
  

 

 

 

Møtebok for 
NMS Landsstyre 

 
Møtedato: Fredag 11.juni og lørdag 12.juni 2021  
Møtested: Fredag: Kampen kirke, Stavanger 
  Lørdag: Havly Hotel, Stavanger  
Møtetid: Fredag kl. 10.00-18.15 
  Lørdag kl. 08.30-12.00 
 
I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av sakslisten, gjennomførte Landsstyret:  

• styrekurs med revisor Johan Enoksen 
• generalforsamling for NMS Eiendommer AS 
• samtale med styreleder for NMS Eiendommer AS Hans Christian Andersen 

 
Siri Nyen og Kristian Mjølsneset deltok med innblikk i Globals virksomhet.  
 
 
Til stede Anne Therese Hognestad Seppola, Bjørg Tysdal Moe, Evy Torunn Nyvoll, 

Greta Gravås Aarthun, Karen Margrete Eikenes Mestad, Per Ørjan Aaslid, 
Trond Hjorteland (ikke sak 26-32/21), Per Ivar Johansen, Helge S. Gaard 

Forfall Ragnhild Eikeland Floberg, Guro Haave Reknes 

Administrasjonen Kari Anne Moen Salte (sak 27-28/21), Bjarte Thorsen (sak 29/21+ sak 37/21), 
Haakon Kessel + seksjonslederne i NMS Global (sak 36/21), 
seksjonslederne i NMS Fundraising (sak 37/21) 

 

Saksliste 

 

Saksnr Tittel 
  
26/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret juni 2021 

27/21 NMS konsern årsregnskap 2020 

28/21 Regnskapsrapport NMS per april 2021 

29/21 Innsamlingsrapport til LS, juni 2021 

30/21 Rammer for lønnsoppgjør 2021 (konfidensiell) 

31/21 Oppnevning av nytt medlem til styret for Ekornesstiftelsen 

32/21 Endring i NMS Landsstyrets sammensetning 

33/21 Protokoller til landsstyret, juni 2021 

34/21 Årsrapporter 2020 Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID 

35/21 Generalsekretærens rapport til landsstyret, juni 2021 

36/21 Årsrapport 2020 NMS Global 
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37/21 Årsrapport 2020 NMS Fundraising 

38/21 Årsrapport 2020 Administrasjonsavdelingen 

39/21 Forskningsprosjekt vedr ideelle aktørers særtrekk, merverdi og impact. 

40/21 Muligheter for samarbeid om fagskole 

41/21 Åpen post, landsstyre juni 2021 

42/21 Vurdering kjøp/salg av eiendom (konfidensiell) 
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Sakspapir 

Saksbehandler Kari Anne Moen Salte, Økonomileder 

ArkivsakID 18/581 
Arkiv NMSA-133 Regnskapsrapporter, Avd enhet-NMS Administrasjon, 

Seksjon-Økonomiseksjonen 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

27/21 
 

NMS Landsstyre B 11.06.2021 
 
NMS konsern årsregnskap 2020  

Saksopplysninger: 
Årsresultat for NMS konsern 2020 ble et overskudd på 74,7 MNOK. Til sammenligning var 
årsresultat for 2019 et overskudd på 0,9 MNOK. Hovedårsaken til overskuddet er gevinst ved 
salg av eiendommen Lyder Sagens gate 7 i Oslo. Overskuddet overføres til konsernkapital. 
Resultat for det enkelte selskap er som følger: 

• NMS (morselskap): Driftsresultat på 1,5 MNOK, resultat inkludert finansposter er et 
overskudd på 3 MNOK. Året var preget Covid-19, som medførte over 15 MNOK i tapte 
inntekter på grunn av stengte gjenbruksbutikker og tapte gaveinntekter i forbindelse 
med avlyste møter, gudstjenester, messer og foreningsmøter. Tapte inntekter ble 
kompensert av det følgende: 

· Testamentariske gaver på 22,8 MNOK (19,7 MNOK i 2019) 
· Gaveaksjoner rettet mot enkeltpersoner og menigheter 
· Delvis permittering av de fleste ansatte en periode, samt utsatt rekruttering 3 

MNOK  
· Redusert aktivitet og stans i reisevirksomhet 
· Redusert prosjektstøtte til NMSU og prosjekter hos samarbeidspartnere, totalt 

6,3 MNOK 
· Herunder også delvis frys av offentlig støtte Madagaskar/Kamerun deler av året 
· Offentlig støtte i form av koronakompensasjoner 7,7 MNOK 
· Salg av aksjer i Mentor Medier 1,4 MNOK 

 
• NMS Eiendommer AS: Årsresultat 25 MNOK som skyldes gevinst ved salg av Lyder 

Sagens gate 7. At gevinst ved salg vises som større i konsernregnskapet enn i 
selskapsregnskap skyldes at kostnad/gevinst knyttet til fastsatt verdi ved overføring 
av eiendommen internt mellom selskapene har vært eliminert bort i 
konsernregnskap tidligere år, men inntektsføres når eiendommen selges ut av 
konsernet. Hvis en holder gevinst ved salg av eiendom utenfor, er det et 
driftsunderskudd på 3,1 MNOK (4,2 MNOK inkludert finanskostnader). 

