
  

 

 
 

Møtebok for 
NMS Landsstyre 

 

Møtedato:  Fredag 29.november og lørdag 30.november 2019 
Møtested: Misjonsmarka 1, Stavanger 
Møtetid: Fredag kl. 09.30-20.00 og lørdag kl. 08.30-12.00 
 
I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av sakslisten gjennomførte landsstyret 
møte/samtale med:  

• Revisor Johan Enoksen 
• Fungerende rektor ved VID, Bård Mæland 
• NMSU landsstyre  

 
 

Til stede Andreas Danbolt, Evy Bodil Brun, Evy Torunn Nyvoll, Helge S. Gaard 
(ikke sak 87/19), Marie Cathrine Løver Thu, Per Ørjan Aaslid, Rigmor 
Frøyen, Trond Hjorteland, Eva Tokheim, Jeffrey Huseby (ikke sak 
87/19), Sigurd Egeland (ikke sak 87/19) 

Forfall  

Administrasjonen Kari Anne Moen Salte (sak 72-74/19), Anne Karin Kristensen (75/19),  
Per Ivar Johansen (87-89/19) 

 

Saksliste 

 

Saksnr Tittel 
  
71/19 Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret november 2019 

72/19 Regnskapsrapport NMS per oktober 2019 

73/19 Innsamlingsrapport til LS, november 2019 

74/19 NMS budsjett 2020 

75/19 Ny misjonærrolle: Rapport fra arbeidsgruppe 

76/19 Generalsekretærens rapport til landsstyret, november 2019 

77/19 Plassering av leirstedene - 2. gangs behandling 

78/19 Lokalisering av NMS i Oslo 

79/19 GF 2020 Vedr. planlegging av generalforsamling og sommerfest, status 
november 2019 

80/19 GF 2020 Utkast til landsstyrets treårsmelding 2018-2020 

81/19 GF 2020 Godkjenning av forslag til saksliste 

82/19 GF 2020 Godkjenning av forslag til forhandlingsreglement 
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83/19 GF 2020 Godkjenning av saksingresser til forhandlingen 

84/19 Valg av sted for GF 2023 

85/19 Protokoller til landsstyret, november 2019 

86/19 Åpen post, landsstyret november 2019 

87/19 Ansettelse av ny generalsekretær 

88/19 Godkjenning av revidert Hovedavtale for perioden 2020 - 2021 

89/19 Godkjenning av revidert Tariffavtale for perioden 2020 - 2021 
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 19/2 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
71/19 

 

NMS Landsstyre B 29.11.2019 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret november 2019  
 

Saksopplysninger: 
Landsstyret er kalt inn til møte 29.-30.november 2019 for å behandle 19 saker (71-89/2019).  
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner innkallingen. 
Landsstyret godkjenner sakslisten. 
 
 
NMS Landsstyre - 71/19 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner innkallingen. 
Landsstyret godkjenner sakslisten. 
 
 
 
 

  



Side 4 av 38 
 

Sakspapir 

Saksbehandler Kari Anne Moen Salte, Økonomileder 

ArkivsakID 19/457 
Arkiv NMSA-133 Regnskapsrapporter 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
72/19 

 

NMS Landsstyre O 29.11.2019 
 
Regnskapsrapport NMS per oktober 2019  
Regnskapsrapport til LM (ikke konsern) 

Saksopplysninger: 
NMS har et driftsunderskudd på 14,5 MNOK ved utgangen av oktober. Dette er 9,8 MNOK 
bedre enn budsjett. De største avvikene fra budsjett er inntekt fra NMS Gjenbruk 2,7 MNOK 
bedre enn budsjett, gaver 1,5 MNOK under budsjett, offentlig støtte 5 MNOK under budsjett 
samt prosjektstøtte 10,7 MNOK lavere enn budsjett. De to siste må sees i sammenheng, da 
forsinkelse på utsending av støtte til Norad-støttede prosjekter også forårsaker forsinkelse i 
inntektsføring av offentlig støtte. Årsaken til forsinkelsen er at endelig tildeling fra Digni først 
kom i månedsskiftet oktober/november, slik at overføring til prosjektene først kunne finne 
sted i november. Andre inntekter er 1,4 MNOK høyere enn budsjett, samtidig som andre 
kostnader er 1,7 MNOK over budsjett. Testamentarisk er foran budsjett og vesentlig bedre enn 
fjoråret.  
 
Prognoser er beholdt lik rapportering per juli, da det ikke er vesentlige endringer til og med 
oktober. Det må likevel gjøres oppmerksom på at det kan være forhold som kan påvirke 
resultat ved årsslutt, slik som momskompensasjon, aktuarberegning og eventuelle 
avsetninger. Detaljerte oversikter og kommentarer for inntekter totalt, og for kostnader per 
seksjon, følger i vedlegg. 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 31. oktober 2019 til orientering. 
 
Vedlegg: 
Regnskapsrapport NMS per oktober 2019 til LS 
 
NMS Landsstyre - 72/19 
 
NMS LS - behandling: 
På side 4 i regnskapsrapporten er det en feil. Under driftskostnader i Global har støtte til 
NMSU kommet med to ganger under budsjett og prognose 2019, beløpet er med både på 
linjen for prosjektstøtte NMS og på linjen for prosjektstøtte.   
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 31. oktober 2019 til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising 

ArkivsakID 19/62 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
73/19 

 

NMS Landsstyre O 29.11.2019 
 
Innsamlingsrapport til LS, november 2019  
 

Saksopplysninger: 
Tallene pr oktober 2019 viser en markant nedgang i forhold til samme tid i fjor. De største 
forskjellene fra 2018 finner vi under «Store gaver», der det er kommet inn 2,5 millioner mindre 
enn i fjor på samme tid. Nedgangen i DM skyldes i første rekke at vi i fjor hadde et godt 
resultat på en «krise-DM» som gikk ut i forbindelse med den anstrengte økonomien.  
Testamentariske gaver ligger på rundt 16 millioner pr nå, og årsbudsjettet er på 15 millioner.  
Gjenbruk ligger omtrent like mye foran fjoråret som de gjorde i sommer, så veksten i 
omsetning har stagnert litt. Det er imidlertid store forventninger til Grønn Fredag som 
arrangeres i slutten av november.  
 
Radetiketter 2018 2019  
Anledningsgave 502 940 534 218 31 278  
DM 2 941 287 1 415 888 -1 525 399  
Fast giver 18 837 398 18 722 805 -114 593  
Foreningsgave 10 162 888 9 249 534 -913 355  
Lotteri 121 177 135 361 14 184  
Menighetsavtale 5 178 051 5 116 345 -61 707  
Minnegave 610 238 481 726 -128 512  
Misjonsmesse 205 717 526 000 320 283  
Misjonstidende - bladgiro 1 536 584 1 234 081 -302 502  
Misjonstidende 
abonnement 

1 007 004 980 195 -26 809  

NMS enkeltmedlem 775 535 933 472 157 937  
Tilfeldige gaver 8 036 884 8 485 743 448 859  
Webgaver 205 798 176 815 -28 983  
SMS-gave 17 456 15 150 -2 306  
Store gaver > 500.000 3 600 000 1 100 000 -2 500 000  
Menighetsofringer 2 958 811 3 272 478 313 667  
Spleisgave  154 780 154 780  
Totalsum 56 697 767 52 534 591 -4 163 176  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar innsamlingsrapport til og med oktober 2019 til orientering.  
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NMS Landsstyre - 73/19 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar innsamlingsrapporten pr oktober 2019 til orientering.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Kari Anne Moen Salte, Økonomileder 

ArkivsakID 19/642 
Arkiv NMSA-101 Budsjett 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
74/19 

 

NMS Landsstyre B 29.11.2019 
 
NMS budsjett 2020  
Sak til landsstyret 

Saksopplysninger: 
Administrasjonen har foretatt følgende justeringer av budsjettforslag 2020 for å øke inntekter 
og redusere kostnader: 

·  Inntekter fra NMS Gjenbruk har økt mer enn budsjett for 2019 og er derfor justert 
opp ytterligere 0,5 MNOK for 2020 

· Gaver varierer noe fra år til år, og trenden over tid er negativ. Forventede 
gaveinntekter er likevel oppjustert med 1 MNOK sammenlignet med trenden i LTB 

· Forventet momskompensasjon er økt med 0,5 MNOK 
· Det er lagt inn forventning om inntekt fra salg av bedehus på 0,5 MNOK 
· Det er lagt inn vakanse i forbindelse med oppsigelse 
· Det er lagt inn forventet styrking av NOK mot øvrig valuta, tilsvarende 0,4 MNOK 

Fundraising jobber med flere inntektsbringende prosjekter, som en håper kan ha noe effekt 
allerede i 2020, men det er for tidlig å budsjettere med dette kommende år. 
Administrasjonen har vurdert situasjonen slik at det ikke er mulig å gjøre ytterligere grep uten 
å redusere prosjektstøtte ytterligere, eller ved flere vakanser eller oppsigelser. Å redusere 
prosjektstøtte ytterligere vil ramme prosjekter og samarbeidspartnere, som allerede er 
rammet av effekten av dagens valutakurser. Dette vil også minke andel til Global, som 
allerede er lavere enn målet på 60% av totale kostnader. Vakanser og/eller oppsigelser vil 
ramme arbeidet hardt, og begrense organisasjonens kapasitet til å generere økte inntekter. 
Administrasjonen velger derfor å presentere et budsjett for 2020 med det forventet 
underskudd på 3,0 MNOK. Dette foreslås dekket inn av forventet overskudd på årsregnskap 
for 2019. 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret vedtar budsjett 2020 for NMS med et underskudd på 3,0 MNOK 
 

Vedlegg: 
Budsjett 2020 - LS-sak 
 
NMS Landsstyre - 74/19 
 
NMS LS - behandling: 

• Et notat kalt "Tillegg til LS-sak 72/19 NMS budsjett 2020" ble delt ut i møtet (der saken 
har fått nytt nummer 74/19). Notatet er laget av økonomileder og lanserer mulige 
punkter for innsparing i 2020 og mulige scenarier for å fordele innsparinger på de 
ulike avdelingene. 

