mediesak med intervju av 
generalsekretær. Haakon Steen tok opp dette med korte frister i Bruker ROP. Resultatet ble at 
lovforslaget ble skrinlagt, og vi får nå noe lenger høringsfrister.

Pt er det på trappen en høring fra LDO. Denne er informert om ut i organisasjonen, og det er bedt om at 
man kommer med innspill.

Generalsekretær skal i møte med Høie vedrørende nasjonal plan for selvmordsforebygging. Planen skal 
lanseres 10. september (internasjonal dag for selvmordsforebygging). 

Sosiale medier: Vi har relansert en ny versjon av filmen som ble lansert på konferansen 
#StrongnotSilent. Den er endret noe for å tilpasses situasjonen vi er i nå. 

Kommunikasjonsavdelingen jobber også med å lage budskapsplattformer / fakta-ark på ulike saker som 
kan være aktuelle i sommer, slik at vi har et felles budskap dersom vi blir kontaktet. Disse blir gjort 
tilgjengelig for sentralstyret. 

Kommunikasjonsavdelingen får honnør for godt arbeid. De bidrar til å gjøre sentralstyremedlemmene 
bedre, og samtidig øke Mental Helses synlighet. 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 78/20 B-saker til behandling Beslutning

Vedtak
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Egen B-protokoll foreligger

Sak 79/20 B-saker til behandling Orientering

Muntlig orientering gitt. 

Vedtak
Styret tok saken til orientering

Sak 80/20 Varslingsrutiner for tillitsvalgte Beslutning

Det er utarbeidet nye retningslinjer for varsling. Rutinene som legges frem er mer detaljerte i forhold til 
varslingsvei og krav til dokumentasjon. 

Vedtak
Sentralstyret vedtar varslingsrutinen slik den foreligger. Administrasjonen sørger for at rutinen gjøres 
kjent for lagene. 

Sak 81/20 Årsmøter Beslutning

Flere fylkeslag har berammet dato for årsmøtet. Sentralstyrets deltar som følger:

05. juni, Agder - Grethe Bygland
17. juni Telemark - Kristin Vala
20. juni Akershus - Wenche Steenstrup, Tariq Eide
20.-21. juni, Finnmark - Karl Olaf Sundfør
27. juni, Troms - Tariq Eide.
04. juli, Hedmark- ønsker ikke besøk
18. august, Vestfold - Aina Rugelsjøen
20. august, Øst - 
22. august, Trøndelag - 
29. august, Hordaland -
30. august Rogaland - Karl Olaf Sundfør
03. september, Oslo - Bente Mejdell
17. oktober, Nordland- (trenger ikke besøk)

Sentralstyrerepresentantene sender mail til generalsekretær med informasjon om hvilke årsmøter de kan 
delta på.

Bør sentralstyret være noe reservert mtp smittesituasjonen og fare for spredning av smitte? Hver og 
en må gjøre sine egne individuelle vurderinger. 

Vedtak
Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 82/20 Samarbeidsavtale og navnendring, Mental Helse Ungdom Diskusjon

Mental Helse ungdom deltok på forrige sentralstyremøtet 28. mai hvor de redegjorde for status i 
navnendringsprosessen og samarbeidsavtalen.

Mental Helse Ungdom hadde styremøtet 6.-7. juni hvor navneforslagene ble presentert:

Psykt ung
PUST
Young Minds

Forslagene skal sendes ut på en assosiasjonsundersøkelse, og nytt navn vil bli vedtatt på Landsmøte.

Sentralstyret diskuterte saken med bakgrunn i tilgjengelig informasjon. 

Sentralstyret må ta stilling til dagens avtale, og det er i så fall to mulige veier å gå. Man kan enten si opp 
avtalen eller man kan reforhandle den. 
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Vedtak
Sentralstyret ber AU utrede videre samarbeid med Mental Helse Ungdom, herunder den foreliggende 
samarbeidsavtalen. På bakgrunn av utredningen behandles saken på sentralstyremøtet i september. 