• NMS Utvikling AS: Dette selskapet ble fusjonert inn i NMS Eiendommer AS mer 
regnskapsmessig virkning fra 1/1-2020 

• Solakrossen 14 AS: Nyanskaffet selskap/eiendom desember 2020, for 
Gjenbruksbutikk på Sola. Årsresultat 0,7 MNOK. 

• NMS Drift AS: Årsresultat er et underskudd på 0,56 MNOK. Covid-19 og påfølgende 
restriksjoner medførte avlysning og dermed tapte inntekter for svært mange 
arrangementer på leirstedene i 2020. Ansatte ved leirstedene var en periode delvis 
permittert, men gjorde en svært stor innsats for å få inn mest mulig aktivitet og 
dermed inntekter sommer og høst 2020, innenfor til enhver tid gjeldende 
begrensninger. Sammen med offentlig kompensasjon på 3,5 MNOK bidro denne 
innsatsen til at underskuddet ble langt lavere enn fryktet da Covid-19-pandemien 
startet. 

• NMS Leirsteder AS: Årsresultat er et underskudd på 0,3 MNOK. Dette har 
sammenheng med redusert aktivitet i NMS Drift AS, da husleie fra NMS Drift AS til 
NMS Leirsteder AS er satt til en fast prosentandel av omsetning i NMS Drift AS. 
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Årsregnskap og årsberetning for NMS konsern styrebehandles. 
Årsregnskap for datterselskapene er vedlagt kun til informasjon. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner årsregnskap og årsberetning 2020 for NMS konsern. 

 

Vedlegg: 
2020 Års- og konsernregnskap med noter NMS 
Årsberetning 2020 konsernregnskap 
2020 Årsregnskap med noter NMS Eiendommer fusjonert 
2020 Årsregnskap Solakrossen 14 AS 
2020 Årsregnskap med noter -NMS Drift AS 
2020 Årsregnskap med noter -NMS Leirsteder AS 
 
NMS Landsstyre - 27/21 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner årsregnskap og årsberetning 2020 for NMS konsern. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Kari Anne Moen Salte, Økonomileder 

ArkivsakID 21/133 
Arkiv NMSA-133 Regnskapsrapporter, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
28/21 

 

NMS Landsstyre O 11.06.2021 
 
Regnskapsrapport NMS per april 2021  
Regnskapsrapport NMS (ikke konsern) til LS 

Saksopplysninger: 
NMS har et underskudd på 11,9 MNOK ved utgangen av april. Til sammenligning var 
underskuddet 10,4 MNOK ved utgangen av april i fjor. Selv om det er et større underskudd 
enn på samme tidspunkt i fjor, er situasjonen totalt ikke like dramatisk, da årets fire første 
måneder i stor grad har vært preget av korona-restriksjoner, mot kun ca. 6 uker 
nedstenging i samme periode i fjor. Gjenbruksbutikkene har likevel i relativt stor grad klart å 
holde åpent hittil i 2021, men mange med redusert åpningstid. 
 
Resultatet per 31. april 2021 er 3,1 MNOK bedre enn budsjett. Når det gjelder inntekter er de 
største avvikene fra budsjett salgsinntekter 2 MNOK lavere enn budsjett på grunn av avlyste 
arrangementer, inntekt fra NMS Gjenbruk 8,2 MNOK under budsjett på grunn av stengte 
butikker, og gaveinntekter 4,7 MNOK lavere enn budsjett på grunn av avlyste 
arrangementer, gudstjenester og foreningsmøter. Offentlig støtte er 1,7 MNOK over budsjett, 
dette skyldes at støtte for 2. kvartal delvis er sendt ut i april, men i budsjett er fordelt flatt 
utover årets tolv måneder.  
Når det gjelder kostnader er de største avvikene personalkostnader 2,3 MNOK lavere enn 
budsjett på grunn av utsatt rekruttering/vakanser, prosjektstøtte 9,3 MNOK lavere enn 
budsjett på grunn av stans eller forsinket utsendelse av støtte og aktiviteter som er utsatt 
eller kommer senere i året, samt andre kostnader 1,8 MNOK lavere enn budsjett på grunn av 
Covid-19-restriksjoner som har forhindret planlagte reiser og samlinger/kurs. 
 
Prognoser er basert på regnskap hittil i år og erfaring fra hvordan Covid-19 påvirket 
regnskapet i fjor. Det er svært vanskelig å forutse utviklingen framover, da det ikke finnes 
historiske data fra lignende situasjon. Generelt er de økonomiske utsiktene framover 
optimistiske, men det er usikkert i hvor stor grad inflasjon vil påvirke vekst og valutakurser. 
Det forventes at vaksinering av den voksne befolkningen, forventet fullført tidlig høst, vil 
kunne åpne for mer normal aktivitet, men det er vanskelig å forutse hvor raskt normal 
aktivitet tar seg opp igjen når koronatiltak lettes. Økt aktivitet vil både innebære økte 
kostnader til reiser, aktiviteter og prosjekter, men samtidig forventes det å øke inntektene 
gjennom arrangementer og salg via Gjenbruk. Prognose for resten av året viser at det ikke er 
sannsynlig med et større overskudd selv om resultat per april er noe bedre enn forventet. 
Nøytral prognose viser et resultat omtrent i balanse. Dette forutsetter offentlig 
kompensasjon for deler av tapte inntekter. Følgene av Covid-19 har preget året i større grad 
enn forventet da budsjett 2021 ble vedtatt. Det anses derfor nødvendig å legge fram et 
revidert budsjett tidlig høst, som justeres i tråd med faktisk inntekt og aktivitet hittil i år og 
justerte forventninger for høsten. Situasjonen med store inntektstap (NMS Gjenbruk 8,2 
MNOK og gaver 4,7 MNOK per april) er alvorlig, men basert på erfaring fra fjoråret, vil 
reduserte kostnader og forventning om delvis kompensasjon i stor grad kunne veie opp for 
tapte inntekter.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar regnskapsrapport per april 2021 til orientering. 
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Vedlegg: 
Regnskapsrapport NMS per april 2021 til LS 
 