• Kostnader til gjennomgang av omorganiseringen 2015-16 tas i 2019. 
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• Reduksjon i det framlagte budsjettet gjøres slik at forholdet mellom Global og resten 
av organisasjonen blir 55% / 45% 

• Fravikelsen av prinsippet om å budsjettere i overskudd gjelder kun for budsjettåret 
2020.  

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret ber administrasjonen legge fram et budsjett for 2020 i balanse.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Anne Karin Kristensen, Leder av NMS Global 

ArkivsakID 18/590 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

75/19 
 

NMS Landsstyre O 29.11.2019 
 
Ny misjonærrolle: Rapport fra arbeidsgruppe  
Til landsstyret 

Saksopplysninger: 
Arbeidsgruppa legger med dette fram sin rapport angående arbeidet med ny misjonærrolle. 
Arbeidsgruppa har bestått av Per Ivar Johansen, Sandra Bischler (MAF), Tom Kamau Rode-
Christoffersen og Anne Karin Kristensen som har ledet arbeidet i gruppa. Det har vært flere 
parallelle initiativ i denne saken, spesielt fra personalseksjonen. Det har vært arbeidet med 
håndbøker og ny tariffavtale og det er gjennomført noen prøveprosjekter med 
pendlerordninger som er nedfelt i enkeltkontrakter. Det har også vært samarbeidsmøter 
mellom personalseksjonen og MAF der tanker fra arbeidsgruppa er blitt presentert. 
 
Saken ble behandlet i ledermøtet 01.10.2019.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar rapporten fra arbeidsgruppen som har arbeidet med ny misjonærrolle til 
etterretning.    
 

Vedlegg: 
Versjon 2 Rapport fra arbeidsgruppa som har arbeidet med DEN NYE MISJONÆRROLLEN 
 
NMS Landsstyre - 75/19 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar rapporten fra arbeidsgruppen som har arbeidet med ny misjonærrolle til 
etterretning.    
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 19/6 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
76/19 

 

NMS Landsstyre O 29.11.2019 
 
Generalsekretærens rapport til landsstyret, november 2019  
 

Saksopplysninger: 
Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser: 

· 4.-5.september: Strategisamling for Mentor Medier 
· 10.-11.september: Ledernetteverk Virke, Oslo 
· 15.oktober: SMM-rådets høstmøte, Oslo 
· 15.oktober: Møte i VID Holding, Oslo 
· 15.oktober: Møte med KA, Oslo 
· 17.oktober: Møte med Meyer, Kirkens Hus, Oslo 
· 21.oktober: Møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (VID Stavanger) 
· 24.oktober: Nasjonalkomité LVF, Oslo 
· 25.oktober: SMM intervju v/VID vedr evaluering av SMM 
· 30.oktober: NLA eiermøte 
· 31.november: Bjørn Bues Minneforelesning 
· 4.november: Styringsgruppe utvikling campus Kampen 
· 5.november: Styremøte Mentor Medier, Stockholm 
· 6.november: Virkekonferansen, Oslo 
· 13.-14.november: Sendt konferanse, Oslo 
· 14.november: Generalsekretærmøte, Digni, Oslo 
· 14.november: Ekstraordinært styremøte VID Holding AS, Skype 
· 19.november: Ledernettverk, Virke, Oslo 
· 19.november: Generalsekretærmøte, Oslo  
· 21.november: Forstanderskapsmøte for Kristelig Gymnasium 

 
Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:  

· 2.september: Tarifforhandlinger 
· 3.september: Tarifforhandlinger 
· 3.september: Skypemøte med regionstyrelederne og rep. for områdeutvalgene i Nord 
· 9.september: Møte med GS-sekretær og leder hovedkomiteen, generalforsamling 

2020 
· 12.september: Møte om grunnlagsdokument om misjon 
· 12.september: Møte vedr. lokalisering av NMS/NMSU i Stavanger  
· 13.-14.september: Landsstyremøte, region Sør 
· 30.september: Møte med revisor 
· 2.oktober: Skype-møte med alle ansatte vedr. grunnlagsdokument om misjon 
· 2.oktober: Møte om evaluering av omorganisering 
· 2.oktober: Møte vedr. kontorlokaler NMS/NMSU i Stavanger 
· 2.oktober: Møte vedr. kirkelederkonferansen 
· 2.oktober: Intervju kandidater assisterende generalsekretær 
· 14.oktober: Tarifforhandlinger 
· 21.oktober: Møte vedr. kontorlokaler NMS/NMSU i Stavanger 
· 22.oktober: Møte om forberedelser GF 2020 
· 22.oktober: Møte vedr. NMS bildebank 
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· 24.oktober: Lunsjmøte regionskontor Øst 
· 25.oktober: Møte med landsstyreleder 
· 25.oktober: Styremøte NMSE 
· 28. og 29. oktober: Tarifforhandlinger 
· 15.november: Møte om treårsmelding 
· 18.november: Tarifforhandlinger 
· 21.november: Beredskapsmøte vedr situasjonen i Hong Kong 
· 21.november: Møte i styringsgruppe for gjennomgang av omorganisering 
· 21.november: Møte med SMM-kontakter 

 
Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:  

· 6.-12.oktober: Feltbesøk Kamerun 
· 24.oktober: Møte preses Byfuglien 
· 24.oktober: Møte kirkerådsdirektør Nilsen 
· 29.oktober: Møte med partner DELK og Laos Evangelical Church 
· 31.oktober-2.november: Kirkelederkonferanse  

 
Besøk i arbeidet i Norge: 

· 24.september: Møte med områdeutvalg i region Bjørgvin 
· 17.oktober: Møte med regionstyret i region Øst 

 
Representasjon: 
         Ingen i perioden 
 
Brev til landsstyret:  

Ingen i perioden 
 
Annet: 

· 6.september: avspasering 
· I perioden: tjenestesamtaler (4) 
· Uke 38 og 39: Studiepermisjon, Solstrandprogrammet 
· I perioden: oppstart medarbeidersamtaler 
·  

Aktuelle saker i generalsekretariatet: 
· Grunnlagsdokumentet om misjon. Arbeidet med dokumentet går sin gang. 

Arbeidsgruppen skal ha møte i desember der endringsforslagene skal vurderes. Nytt 
utkast sendes landsstyret i begynnelsen av januar. Landsstyret bes vedta endelig 
utkast som skal legges frem for generalforsamlingen i møte per mail eller Skype. Det 
arbeides også med å få til en turne etter nyttår der dokumentet blir presentert på 
rundt om i regionene. Det er et mål at dokumentet skal skape fornyet engasjement 
for misjon i NMS – det er det vi er til for! 

· SMM-evaluering. Dette arbeidet går sin gang. NMS er blant de tre organisasjonene 
som ble intervjuet om SMM. Generalsekretær tok med seksjonsleder Else på møtet i 
SMM-rådet med tanke på overlapping med ny generalsekretær. Dette er en viktig sak 
som fortjener stor oppmerksomhet. Vedlagt er referat fra SMM-rådet. 
Generalsekretær anbefaler at disse referatene heretter blir lagt ved protokollene som 
landsstyret mottar til sine møter. På den måten kan også landsstyret følge bedre 
med på det som skjer.  

· Campus Kampen. NMSE varslet sist uke et planinitiativ med sikte på utbygging av 
Misjonsmarka, jfr. https://www.aftenbladet.no/article/sa-
jdxRMo.html?mon_ref=retriever-info.com&spid_rel=2. Planinitiativet er ikke vedtatt og 
der vil sikkert komme motforestillinger. Avtalen med VID er i alle fall signert, og 
arbeidet skrider frem. Generalsekretær er engasjert i å følge opp intensjonene om å 
utvikle konteksten for Misjonsmarka. NMS, NMSE og VID har inngått avtale om å 
utvikle campus til en attraktiv hub for utdanning, forskning, helse, kirke og misjon. 
Det må derfor arbeids aktivt for å få ulike aktører til å etablere seg på området. 
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· Reforhandling av hovedavtale og tariffavtale. Vi har reforhandlet begge avtalene som 
er nevnt. Dette har vært et omfattende arbeid som dels har handlet om å forhandle 
om ordninger og betingelser og dels om å revidere hele avtaleverket med tanke på 
forenkling. Som kjent hadde NMS hele fire tariffavtaler i sin tid. Nå er alt kokt ned til 
en avtale med like ordninger for alle ansatte uavhengig av bosted. På noen punkter 
har ledere noen andre ordninger; i hovedsak gjelder det arbeidstid. For øvrig henvises 
det til egen sak. 

· Lokalisering av NMS i Oslo. Denne saken har tatt en del tid og oppmerksomhet. Se 
egen sak om Lyder Sagens gate 7. 

