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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 22/1 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
01/22 

 

NMS Landsstyre B 04.02.2022 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret februar 2022  

Saksopplysninger: 
Landsstyret er kalt inn til møte 4.februar 2022 for å behandle 9 saker (01-09/22). 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner innkallingen. 
Landsstyret godkjenner sakslisten.  

 
 
NMS Landsstyre - 01/22 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner innkallingen. 
Landsstyret godkjenner sakslisten.  
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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 
02/22 

 

NMS Landsstyre O 04.02.2022 
 
Foreløpig regnskapsrapport NMS per desember 2021  
Regnskapsrapport NMS (ikke konsern) til LS 

Saksopplysninger: 
Foreløpig regnskapsrapport per desember 2021 ettersendes/presenteres i møtet.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar foreløpig regnskapsrapport for NMS per 31. desember 2021 til orientering. 

 
 
NMS Landsstyre - 02/22 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar foreløpig regnskapsrapport for NMS per 31. desember 2021 til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Trond Hjorteland, Leder Kommunikasjon & innsamling 

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

Saksnr Utvalg Type Dato 
03/22 

 

NMS Landsstyre O 04.02.2022 
 
Foreløpig innsamlingsrapport for 2021  

Saksopplysninger: 
For første gang på fire år stiger gaveinntektene til NMS (Det Norske Misjonsselskap). I 2021 
gav giverne 12,3 millioner mer til misjonsarbeidet enn i 2020. Selv om dette bare er 
foreløpige tall og det kan komme enkelte endringer, er hovedtendensene helt klare. 
 
På tross av tidvis nedstengning og strenge koronarestriksjoner også i 2021 øker våre 
gaveinntekter med 18,5 prosent i forhold til 2020, og med 9,7 prosent i forhold til 2019, da 
det kom inn 71,1 millioner kroner. 
 

Det er særlig kategorien «store gaver», det vil si enkeltgaver på kr 500 000 eller mer, som 
gjør en forskjell. I 2021 kom det inn kr 9,8 mill som store gaver, mens tilsvarende tall for 
både 2020 og 2019 var kr 1,1 mill. 
 

Det er også gledelig å konstatere at kategorier som NMS har jobbet målbevisst med over 
flere år, som «fast giver», «DM/Støtt», «MT/Misjonstidende» og «Spleis» viser en jevn og fin 
utvikling. 
 

Koronaen har satt sitt tydelige preg også på 2021, noe som er merkbart på tallene for 
«foreninger» og «menigheter». I forhold til 2019, som var det siste normalåret før koronaen, 
er nedgangen samlet for disse to kategoriene på nær kr 10 mill. Vi håper og tror at en stor 
del av denne nedgangen vil bli hentet inn i løpet av 2022.01.21 
 

Inntektene fra julemessene ennå ikke er oppe på samme nivå som før koronaen. Disse 
inntektene steg med 2,5 millioner sammenlignet med 2020, men ligger fortsatt nesten to 
millioner under tallet for 2019. 
 

Samlet sett er innsamlingstallene for 2021 svært gledelige, i tillegg til at de indikerer et håp 
om en vesentlig økning fra foreninger og menigheter i 2022, gitt at koronarestriksjonene blir 
lempet på. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar den foreløpige innsamlingsrapporten for 2021 til orientering. 

 
Vedlegg: 
Foreløpig innsamlingsrapport for 2021 
 
NMS Landsstyre - 03/22 
 
NMS LS - behandling: 
 

NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar den foreløpige innsamlingsrapporten for 2021 til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Haakon Kessel, Leder NMS Global 

ArkivsakID 22/36 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS, 

Styre-Ledermøte 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

04/22 
 

NMS Landsstyre O 04.02.2022 
 
Orientering om arbeidet NMS Global  

Saksopplysninger: 
NMS gikk 16. august 2022 over til ny struktur hvor den største forandringen for Global 
avdeling er at de fire seksjonene nå er geografisk definert: Asia, Øst-Afrika, Vest-Afrika/MENA 
(VAMENA), Europa-Brasil. 
 