NMS Landsstyre - 28/21 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar regnskapsrapport per april 2021 til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler T. Bjarte Thorsen, Innsamlingskonsulent 

ArkivsakID 21/63 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
29/21 

 

NMS Landsstyre O 11.06.2021 
 
Innsamlingsrapport til LS, juni 2021  

Saksopplysninger: 
Innsamlingstallene som presenteres her er inkludert mai 2021 (foreløpige tall pr. 1. juni).  
 
Tallene viser fortsatt en klar nedgang i alle kategorier hvor sterk reduksjon i muligheten for 
fysisks å samles har spilt inn p.g.a koronarestriksjoner. Det gjelder anledningsgaver og 
minnegaver, bidrag fra foreninger og menigheter (både fra menighetsavtaler og -offer) 

Forventede inntekter fra medlemskap vil ta seg opp i juni nå når den nye 
medlemskapsordningen er lansert. Det er også forventet økte inntekter når Spleis-
aksjonene knyttet til Walk for living water gjøres opp og menighetsaksjonen Sammen som 
kirke i hele verden avslutter (St. Hans). 

Det er oppmuntrende at Fast giver fortsetter å øke. Det er verdifullt når tilfeldige gaver 
svinger så drastisk. Vi har ikke den samme «førstehjelpseffekten» fra i fjor da koronaen 
rammet. Faktisk er vi godt under på denne kategorien sammenliknet med normalår før 
koronaen. Så skjer det oppmuntrende – det kommer inn Store gaver! Men samlet sett har vi 
fått inn mindre til nå i år.  

 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar innsamlingsrapporten, juni 2021, til orientering. 
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NMS Landsstyre - 29/21 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar innsamlingsrapporten, juni 2021, til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Kari Anne Moen Salte, Økonomileder 

ArkivsakID 21/58 
Arkiv NMSA-120 Generelt om økonomiforvaltning, Styre-Landsstyre 

NMS, Styre-Ledermøte 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

31/21 
 

NMS Landsstyre B 11.06.2021 
 
Oppnevning av nytt medlem til styret for Ekornesstiftelsen  

Saksopplysninger: 
I forbindelse med at Sigurd Egeland slutter i NMS og går ut av styret for Jens Ellingsen 
Ekornes og hustru Petrine Ekornes stiftelse til fremme av norsk utviklingshjelp ved Det 
Norske Misjonsselskap (Ekornesstiftelsen), skal det velges et nytt styremedlem. 
 
I vedtektene står det følgende: «Stiftelsens styre består av – 3 – medlemmer som alle 
oppnevnes av Det Norske Misjonsselskaps Landsstyre for en periode på 4 år av gangen, 
fortrinnsvis med et medlem fra NMS’ hovedledelse, et medlem fra NMS Region Møre og et 
medlem fra NMS sitt arbeid i Sykkylven. Styret velger innbyrdes sin leder.» 
 
Følgende personer er tidligere utnevnt til styret inneværende periode, 2021-2024: 

• Sigurd Egeland, styreleder, representant for NMS’ hovedledelse 
• Barbro Landmark, representant for NMS Region Møre 
• Helge Standal, representant for NMS lokalt  

 
I forbindelse med at Sigurd Egeland går over i ny jobb utenfor NMS, må det velges en ny 
styrerepresentant for NMS’ hovedledelse.  

Martin Eikeland, ansatt som kommunikasjonsleder i NMS, er forespurt og har sagt seg villig 
til å stille til valg for perioden juli 2021 til og med desember 2024. 

 
Forslag til vedtak: 
NMS landsstyre oppnevner Martin Eikeland som nytt styremedlem for Ekornesstiftelsen for 
perioden juli 2021 – desember 2024. 

 

Vedlegg: 
Vedtekter Ekornesstiftelsen 
 
NMS Landsstyre - 31/21 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
NMS landsstyre oppnevner Martin Eikeland som nytt styremedlem for Ekornesstiftelsen for 
perioden juli 2021 – desember 2024. 

 
  

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982948827
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982948827
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982948827
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 21/4 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
32/21 

 

NMS Landsstyre O 11.06.2021 
 
Endring i NMS Landsstyrets sammensetning  
 

Saksopplysninger: 
I NMS vedtekter § 14 heter det:  
 
Dersom valgt medlem blir ansatt i NMS i mer enn 20 % går denne ut av LS. Ved 
midlertidig ansettelse går en ut for den perioden en er ansatt. Vararepresentant 
trer i perioden inn som ordinært medlem. 
 