· SMC 2019 og lederkonferanse 2019. I skrivende stund har administrasjonen ikke hatt 
anledning til å systematisk evaluering av disse store og viktige arrangementene. Det 
har vi tenkt å gjøre, men det har ikke vært anledning til det på grunn av stort 
arbeidspress på andre områder. I hovedsak er tilbakemeldingene som vi har mottatt 
meget gode. Landsstyret bes imidlertid om å benytte anledning til å gi noen 
tilbakemeldinger.  

· Sendt. Sendt er et læringsfellesskap for menighetsplanting og å øke det kirkelige 
nærværet på nye steder i Norge. NMS har på sett og vis deltatt på vegne av Dnk. De 
siste tilskuddene bevirket av NMS er ungdomsmenigheten Ukirken i Stavanger og 
ungdomsmenigheten tilknyttet i Bodø. Det NMS Menighet har på trappene nå er å 
utvikle/danne et menighetsnettverk for Ukirker tilknyttet Dnk. Dessuten er det et mål 
å få aksept i Dnk for å danne nye kirkelige nærvær og lokale fellesskap. NMS har en 
kompetanse på dette området som Dnk bør benytte seg av. Dette vil kunne føre til at 
DnK’s menigheter blir mer utadvendte og misjonale.   

· Møte i Nasjonalkomite for de norske medlemmene av Det Lutherske 
Verdensforbund. Det ble orientert om ulike møter i LVF. De blir lagt merke til at NMS 
som en av få lutherske organisasjoner deltar på disse møtene sammen med Kirkens 
Nødhjelp.  

· Partnerbesøk Kamerun. Generalsekretær har vært på et partnerbesøk til Kamerun. 
Den direkte årsaken var en del uttalelser fra den nasjonale biskopen om NMS og 
NMS sitt partnerskap. I tillegg meldte biskopen avbud til kirkelederkonferansen og 
dette gjorde at vi fant grunn til å ta initiativ til et møte med hele ledelsen i EELC. Fra 
NMS deltok avdelingsleder Global og seksjonsleder Ledelse. Det hører med å nevne 
at de to sistnevnte allerede hadde planlagt en tur til Kamerun. Møtene med 
kirkeledelsen var direkte og oppklarende. Vi fikk «rensket» luften på sømmelig vis og 
begge parter er klare for å samarbeide videre. Vi ble også enige om hvordan man skal 
ta opp ting vedrørende partnerskapet med hverandre i fortsettelsen. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret november 2019, til orientering.  
 

Vedlegg: 
Sammendrag til møtet 
Referat SMM-rådet 16.10.2019 
 
NMS Landsstyre - 76/19 
 
NMS LS - behandling: 
Kontroller overskriften på det nye misjonsdokumentet, skal være "Kjærligheten tar aldri slutt". 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret november 2019, til orientering.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 18/92 
Arkiv NMSA-039 Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
77/19 

 

NMS Landsstyre B 29.11.2019 
 
Plassering av leirstedene - 2. gangs behandling  
 

Saksopplysninger: 
NMS Eiendommer AS (NMSE) utfordret landsstyret i landsstyrets møte i september om å 
overta driften av leirstedene. Begrunnelsen for dette er at NMSE ikke har økonomisk rygg til å 
bære underskudd på driften av leirstedene. Landsstyret gjorde vedtak i saken og ba 
administrasjonen om å utarbeide ulike modeller for drift av leirstedene. Saken kommer 
dermed opp til 2. behandling.  
 
Generalsekretær har hatt møte med styreleder i NMSE. Styreleder er åpen for at NMS Drift 
fortsatt skal ligge under NMSE under visse forutsetninger. Hovedanliggendet er å skille 
eiendomsutviklingen fra driften av leirstedene. Styreleder fremholder at disse 
arbeidsområdene er så forskjellige at det er svært vanskelig å finne en daglig leder som har 
god kompetanse innen begge områdene.  
 
Styreleder og generalsekretær ble enige om en modell som innføres i en prøveperiode på to 
år (2020-21). Modellen går ut på at 

1. NMS Drift AS forblir i NMSE 
2. NMS Drift AS får egen daglig leder med ansvar for drift av leirstedene. Dette medfører 

at NMS Drift ligger rett under styret til NMSE. Daglig leder i NMSE vil dermed ikke ha 
ansvar for NMS Drift/oppfølging av leirstedene.  

3. Styret for NMS Drift oppbemannes med styremedlemmer som har kompetanse på 
drift av leirsteder. Styreleder har sagt seg villig til å fungere som styreleder i NMS Drift 
til styret er oppbemannet og etablert. 

4. NMS gir en underskuddsgaranti der NMS dekker eventuelle underskudd i en 
prøveperiode på to år 2020-2021. 

 
Dersom landsstyret godkjenner denne løsningen, vil NMSE eiendommer ansatte daglig leder 
så snart det lar seg gjøre. Generalsekretær vil på sin side gå i gang med å spørre frivillige om å 
sitte i styret for NMS Drift.  
 
Styret i NMS Drift har sammen med daglig leder og økonomileder, ansvar for å følge med på 
driften av selskapet og sette inn tiltak dersom selskapet går med underskudd. Målet er at 
driften skal gå i balanse også i prøveperioden. Dette skal ikke bare evalueres etter at 
prøveperioden er slutt. Det hører med å nevne at driften av leirstedene per 01.09.19 gikk med 
et lite overskudd og det er å håpe at nedskjæringene og tiltakene som er satt inn får varige 
virkning.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner forslaget til løsning av struktur og drift av NMS Drift AS som fremgår 
ingressen.  
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NMS Landsstyre - 77/19 
 
NMS LS - behandling: 

• Mangel på tillit mellom frivillige og daglig leder på noen leirsteder kan føre til 
utfordring i driften. 

• Kan NMSE utfordres til å prøve to modeller parallelt, slik at for eksempel ett av de store 
leirstedene kan få operere som et AS og være ansvarlig for egen drift? 

• Det etterlyses en strategi på overordnet plan for hva NMS vil med leirstedene, utover å 
ikke gå med underskudd.  

• Økt lokalt eierforhold til leirsteder etter nedbemanning har noen steder vært positivt 
for driften.  

• NMSU opplever i dag lite samhandling med NMSE på strategisk nivå, dette bør 
adresseres i det videre arbeidet med å opprette et styre for driften av leirstedene.  
Landsstyret trenger informasjon om det er noen leirsteder som over tid har vist seg å 
ha et dårligere økonomisk grunnlag for videre drift. 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret ser positivt på at NMS Drift forblir i NMSE, at NMS Drift får daglig leder og at styret 
oppbemannes. 
Landsstyret ber NMSE om å se på flere alternative modeller for drift på leirstedene. 
Landsstyret ønsker ikke å gi en underskuddsgaranti på det nåværende tidspunkt.  
Landsstyret ber administrasjonen utarbeide en overordnet strategi for drift av leirstedene i 
samarbeid med NMSU, NMSE og leirstedene, og NMS. 
NMS Drift oppfordres til å ta initiativ til at det utarbeides lokale strategi- og handlingsplaner 
for hvert enkelt leirsted.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 19/733 
Arkiv  
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
78/19 

 

NMS Landsstyre B 29.11.2019 
 
Lokalisering av NMS i Oslo  
Sak til Landsstyret 

Saksopplysninger: 
Innledning 
Spørsmålet om lokalisering av NMS sitt arbeid og behov for kontorlokaler har vært oppe til 
diskusjon ved flere anledninger det siste året. Den siste utviklingen i saken er knyttet til at 
generalsekretær har mottatt brev bud på Misjonærhjemmet i Lyder Sagens gate 7 (LS7), brev 
fra regionstyret i Region Øst sitt arbeidsutvalg og brev fra Fagerborg menighet.  
 
Innledningsvis er det å bemerke at det er NMS Utvikling som eier bygget og at eventuelle bud 
må adresseres dit. Jeg tror også formkravene til selve budgivingen er mangelfull, men det er 
jo noe som selvsagt kan rettes på.  
 
På tross av det formelle vedrørende eierskap, har jeg valgt å legge frem saken for landsstyret 
da det til syvende og sist er landsstyret som vedtar kjøp/salg av eiendommer i NMS. Man kan 
også hevde at saken ligger i skjæringspunktene mellom ansvarsområdene til NMS 
Eiendommer AS (NMSE) og NMS. NMSE skal pdes forvalte eiendomsmassen til NMS og står 
som eier av disse og NMS leier pdas lokaler til arbeidet i Norge. Saken har imidlertid en 
prinsipiell side som det er hensiktsmessig å vurdere. 
 
Innledningsvis vil jeg også berømme investor og andre involverte for engasjement og velvilje. 
Dette er en sak som engasjerer på ulikt vis og jeg tenker at det er bra hvis alle gode krefter 
kan jobbe frem en bærekraftig og langsiktig løsning på behovene om lokaler til NMS i Oslo.  
 
