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NMS Landsstyre B 31.03.2020 
 
Kutt i tilskudd til NMSU  

Saksopplysninger: 
Bakgrunn for saken (klippet fra LS-leders mail av mandag 30. mars): 
«Pandemien gir oss utfordringer med stort inntektsbortfall i NMS. Det blir en viktig sak på 
neste ordinære møte. Foreløpige estimat antyder et inntektstap på ca. 1,7 millioner i uken. Vi 
får selvsagt også noen utgiftsreduksjoner i samme periode, men ikke på langt nær nok til å 
dekke tapet. 
 

NMSU sitt budsjett bygger bl.a. på støtte fra NMS, nærmere bestemt 8,10% av totale 
driftskostnader i NMS, fratrukket offentlig støtte og støtte til NMSU. Når LS om ikke lenge blir 
nødt til å revidere NMS sitt budsjett, så vil også støtten til NMSU gå ned. For at det ikke skal 
gå for lang tid før NMSU får denne beskjeden, og for at de skal få anledning til å permittere 
ansatte så snart som mulig - mens samfunnet rundt oss står stille - så trenger de en klar 
uttalelse i vedtaksform fra LS om at støtten blir kuttet. Daglig leder i NMSU ønsker dette så 
snart som mulig». 
 

Ut fra de fremtidsutsikter landsstyret har fått presentert pr. 30.03.2020, vil inntektsbortfallet 
for perioden medio mars og ut august være ca. 38 millioner. Det kan medføre en reduksjon i 
støtten til NMSU på ca. 3 millioner kroner. Alternative inntekter kan bidra til at dette tallet blir 
noe lavere, men det råder generelt stor usikkerhet om hva slags aktivitet det er mulig å 
opprettholde de neste månedene. Uvissheten rundt både kortsiktige og langsiktige 
restriksjoner og konsekvenser av koronapandemien gjør at landsstyret vil kunne komme 
tilbake med nye vedtak og justere estimatene både opp og ned. 
 
Forslag til vedtak: 
Med basis i et kalkulert inntektsbortfall for NMS på ca. 38 millioner kroner for perioden medio 
mars og ut august 2020, reduseres det økonomiske driftstilskudd til NMSU med 3 millioner 
kroner. Reduksjon i driftstilskudd til NMSU er midlertidig og kan bli ytterligere justert hvis 
estimert inntektsbortfall endres vesentlig i positiv eller negativ retning. 
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NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Med basis i et kalkulert inntektsbortfall for NMS på ca. 38 millioner kroner for perioden medio 
mars og ut august 2020, reduseres det økonomiske driftstilskudd til NMSU med 3 millioner 
kroner. Reduksjon i driftstilskudd til NMSU er midlertidig og kan bli ytterligere justert hvis 
estimert inntektsbortfall endres vesentlig i positiv eller negativ retning. 
 
 