Trond Hjorteland ble høsten 2020 valgt som fast medlem til landsstyret. Han er fra 1.august 
2021 ansatt i 100% stilling i NMS og som en følge av overnevnte paragraf, går han derfor ut 
som medlem av landsstyret.  
 
Ragnhild Eikeland Floberg går inn som ordinært medlem.  
Som 1.vara møter Ole Harald Neergård fast i landsstyret sine møter.   

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar endringen i styrets sammensetning til orientering.  

 
 
NMS Landsstyre - 32/21 
 
NMS LS - behandling: 
5.vara Merete Hallen vil fra august 2021 være ansatt i NMS og går derfor ut av vervet 
som vararepresentant for NMS Landsstyre 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar endringen i styrets sammensetning til orientering.  
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Sakspapir 
Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 21/5 

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

33/21 
 

NMS Landsstyre D 11.06.2021 
 
Protokoller til landsstyret, juni 2021  

Saksopplysninger: 
Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:  
 
Ledermøte: 06.04.2021,13.04.2021, 20.04.2021,04.05.2021, 11.05.2021, 19.05.2021, 25.05.2021 
 
Regionstyremøter:  

Region Bjørgvin: - 
Region Møre: - 
Region Stavanger: 05.05.2021 
Region Sør: - 
Region Trøndelag: -  
Region Øst: 10.05.2021 

 
Fra Globalt ledermøte: 09.03.2021, 24.03.2021, 07.04.2021, 20.04.2021, 06.05.2021, 12.05.2021, 
19.05.2021 
 
Fra NMS Gjenbruk: 22.04.2021 
 
Protokoller fra NMS Eiendommer AS:  

• 18.01.2021 
• 08.02.2021 
• 24.03.2021 

 
Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole: - 
 
Årsmelding fra regionene:  

· Region Trøndelag 
· Region Møre 
· Region Øst 

 
Protokollene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg. 
Årsmeldingene sendes samlet i eget vedlegg. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar de fremlagte protokollene og årsmeldingene til orientering.  

 
NMS Landsstyre - 33/21 
 
NMS LS - behandling: 

• Landsstyret ber administrasjonen om at det leveres årsrapporter fra de ulike regionstyrer. 
• Landsstyret ber samtidig om å få tilsendt ferdige protokoller/referater i en sending 

mellom hvert LS-møte for å slippe å gjennomgå svært mange dokumenter samtidig rett 
i forkant av hvert landsstyremøte. 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar de fremlagte protokollene og årsmeldingene til orientering.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 21/4 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
34/21 

 

NMS Landsstyre O 11.06.2021 
 
Årsrapporter 2020 Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID  

Saksopplysninger: 
Årsrapport/-beretning 2020 fra skolene NMS er medeier i, legges med dette frem for NMS 
Landsstyre til orientering. Skolene det gjelder er:  
 
· Hald internasjonale skole 
· Kristen Videregående skole i Nordland (KVN) 
· Kristen Videregående skole i Trøndelag (KVT) 
· Kristelig Gymnasium (KG) 
· NLA Høgskolen 
· VID vitenskapelige høgskole  
 
Rapportene sendes i eget vedlegg 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar årsrapport/-beretning 2020 fra Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID til 
orientering. 

 
 
NMS Landsstyre - 34/21 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar årsrapport/-beretning 2020 fra Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID til 
orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 21/7 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
35/21 

 

NMS Landsstyre O 11.06.2021 
 
Generalsekretærens rapport til landsstyret, juni 2021  

Saksopplysninger: 
Også for perioden det nå rapporteres for, har det vært en utstrakt bruk av distansemøter. 
Se også eget punkt for avlyste arrangement/møter. 
 
Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser: 
• 7.april: Møte med Robert Wright, kirkevergen i Oslo vedr Lilleborg kirke 
• 14.april: Møte i Hauge-komiteen 
• 15.april: Styremøte NORME 
• 21.april: Møte om «Sammen som kirke» 
• 26.april: Strategimøte NORME 
• 27. + 28.april: Mellomkirkelig råd 
• 30.april: Arbeidsutvalg SMM 
• 3.mai: Samtale med Diakonhjemmet  
• 5.mai: Møte om M28 
• 10.mai: Årsmøte Plussreiser 
• 19.mai: Formøte Sendt Norge 
• 20.mai: Sendt årsmøte 
• 21.mai: Arbeidsutvalg SMM 
• 21.mai: Møte i Hauge-komiteen 
• 21.mai: Strategimøte NORME 
• 25.-26.mai: Styremøte og styreseminar i VID Holding AS 
• 31.mai: Representantskapsmøte Bibelselskapet 
 
Jevnlige interne møter:  
• Ledermøte, hver/annenhver uke 
• Globalt ledermøte, cirka annenhver uke 
• Lederforum, cirka en gang i måneden 
• Konsernmøte, cirka en gang i måneden 
• NMS Info, hver uke 
• 2G drøs, samtale mellom leder NMS Global og generalsekretær 
 
Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:  
• 6.april: Oppstart prosess avdeling Frivillighet 
• 7.april: Rettsmøte Forliksrådet i Stavanger 
• 8.april: Feltkoordinatormøte 
• 8.april: Kontaktmøte MAF-NMS 
• 8.april: Møte om personalsaker 
• 9.april: Møte om beredskap Thailand 
• 9.-10.april: Landsstyremøte 
• 12.april: Møte prosess avdeling frivillighet 
• 12.april: Møte om Digni i NMS 
• 13.april: Møte om Felles bruk av areal på Campus VID 
• 14.april: Samarbeidsmøte NMS-NMSE 
• 14.april: Møte om Lilleborg, prosessen videre 
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• 16.april: Møte vedrørende regional lokal NMS bruk av VID 
• 16.april: Møte/drøfting Misjonsmarka 
• 19.april: Møte med regionkontaktene 
• 19.april: Arbeidsmiljøutvalg 
• 21.april: Møte om flytteprosess 
• 21.april: Møte om samarbeidsavtale NMS-NMSU 
• 22.april: Møte prosess avdeling Frivillighet 
• 22.april: Gjenbruksstyre 
• 23.april: Forberedelsesmøte lederutvikling  
• 23.april: Menighetsarbeid i Norge 
• 26.april: Samtale med NMSE mfl. om utvikling Misjonsmarka, Stavanger 
• 27.april: Lederutvikling dag 4 
• 28.april: Møte prosess avdeling Frivillighet 
• 29.april: Møte om ny avdeling Frivillighet 
• 29.april: Oppfølgingsmøte for regionkontakter og generalsekretær 
• 29.april: Møte om tegninger Lilleborg 
• 30.april: Møte arbeidsgruppe strategiplan 
• 3.mai: Møte arbeidsgruppe strategiplan 
• 3.mai: Møte regionstyrelederne + representant for områdeutvalgene i Nord 
• 5.mai: Møte om ny avdeling Frivillighet 
• 5.mai: Møte om konsernstrategiske/konsernkritiske rammebetingelser 
• 7.mai: Møte om NMS lokaler 3.etasje nybygg 
• 12.mai: Samarbeidsmøte ledelsen og MAF 
• 12.mai: Møte om ny avdeling frivillighet 
• 18.mai: Møte arbeidsgruppe strategiplan 
• 18.mai: Lederutvikling dag 5 
• 21.mai: Møte om ny avdeling Frivillighet 
• 27.mai: Møte arbeidsgruppe strategiplan 
• 27.mai: Møte om ny avdeling Frivillighet 
• 27.mai: Møte om lokaler i Drammen 
• 28.mai: Konsernmøte 
• 31.mai: Møte arbeidsgruppe strategiplan 

 
Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:  
• Ingen i perioden 

 
Besøk i arbeidet i Norge: 
• 26.april: Regionstyremøte, Bjørgvin 
• 6.juni Gudstjeneste og seminar Moster amfi 
 
Representasjon:  
• Ingen i perioden 

 
Avlyste arrangement/møter/avtaler grunnet Covid-19-pandemien:  
• Ingen i perioden 

 
Brev til landsstyret:  
•  Ingen i perioden 
 
Annet:  
• I perioden har generalsekretær i forbindelse med omorganiseringen, deltatt i en rekke 

avklaringssamtaler med ansatte.  
• I perioden har generalsekretær i forbindelse med nyansettelser, deltatt i intervju av 

kandidater.  
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Aktuelle saker i generalsekretariatet: 
1. STATUS STRATEGIPLAN 
Strategi arbeidet er i gang, strategigruppa har brukt mai til å lese seg opp og jobbe med 
ulike tilnærminger. I juni vil gruppa samle det til et felles strategiutkast. I august vil det bli 
behandlet i de ulike avdelinger og så legges det fram til LS i møtet 3.-4.sept. Til slutt blir det 
behandlet på «Alle sammen»-samlingene 25.september. I løpet av høsten vil da 
strategiplanen bli vedtatt av LS. Jeg regner med å ha noe konkret å dele på selve LS-møtet.  
 
2. NY STRUKTUR/OMSTILLING 
Etter forrige LS, er nye ledere ansatt i forhold til ny struktur. Oppstart med ny struktur blir 
16.august. 
 
Ledergruppa vil bestå av generalsekretær og 6 avdelingsledere: 
· HR & Service: Per Ivar Johansen (er også assisterende generalsekretær i 50% stilling). 
· Økonomi: Kari Anne Moen Salte 
· Kommunikasjon & Innsamling: Trond Hjorteland 
· Global: Haakon Kessel 
· Frivillighet: Silje Sjøtveit 
· Gjenbruk: Ina Kjøstvedt 

 
Dette gir en god sammensetning både av personlige egenskaper, ulik kompetanse, god 
aldersfordeling og 60-40 fordeling på kjønn.  
 
Martin Eikeland vil være med på ledermøter (LM) som observatør og referent for å være 
oppdatert som informasjonsleder og være orientert om organisasjonens planer. 
 
