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Protokoll styremøte 17.03.2021 Kl. 10.00 – 13.00 . 
Strandgt.3,6415 Molde. 
 
Til stede:       Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm (på teams), Nils-Inge Holm, 

Oddrun Beyer Holm og Charlotte Andreassen (på teams). 

Forfall:           Per Gimnes. 

Fra adm.:      Åshild Sivertsen. 

 

Sak 19/21 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll. 

 19.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 Vedtak: 

 

Innkalling med sakliste godkjennes. 

  19.2 Godkjenning av protokoll fra 17.02.2021. 

 Vedtak: Protokollen godkjennes. 

  

Sak 20/21 Handlingsplan 2021 – 2022 -   Ferdigstillelse. 

 Det vises til sak 15/21. Forslaget til handlingsplan bygger i hovedsak på siste 

handlingsplan med noen endringer basert på sentral handlingsplan og våre tanker. 

Styret går gjennom forslaget og tilrår den for årsmøtet. 

Forslaget er utsendt til medlemmene tidligere. 

 Vedtak: Styret tilrår at årsmøtet vedtar forslaget til handlingsplan 2021 – 2022.   

  

Sak 21/21 Tjenestepensjon – innhenting av tilbud. 

 

Med bakgrunn i sak 16/21 er det innhentet tilbud fra Sparebank 1 SMN og 

Gjensidige som er vår bankforbindelse og vårt forsikringsselskap.  

 

Tilbudet fra Sparebanken 1 SMN: 

For 2021: Sparing kr 3.048 og forvaltningskostnader kr 2.016. Beregner årlig 

forvaltningskostnad for sparingen fra 01.11.2014 – 31.12.2020, til ca. kr 12.000. 

 

Tilbudet fra Gjensidige: 

For 2021: Sparing kr 3.051 og forvaltningskostnader kr 1.737. Beregner ingen 

forvaltningskostnad for sparingen 01.11.2014 – 31.12.2020. 

 

Sparingen er innskuddet som betales inn hvert år til tjenestepensjonen; det utgjør  

2 % av årslønnen. 

Vedtak: Styret aksepterer tilbudet fra Gjensidige. 

  

Sak 22/21 Budsjettrevisjon 2021 og budsjett 2022 – forslag. 
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 Kontigentandelen, post 3700, blir etter endringer i vedtektene fordelt med 45 % på 

fylkeslaget og 55 % på lokallagene – jf. post 7400. På post 3701 Gaver er ført kr 

2.000 fra fylkeskommunen (Sak 17/21) og fra Stiftelsen Omsundet Trygdeboliger 

AS kr 15.000. 

 

Det er opprettet ny konto 5420 Tjenenestepensjon for ordningen som blir ca. kr 

5.000 pr. år inkludert forvaltningskostnad. Her føres også etterinnbetalingen. Jf. sak 

16/21. Det er opprettet ny post 7403 Fagdag lokallag, der fylkeslaget kan stimulere 

lokallag til å delta på fagdager. Videre er post 7404 YAM opprettet. 

 

Postene 7710 og 7711 (fylkesstyret) er slått sammen. Det samme gjelder 7712 og 

7713 (AU). Likedan postene 7730 og 7731 for kostnader fylkesårsmøte. Post 7732 

Landsmøte har en markert økning da det er fem delegater i tillegg til leder. 

Egenandelen er kr 5.500 pr delegat og skal budsjetteres over to år. Post 7740 får 

navnet Kurs for lokallagene. Det begrunnes med at navnet er riktigere, og at 

betegnelsen Lokallagssatsning er svært snever da mye av fylkeslagets og 

fylkessekretærens tid brukes på lokallagene.  

 

I forkant av møtet fikk en opplyst at regnskapet for Region Midt og Nord og 

prosjekt YAM bør legges inn i fylkeslagets regnskap med inntekter og utgifter og 

følgelig i detaljbudsjettet. Endringene ble innarbeidet under møtet. 

Detaljbudsjettet oppsummeres i forslaget som legges fram for fylkesårsmøtet.  

  

Vedtak: 

 

Styret tilrår at årsmøtet vedtar forslaget til revidert budsjett 2021 og budsjett 2022. 

  

Sak 23/21 YAM-prosjektet. 

