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Protokoll styremøte 16.10.2019 Kl.10.00 –14.00. 
Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde 
 
 
Til stede:       Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Per Gimnes og 

Oddrun Beyer Holm. 

Forfall:           Arild Kvamme, Mathilde Hofseth Skorpen og Finn Audun Hårseth. 

 

Fra adm.:      Åshild Sivertsen 

 

Sak 76/19 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll. 

 76.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 Vedtak: Innkalling med sakliste godkjent. 

  76.2 Godkjenning av protokoll fra 17.09.2019. 

 Vedtak: Protokollen godkjent. 

  

Sak 77/19 Framdrift/prioritering av tiltak i handlingsplanen. 

 Brukerrepresentasjon/brukermedvirkning er nøkkelen i utviklingen av gode 

tjenester. I oktober 2018 ble brukerrepresentanter og medlemmer som er villig til å 

ta grunnskoleringskurs senere invitert til kurset «Rollen som brukermedvirker». 

Under sak 2/19 besluttet fylkesstyret at de som gikk kurset skulle kontaktes med 

spørsmål om de var villige til å påta seg verv som brukermedvirker og delta i videre 

opplæring. Av de 18 som deltok på kurset mottok vi svar fra 5.  

FFO inviterte til kurs i brukermedvirkning i september der fem fra Mental Helse 

deltok. Styret er opptatt av å skaffe flere brukerrepresentanter i ulike aldersgrupper 

som egner seg og er motiverte for oppgaven. 

 

Landets regionale helseforetak har i samarbeid med FFO (Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjon), SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 

organisasjoner) og Kreftforeningen utarbeidet et nettkurs. Hovedmålgruppen for 

nettkurset er personer som kan være interesserte i å være brukerrepresentanter og 

brukerrepresentanter som er oppnevnt i et brukerutvalg eller et ungdomsråd. Målet 

med nettkurset må sees opp mot realisering av pasientens helsetjeneste, som blant 

annet innebærer at pasienter, pårørende og deres organisasjoner får større innflytelse 

på planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenester. På systemnivå 

fordrer dette kompetente brukerrepresentanter som er trygg på sin rolle. 

Vedtak: 1. Styret vurderer nettkurset som viktig for å styrke brukerrepresentantene. 

Våre brukerrepresentanter, de fem som svarte og sa seg villig til videre 

opplæring, samt de fem som deltok på FFO’s grunnkurs i september 

kontaktes og oppfordres til å gjennomføre nettkurset. 

2. Styret vil utarbeide en systematikk for kartlegging, opplæring og oppfølging 

av brukerrepresentanter. 
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Sak 78/19 Fylkesstyret - Fratredelse som 1. varamedlem og opprykk varamedlemmer 

 Maria Mindestrømmen har i brev 14.09.2019 meddelt at hun trekker seg fra vervet 

som 1. varamedlem med umiddelbar virkning.  Brevet ble referert i møtet. 

Fratredelsen medfører at 2. varamedlem, Mathilde Hofseth Skorpen, og 3. 

varamedlem, Finn Audun Hårstad, rykker opp til henholdsvis 1. og 2. varaplass. 

Vedtak: Styret tar fratredelsen og endringen i vararekkefølgen til etterretning. 

  

Sak 79/19 Kurs med julemat – fritak eller reduksjon av egenandel. 

 Fylkesstyret har planlagt å holde kurs i organisasjonsarbeid i november eller 

desember, jf. sak 74/19. I disse månedene er det vanlig at hotellene serverer julemat 

i stedet for vanlig middag og det medfører et noe dyrere måltid når vi har kurs i 

nevnte tidsrom. Ellers avholdes det vanligvis kurs også i første halvdel av året og da 

med middagen som også serveres i pakt med hotellets opplegg. Det primære med 

kursene er læringen som deltakerne skal ta med tilbake til sitt lokallag og bruke, 

men det er også viktig at vi har god sosial setting og trivsel i tilknytning kursene 

våre. Fylkeslaget anbefaler at lokallagene bør ha minst to deltakere hver på kursene. 

