
Protokoll fra styremøte 10/20

Organisasjon Sentralstyret Mental Helse

Møtenummer 10/20

Fra 28. august 2020 15:00

Til 3. september 2020 15:00

Sted elektronisk møte

Behandlingsmåte Elektronisk møte

Til stede

Jill Arild , Bente Holm Mejdell , Øystein Høiby , Tariq Eide (Landsleder)  (1. Nestleder)  (2. Nestleder)  (Styremedlem)
, Haakon Steen , Wenche Steenstrup , Karl Olaf Sundfør , Hanne  (Styremedlem)  (Styremedlem)  (Styremedlem)
Karine Nordstedt , Kristin Vala , Grethe Bygland ,  (Styremedlem ansatte)  (Styremedlem ansatte)  (Varamedlem)
Vibeke Karlsen , Stig Raymond Moe , Aina Rugelsjøen , Mille  (Varamedlem)  (Varamedlem)  (Varamedlem)
Plassgård Falstad , Linda Berg-Heggelund , Kristin Bergersen (Observatør)  (Generalsekretær)  

, Øyvind Kjønås , Siri Bråtane(Kommunikasjonssjef)  (Økonomisjef)  (Spesialrådgiver)

Sak 86/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden Agenda

Innkalling og dagsorden ble gjort tilgjengelig via styreplan og mail 27. august 2020.
Møte vil foregå elektronisk i perioden 27. august fra klokken 12.00 til 03. september kl. 15.00
Saksbehandlere vil være tilgjengelig for spørsmål og avklaringer i overnevnte periode.

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

Sak 87/20 Protokoll fra sentralstyremøte 9/20 Styreprotokoll

Protokoll er godkjent og signert via styreplan.

Vedtak
Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 88/20 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Ingen tiltak er forfalt.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 89/20 Protokoller - godkjenninger og orienteringer Orientering

AU-protokoller:

20.08.20-signert

Råd og utvalg:

BrukerRop- Helsedirektoratet og HOD fortsetter å holde "korona-dialogen" med organisasjonene åpen 
denne høsten, men med et annet system rundt møtehyppighet og organisering. Det legges opp til møter 
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hver 14. dag. Men annenhver møte vil rus og psykisk helse samlet, og tiden på møtene bli utvidet.
Organisasjonene bes melde forhold til agendaen i forkant av møtene, og temaene bør være knyttet til 
pandemien.

Helsetilsynet-Det er ingenting nytt siden forrige oppdatering. Jill Arild vil delta på neste møte i september.

LDO- Det er ingenting nytt siden forrige oppdatering.

Menneskerettighetsutvalget- Det satt opp utvalgsmøte den 11.september. Ingen konkrete saker er meldt 
inn. Ingen henvendelser / spørsmål rettet til utvalget siden sist.

Oppnevninger:

Administrasjon har mottatt en henvendelse fra Justis- og beredskapsdepartementet om å stille med en 
eller to kandidater som kan delta i endringsarbeidet vedr. vergemålsloven (vedlegg 1). AU behandlet 
henvendelsen 20. august, og oppnevnte følgende kandidater til arbeidsgruppen:

Jill Arild
Øystein Høiby

FFO har bedt om forslag på 2 kandidater til en arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet, som skal 
arbeide med intensivbehandling ved ressursmangel under Covid-19 pandemien. Det er sendt inn forslag 
på følgende kandidater fra Mental Helse:

Øystein Høiby
Haakon Steen

 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 90/20 Status stab Orientering

Sykefravær:

 Oslo:

2,0 sykemeldte

Skien:

4,0 100% sykemeldt

 

Kontronasituasjonen:

Administrasjon (Oslo) driftes fra og med 17. august med delvis tilstedeværelse på kontoret og noe 
hjemmekontor. Følgende tiltak er innført:

Fra og med uke 34 vil det være mulig å ha 2 hjemmekontordager pr. uke. Dette er ikke pålagt, 
men noe det legges tilrette for.
Arbeidstiden for hjemmekontor er fra klokken 08.00/09.00-15.30/16.30.
Fra og med uke 34 legges det tilrette for å forskyve arbeidstiden, det betyr at arbeidsdagen 
strekker seg fra klokken 06.00-20.00. Dette for å redusere antall reisende i rushtiden.
Fra og med uke 34 skal ansatte være på kontoret 3 dager i uken, hvor tirsdag og torsdag er faste 
dager for alle. 
Det er bestilt inn munnbind (gjenbrukbart-må vaskes) til alle ansatte. Disse skal benyttes ved 
kollektiv transport til og fra jobb.
De som bor i nærheten oppfordres til å gå/sykle til jobb.

Svartjenestene i Skien:
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Chatten driftes fortsatt fra hjemmekontor. Samtidig er det satt en maks grense på 6 stk tilstede på 
konoret, dvs. at ettermiddagsvakter, nattvakter og helgevakter ved Skrivetjenesten og Sidemedord.no 
flyttes tilbake til Telemarks gata.

Arbeidslivstelefonen vil også være en del av denne kabalen, samt at administrasjonen vil ha hver sin dag 
på kontoret i Telemarks gata. Behov for videre hjemmekontor dokumenters med legeerklæring.

Både intern og ekstern  møtevirksomhet foregår fortsatt på teams.

