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Møtebok for 
NMS Landsstyre 

Møtedato: 16.10.2019 
Møtested: Pr. mail 
 
Som en oppfølging av saker behandlet på landsstyret sitt møte i september 2019, er to saker 
behandlet av landsstyret pr. mail. Sakspapirene ble sendt ut onsdag 16.10.2019, med frist for 
tilbakemelding kl. 12.00 mandag 21.10.2019.  
 
 
 

Til stede Evy Bodil Brun, Evy Torunn Nyvoll, Helge S. Gaard, Per Ørjan Aaslid, 
Trond Hjorteland 
      

Forfall Andreas Danbolt, Rigmor Frøyen, Marie Cathrine Løver Thu 

Administrasjonen  

 
 

Saksliste 

 

Saksnr Tittel 
  
69/19 Lønnsoppgjør 2019 for generalsekretær 

70/19 Oppnevning av assisterende generalsekretær 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, landsstyrets leder 

ArkivsakID 17/941 
Arkiv NMSA-239 Annet om lønn og pensjon, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 

56/19 
 

NMS Landsstyre B 13.09.2019 

69/19 
 

NMS Landsstyre B 16.10.2019 
 
Lønnsoppgjør 2019 for generalsekretær  
 

Saksopplysninger: 
Det er i utgangspunktet lagt opp til at topplederne i de tre organisasjonene i NMS-konsernet 
skal ha et lønnsoppgjør på linje med øvrige ledere i organisasjonene. 

Under forutsetning av at lønnsoppgjør for øvrige ansatte godkjennes, betyr dette i praksis for 
generalsekretær Jeffrey Huseby at: 

· Innplassert lønn heves med kr. 10.100, fra kr. 745.800 til kr. 755.900 
· Det gis et lokalt tillegg (fra og med mai måned) på kr. 23.900 

Sammen med fjorårets kronetillegg (kr. 6.000) betyr dette en total årslønn (fra og med mai 
måned) på kr. 785.800, hvilket representerer et samlet lønnstillegg på kr. 34.000. 

Ytterligere bakgrunnsmateriale for generalsekretærens lønnsoppgjør fremgår av vedlagte 
regneark. 

 
Forslag til vedtak: 
Lønnsoppgjør for generalsekretæren, med en økning i årslønn fra kr. 751.800 til kr. 785.800 fra 
og med mai måned 2019, godkjennes. 

Tillegg i forslag til vedtak etter behandling i september 2019 (sak 56/19):  
Ny lønn gjøres gjeldende for den resterende funksjonstid som generalsekretær. For eventuelt 
annet engasjement i NMS ut over dette, kommer TAs regelverk i pkt. 8.7 «Lønn ved overgang 
til stilling med lavere lønnstrinn» til anvendelse.  
 

Vedlegg: 
Utregning ny lønn generalsekretær Jeffrey Huseby 
 
NMS Landsstyre - 56/19 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Saken utsettes. 
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NMS Landsstyre - 69/19 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Lønnsoppgjør for generalsekretæren, med en økning i årslønn fra kr. 751.800 til kr. 785.800 fra 
og med mai måned 2019, godkjennes. 
 
Ny lønn gjøres gjeldende for den resterende funksjonstid som generalsekretær. For eventuelt 
annet engasjement i NMS ut over dette, kommer TAs regelverk i pkt. 8.7 «Lønn ved overgang 
til stilling med lavere lønnstrinn» til anvendelse.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 19/645 
Arkiv NMSA-209 Annet om stillinger og personell, Styre-Landsstyre 

NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 

70/19 
 

NMS Landsstyre B 16.10.2019 
 
Oppnevning av assisterende generalsekretær  
 

Saksopplysninger: 
Innstillingsråd bestående av Helge S. Gaard, Rigmor Frøyen, Kristian Mjølsneset (MAF) og 
Jeffrey Huseby har gjennomført intervju med to kandidater mtp på funksjonen som 
assisterende generalsekretær. Referat fra innstillingsrådet ligger vedlagt (konfidensielt).  
 
Innstillingsrådet innstiller kandidatene i følgende rekkefølge:  

1. Per Ivar Johansen 
2. Sigurd Egeland  

 
I samsvar med landsstyret vedtak i LS-sak 62/19 vil oppnevningen gjelde for en periode på ett 
år.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret oppnevner Per Ivar Johansen som assisterende generalsekretær for NMS fra og 
med 1.november 2019 til og med 31.oktober 2020.   
 

Vedlegg: 
Referat innstillingsråd, 02.10.2019, assisterende generalsekretær 
 
NMS Landsstyre - 70/19 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret oppnevner Per Ivar Johansen som assisterende generalsekretær for NMS fra og 
med 1.november 2019 til og med 31.oktober 2020.   
 
 
 
 

 
 
 