Avdelingens målsetting er å arbeide for å virkeliggjøre og konkretisere NMS’ visjon «En 
levende kirke over hele jorden» gjennom: 
 

 å dele troen på Jesus  
 bekjempe urettferdighet   
 utrydde fattigdom 

 
Avdelingen har 55 ansatte (pr 24. januar 2022) som fordeler seg slik på seksjonene (inklusive 
ansatte på feltkontorene): 
 

 Europa-Brasil     11 
 Asia                     15  
 Øst-Afrika           15 
 VAMENA            13 

 
Arbeidet i avdelingen ledes gjennom GMT (Global Management Team, globalt ledermøte) 
med Global leder og Generalsekretæren, som møtes vanligvis hver uke.  GMT rapporterer til 
LM med skriftlig møtereferat.   
 
Også 2021 bar preg av pandemisituasjonen.  Derfor var det mye fokus i første halvår på 
utarbeidelse av diverse policydokumenter og forberede overgang til ny struktur.  Det ble i 
GMT arbeidet spesielt med rekruttering (se eget notat). 
 
Prosjektporteføljen kan deles mellom NMS-prosjekter og Digni-prosjekter (NORAD-
finansiert).  Digni foretok i 2021 en organisasjonsgjennomgang av NMS.  Den sammenfalt 
med overgangen til ny struktur, men var likevel nyttig, fremtidsrettet og ga NMS godt 
skussmål.  Det har vært spesielt utfordrende med fryste NORAD-midler p.g.a 
mislighetssaker i Kamerun og Madagaskar.   
 
Omstrukturering med nye seksjonsbetegnelser medførte et skifte i tyngdepunkt fra fag til 
geografi.  Derfor er det lagt ned mye arbeid i opprettelsen av Teams som skal ivareta den 
faglige utviklingen.  Disse teamene har oppstart i disse dager.  Det vil være flere team i NMS 
med deltakelse på tvers av avdelinger.  Noen av våre ansatte er også del-plassert med 
oppgaver både i Frivillighet og Global.  Vi har fokus på tett samarbeid mellom KomInn og 
Global i informasjon- og innsamlingsarbeidet. 
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Det er stort behov for å opprettholde kontakten med våre partnere, også med fysiske møter.  
Digitale møter har gitt oss nye muligheter som vi etter hvert er blitt gode til å utnytte.  
Samtidig har fravær av fysiske møter ført til mer komplisert og ofte dårligere 
kommunikasjon som danner grobunn for misforståelser og mindre tillit mellom partene.  
På høsten var det i et par måneder mulig for NMS-ledelsen å besøke både Kamerun, 
Estland og Madagaskar.  Disse besøkene bekrefter viktigheten av relasjons- og 
fellesskapsdimensjonen i vårt arbeid.  
 
Det har vært sikkerhetsutfordringer på noen av våre felt.  I Etiopia besluttet NMS å ta 
misjonærer ut av landet.  De er nå tilbake i Addis og situasjonen har stabilisert seg.  I Mali 
har Frode Brugger Sætre flyttet sitt arbeid til nabolandet Guinea på grunn av den utrygge 
sikkerhetssituasjonen i Mali.  Dette illustrerer utfordringer i hele Sahel-området som også 
berører våre partnere i Kamerun.  
 
Vi hadde flere samtaler med ledelsen i DnK i løpet av fjoråret om mulige 
samarbeidsområder.  Det gjelder spesielt Brasil og Sør-Afrika.  Vi håper dette vil medføre ny 
giv i arbeidet hos gamle samarbeidspartnere. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar informasjonen om arbeidet i NMS Global til orientering.  

 

Vedlegg: 
Notat om rekruttering i NMS 
 
NMS Landsstyre - 04/22 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar informasjonen om arbeidet i NMS Global til orientering.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 22/18 
Arkiv NMSA-001 Grunnregler og vedtekter, Styre-Generalforsamling 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
06/22 

 

NMS Landsstyre B 04.02.2022 
 
NMS grunnregler og vedtekter, behandling l mtp GF 2023  

Saksopplysninger: 
Av § 2 i NMS vedtekter fremgår det at det er NMS generalforsamling (GF) som fatter vedtak 
ifht endringer/justeringer av grunnreglene og/eller vedtektene.  
 
Til forkant av GF 2017 ble det gjort en «ryddejobb» som resulterte i at landsstyret la frem 
forslag til ganske omfattende endringer i NMS grunnregler og vedtekter. Dette gikk både på 
innhold og struktur.  Endringsforslagene ble i hovedsak vedtatt av GF.  
 