I Global er følgende ansatt som seksjonsledere: 
· Afrika Øst: Arild Bakke 
· Afrika Vest og MENA: Nils Endre Eikeland 
· Asia: Merete Hallen 
· Europa og Brasil: Sandra Bischler 

 
Dette blir også en god ledergruppe i Global under ledelse av Haakon Kessel. 
Seksjonslederne er også personer med ulik kompetanse både nasjonalt og internasjonalt, 
ulike personligheter som vil utfylle hverandre, ulik alder og 50-50 % fordelt på kjønn. 
 
I Global er rådgivere og misjonærer nå fordelt på de ulike seksjonene. Noe har gitt seg selv, 
men det er også tatt hensyn til fordeling av kompetanse og erfaring. Noen vil ha fag-
/prosjektansvar i flere seksjoner. 
 
I Frivillighet har en jobbet med å definere en struktur som kan være formålstjenlig.  Når 
dette skrives, vil en tenke tre retninger i avdelingen: 
 
1. Grasrot frivillighet som består av ansatte med regionale og nasjonale oppgaver som har 
inngang via frivilligheten i områdeutvalg og regionstyrer. Regionkoordinatorene vil være i 
denne gruppa. 
2. Menighet som består av ansatte med regionale og nasjonale oppgaver som har sin 
inngang via menigheter og menighetsavtaler. 
Ansatte plassert i regioner vil ta del i hele det lokale arbeidet, men ha ulik tilnærming – og 
så må det bli god interaksjon mellom både disse ansatte, NMSU ansatte, leirstedsansatte og 
frivillige. 
Det er jobbet fram et forslag til fordelingsnøkkel mellom regioner og mellom regionale og 
sentrale stillinger, og det er laget en fordeling ut fra ulike kriterier mellom regionene. 
3. Internasjonal utveksling der også unglederskap vil ha sin plass. Denne er i dag i Global, 
men vi tror at det vil gi en bedre tilnærming til regionarbeidet ved at det framover ligger i 
Frivillighet, da tenker vi både på rekruttering av personer til utveksling og av mulig etterbruk 
når de kommer tilbake.   
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I Frivillighet er det ikke tenkt inndeling i seksjoner, men at en lager kontinuerlige fagteam 
som vil ha fokus på grasrot frivillighet og menigheter gjennom oppfølging og rekruttering 
av menighetsavtaler. Det tenkes 3 teamledere som ikke har personalansvar, men et 
fagansvar. 
 
Målet er at de ansatte innen 9.juni skal vite hvor i avdelingen de skal være «plassert».. Det er 
gjort avklaringer av personalressurser mellom Global og Frivillighet, det gjenstår noen 
avklaringer mht fordeling av ansattressurser mellom avdeling Frivillighet og avdeling 
Kommunikasjon & Innsamling. 
 
Gjenbruk har ikke gjennomgått noen endringer på annen måte enn at de allerede fra 1.jan 
2021 ble plassert som egen avdeling i strukturen. 
 
I Økonomi er det meste klart mht ansatte. I HR og Service vil være klart til LM 8.juni.  
 
Generalsekretær vil i ny struktur få assisterende generalsekretær i 50 % som medarbeider til 
å løse noen av de mange oppgaver som ligger i å lede NMS konsernet.  
Administrasjonssekretær vil fortsatt ha de samme oppgaver som før både opp mot LS, 
forberedelse generalforsamlinger, ledermøter, arkiv og håndtere administrative oppgaver 
for generalsekretær.  
 
I tillegg vil Bjarte Thorsen, pt fungerende leder i Fundraising være administrasjonsrådgiver 
direkte under generalsekretær. Han vil jobbe med policy- og strategidokumenter, se på 
interaksjonen mellom avdelinger og ha en oversikt over de fagteam som skal holde 
organisasjonen sammen mht tematisk- og faglig tilnærming til arbeidet. Han kjenner NMS 
som organisasjon, han vil ha gode forutsetninger for å bidra til at vi framstår som en 
homogen organisasjon. 
 
Under arbeidet med ny struktur har en bare blitt mer bekreftet på at det var behov for 
endring og at den nye strukturen kan hjelpe til å gi NMS en klarere profil og en flatere 
struktur med enklere beslutningslinjer. Ledermøtet blir noe bredere sammensatt, men det 
gir også bedre styringsgrunnlag med god kontakt med bredden i organisasjonen. 
 
3. NMS SOM SENTRAL I KIRKE-NORGE 
Mitt første år som generalsekretær er passert. Til tross for unntakstilstander mht Covid-19 
restriksjoner og lite reisevirksomhet, ser jeg enda klarere hvor sentral og viktig NMS er både i 
Norge og i den verdensvide kirke. 
 
NMS har nettverk inn i Dnk, i organisasjons-Norge og gode kontakter med frikirkene. Jeg vil 
nevne noen organisasjoner og institusjoner som vi er tett på. Det er en fare for å glemme 
noen, men ta det som et lite umiddelbart inntrykk av sammenhengene vi står i. 
 
Sammen med organisasjoner og frikirker som driver med misjon, er vi med i NORME der 
NMS har vært og er en sentral aktør.  På samme måte deltar vi i «Nettverk for religion og 
utvikling» i regi av Norges kristne råd. NMS har egen rammeavtale med Digni og er en av de 
tunge organisasjonene opp mot Norad. 

