
Protokoll fra styremøte 3/21

Organisasjon Sentralstyret Mental Helse

Møtenummer 3/21

Dato 11. mars 2021

Tidspunkt 16:00 - 17:15

Sted Teams

Behandlingsmåte Møte

Til stede

Jill Arild , Bente Holm Mejdell , Haakon Steen , Torhild Ackermann (Landsleder)  (1. Nestleder)  (2. Nestleder)  
, Mille Plassgård Falstad , Karl Olaf Sundfør , Adrian Pracon(Styremedlem)  (Styremedlem)  (Styremedlem)  

, Kristin Vala , Aina Rugelsjøen , Wenche Steenstrup(Styremedlem ansatte)  (Styremedlem ansatte)  (Varamedlem)  
, Linda Berg-Heggelund , Øyvind Kjønås , Siri Bråtane(Varamedlem)  (Generalsekretær)  (Økonomisjef)  

, Geirr Abelsen , Øystein Høiby(Spesialrådgiver, Sekretær)  (Kontrollutvalget, Observatør)  (Kontrollutvalget, 
, Helga SkådenObservatør)  (Kontrollutvalget, Observatør)

Forfall

Nooshin Zaery (Styremedlem)

Sak 22/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden Agenda

Jill Arild ønsket velkommen og det ble foretatt navneopprop. Agenda og sakspapirer til møtet ble gjort 
tilgjengelig via Styreplan og mail 03. mars 2021.

Nooshin Zaery har meldt forfall og Aina N. Rugelsjøen møter med fulle rettigheter i hennes fravær. 

Saker til eventuelt:

Sak meldt av Aina Rugelsjøen
Sak meldt av Mille Falstad

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

Sak 23/21 Protokoll fra sentralstyremøte 2/21 Styreprotokoll

Protokoll er godkjent og signert med bank-id.

Sak 24/21 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Det foreligger ingen saker til forfall.

Sak 25/21 Protokoller - godkjenninger og orienteringer Orientering

Følgende årsrapporter / protokoller ble lagt frem til orientering:

AMU (Arbeidsmiljøutvalget)
Årsrapport 2020
AU (Arbeidsutvalget):
Protokoll fra møte 2/21 - 09.02.21 
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1.  
a.  
b.  

2.  
a.  

KU (Kontrollutvalget)
Protokoll fra møte 3/21 - 22.02.21 

Vedtak
Styret tok årsrapport og protokoller til orientering.

Sak 26/21 Regnskap 2020, aktivitetsregnskap 2020 Beslutning

Økonomisjef Øyvind Kjønås gikk gjennom årsregnskap og aktivitetsregnskap 2020.

De blir fremlagt to regnskaper. Et for Mental Helse tradisjonelt regnskap for vedtak, og et 
aktivitetsregnskap til orientering. Fremlagte regnskap dekker all aktivitet innen org.nr. 971 322 926.

De regnskapsførte inntektene er i 2020 kr. 85 261 180,-. Dette er en økning på kr. 12 890 211,-. 
Resultatet er kr. 3 437 733,- som disponeres ved å øke egenkapitalen til kr. 18 180 956,- hvorav kr. 
2 000 000,- er midler med restriksjoner, støtte til aktiviteter innenfor Mental Helse sin kjerne virksomhet

Saksfremlegg Årsregnskap 2020 (Vedtak)
Sak 26/21_Årsregnskap 2020, mars 2021
2020 Årsregnskap, Mental Helse 02.03-usignert

Til orientering
Aktivitetsregnskap – fil 2020, Mental Helse aktivitetsbasert årsregnskap 2020 - total

Vedtak
Sentralstyret godkjenner Årsregnskap for 2020.

Sentralstyret tar aktivitetsregnskapet for 2020 til orientering.

Sak 27/21 Mandat og representanter til Tvangs- og rettighetsutvalget Beslutning

Det må oppnevnes en leder og et nytt medlem til Tvangs - og rettighetsutvalget. Det ble sendt ut mail til 
fylkes - og lokallag 03. mars hvor de blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til utvalget. Sentralstyret 
må også ta stilling til om mandatet skal endres eller videreføres slik det foreligger.

Følgende forslag til kandidater har blitt meldt inn: 

Mental Helse Kirkenes - Marius Eriksen
Mental Helse Viken (Akershus og Buskerud) - Lene Brobakken
Mental Helse Eidsvoll og Hurdal - Astrid Haldorsen 
Mental Helse Sykkylven - Stig Ålgårdstad

Sittende medlemmer:

Aina Rugelsjøen - ønsker å lede utvalget
Målfrid Fram Jensen

Det er sentralstyret som oppnevner kandidater til utvalget og vedtar mandatet.