Dokumenter i saken 
Denne saken har vært til behandling i flere omganger og det vil føre for langt av gårde å 
skulle redegjøre for alle disse. De tre første dokumentene har landsstyret mottatt tidligere, 
mens de seks siste dokumentene ligger vedlagt denne saken:   

· Utredning datert 10.11.2018: «Hva vil NMS i Oslo?» 
· Landsstyret vedtok å selge LS7 på LS-møtet i LS-sak 15/19 den 05.04.2019  
· Orienteringsmøte 26.04.19 med representanter for regionstyret, områdeutvalgene, 

styreleder NMSE, landsstyret og generalsekretær 
· Møte 07.09.19: Vedtak i regionstyret «NMS region Øst/Oslo – hvor står vi, hvor går vi?» 
· Møte 09.09.2019: «Arbeidsgruppe for NMS-lokaliteter i Oslo» 
· Møte 17.10.2019: «Referat og konklusjon fra koordineringsmøtet om NMS-

eiendommer i Oslo» 
· Brev til ledermøtet datert 07.11.2019 fra regionstyret i Region Øst sitt arbeidsutvalg    
· Brev fra Region Øst v/Øystein Bjørdal med bud på Lyder Sagens gate 7 (LS7) fra GS 

Utvikling AS v/Johannes Sjøflot 
· Brev fra Fagerborg menighet datert 08.11.2019 
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Nåværende status 
Status i saken er at der foreligger ulike uttalelser om behovet for lokaler i Oslo. Samtidig har 
landsstyret har vedtatt salg av LS7 (LS-sak 15/19). Den siste utviklingen er at en investor har lagt 
inn bud på eiendommen med tanke på å seksjonere bygget og selge leiligheter til kjøpere 
med tilknytning til NMS.  
 
Regionstyret ved arbeidsutvalget har sendt brev til ledermøtet om saken (vedlagt). Der 
fremlegges det en rekke argument for prosjektet. I tillegg tilbyr Region Øst seg å betale leie til 
NMS for arrangementene som blir avholdt i kjellerlokalene. 
 
Etter at landsstyret vedtok salg, har NMSE på sin side engasjert megler med tanke på å legge 
LS7 ut for salg. Eiendomsmegler har taksert eiendommen til 70 millioner kroner (vedlagt). 
Saken har imidlertid en prinsipiell, en økonomisk og en praktisk side: 
 
Det prinsipielle i saken er knyttet til at NMS har presedens for å selge eiendommer på det 
åpne markedet. Det har imidlertid forekommet at bedehus har blitt solgt til takst uten åpen 
budgivning når en nabo eller bygdesamfunnet har fremmet ønske om det. Ofte har man tatt 
to takster for å kvalitetssikre salgssummen og solgt eiendommen til takst.  
 
Den økonomiske siden handler om hvorvidt NMSE bør investere mange millioner kroner i et 
kjellerlokale i LS7. Dette er en betydelig kostnad som må kunne forsvares ut fra de 
arrangementene som man planlegger å ha i lokalene. Dersom det kan sannsynliggjøres at 
man kan få igjen investeringen ved å selge lokalene på det åpne markedet, får man en 
pekepinn på om investeringen er god eller ikke.  
 
Den praktiske siden i saken har regionstyrets arbeidsutvalg uttalt seg tydelig om, jfr. brev til 
ledermøtet. Det handler om at lokalene vil bety mye for arbeidet, samhandlingen med 
Fagerborg menighet og at lokalet vil bli brukt flittig. Regionstyrets arbeidsutvalg fremholder at 
kjellerlokalet er/kan bli svært viktig for NMS sitt arbeid i Oslo.  
 
Vurdering 
Saken ble lagt frem for ledermøtet 12.11.19 og generalsekretær innstilte på at saken måtte 
legges frem for landsstyret fordi NMS har ikke presedens for å selge eiendommer ved lukket 
budgivning. Det ikke er i samsvar med ledermøtet sitt mandat å foreslå innført en ny praksis 
med salg av eiendom utenom en åpen budgivning. Ledermøtet vedtok følgende:  
  

«NMS har mottatt et bud på Lyder Sagens gate 7 (LS7) og sender det videre til 
landsstyret. Generalsekretær innhenter uttalelse fra NMS Eiendommer AS vedrørende 
budet. Ledermøtet anbefaler at LS7 legges ut for lag på det åpne markedet, i henhold 
til vedtak i landsstyret i april 2019.» 
 

Når det gjelder den økonomiske siden om kjøp av kjellerlokalene, vil det være gunstigere for 
NMS å leie lokalene av en investor. Hva den årlige leien ville bli er ikke vurdert, men med en 
såpass stor investering vil sannsynligvis den årlige leien kunne beløpe seg til 250-350 000 
kroner, kanskje mer. Om dette er en utgift regionstyret har vurdert når de har innstilt i saken, 
vites ikke.  
 
Det hører også med å nevne at landsstyret har lagt eiendomsforvaltningen til NMS 
Eiendommer. Ledermøtet gikk derfor inn for å innhente uttalelse fra NMSE om den siste 
vendingen i saken om LS7 som omhandler selvet budet på eiendommen, forutsetningene for 
dette og for eiendomsutviklingsprosjektet som sådan.  
 
Vedlagt er NMSE sin uttalelse om budet som er avgitt og hvordan man ser på saken som 
sådan. NMSE sin konklusjon er at man fraråder salg uten en åpen budrunde. Eiendomsmegler 
sin takst og budet som NMS har mottatt, er et godt stykke fra hverandre. I tillegg er der flere 
betingelser knyttet til budet fra investor.  
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Veien videre 
Dersom landsstyret ikke går inn for løsningen som budgiver skisserer, går prosessen med 
åpent salg av LS7 videre. Investor er selvsagt velkommen til å delta i den åpne budgivningen. 
Dersom investor får tilslaget, står NMS fritt til å enten kjøpe seg inn i kjelleren slik investor har 
skissert eller leie lokalene. Ledermøtet fraråder kjøp av kjelleren til prisen som er skissert, men 
mener at leie kan vurderes dersom leie blir overkommelig.  
 
Uansett bør NMSE begynne arbeidet med å se etter lokaler i samsvar med de føringer som er 
gitt. De primære behovene er et samlingssted og kontorer. Leie av nåværende kontorer går ut 
i 2022 og i god tid før det bør det avklares om kontorene skal flyttes. Før det må de ansatte 
høres da det ikke er gjort til nå. Det hører med å nevne at Kirkens Nødhjelp og Bibelselskapet 
siden denne saken var opp sist, har vedtatt å ikke flytte til Nye Kirkens Hus, men bli i lokalene 
der NMS har kontor.  
 
Konklusjon 
Generalsekretær anbefaler ikke landsstyret å innføre en ny praksis ved salg av eiendom ved 
lukket budgivning. Leie av kjellerlokalene kan vurderes dersom investor ønsker slik utleie og 
dersom leien blir på et overkommelig nivå. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret går ikke inn for å endre på NMS sin praksis med åpen budgivning ved salg av 
eiendommer hvilket medfører at Lyder Sagens gt 7 selges på det åpne markedet. Eventuell 
leie av kjellerlokaler kan vurderes dersom en investor tilbyr det.    
 

Vedlegg: 
Vedtak i regionstyret NMS region Øst Oslo - hvor står vi, hvor går vi, møte 07.09.2019 
Arbeidsgruppe for NMS lokaliteter i Oslo, møte 09.09.2019 
Referat og konklusjon fra koordineringsmøte om NMS Eiendommer i Oslo, møte 17.10.2019 
LS7 - brev til NMS ledermøte november 2019, fra AU regionstyret region Øst 
Brev fra region Øst v/Bjørdal med bud på LS7 fra GS Utvikling AS v/Sjøflot 
Brev fra Fagerborg menighet datert 08.11.2019 
Mail fra styreleder NMSE HCAndersen, 19.11.2019 
Lyder Sagens gate 7 annonse Fin + DN 
 
NMS Landsstyre - 78/19 
 
NMS LS - behandling: 
Landsstyret viser til tidligere vedtak i LS-sak 15/19 og understreker ønsket om at det investeres i 
nye lokaler i Oslo.  
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret går ikke inn for å endre på NMS sin praksis med åpen budgivning ved salg av 
eiendommer, hvilket medfører at Lyder Sagens gt 7 selges på det åpne markedet. Eventuell 
leie av kjellerlokaler kan vurderes dersom en investor tilbyr det.    
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 17/884 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

79/19 
 

NMS Landsstyre O 29.11.2019 
 
GF 2020 Vedr. planlegging av generalforsamling og sommerfest, status november 2019  
 

Saksopplysninger: 
Orientering om komitéarbeidet:  
Underkomiteene har jevnlig sine møter. Lederne av underkomiteene møtes 2-3 ganger i 
halvåret til i hovedkomiteen for å samordne/koordinere arbeidet. Underkomiteene har også 
kontakt med hverandre fortløpende når behov for det.  
 
Programkomiteen har utarbeidet et innholdsrikt program (se vedlegg for versjon pr. 
november 2019) med bidragsytere fra både inn- og utland. Lokale krefter vil også vises godt 
igjen. Programmet har som mål å på ulike måter belyse mottoet «Saman». Det er også 
utarbeidet et forslag til et rikholdig seminarprogram. Hvilke seminar som til slutt blir tilbudt er 
ennå ikke avgjort. Lørdagen planlegges det et storseminar med bruk av metoden Open 
Space.  
 
Etter evaluering har NMSU besluttet at Ucamp Færder ikke blir arrangert i 2020. Dette gir 
andre muligheter for ungdomsarrangement under GF/SF i Ålesund enn først planlagt.  
 
For mer detaljer fra arbeidet i komiteene oppfordres det til å lese referatene fra 
hovedkomiteen (vedlegg til sak om protokoller til landsstyret). 
 