 
Gjennom SMM er vi i tett kontakt med Dnk. SMM gir oss en god inngang til Dnk og til 
samtlige bispedømmer. Men det knytter oss også nær Normisjon, Misjonsalliansen, 
Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, Areopagos og Himalpartner. Min vurdering er at dette 
samarbeidet bare står sterkere enn før selv om misjonsorganisasjonene ikke lenger bidrar 
med penger inn i misjonsrådgiverstillingene på bispedømmekontorene. NMS’ 
generalsekretær fikk SMMs plass i Mellomkirkelig råd. Det setter oss i tett kontakt med Dnks 
virksomhet både i inn- og utland. Rådgiver Ragnhild Mestad leder en underkomite av MKR, 
også en viktig profilering av NMS inn i Dnk. 

 
Sammen med KIA har NMS inngått en samarbeidsavtale med DNK om migrasjonsarbeid i 
Dnk. Se vedlegg. Dette er positivt og bør være med å gi retning på vårt engasjement i 
Norge. 
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NMS har plass i Bibelselskapets representantskap og i Tro & Medier. 
Gjennom eierskap til VID er vi i nært samarbeid med 4 diakonale stiftelser der 
Diakonhjemmet er størst. Av disse blir NMS regnet som en viktig samfunnsaktør også i 
Norge og det gir oss en kontakt i det diakonale Norge som vi ikke har hatt på denne måten 
tidligere. 
 

Gjennom eierskap i NLA er vi nær ImF, NLM, NKSS, Normisjon, Søndagsskolen og Frikirken. 
 

NMS er med i Sendt som har fokus på menighetsplanting i Norge og siste år er vi blitt med i 
M28 som har eksplisitt fokus på unådde folkegrupper.  Disse to siste tilknytningene gir oss 
også god kontakt med det mer frikirkelige miljøet i Norge samt misjonsorganisasjonene vi 
naturlig samarbeider med. 
 

I tillegg er vi med i samarbeid om Hald internasjonale skole, ulike skoler som KG i Oslo, 
Kristen videregående skole i Trøndelag.  
 
Dette bare for å gi noen eksempler på de sammenhenger der NMS er med i ulike fora. 
Vi er en organisasjon som også er i tett kontakt med LVF – Lutherske Verdensforbund. De 
vet om NMS, og NMS støtter opp i den internasjonale organisasjonen der Dnk er aktiv og 
der NMS også møter mange av våre partnerkirker. 

  
4. TJENESTE OG FORTJENESTE 
SIK rapporten utfordret NMS på å klargjøre sitt engasjement mellom tjeneste og fortjeneste. 
Mye NMS arbeid finansieres gjennom innsamling og gaver. Men vi har også 
forretningsvirksomhet som Gjenbruk. 
Det jobbes med andre konsepter som SPIRE, se vedlegg fra Stavanger Aftenblad. Dette er 
et konsept som lanseres i disse dager. 
I dagens Fundraising som delvis blir morgendagens KomInn har det vært jobbet med NMS’ 
NYE VEIER. Martin Eikeland vil bruke noe av sin stilling til å finne nye forretningsmessige 
konsepter.  
NMSE utvikler eiendommer og har i det siste kjøpt lokaler til Gjenbruk i Sola, Randaberg og 
Kongsberg. Dermed beholdes leien som Gjenbruk uansett ville betalt, som en verdiøkning i 
konsernet.  
 
5. COVID-19 
Flere av våre samarbeidspartnere sliter mer enn vi i Norge i disse pandemi tider. NMS Global 
har sin oppmerksomhet på dette, vi har gitt noe hjelp inn i en vanskelig situasjon, samtidig 
som vi ikke ønsker å løse gamle oppsamlede økonomiske problemer med bakgrunn i 
Covid-19 hjelp. 
 
For tiden jobbes det med å sende en oksygenkompressor til Antsirabe på Madagaskar for at 
det skal være tilgang på oksygen til de pasienter som trenger det. Det har ikke vært aktuelt 
å gå inn med vaksinehjelp. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret juni 2021, til orientering  

 
Vedlegg: 
Dnk_KIA_NMS 
Avisutklipp om Spire 
 

NMS Landsstyre - 35/21 
 
NMS LS - behandling: 

 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret juni 2021, til orientering  
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Sakspapir 
Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 21/215 

Arkiv NMSA-003 Strategi og årsmelding, Fase-Rapporter 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

36/21 
 

NMS Landsstyre O 11.06.2021 
 
Årsrapport 2020 NMS Global  

Saksopplysninger: 
Leder Haakon Kessel og seksjonslederne i NMS Global, vil i landsstyrets møte muntlig legge 
frem avdelingens årsrapport for 2020.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar årsrapport 2020 for NMS Global, til orientering. 

 
 
NMS Landsstyre - 36/21 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar årsrapport 2020 for NMS Global, til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 19/261 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
37/21 

 

NMS Landsstyre O 11.06.2021 
 
Årsrapport 2020 NMS Fundraising  

Saksopplysninger: 
Konstituert leder Bjarte Thorsen og seksjonslederne i NMS Fundraising, vil i landsstyrets 
møte muntlig legge frem avdelingens årsrapport for 2020.    

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar årsrapport 2020 for NMS Fundraising, til orientering.  