Det skal ikke gjøres endringer med  nåværende etablerte hjemmekontor, det betyr at dersom 
smittesituasjon skulle endre seg igjen vil vi raskt kunne flytte personale tilbake på de ulike 
hjemmekontorene.

 

Tilsettinger:

Det ble før ferien lyst ut 2 organisasjonsrådgiverstillinger, en 100 % fast og en 100 % vikariat. Det var i 
underkant av 150 søkere til den faste stillingen og 65 til vikariatet. Førstegangs- og andregangsintervjuer 
er gjennomført, og det er tilsatt 2 stykker. Oppstart i vikariatet er: 15. september, og oppstart fast stilling 
er: 01. desember.

 

Omorganisering av administrasjon Hjelpetelefonen:

Det gjennomføres en omfordeling/omorganisering av arbeidet i administrasjon  Skien. Tjenesten har de 
siste årene vokst i oppgaver og antall ansatte/vikarer noe som har gjort det nødvendig å tenke nytt for å 
sikre videre stabil drift av tjenesten. Arbeidet er godt i gang, og har vært et samarbeid mellom dagligleder 
og nestleder for Hjelpetelefonen, generalsekretær og økonomisjef. Tillitsvalgte og verneombud i Skien 
har vært involvert i prosessen. Generalsekretær og økonomisjef deltok på personalmøte 27. august hvor 
omorganisering var et av temaene.

 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 91/20 Økonomirapport pr. 30.06.20 Orientering

Pr 30.6.2020 er det i avdeling 40 inntektsført kr 14 976 014 mot budsjett 12 845 730, hvilket er kr 
2 130 284 høyere enn budsjettert og kr 3 384 365 høyere enn 2019. Sinn og Samfunn har et vareforbruk 
som er kr 68 864 høyere enn planlagt. Lønnskostnadene er kr 135 371 lavere enn budsjettert og andre 
driftskostnader er kr 250 236 lavere enn budsjettert. Brutto resultatet (resultatet for basis organisasjonen) 
er kr 4 950 354. Bruk av frie midler er kr 983 549 som gir et netto resultat 3 966 805. Mot et budsjett på kr 
2 503 327.

Vedtak
Styret tok saken til orientering

Sak 92/20 Status politikk og høringer Orientering

I vedlegg til saken er det vedlagt medierapport for august, eksempler på synlighet i lokale og nasjonale 
medier, samt politisk arbeid i perioden, og det er gitt en gjennomgang av hvilke høringer som er avgitt i 
perioden. 

Haakon Steen har kommentar til offentlig høring - Forslag om MVA-plikt på alternativ behandling, 
kostmetisk behandling og kosmetisk kirurgi Levert: 03.08.2020 Finansdepartementet foreslår å innføre 
MVA plikt på alternative og kosmetiske behandlinger/kirurgi som ikke omfattes av helse- og 
omsorgstjenesten.

Mental Helse støtter dette forslaget ved å avgi høringssvar uten merknad.
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Steens kommentar: 

Ref pkt 6, så synes jeg ikke at MH burde støttet forslag om mva. Det er mange i vår brukergruppe som 
bruker gestaltterapeut, kunst og uttrykksterapi, traumebehandling, konstellesjonsterapi , rosenterapi, 
osteopati og massasje. At de tjenestene blir 25% dyrere burde har vært en sak vi var dypt uenige i. Både 
WSO og Hvite ørn har gått i mot. Nå sendte Finansdepartementet taktisk nok ut høringen 26 juni med 
frist 3 august, så jeg forstår at det kan glippe. Men vil gjerne uttrykke at jeg ikke er enig i vurderingen. Jeg 
tenker at høringen som nettopp var om bruk av genmodifiserte bestanddeler i vaksiner er en sak vi kunne 

. ha tatt avstand fra med bakgrunn i at det å haste utvikle vaksiner, har ført til psykisk helseplager tidligere

Innspillet støttes av Sundfør. 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 93/20 Årshjul 2021 Beslutning

Det er utarbeidet forslag til årshjul for 2021.

 

Vedtak
Styret vedtar årshjul for 2021 slik det foreligger.

Sted:

Dato:
   

Jill Arild
Landsleder
 

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder
 

Øystein Høiby
2. Nestleder
 

   

Tariq Eide
Styremedlem
 

Haakon Steen
Styremedlem
 

Wenche Steenstrup
Styremedlem
 

  

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem
 

Hanne Karine Nordstedt
Styremedlem ansatte
 

Kristin Vala
Styremedlem ansatte
 

participantid:264995

Signert 08.09.20 av Arild, Jill 
med BankID.

participantid:264993

Signert 07.09.20 av Mejdell, 
Bente Holm med BankID.

participantid:264998

Signert 17.09.20 av Høiby, 
Øystein Indsetviken med 
BankID.

participantid:264994

Signert 09.09.20 av Eide, Tariq 
Javaid Khan med BankID.

participantid:264997

Signert 08.09.20 av Steen, 
Haakon med BankID.

participantid:264996

Signert 08.09.20 av 
Steenstrup, Wenche med 
BankID.

participantid:265000

Signert 07.09.20 av Sundfør, 
Karl Olaf med BankID.

participantid:264999

Signert 07.09.20 av Nordstedt, 
Hanne Karine med BankID.

participantid:265001

Signert 08.09.20 av Vala, 
Kristin med BankID.
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