GF-sekretær 
Inge Kaldhol har på frivillig basis tatt på seg oppgaven med å være GF-sekretær. Han gikk inn 
i oppgaven etter sommeren 2019.  
 
Vedr. forhandlingene:  
Landsstyret skal i dette møtet godkjenne forslag til saksliste for generalforsamlingen. I tillegg 
til de formelle sakene, skal landsstyret ta stilling til om det skal settes av én time til «Åpen 
mikrofon» (se sak 78/19).  
 
Som det fremgår av andre saksdokument til landsstyrets møte, er saksdokumentene til 
generalforsamling i hovedsak klare for godkjenning. Forelegget er planlagt satt i produksjon 
første halvdel av februar 2020.  
  
Når det gjelder valg, har områdeutvalgene i Nord samt regionstyrene fått anledning til å 
sende inn forslag til kandidater. Responsen var varierende når det gjelder antall, men de fleste 
regionene sendte inn forslag til kandidater til ett eller flere valg. Det var også forslag fra 
privatpersoner. Valgkomiteen har oversendt liste til administrasjonen med de utvalgte 
kandidatene. Kandidatene skal sende sin egenmelding – til bruk i presentasjonen - innen 
10.desember 2019.   
Under forhandlingene vil flere av landsstyrets medlemmer få en rolle ifht. å legge frem noen 
av sakene for generalforsamlingen. Sak om dette samt forslag til tidsplan vil bli behandlet i et 
senere landsstyremøte.  
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Fullmakter for delegater 
I grunnreglene som gjaldt frem til forrige GF, var det «krav» om fullmakt for enkelte grupper 
som ble invitert til generalforsamlingen. Til GF 2017 var det forslag om å endre grunnreglene 
og vedtektene slik at det kun var betalende medlemmer i NMS og NMSU som hadde fulle 
rettigheter under generalforsamlingen. Da betalende medlemmer allerede er registret ville 
det ikke være nødvendig med fullmakter. Forslaget ble nedstemt og generalforsamlingen 
vedtok at ulike grupper fremdeles skal kunne sende delegat med fulle formelle rettigheter. 
Ordningen med fullmakt for disse gruppene ble ikke tatt inn igjen i grunnreglene eller 
vedtektene.  
 
For å sikre at fordelingen som fremkommer av grunnreglenes § 5 blir overhold, vurderer 
administrasjonen at det likevel er nødvendig at de som er utsendt delegat fra forening, 
samarbeidsmenighet, NMSU landsstyre og gjenbruksbutikk må «fremvise» fullmakt. 
Fullmakten må være administrasjonen i hende innen frist for påmelding for å kunne benytte 
sine rettigheter (= 11.juni 2020 kl. 12.00, jamf LS-sak 59/18).  
 
Ifølge vedtektenes § 3 har også de ansattes foreninger, generalsekretær og norske- og 
utenlandske samarbeidskirker og -organisasjoner forslags- og/eller talerett under 
generalforsamlingen. Grunnet at dette gjelder et begrenset antall personer, vil det være en 
oversiktlig gruppe deltakere og det vurderes ikke som nødvendig med fullmakt fra disse.  
 
Dersom det skal gjennomføres ordning med fullmakt vil det være en fullmaktskomité som 
håndterer fullmaktene.  
 
Administrasjonen ber landsstyret ta stilling til vurderingen fra administrasjonen.     
 
Vedr. sak om grunnregler og vedtekter:  
I sitt møte i september behandlet landsstyret sak om endringer av grunnregler og vedtekter. 
Et av forslagene fra regionene var å endre vedtektenes §17. Forslaget gikk ut på at «rektor ved 
VID» skulle erstattes med «rektor ved VID Misjonshøyskolen». Landsstyret gikk inn for denne 
endringen. Etter at saken var behandlet vurderte administrasjonen at den nye formuleringen 
ikke er i samsvar med lederstrukturen og ansvarsområdene ved VID samt at VID 
Misjonshøgskolen ikke lenger eksisterer som egen enhet i høyskolestrukturen. I kontakt med 
VID ble det konkludert med at det retteste var å beholde formuleringen som står i gjeldende 
vedtekter.  

Da dette er en justering som er tilpasset de faktiske forhold ved VID, vurdere administrasjonen 
at det ikke er behov for ny behandling i landsstyret for å stryke endringsforslaget som 
landsstyret vedtok i sitt forrige møte.   

Mottakelse:  
Ålesund kommune har sendt positiv respons på forespørselen om å holde en mottakelse. 
Tidspunktet er satt til torsdag 25.juni kl. 09.00. Grunnet oppstart av Sommerfest og 
generalforsamling blir mottakelsen tidsmessig trolig kortet ned noe ifht halvannen time som 
var planlagt fra begynnelsen. 
 
Invitasjoner og påmelding:  
Det vil i løpet av desember 2019 bli sendt ut invitasjoner til de gruppene som er omtalt i 
grunnreglenes §5 og i vedtektenes §3.  
 
Påmeldingsmodulen vil etter planen være tilgjengelig i løpet av februar/mars 2020.  
 
Annet:  
Landsstyret og andre oppfordres til jevnlig å gå inn på arrangementets nettside 
https://nms.no/sommerfest-og-gf-2020/ og å følge arrangementet på Facebook.  
 

https://nms.no/sommerfest-og-gf-2020/
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Forslag til vedtak: 
Landsstyret takker for orienteringen om arbeidet med å planlegge NMS Generalforsamling og 
sommerfest 2020.  
 
Landsstyret støtter administrasjonens forslag om bruk av fullmakt for delegater.  
 

Vedlegg: 
GF 2020 Oppdatert program 12.nov 2019 
 
NMS Landsstyre - 79/19 
 
NMS LS - behandling: 
Det må gå tydelig fram ved påmelding at man ikke trenger fullmakt hvis man er medlem. 
Det bør være link fra påmeldingssiden til en side som gir mulighet for å melde seg inn i NMS.  
Se på vedtekter for områdeutvalg for mulig omformulering.  Økonomiforvaltning må skje i 
henhold til rutiner beskrevet i dokumentet: "Rutiner for behandling av økonomi for frivillige i 
NMS". 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret takker for orienteringen om arbeidet med å planlegge NMS Generalforsamling og 
sommerfest 2020.  
Landsstyret støtter administrasjonens forslag om bruk av fullmakt for delegater.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 17/884 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

80/19 
 

NMS Landsstyre B 29.11.2019 
 
GF 2020 Utkast til landsstyrets treårsmelding 2018-2020  

Saksopplysninger: 
Administrasjonen har utarbeidet et utkast til landsstyrets treårsmelding for 2018-2020. 
Meldingen skal legges frem for generalforsamlingen i juni 2020.  
 
Treårsmeldingen er en midtveisrapport for strategiperioden som strekker seg fra 2018-2023. 
Rapporten bør leses i sammenheng med NMS sin strategiplan for samme periode da de 
fleste av overskriftene i rapporten svarer til overskriftene i strategiplanen.  
 
Når man sammenholder strategiplanen og treårsrapporten, vil man kunne se at vi ikke har 
klart å arbeide med alt som er nevnt i strategiplanen. Noen av momentene har det blitt 
jobbet mindre med, mens andre deler av planen har fått større oppmerksomhet. Noe av 
grunnen til det skyldes manglende kapasitet og noe skyldes prioriteringer som er foretatt. 
Ettersom halvparten av strategiperioden gjenstår, bør landsstyret og administrasjonen vurdere 
hvilke saker som skal ha prioritet i den gjenværende delen av perioden.  
 
Det vises også til ingressen for GF-sak om treårsmeldingen.  
 
Forslag til vedtak: 
Administrasjonen tar med seg innspill fra landsstyrets drøfting med tanke på justering av 
treårsmeldingen før den legges frem for generalforsamlingen (i forelegget).  
 

Vedlegg: 
Utkast Tre-års melding til LS, november 2019 
 
NMS Landsstyre - 80/19 
 
NMS LS - behandling: 

• Det er Landsstyret sin rapport, seksjon- og avdelingsnavn lukes vekk. 
• Det bør svares på hva vi (ikke) har oppnådd, jfr. punkter på slutten av 

strategimeldingen, muligens som en ingress. 
• Noen flere eksempler på hva vi får til sammen med partnere. 
• Frivillighet: Det bør sies noe om at vi har mange frivillige, folk må kjenne seg igjen. 
• Poengtere at noen steder der det ikke lenger er ansatte har frivillige gått inn og løst en 

del oppgaver. Husk at frivilligheten også er internasjonal. 
• "Hvor vi arbeider": her kan det kanskje stå litt om hvor i verden vi er til 

stede/samarbeider. Utvidet samarbeid med kirker i land vi ikke har samarbeidet med 
før. Evt tabell med oversikt over vårt engasjement ulike steder. 

• Bør det inn noe mer om nedbemanningsprosessen.  
• Rapporten kan gjerne være kortere. 
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NMS LS - vedtak: 
Administrasjonen tar med seg innspill fra landsstyrets drøfting med tanke på justering av 
treårsmeldingen før den legges frem for generalforsamlingen (i forelegget).  
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 17/884 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

81/19 
 

NMS Landsstyre B 29.11.2019 
 
GF 2020 Godkjenning av forslag til saksliste  

Saksopplysninger: 
Som en følge av §1 i NMS sine vedtekter ble det i vår offentliggjort en tidsfrist – vedtatt av 
landsstyret i sak 26/19 - for å komme med forslag til saker som ønskes behandlet av NMS 
generalforsamling i 2020. Tidsfristen ble formidlet til områdeutvalgene i region Nord og til 
regionstyrene pr. brev i april 2019 samt at den ble offentliggjort på NMS nettside i mai 2019 og 
gjort kjent for enkeltmedlemmer i SMS medio mai 2019.  
 