 
 
NMS Landsstyre - 37/21 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar årsrapport 2020 for NMS Fundraising, til orientering.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 20/234 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
38/21 

 

NMS Landsstyre O 11.06.2021 
 
Årsrapport 2020 Administrasjonsavdelingen  

Saksopplysninger: 
Leder av NMS Administrasjon, Per Ivar Johansen, vil i landsstyrets møte muntlig legge frem 
avdelingens årsrapport for 2020.   

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar årsrapport 2020 for NMS Administrasjon, til orientering.  

 
 
NMS Landsstyre - 38/21 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar årsrapport 2020 for NMS Administrasjon, til orientering.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 21/4 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
39/21 

 

NMS Landsstyre B 11.06.2021 
 
Forskningsprosjekt vedr ideelle aktørers særtrekk, merverdi og impact.  

Saksopplysninger: 
Viser til saksinnlegg til VID Holding AS’ styremøte 26.05. 
 
Det er fremmet et ønske om å få forskning på ideelle aktørers særtrekk, merverdi og 
impact. Dette er viktig opp mot omsorgsektoren der det er behov for å vise ideelle 
organisasjoners merverdi og der en kan bidra inn i offentlig sektor. De ulike politiske partier 
gir ulik vekt til betydningen av ideell virksomhet, og en tenker at det vil være viktig å 
dokumentere med forskning hva ideelle virksomheter kan bidra med. 
 
Fra NMS’ side vil det kunne være aktuelt for våre bistandsprosjekter med Norad – støtte å 
kunne vise til forskning rundt ideelle organisasjoners merverdi. 
 
I tida framover vil en utfordre ulike ideelle organisasjoner å bli med på prosjektet. Til flere 
som går inn til mindre blir kostnaden. Det jobbes også opp mot støtte fra Virke og andre 
aktører. 
 
Hvis bare eierne i VID Holding AS går inn, vil det bli maks kr 400.000 pr år i 3 år, men en 
håper det blir flere å fordele dette på. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret gir administrasjonen fullmakt til å vedta om NMS deltar i prosjektet med 
forskning på ideelle aktørers særtrekk, merverdi og impact utfra de føringer som kom fram i 
saksbehandlingen. 

 

Vedlegg: 
1321 - Saksframlegg - Samarbeid om forskningsprosjekt - Ideelle aktørers særtrekk, merverdi 
og impact (SMI) – forslag til oppstart og finansierings- og delingsmodell 
 
NMS Landsstyre - 39/21 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret gir administrasjonen fullmakt til å vedta om NMS deltar i prosjektet med 
forskning på ideelle aktørers særtrekk, merverdi og impact utfra de føringer som kom fram i 
saksbehandlingen. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 21/4 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
40/21 

 

NMS Landsstyre B 11.06.2021 
 
Muligheter for samarbeid om fagskole  

Saksopplysninger: 
Det er drøftet på styremøte for VID Holding AS om eierne har interesse av å opprette en 
fagskole innen helse og omsorg. 
 
De andre eierne er diakonale institusjoner og har stor interesse av en slik Fagskole.  
NMS har den verdensvide kirke som sitt formålsarbeid. Det område som vil nærme seg en 
slik fagskole, må være migranter som trenger en fagutdanning som ikke krever samme 
formelle papirer som en Høyskole/universitet gjør. 
 
NMS kan velge å si at vi følger de andre VID-eierne om det så er en prosentdel som 
samsvarer med vår eierandel i VID på ca. 13 %. Det er heller ikke noe problem for prosjektet 
om vi velger å stå utenfor slik at det opprettes en ny eiergruppe – noe som antakelig vil bli 
gjort uansett. 
 
Fagskolen blir ikke en del av VID Høyskole, men vil samtidig kunne bidra til studenter til VID. 
Samlet etableringskostnader estimert til 9,2 mill kroner, der NMS som nevnt vil kunne velge 
fra at en ikke bidrar til en prosentdel. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret vedtar/vedtar ikke å gå inn på eiersiden i en Fagskole. 

 

Vedlegg: 
Muligheter for samarbeid om fagskole - notat til styreseminar i VID Holding AS 26.05.2021 
 
NMS Landsstyre - 40/21 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret vedtar å ikke gå inn på eiersiden i en Fagskole. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 21/3 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
41/21 

 

NMS Landsstyre D 11.06.2021 
 
Åpen post, landsstyre juni 2021  

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 landsstyremøte er planlagt 3.-4.september 2021. Sted eller møteform er ikke 
bestemt.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret har drøftet sakene.  
Landsstyret tar sakene til orientering. 

 
NMS Landsstyre - 41/21 
 
NMS LS - behandling: 
Ang. styrekurs med revisor:  
Kommentar til styrekurs (fredag kl. 13 - 16) med selskapets revisor, Johan Enoksen: 
Landsstyret verdsatte informasjon fra og samtale med revisor. Landsstyret konkluderer med 
å be administrasjonen om å: 

· Undersøke og redegjøre for eksisterende sikkerhetstiltak i forhold til IKT 
(innbrudd/back-up-prosedyrer/etc.) 

· Utvikle fremtidige innsamlingsrapporter ved å inkludere/presentere sentrale 
nøkkeltall og utvikle verktøy for visualisering av resultater i forhold til 
prognoser/mål/strategier. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