Noen av de foreslåtte kandidatene er ukjente for sentralstyret. 

Forslag til endring i mandatet: "Utvalget rapporterer fortløpende til sentralstyret".

Vedtak
De sittende medlemmene i tvangs- og rettighetsutvalget intervjuer de foreslåtte kandidatene og lager en 
innstilling til sentralstyret basert på intervjuene. Dokumentasjon på kompetanse legges ved innstillingen. 
Frist for innstilling er 19. mars. Sentralstyret foretar den endelige oppnevningen på e-post.

Mandatet godkjent med den endringen som fremkom i møtet. 

Sak 28/21 Oppnevning av brukerrepresentant til Helsedirektoratets "task force"-gruppe, 
pakkeforløp psykisk helse og rus

Beslutning
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Sintef har evaluert pakkeforløp psykisk helse og rus. Rapporten viser at det er til dels store mangler for at 
pakkeforløpet skal oppnå målsetningen. I den forbindelse etablerer Helsedirektoratet en "task force"-
gruppe, for å følge opp dette arbeidet. Gruppa skal ha bred forankring i bruker og pårørende 
organisasjonene, og Karl Olaf Sundfør har blitt spurt av Helsedirektoratet om han kan sitte i denne 
gruppen. Spørsmålet er om han i så fall representerer seg selv eller Mental Helse. Sundfør ønsker i 
utgangspunktet å representere Mental Helse.

Sentralstyret opplever at Heledirektoratet i noen tilfeller tar direkte kontakt med enkeltpersoner og ber 
den stille som brukerrepresentanter i råd og utvalg. Dette er en uheldig praksis. Slike henvendelser bør 
gå til organisasjonene. 

Vedtak
Sentralstyret oppnevner Karl Olaf Sundfør som representant for Mental Helse i Helsedirektoratets "task 
force"-gruppe knyttet til pakkeforløp psykisk helse og rus. 

Sak 29/21 Eventuelt Diskusjon

Sak meldt av Aina Rugelsjøen: Aina Rugelsjøen har sendt e-post til lagene med ønske om 
innspill til gruppe som skal se på konsekvensene av pandemine for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Det har ikke kommet noen innspill fra organisasjonen. Savner at sentralstyret er 
aktive og kommer med innspill i en så viktig sak.
Til orientering så er det er meldt inn sak til AU til neste møte på hvordan man i større grad kan 
aktivisere både sentralstyret og resten av organisasjonen. Dette er en generell utfordring, og 
håper vi kan ta en diskusjon på dette. 
Sak meldt av Mille Plassgård Falstad: Kontrollutvalget har kommet med en melding om avvik, 
og sentralstyret er gitt en frist til 18.3 med å komme med innspill. Mille Falstad spør om 
sentralstyret skal gi noen tilbakemelding på dette til kontrollutvalget. 
Jill Arild informerer om at vanlig prosess i saksbehandling er at saker som skal behandles på 
styremøter spilles inn til AU i forkant av møtet, da AU er saksforberedende organ til sentralstyret. 
AU har ikke hatt mulighet til å saksforberede denne saken i forkant av dette møte, og saken 
er derfor ikke på agendaen.

 

Vedtak
Tatt til orientering.
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Sted:

Dato:
   

Jill Arild
Landsleder
 

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder
 

Haakon Steen
2. Nestleder
 

   

Torhild Ackermann
Styremedlem
 

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem
 

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem
 

  

Adrian Pracon
Styremedlem ansatte
 

Kristin Vala
Styremedlem ansatte
 

Aina Rugelsjøen
Varamedlem
 

participantid:285091

Signert 15.03.21 av Arild, Jill 
med BankID.

participantid:285090

Signert 15.03.21 av Mejdell, 
Bente Holm med BankID.

participantid:285093

Signert 15.03.21 av Steen, 
Haakon med BankID.

participantid:286695

Signert 16.03.21 av 
Ackermann, Torhild med 
BankID.

participantid:285092

Signert 15.03.21 av Falstad, 
Mille Plassgård med BankID.

participantid:285094

Signert 15.03.21 av Sundfør, 
Karl Olaf med BankID.

participantid:286709

Signert 15.03.21 av Pracon, 
Adrian Jakob med BankID.

participantid:285095

Signert 16.03.21 av Vala, 
Kristin med BankID.

participantid:293464

Signert 15.03.21 av 
Rugelsjøen, Aina N med 
BankID.
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