 

Mental Helse Skodje/Ørskog har i brev 24. september reist spørsmål om det er 

muligheter for å søke fritak for egenandel i helt spesielle tilfeller som f.eks. 

julebord. Det nevnes at det da kan gjelde lokallag med under ti tusen kroner på bok 

og det bør også vurderes mot fylkeslagets økonomi. Et alternativ som foreslås er at 

det gis fritak for egenandel for to deltakere og lokallaget betaler for den tredje.  

Vedtak: Styret finner ikke å kunne etablere støtteordning for deltakelse på kurs med julemat. 

Det vurderes som tjenlig å rettlede lokallagene i å skaffe inntekter ved f.eks. 

studiearbeid, innmelding av likepersonsaktiviteter, bli grasrotmottaker og søke 

legatmidler. 

  

Sak 80/19 Kompetansesenteret for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) – 

vedtektsendringer. 

 Mental Helse Møre og Romsdal har fått oversendt fra KBT forslag til endring av 

vedtektene. Grunnen er at KBT ble etablert ut fra et samarbeid mellom Mental 

Helse i region Midt-Norge som besto av Mental Helse Nord- Trøndelag og Sør-

Trøndelag og Møre og Romsdal.  Fylkesstyret har mulighet til å avgi uttalelse i 

forhold til paragrafene. Hvis vi ikke ønsket å gi uttalelse, måtte det gis 

tilbakemelding om det. Da en ikke kunne vente med svar etter dagens møte, 

kommuniserte fylkesstyret om saken via mail og telefon. Det ble utformet et svar 

som Anna Margrethe sendte styrets medlemmer og som alle støttet. Svaret ble sendt 

KBT v/Karl Johan Johansen med kopi til Stiftelses- og lotteritilsynet fredag 4. 

oktober. 

Vedtak: 1. Tas til orientering. 

2. Styret ønsker å få fremlagt årsmøteprotokollene for KBT. 

  

Sak 81/19 Invitasjon til Tema- og ledermøte FFO Møre og Romsdal. 

  

FFO Møre og Romsdal arrangerer tema- og ledermøte og erfaringssamling for FFOs 

brukerrepresentanter i Molde lørdag 26.oktober. Det inviteres 2 fra fylkeslagene, 2 

fra hvert kommune-FFO og FFOs brukerrepresentanter.  
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Vedtak: Anna Margrethe Drægebø Moe og Irene Sundholm deltar, med Oddrun Beyer Holm 

som vara. Reiseutgiftene dekkes på rimeligste reisemåte. 

  

Sak 82/19 Forslag til brukerrepresentant og vara til Råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne i Kristiansund kommune. 

 FFO Møre og Romsdal ønsker forslag til brukerrepresentant og vara for Rådet for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Vedtak: Styret kan ikke foreslå brukerrepresentant da en ikke har lokallag av Mental Helse i 

Kristiansund. 

  

Sak 83/19 Regional brukerkonferanse. 

 Regionalt brukerutvalg arrangerer sin årlige konferanse om brukermedvirkning i 

helse- og velferdstjenestene 11.-12. november 2019 på Scandic Hell Hotell, Værnes, 

Stjørdal.  Reise må dekkes av det lokale brukerutvalg/brukerorganisasjon. Opphold 

for øvrig dekkes av Regionalt brukerutvalg. Fullstendig program sendes ut på et 

senere tidspunkt. Påmelding innen 1.november. 

Vedtak: Per Gimnes meldes på og reisen dekkes etter rimeligste reisemåte. 

  

Sak 84/19 Representanter til vedtektsutvalget i Mental Helse. 

 En har anledning til å melde inn forslag innen 22.10. 

Vedtak: Styret foreslår Anna Margrethe Drægebø Moe inn i vedtektsutvalget. 

  

Sak  85/19 Referat- og orienteringssaker. 

 

85.1 Fadderne orienterte. 

Det ble orientert fra Mental Helse Haram. 

 

85.2 Lokallag uten dokumentert drift. 

Det har vært arbeidd med oppfølging av vedtakene i sakene 37/17 og 22/18. I 

henhold til vedtektenes §§ 28.7 og 29.2 disponerer fylkeslaget de omtalte 

lokallagenes midler. Midlene føres på egen konto i fylkeslagets regnskap.  