Det er kommet inn fire forslag til saker til behandling av NMS GF 2020:  

Fra regionstyret i Øst: Frivillighet - stor ressurs uten strategi og utgifter?  
Fra privatperson: Vår felles nasjonskatt Nidarosdomen og NMS i Sommerveita 
Fra områdeutvalg: Om organisering av arbeidet, migrasjon og menighetsutvikling  
Fra privatperson: Om hvordan arbeidet i Norge skal drives nå 
 

Forslagene ligger i sin helhet vedlagt saken. Ledermøtet drøftet forslagene i sitt møte 
15.oktober 2019. På bakgrunn av dette foreslår ledermøtet at generalforsamlingen behandler 
en sak om frivillighet i NMS.  
 
Sammen med de faste saker foreslår administrasjonen følgende saksliste for NMS 
generalforsamling 2020:  
 
Sak 1: Konstituering (ca. 15 min) 
Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste (ca. 10 min) 
Sak 3: Godkjenning av forhandlingsreglement (ca. 10 min) 
Sak 4: Treårsmelding fra landsstyret 2017-2020 (ca. 70 min) 
Sak 5: Rapport fra protokollkomiteen 2017-2020 (ca. 20 min) 
Sak 6: Frivillighet i NMS (ca. 100 min) 
Sak 7: Nytt grunnlagsdokument om misjonsdokument (ca. 125 min) 
Sak 8: Endring i grunnregler og vedtekter (ca. 45 min) 
Sak 9: Valg (ca. 80 min) 
 
Det er i programmet for arrangementet satt av cirka 10 timer til forhandlingene.  
Administrasjonen foreslår at timene fordeles i minutt slik det fremkommer i parentes bak 
tittel for hver sak. I tillegg foreslås det at det settes av ca. 60 minutt til «Åpen mikrofon» mtp å 
gi mulighet for å uttrykke meninger mm som ikke naturlig kommer inn under sakene på 
sakslisten. Det settes også av ca. 65 minutter til pauser, kunngjøringer og avslutning. 
Administrasjonen gis fullmakt til å tilpasse fordelingen når tidsplanen settes opp.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret vedtar å legge fremme sakslisten for NMS generalforsamling slik den er foreslått 
av administrasjonen.  Landsstyrer går også inn for den tidsmessige fordelingen slik den er 
foreslått i ingressen inkl. 60 minutt til «Åpen mikrofon».  
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Vedlegg: 
Forslag til saker, behandling GF 2020, samlet 
 
NMS Landsstyre - 81/19 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret vedtar å legge fremme sakslisten for NMS generalforsamling slik den er foreslått 
av administrasjonen.  Landsstyret går også inn for den tidsmessige fordelingen slik den er 
foreslått i ingressen inkl. 60 minutt til «Åpen mikrofon».  
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 17/884 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

82/19 
 

NMS Landsstyre B 29.11.2019 
 
GF 2020 Godkjenning av forslag til forhandlingsreglement  
 

Saksopplysninger: 
Administrasjonen legger med dette frem vedlagt forslag til forhandlingsreglement for NMS 
Generalforsamling 2020. Reglementet er noe justert i forhold til reglementet for GF 2017.   
 
De som har sagt seg villig til å utgjøre dirigentskapet har fått mulighet til å uttale seg/komme 
med innspill til forslaget.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner forslaget til forhandlingsreglement for NMS Generalforsamling 2020.  
 

Vedlegg: 
Forhandlingsreglement 
 
NMS Landsstyre - 82/19 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner forslaget til forhandlingsreglement for NMS Generalforsamling 2020.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 17/884 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

83/19 
 

NMS Landsstyre B 29.11.2019 
 
GF 2020 Godkjenning av saksingresser til forhandlingen  
 

Saksopplysninger: 
Det er utarbeidet forslag til saksingresser for de fleste sakene som skal behandles under NMS 
Generalforsamling i 2020. Forslagene til saksingress for følgende saker ligger vedlagt:  
 

· GF 2020 Konstituering 
· GF 2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
· GF 2020 Godkjenning av forhandlingsreglement   
· GF 2020 Landsstyrets treårsmelding 2017-2020  
· GF 2020 Nytt grunnlagsdokument om misjon «Kjærligheten tar ikke slutt».   
· GF 2020 Endring av grunnregler og vedtekter  
· GF 2020 Valg 
· GF 2020 Frivillighet i NMS 

 
For noen av ingressene vil det kunne forekomme mindre justeringer samt oppdatering med 
navn før de presenteres i forelegget.  
 
Forutsatt at forslag til sakliste blir godkjent (egen sak) gjenstår ingress for  
«GF 2020 Rapport fra protokollkomiteen». Denne bli lagt frem for landsstyret når 
protokollkomiteen har utarbeidet sin rapport.   
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner de fremlagte forslagene til saksingress for saker som skal behandles 
under NMS Generalforsamling 2020.  
 

Vedlegg: 
GF 2020 Konstituering 
GF 2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
GF 2020 Godkjenning av forhandlingsreglement 
GF 2020 Landsstyrets treårsmelding 2018-2020 
GF 2020 Nytt grunnlagsdokument om misjon Kjærligheten tar ikke slutt 
GF 2020 Endring av grunnregler og vedtekter 
GF 2020 Valg 
GF 2020 Frivillighet i NMS 
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NMS Landsstyre - 83/19 
 
NMS LS - behandling: 
Saksingressen til saken om frivillighet tas opp til behandling i LS-møtet i januar, etter at 
arbeidsgruppen har laget et bakgrunnsdokument for behandlingen.  
Saksingressen til sak om "Godkjenning av innkalling og saksliste» må endres følgende sted: 
"Innen fristen 30.10.2019 kom det fire innspill til saker som ønskes behandlet under NMS 
Generalforsamling 2020."  
Det riktige er tre saker, og datoen skal være 30.09.2019. 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner de fremlagte forslagene til saksingress for saker som skal behandles 
under NMS Generalforsamling 2020, med de endringene som kom fram under 
behandlingen.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 17/884 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

84/19 
 

NMS Landsstyre B 29.11.2019 
 
Valg av sted for GF 2023  
 

Saksopplysninger: 
Ifølge vedtektenes §10 er det landsstyret som behandler og gjør vedtak om sted for 
generalforsamlingene. 
 
Siden 2014 har en operert med en todeling av arrangementet; generalforsamling og 
sommerfest. Det foreslås fra administrasjonens side at denne todelingen opprettholdes og at 
regionen som blir forespurt blir arrangør og vertskap for et samlet arrangement.  
 
De siste generalforsamlingene/sommerfestene er blitt/blir arrangert i følgende regioner:  

· 2020 Region Møre (Ålesund) 
· 2017 Region Stavanger (Stavanger) 
· 2014 Region Øst (Oslo) 
· 2011 Region Sør (Kristiansand) 
· 2010 Region Bjørgvin (Bergen) 
· 2008 Region Bjørgvin (Bergen) 
· 2005 Region Trøndelag (Trondheim) 
· 2002 Region Sør (Skien) 
· 1999 Region Stavanger 
· 1996 Region Øst (Hamar) 
· 1993 Region Møre (Ålesund) 

 
Etter denne «turnusen» er det Trøndelag som nå står for tur til å være arrangør og vertskap for 
arrangementet.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret ber administrasjonen sende forespørsel til region Trøndelag v/regionstyret om å 
være arrangør og vertskap for arrangementet med generalforsamling og sommerfest i 2023.  
 
 
NMS Landsstyre - 84/19 
 
NMS LS - behandling: 
Bodø og Alta ble foreslått som alternativt sted for arrangementet i 2023.  
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret ber administrasjonen sende forespørsel til region Trøndelag v/regionstyret om å 
være arrangør og vertskap for arrangementet med generalforsamling og sommerfest i 2023.  
Hvis ikke Trondheim er interessert, sendes en forespørsel til region Øst om å arrangere GF et 
sted utenfor Oslo. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 
ArkivsakID 19/4 

Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

85/19 
 

NMS Landsstyre O 29.11.2019 
 
Protokoller til landsstyret, november 2019  
 

Saksopplysninger: 
Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:  
 
Ledermøte: 10.09.2019, 01.10.2019, 15.10.2019, 29.10.2019, 12.11.2019 
 
Regionstyremøter:  

· Region Bjørgvin: 19.11.2018, 21.01.2019 
· Region Møre: 19.08.2019, 30.09.2019 
· Region Stavanger: 21.02.2019, 06.05.2019, 12.06.2019, 16.09.2019 
· Region Sør: 15.10.2019 
· Region Trøndelag: 03.09.2019 
· Region Øst: 11.06.2019, 07.09.2019 

 
Fra Globalt ledermøte:  

· Møte 20.08.2019 
· Møte 17.09.2019 
· Møte 01.10.2019 
· Møte 23.10.2019 
· Møte 12.11.2019 

 
Fra NMS Gjenbruk:  

· Møte oktober 2019 
 

Protokoller fra NMS Eiendommer AS:  
·  

 
Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole:  

· Protokoller Høgskolestyret: 05.03.2019, 07.05.2019, 18.06.2019, 26.09.2019, 29.10.2019 
· Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling VID Holding, august 2019 
· Protokoll VID Holding 16.10.2019 

 
Hovedkomiteen GF/SF 2020:  

· Møte 01.09.2019 og 23.09.2019 
 
Andre:  

 
 
Årsmelding regionene:  

· Årsmelding region Bjørgvin  
 
Protokollene/meldingene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg. 
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Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar de framlagte protokollene/meldingene til orientering. 
 