Sak 83/20 Åpenhetsprisen Diskusjon

Åpenhetsprisen deles ut av Mental Helse på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Det må velges 
en representant fra sentralstyret til juryen. Arbeidet vil finne sted i september måned.

Juryen består av av:

Representant for Verdensdagen
Generalsekretær
Representant fra kommunikasjonsavdelingen
En representant fra sentralstyret

Prisen er en anerkjennelse til en person, organisasjon eller gruppe utenfor Mental Helse som har gjort en 
ekstra innsats for å øke kunnskapen om psykiske sykdommer. 

Kandidatene må ha markert sin åpenhet på en tolerant og inkluderende måte og medvirket til å redusere 
fordommene rundt psykisk uhelse. 
Åpenhetsprisen deles ut av Mental Helse den 10.oktober på Verdensdagen for psykisk helse.

 

Vedtak
Sentralstyrets oppnevner Haakon Steen som styrets representant i juryen til Åpenehetsprisen.

Sak 84/20 Eventuelt Eventuelt

Sak meldt av Karl Olaf Sundfør og Haakon Steen: nedsettelse av arbeidsgruppe for å gjennomgå 
forslag til endringer i pakkeforløp

Hdir har hatt en full gjennomgang av endringer som er foreslått i pakkeforløpene. Det er 
veldig omfattende endringer, og det er gitt frist til 10. august for å komme med innspill. 
Det foreslås å sette ned en arbeidsgruppe som kan se på disse endringene. Det er et 
ønske at administrasjonen også deltar, dersom det er noen som har mulighet. 
Interesserte melder seg til Haaakon Steen, og generalsekretær ser om det er noen fra 
administrasjonen som kan delta.

Kristin Vala, orienteringsak innsamling til Mental Helse Ungdom
I kjølvannet av en ung jentes selvmord i Telemark har pårørende igangsatt en en 
innsamlingsaksjon, hvor pengene skal gå til en chat for unge mennesker. 
Chaten driftes av Mental Helse Ungdom. Er dette i strid med samarbeidsavtalen, i det det 
kan ses på som en konkurrerende virksomhet til vår egen chat? AU tar med seg 
informasjonen i arbeidet med å utrede forholdet til Mental Helse Ungdom. 

Tariq Eide, orienteringsak, Ung Arena Vestby
Ung Arena Vestby er snart i gang og det er mye entusiasme og forventninger til dette. Godt 
samarbeid lokalt.

 

Vedtak
Styret tar sakene til orientering. 

Sak 85/20 Evaluering av møtet Diskusjon

Selv om det er krevende å ha møter på teams så var styret enige om at møtet var godt ledet og 
gjennomført, med saklige og god diskusjoner. 
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Sted:

Dato:
   

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder
 

Øystein Høiby
2. Nestleder
 

Tariq Eide
Styremedlem
 

   

Haakon Steen
Styremedlem
 

Wenche Steenstrup
Styremedlem
 

Hanne Karine Nordstedt
Styremedlem ansatte
 

  

Kristin Vala
Styremedlem ansatte
 

Grethe Bygland
Varamedlem
 

Aina Rugelsjøen
Varamedlem
 

participantid:234122

Signert 25.06.20 av Mejdell, 
Bente Holm med BankID.

participantid:234127

Signert 24.06.20 av Høiby, 
Øystein Indsetviken med 
BankID.

participantid:234123

Signert 21.06.20 av Eide, Tariq 
Javaid Khan med BankID.

participantid:234126

Signert 17.06.20 av Steen, 
Haakon med BankID.

participantid:234125

Signert 19.06.20 av 
Steenstrup, Wenche med 
BankID.

participantid:234128

Signert 25.06.20 av Nordstedt, 
Hanne Karine med BankID.

participantid:234130

Signert 21.06.20 av Vala, 
Kristin med BankID.

participantid:255157

Signert 17.06.20 av Bygland, 
Grethe med BankID.

participantid:255158

Signert 25.06.20 av 
Rugelsjøen, Aina N med 
BankID.
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