 Prosjektgruppa opplyser at prosjektkoordinator Veronica Pedersen har informert 

om at det ikke er ledig for flere skoler i 2021. Gruppa er i kontakt med 

ungdomsskolen i Giske om besøk i to klassetrinn med nærmere 200 elever i 2022.   

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

Sak 24/21 Studieforbundet Funkis Møre og Romsdal – forslag på kandidater. 

 Nestleder Anton Iversen og studieleder Anna Margrethe Drægebø Moe er på valg. 

Mental Helse Møre og Romsdal har som medlem i studieforbundet anledning til å 

fremme forslag på kandidat. 

Vedtak: Styret foreslår gjenvalg av Anna Margrethe Drægebø Moe som studieleder. 

  

Sak 25/21 Årsmøte i Studieforbundet Funkis Møre og Romsdal – valg av delegat. 

 Mental Helse Møre og Romsdal har anledning til å delta med en delegat på årsmøtet 

som skal holdes 27. april 2021 på Gildehallen, Romsdalsmuseet. Det bør velges 

vara for delegaten. Nevnes kan at vårt fylkeslag ligger på tredjeplass når det gjelder 

gjennomførte studietimer i 2020 av organisasjonene som er medlemmer i Funkis 

Møre og Romsdal.       

Vedtak: Styret velger Oddrun Beyer Holm som delegat med Irene Sundholm som vara. 

  

Sak 26/21 Eventuelt møte/dialog med Helseinnovasjonssenteret. 
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 I mail 8. februar skriver administrerende direktør Geir Dagfinn Sylte i senteret 

følgende: 

 

«Helseinnovasjonssenteret AS arbeider i tett dialog med ulike aktører for å fremme 

forskning, innovasjon og utvikling av helsetjenestene. 

 

Vi arbeider praksisnært i vår region med ulike prosjekter og er opptatt av tett 

samarbeid mellom brukere, pårørende, tjenester, akademia og andre involverte i 

gjennomføring av FoUI aktivitet som skal komme innbyggerne til gode.  

 

Vi er et 100% offentlig eid aksjeselskap, eid av 14 kommuner, Møre og Romsdal 

fylkeskommune samt Helse Møre og Romsdal. 

 

Det hadde vært hyggelig å få møtt dere for å orientere litt mer om vår virksomhet, 

drøfte utfordringer og knytte kontakter for evt. videre samarbeid.» 

 

Sylte inviterer til et kort Teamsmøte som måtte passe for oss. Fylkesstyret vurderer 

om en har kapasitet til å engasjere seg i nåværende situasjon.  

 

Vedtak: 

Styret ønsker møte på Teams helst i mai og ber om forslag på noen alternative 

tidspunkt. 

  

Sak 27/21 Helsefellesskap i Møre og Romsdal – forslag på brukerrepresentanter.   

 Det er inngått en revidert samarbeidsavtale mellom Helse Møre og Romsdal og 

kommunene i Møre og Romsdal. Avtalen skal understøtte inngått avtale mellom 

regjeringen og KS om å innføre helsefellesskap for å skape mer sammenhengende 

helse- og omsorgstjenester. 

 

For å sikre gjennomføring av avtalen er det etablert følgende samarbeidsfora: 

 

• Partnerskapsmøte 

• Strategisk samarbeidsutvalg  

• Lokale samarbeidsutvalg 

• Faglige samarbeidsutvalg 

 

FFO ber organisasjonene om å sende inn forslag på 1 brukerrepresentant til hvert 

samarbeidsfora. Brukerrepresentanten skal representere alle kommunene i det 

samarbeidsfora en blir valgt inn i. Fristen er satt til 17. mars. 

 

Lokallagene har fått oversendt mailen, og er bedt om å vurdere forslag til egnede 

brukerrepresentanter og spille inn til fylkesstyret innen 15. mars. 

Vedtak: Styret har ingen forslag da en ikke har mottatt innspill på kandidater. 

  

Sak 28/21 FFO Møre og Romsdal. Forslag på kandidater styret og valgkomiteen. 

 Forslag sendes FFOs valgkomite innen 7. mars. AU har spilt inn forslag på Frode 

Wærøy som styremedlem og Beathe Daniloff foreslås som medlem i valgkomiteen. 