Vedlegg: 
Protokoller og årsmelding samlet, NMS Landsstyre november 2019 
 
NMS Landsstyre - 85/19 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar de framlagte protokollene/meldingene til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 19/2 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
86/19 

 

NMS Landsstyre D 29.11.2019 
 
Åpen post, landsstyret november 2019  

Saksopplysninger: 
Orienterings- og drøftingstema som blir tatt opp i møtet uten egne sakspapir. Tema som ikke 
er skrevet inn før møtet, gjengis i fanen «Behandling» når referatet skrives:  

· Neste ordinære landsstyremøte er planlagt 7.-8.februar 2020. Sted: Gardermoen 
· Mtp sakspapir til generalforsamlingen må det gjennomføres et landsstyremøte på 

mail eller pr. Skype/telefon medio januar 2020. Dato avtales i møtet.   
· NMS LS representant til NMSU sitt landsmøte, 19.-22. mars 2020 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret har drøftet sakene. 
Landsstyret tar sakene til orientering. 
 
 
NMS Landsstyre - 86/19 
 
NMS LS - behandling: 

• Er det ønskelig at menigheter i DnK sender sine ansatte (f.eks. trosopplærere) på besøk 
til arbeidet i England og Estland, eller oppleves dette som en belastning? 
Administrasjonen bekreftet at det ikke er uvanlig at norske menigheter besøker 
arbeidet i disse landene, og at det vurderes som positivt. Man kan henvende seg 
direkte til lokale representanter for å avtale besøk. 

• Administrasjonen informerte om at det planlegges norgesturné med ny 
generalsekretær. Artist Levi Henriksen blir etter planen med på turneen.  

• Informasjon om Connected konferanse i Ukirke Stavanger til våren 13.-15. mars. Reduse 
– Reuse – Recycle, bekjempe grådighetskultur. 

 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret har drøftet sakene. 
Landsstyret tar sakene til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Per Ivar Johansen, Personalleder 

ArkivsakID 19/740 
Arkiv  
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
87/19 

 

NMS Landsstyre B 29.11.2019 
 
Ansettelse av ny generalsekretær  
 

Saksopplysninger:  
Innholdet i ingressen er unntatt offentlighet.  

 
NMS Landsstyre - 87/19 
 
NMS LS - behandling: 
Helge S. Gaard fortsetter som leder av landsstyret til ny konstituering etter nyttår.  
Landsstyret vil på et senere tidspunkt ta stilling til betingelser knyttet til ansettelsesforholdet.  
 
NMS LS - vedtak: 
Stillingen som generalsekretær i NMS tilbys Helge S. Gaard for et åremål på seks år fra og 
med april måned 2020. 

Hvis tilbud om stilling som generalsekretær ikke tas imot av Helge S. Gaard innen en svarfrist 
på 8 dager, tilbys stillingen til Stig Sunde. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Per Ivar Johansen, Personalleder 

ArkivsakID 19/739 
Arkiv  
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
88/19 

 

NMS Landsstyre B 29.11.2019 
 
Godkjenning av revidert Hovedavtale for perioden 2020 - 2021  
 

Saksopplysninger: 
Revisjonen av eksisterende avtale har, foruten rettinger av benevnelser/forkortinger i hht. hva 
som er gjeldende pr. dags dato, hatt fokus på utforming av en ny paragraf om 
formål/intensjoner. Ut over dette består de viktigste endringene i: 

· Noen presiseringer ang. MAFs rolle i ansettelsessaker (§ 8.1) 
· Presisering av tillitsvalgtes vern i oppsigelsessaker (§ 8.2) 
· Endret tilskuddsordning til MAF fra og med 2021 (§ 11.1) 
· Nyformuleringer angående avtalens varighet 

Hovedavtale og tariffavtale har begge vært oppe til behandling i de fleste av de gjennomførte 
forhandlingsmøter. Vedlagte referat fra møtene omhandler derfor begge avtalene. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner det foreliggende forslag til revidert Hovedavtale mellom MAF og 
NMS/NMSU/NMSE for perioden 2020 – 2021. 
 

Vedlegg: 
Protokoll forhandlinger TA og HA høsten 2019 
Hovedavtale ledelsen-MAF 2020 - 2021 etter forhandlinger 
Signert Hovedavtale 2018 - 2019 
 
NMS Landsstyre - 88/19 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner det foreliggende forslag til revidert Hovedavtale mellom MAF og 
NMS/NMSU/NMSE for perioden 2020 – 2021. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Per Ivar Johansen, Personalleder 

ArkivsakID 19/738 
Arkiv  
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
89/19 

 

NMS Landsstyre B 29.11.2019 
 
Godkjenning av revidert Tariffavtale for perioden 2020 - 2021  

Saksopplysninger: 
Forslag til ny tariffavtale (TA) inneholder denne gang større grad av revisjon enn hva som har 
vært vanlig i de foregående revisjoner. Dette har sin bakgrunn i flere forhold: 

· Ledelsen har i utgangspunktet hatt et ønske om å få en mindre voluminøs TA med 
fokus på regelverk for arbeidstid/fritid, lønn/pensjon og permisjons-ordninger, samt 
overføring av noe av TAs innhold til Håndbok for ansatte. Dette med tanke på å 
begrense TA til overordnet regelverk som det skal forhandles om samt oppnå større 
fleksibilitet i forhold til justering av annet regelverk og informasjon til nytte for 
ansatte.  

· Ledelsen har samtidig fremmet ønske om justering av TA i retning av mest mulig likt 
regelverk for ansatte i og utenfor Norge. Dette i tråd med en utvikling hvor stadig 
færre misjonærer har blitt ansatt på tradisjonelle vilkår for langtidstjeneste i utlandet, 
mens stadig flere av de som er ansatt på ordinære norske betingelser også har 
korttidsoppdrag i utlandet. Utredninger om misjonærrollen i en ny tid har forsterket 
behovet for justering av et regelverk som i utgangspunktet er laget for to svært 
forskjellige grupper ansatte. Sammenslåing av TA1 (ansatte i Norge) og TA2 
(misjonærer) for en del år tilbake var et første ledd i harmoniseringen av 
betingelser/regelverk for ansatte i og utenfor Norge. 

Ledelsen har på denne bakgrunn, forut for forhandlingene, bedt to ulike komiteer utarbeide 
forslag til hhv. forkortelse/revisjon av TA-teksten og revisjon av de kapitler/avsnitt som er 
ønskelig å innlemme i Håndbok for ansatte. Forslag fra disse komiteer har vært med som 
bakgrunnsstoff til de forhandlinger som er gjennomført. 

MAF har vært enig i behovet for en mer stringent TA med et mer harmonisert regelverk som 
kan gjelde for alle grupper ansatte. Samtidig har MAF vært skeptisk til overføring av regelverk 
til en Håndbok som ikke på samme måte er objekt for forhandlinger mellom ledelse og 
fagforening. Det er fra MAFs side også argumentert med behovet for å ha mest mulig av 
regelverk samlet på en plass uten å måtte undersøke i flere dokumenter for å få en helhetlig 
oversikt over betingelser og ordninger for ansatte. 

Resultatet av årets forhandlingsrunder er på denne bakgrunn blitt et kompromiss hvor: 

· TA-teksten er blitt betydelig forkortet (fra 16 til 11 kapitler) 
· Noe av tidligere «spesial-regelverk» for misjonærer er fjernet  
· Noe av «gammelt innhold» preget av informasjon som enten finnes andre plasser 

(f.eks. offentlig lovverk) eller kan innlemmes i andre dokumenter (f.eks. Håndbok) er 
tatt ut av TA. 
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Det vil føre for langt og være uhensiktsmessig å orientere LS om alle endringer som er gjort. 
Men i fortsettelsen følger en oversikt over de viktigste elementer i denne revisjon. De vedlagte 
referater fra forhandlingsmøtene gir ytterligere informasjon. Ut over dette finnes det også mer 
fyldige referater/nedtegnelser om hva og hvorfor enkeltpunkter i TA er endret/fjernet/lagt til. 

Hovedelementer i revisjon av TA 
Gjeldende for hele TA: 

· Teksten er revidert med henblikk på nødvendige rettelser av benevnelser, 
forkortelser, henvisninger, etc. Bl.a. er arbeidsgiversiden (NMS, NMSU og NMS E) 
gjennomgående omtalt som «ledelsen». 

· Begrepet «misjonær» er byttet ut med benevnelsen «ansatt». Der det er nødvendig å 
skille mellom «ansatte i Norge» og «ansatte utenfor Norge» er det nettopp disse 
benevnelser som er brukt. 

· Paragrafer/avsnitt som kun siterer fra andre dokumenter (Hovedavtale, offentlig 
lovverk, forsikringsbetingelser, etc.) er tatt ut av avtalen. § 1.2 i nåværende TA 
(Samarbeidsutvalg ledelsen og MAF) er eksempel på dette, da dette allerede står 
nedfelt i Hovedavtalen. 