Pr. dato er det bare ett lokallag som står til rest, men det vil bli ordnet med det 

første.    

 

85.3 Nyhetsbrev fra organisasjonsrådgiverne. 

Nyhetsbrev 4/19 foreligger med nyttig informasjon. 

 

85.4 Pakkeforløp psykisk helse og rus. 

En har mottatt informasjonsskriv om hva en trenger å vite om pakkeforløpet, samt 

hvor en kan henvende seg ved behov for støtte og råd eller hvis en opplever at 

rettighetene ikke blir ivaretatt.  

 

85.5 Ny organisasjonshåndbok. 

Alle fylkes- og lokallag har fått tilsendt 3 eksemplar av organisasjonshåndboken. 

Det ble bestilt flere eksemplar til fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer samt 

til å ha på kontoret.   

 

85.6 Konferanse 2020. 

Under sak 68/19 har sentralstyret bestemt at temaet skal være selvmord og 

selvmordsforebygging. Konferansen blir 5. mars og i Gamle Losjen Oslo. 

 85.7 Regionrådsmøte. 
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Leder og nestleder for fylkeslagene i Midt- og Nord-Norge er innkalt til 

regionrådsmøte 29. november – 1. desember. Organisasjonsrådgiverne ønsker 

innspill om tema innen 15. november, og gjerne tidligere. Leder Anna Margrethe 

Drægebø Moe og nestleder Irene Sundholm møter. 

 

85.8 Grunnskolering Brukermedvirkning i regi FFO Møre og Romsdal. 

Per Gimnes har skrevet rapport og refererte. 

 

85.9 NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) konferansen 
"Pakkeforløp - kunnskapsbehov og kommunalt evalueringsarbeid" 2.-3.10 i 
Trondheim. 
Per Gimnes har skrevet rapport og refererte. 

 

85.10 Brukerrepresentant i styringsgruppe for prosjekt i Ulstein kommune. 

Via Mental Helse sentralt er vi kontaktet om å bistå med å skaffe brukerrepresentant 

til prosjektet: 

«Betre tverrfagleg innsats. Det omhandler utvikling av ein samhandlingsmodell som 

viser korleis kommunen arbeider med risikoutsette barn og unge, i tillegg til ein 

handlingsrettleiar som viser vegen frå bekymring til handling». 

Det er kontaktet aktuelle lokallag. 

 

85.11 Evaluering av Kjøkkenpraten i Volda og i Sunndalen. 

Det ble orientert om resultatet fra evalueringene. 

 

85.12 Representanter til utvalg for samfunnspolitisk- og strategiprogram. 

Vi har anledning til å melde inn interesserte innen 5.11.  

 

85.13 Evaluering styresamling 16.-17.september. 

Styret diskuterte opplegget, innholdet og gjennomføringen. 

 

85.14 Innkomne brev jfr. postliste september 2019. 

Styremedlemmene kan kontakte fylkeskontoret og få tilsendt brevene de ønsker. 

 

85.15 Møte i styringsgruppen for FACT – teamet 3.10. 

Oddrun Beyer Holm opplyste at møtet ble utsatt og nytt møte skal berammes. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

 Ekstrasak 

Sak  86/19 Innkjøp av pc til fylkessekretær. 

 Fylkessekretæren sin pc ble innkjøpt i ca 2011 og er utdatert.  

Vedtak: Styret vedtar at det kjøpes inn pc med nødvendig tilbehør til fylkessekretær for inntil 

kr 20 000. 

  

 

 

 

 

 

Mental Helse Møre og Romsdal  

Onsdag 16. oktober 2019 

 

 

 

 

Neste styremøte 20. november kl.10.00. 
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Anna Margrethe Drægebø Moe                                                   Irene Sundholm                                                                             

Fylkesleder/studieleder                                                                Nestleder 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                      

Styremedlem                                                                                 Styremedlem                                                                                    

 Åshild Sivertsen                                  

 

                                                       Åshild Sivertsen                                                                                    

                                                        Fylkessekretær   

 

Per Gimnes                                                                                   Oddrun Beyer Holm                                                                                                                                    
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