Begge har gjennomført opplæring i brukermedvirkning. 

Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak 29/21 FFO Møre og Romsdal. Årsmøte torsdag 15. april kl. 16.00. 

 En har mottatt innkalling til årsmøte som skal være på teams. I innkallingen med 

foreløpig saksliste som ble sendt styret, var det også invitasjon til å delta på kurs i 

teams for interesserte. 

 

Medlemsorganisasjonene har anledning til å møte med to representanter. Ifølge 

vedtektene kan ikke organisasjonens stemmer splittes. Derfor må det bestemmes 

hvem av representantene som skal stemme. Påmeldingsfristen er 31. mars. 

 

I slutten av mars vil 2. gangs innkalling, sakspapirer og informasjon om møtet skje. 

Vedtak: Styret velger Anna Margrethe Drægebø Moe og Irene Sundholm. 

  

Sak  30/21 Referat- og orienteringssaker. 

 

30.1 Årsmøte i lokallag – utsettelse. 

Siden forrige styremøte har Mental Helse Kristiansund søkt om utsettelse av sitt 

årsmøte og vil komme tilbake til dato senere. Søknaden er imøtekommet.       

 

30.2 Fadderne refererer fra årsmøtene i lokallagene. 

Fadderne som har møtt, refererer fra årsmøtene. 

Det ble referert fra Mental Helse Sunndal, Mental Helse Stranda, Mental Helse 

Molde , Mental Helse Sykkylven og Mental Helse Hareid. 

 

30.3 Årsmøte i fylkeslaget er utsatt fra 24. april til 8. mai. 

AU besluttet å utsette årsmøtet til 8. mai. Det er sendt søknad til organisasjonen 

sentralt og alle aktuelle parter er orientert.  

 

30.4 Nyhetsbrev februar 2021 fra generalsekretæren. 

Nyhetsbrevet ble videresendt medlemmer og varamedlemmer omgående. 

 

30.5 Treårig driftstilskudd til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Møre og 

Romsdal og medlemsorganisasjoner 2021. 

Vårt fylkeslag fikk kr 36.000 i tilskudd. 

Dette er siste året med tildeling i denne treårsperioden. Ny treårsperiode blir for 

2022–2024, med søknadsfrist 1. november 2021. Senere vil en motta mer 

informasjon om dette, mellom annet på kontaktmøte.  

 

30.6 Desentraliserte kurs i teams. 

Det er sendt mail til lokallagene om at de tilbys desentraliserte kurs i teams i slutten 

av mars, eventuelt i april. Når en får tilbakemelding fra lokallagene, vil det lages 

plan for gjennomføringen og lokallagene kontaktes på nytt. En regner med et par 

samlinger på noen få timer pr kurs.  

 

30.7 Støtte til gjennomføring av YAM. 

Fra Stiftelsen Omsundet Trygdeboliger AS har en mottatt kr 15.000 til prosjektet. 

 

30.8 Nyetablert lokallag – oppstartstilskudd. 

Mental Helse Hustadvika som er nyetablert har fått utbetalt kr 2.000 i 

oppstarttilskudd fra fylkeslaget. Fra Mental Helse sentralt mottar de kr 5.000.   

 

30.9 Innkomne brev jfr. postliste februar 2021. 

Styremedlemmene kontakter fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker. 

 

30.10 Ledermøtet mars – referat. 

Anna Margrethe Drægebø Moe orienterte om at referatet ligger på nettsiden under 
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Om oss – Styrer og utvalg. Hun refererte også svarene på spørsmålet hun tok opp 

om oppstarttilskudd til nyetablerte lokallag.    

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

 

 

Mental Helse Møre og Romsdal  

Onsdag 17. mars 2021                                                      Neste styremøte 14.april kl.10.00. 

 
 

                                                                                                                           

 

  Leder/Studieleder Anna Margrethe Drægebø Moe                          Nestleder Irene Sundholm   

 

 

 

 

  Styremedlem Nils – Inge Holm                                                          Styremedlem Oddrun Beyer Holm   

 

 

 

 

 

1.vara Charlotte Andreassen                                                                Fylkessekretær Åshild Sivertsen 

mailto:mor@mentalhelse.no