Enkeltpunkter 
Kap. 1:           Organisasjonsmessige forhold  

· § 1.3           Avtaleperioden 
· Ny formulering som betinger involvering av meklingsmann hvis en gjennom 

forhandlinger ikke oppnår enighet innen 3 måneder ut over den oppsatte 
frist. 

· Misjonærhåndbøker (nåværende § 1.5.2) 
· Paragrafen er fjernet, da en er enig i målsettingen om å integrere det 

nødvendige innhold av håndbøker for det enkelte misjonsland inn i én, felles 
Håndbok for ansatte. 

· § 1.5           Arbeidsmiljølov, ferielov, folketrygdlov og aksjelov 
· Ny regel lagt til for ansatte uten rett til medlemskap i norsk Folketrygd og 

med Europa som bosted. 
 

Kap. 2:          Ansettelse/Prøvetid/Oppsigelse 
· § 2.1 Representasjon og verdigrunnlag 

· Punktet er flyttet hit fra nåværende § 2.2.3 under «Oppsigelse» 
· Dokumenter til nyansatte (nåværende § 2.1.1) 

· Fjernet fra TA. Tas inn i ansettelsesrutiner. 
· § 2.2           Arbeidsavtale 

· Arbeidssted lagt til som punkt i arbeidsavtale. 
· Ny formulering om at rettigheter nedfelt i arbeidsavtale gjelder så lenge 

arbeidsavtalen er gjeldende. 
· «Norgestjeneste» (nåværende § 2.1.2.2): Punktet er fjernet 

· § 2.4           Prøvetid for ansatte 
· Nåværende § 2.1.4.3 om ikke å bruke prøvetid ved overgang mellom 

selskaper i NMS-konsernet er fjernet. 
· Ektepar/Familier (nåværende § 2.1.7) 

· Punktet med tilbud om 150 % stilling til ektepar er fjernet. 
· Pakkelønn (nåværende § 2.1.8) 

· Punktet er flyttet til Kap. 5 (Ansatte med bosted utenfor Norge) 
· § 2.6           Oppsigelsestid/Oppsigelsesfrister 

· Nåværende § 2.2.1.2 om seks måneders oppsigelsestid for misjonærer er 
fjernet og erstattet med unntaksregel 
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Kap. 3: Arbeidstid og fritid 
· Generelt er innholdet i dette kapittel omorganisert for at innholdet på hvert punkt på 

logisk måte skal følge punktets overskrift. 
· § 3.2 Arbeidstid 

· Ny formulering tatt inn angående unntak fra ordinære 
arbeidstidsbestemmelser for ledere. Nåværende § 3.2.2 og 3.2.3 er på dette 
grunnlag fjernet. 

· Innføring av kjernetid (9 -14) for kontoransatte 
· Nåværende § 3.2.4 (10 variable fridager for ledere) er fjernet og er erstattet 

med § 3.3.2 (Ekstra fridager for ledere) og § 3.5.3 (Uregelmessig arbeidstid for 
ledere) 

· § 3.2.4 Deltagelse på Generalforsamling: Endring ang. obligatorisk deltagelse 
(ansatte i 100 % stilling) og avlønning av deltidsansattes eventuelle 
obligatoriske deltagelse. 

· Nåværende § 3.2.5 (ansvar for egen arbeidstid – misjonærer) er fjernet 
· § 3.2.6 Tilpasning til nasjonal fritidskalender: Endret til samme antall dager 

som i Norge 
· § 3.3           Avspasering 

· Må tas ut innen fastsatt dato 
· Nåværende § 3.3.1 (Avspaseringsregler for «pendler-misjonærer») fjernet. 

Betyr i praksis samme regelverk som for ansatte i Norge. 
· Nåværende § 3.3.3.7 – 3.3.3.11 (avspasering for misjonærer) er fjernet. Betyr i 

praksis samme regelverk som for ansatte i Norge. 
· § 3.4           Kompensasjoner 

· § 3.5.1 Overnatting borte fra hjemmet: Omgjort til felles regel for alle ansatte 
· § 3.5.2 Hovedansvarlig på arrangement: Flyttet fra nåværende § 9.9.2 og 

revidert. 
· §3.5.4 Beredskapsvakt ved leirsteder/brannvakt: Flyttet fra nåværende § 9.9.1 

og revidert. 
 

Kap. 4:          Kurs 
· § 4.1Kurs:  

· «Obligatorisk» er endret til «kan pålegges» 
· Gjort gjeldene for alle ansatte. 

 
Kap. 5:          Ansatte med arbeidssted utenfor Norge 

· Generelt: Regelverk for bagasjeforsendelse er forenklet og tilpasset det faktum at 
flyfrakt i praksis er aktuell forsendelsesmåte. 

· § 5.1.3          Flytting til Norge:  
· Tidligere regel om opptjening av 1 ukes ekstra ferie pr. tjenesteår er byttet ut 

med 2 ukers lønnet flytte/innstalleringstid i Norge etter min. 2 års tjeneste. 
· Nåværende § 5.4.2 (Innbo/grunnmøblering i misjonærbolig) er fjernet 
· § 5.3.1 (Skoletilbud for barn i skolepliktig alder) og 5.3.2 (Førskoletilbud). 

Nyformuleringer av disse punkt gir foreldre større ansvar for valg av tilbud og betaling 
for disse, med tilskudd fra arbeidsgiver. 

· § 5.4          Medisinsk behandling, fødsel og adopsjon 
· Erstatter § 6.3 i nåværende TA 

· § 5.5          Årlig hjemreise for ansatte bosatt utenfor Norge 
· Nåværende § 16.5.1 og 16.6.1 er erstattet av forenklet regel om dekning av 

årlig hjemreise.  
 

Kap. 6:          Permisjoner 
· § 6.1          Innvilgning av permisjonssøknader 

· Presiseringer angående ulønnet permisjon 
· § 6.2.3.3: Presisering ang. opptjeningstid 
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Kap. 7 Lønn 
· Eksisterende § 8.1.2 (Realkompetanse) er fjernet 
· § 7.2          Lønn i kombinasjonsstillinger 

· Erstatter § 8.3 i eksisterende TA 
· Setter slutt for avlønning med 100 % i høyeste lønnsgruppe 

· §7.5.1          Styringstillegg 
· Tillegget justert i tråd med årets lønnsoppgjør 

· § 7.7          Lønn ved overgang til stilling med lavere lønnstrinn 
· § 7.7.1 : Alder for rett til å beholde lønnstrinn ved overgang til annen stilling er 

hevet fra 62 år til 64 år. 
· § 7.9.6           Barnetrygd 

· Tilføyelse: Når rett til barnetrygd fra Norge ikke foreligger, skal foreldre søke 
om barnetrygd i tjenesteland hvor det er en slik ordning. 
 

Kap. 8 Godtgjøringer 
· § 8.1.1          Utgifter ved tjenestereise 

· «Bruspenger» er ikke lenger definert som en rettighet, men som en mulighet 
(ved reise i land hvor det er vanskelig å få kvitteringer) 

· § 8.4          Ordninger for telefon 
· Punktet inneholder en rekke endringer av nåværende ordning. 

· § 8.5          Godtgjørelse for hjemmekontor 
· Utgifter til internett og kontormøbler er inkludert i tilskuddet fra NMS 

 
Kap. 9 Pensjonsordning 

· § 9.2          Tilleggspensjon 
· NB! Pensjonsordningen for teologer i SPK er under vurdering uten at det på 

nåværende tidspunkt foreligger et konkret forslag til endring (utmelding av 
SPK og innmelding i DnBs innskuddsordning). 
 

Kap. 10 Forsikringer 
· Kapitlet er betydelig forkortet i den hensikt å: 

· Kun ha med de elementer det er mulig å forhandle om 
· Gi en kort beskrivelse av de ulike ordninger uten her å gi en bred 

informasjon om forsikringsvilkår som er fastsatt og beskrevet i de ulike 
forsikringsavtaler. 
 

Kap. 11 Helsetjeneste 
· § 11.1          Egenmeldingsdager ved egen sykdom/barns sykdom 

· Deler av teksten er fjernet med henvisning til AML som inneholder 
bestemmelser om disse forhold. 

· Siste setning om velferdspermisjon er fjernet. 
· § 11.4          Lege, medisin, tannlege for ansatte med bosted utenfor Norge 

· Nåværende § 14.2.2.1 om dekning av nødvendige medisiner på resept, er 
fjernet. 
 

Kap. 15 Misjonæren i Norge (i eksisterende TA) 
· Er i sin helhet fjernet fra TA 

Kap. 16 Opphold i Norge for seksjonsledere bosatt utenfor Norge (i eksisterende TA) 
· Er i sin helhet fjernet fra TA. 
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Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner det foreliggende forslag til revidert Tariffavtale mellom MAF og 
NMS/NMSU/NMSE for perioden 2020 – 2021. 
 

Vedlegg: 
Saksframlegg 
Tariffavtale 2020 -2021, redigert 25.11.2019 
Signert Tariffavtale 2018 - 2019 
 
NMS Landsstyre - 89/19 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner det foreliggende forslag til revidert Tariffavtale mellom MAF og 
NMS/NMSU/NMSE for perioden 2020 – 2021. 
 
 
 
 

 
 
 