Til GF 2020 ble det derfor forberedt bare mindre justeringer av grunnreglene og 
vedtektene. De endringene som da ble foreslått framgår av vedlegg til denne saken, - 
skrevet med rødt med kommentarer i grønt. Disse endringsforslagene har allerede vært på 
høring i regionene (våren 2019). 
 
Som landsstyret kjenner til ble ikke GF 2020 gjennomført og det er derfor ikke gjort 
endringer i grunnreglene og vedtektene siden 2017.  
 
I etterkant av planlagt GF 2020, har det kommet inn noen behov for tillegg i grunnreglene 
og vedtektene. Dette fremgår av vedlegget, - skrevet med blått.  
 
Ledermøtet har i sak 09/22 og 16/22 hatt denne saken på sakskartet. Ledermøtet har etter 
behandling ikke tillegg til endringer/justeringer.  
 
Samtidig gjøres det oppmerksom på at det er iverksatt et arbeid for å se på 
medlemskapsordningen. Eventuelle endringer i denne ordningen kan få konsekvenser for 
særlig §5 i grunnreglene, men også de vedtektene som sier noe om medlemmer og 
rettigheter dvs. vedtektenes §§ 8 og 33 samt 4c og 4e i henholdsvis vedtektene for 
regionstyrene og vedtektene for områdeutvalgene. Disse endringene må en i så fall komme 
tilbake til etter at komiteen har konkludert og eventuelt sak om medlemskapsordningen er 
behandlet i landsstyret.  
 
Grunnet omorganisering og plan om arbeid med nye vedtekter høsten 2017, ble ikke forslag 
til reviderte vedtekter for arbeidet i regionene lagt frem for GF 2017. Vedtektene ble 
midlertidig godkjent av landsstyret, men må formelt godkjennes av GF 2023 (med 
eventuelle justeringer).  
 
Landsstyret bes også ta stilling til om endringene/justeringene er foreslått, er av en slik 
karakter at de bør sendes på høring. Det vises her til at vedtektenes §19 der det står at det er 
landsstyret som vurderer og beslutter hvilke saker som sendes på høring. I samme paragraf 
er det kun regionstyrene som er nevnt som høringsinstans, men i enkelte høringer er andre 
enheter også blitt gitt mulighet for å uttale seg f.eks. NMSU og MAF. Hvis det besluttes at 
endringene/justeringene skal sendes på høring, bør høringsbrev og forslag sendes 
høringsinstansene senest juni 2022, med høringsfrist medio september. Landsstyret vil da 
ha møtene høsten 2022 til å gå gjennom og vedta de forslag til endringer/justeringer som 
skal legges fram for generalforsamlingen 2023.  
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Forslag til vedtak: 
Landsstyret går inn for at de forslag til endringer og justeringer som fremkommer av 
saksdokumentene ikke sendes ut på høring ettersom dette i hovedsak handler om små 
presiseringer samt nødvendige endringer som følge av omorganisering, som allerede har 
vært på høring. Dersom endringer i medlemskapsordningen tilsier at det må gjøres større 
endringer i grunnreglenes §5 samt vedtektenes §§ 8 og 33 samt 4c og 4e i vedtektene for 
regionstyrene og vedtektene for områdeutvalgene, beslutter landsstyret at endringene og 
justeringene samlet sendes på høring til regionstyrene, NMSU og MAF. Landsstyret ber om 
ny behandling av saken i sitt møte i juni 2022 der endelig beslutning blir tatt.  

 
Vedlegg: 
Endring av grunnregler og vedtekter 
 
NMS Landsstyre - 06/22 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret går inn for at de forslag til endringer og justeringer som fremkommer av 
saksdokumentene ikke sendes ut på høring ettersom dette i hovedsak handler om små 
presiseringer samt nødvendige endringer som følge av omorganisering, som allerede har 
vært på høring. Dersom endringer i medlemskapsordningen tilsier at det må gjøres større 
endringer i grunnreglenes §5 samt vedtektenes §§ 8 og 33 samt 4c og 4e i vedtektene for 
regionstyrene og vedtektene for områdeutvalgene, beslutter landsstyret at endringene og 
justeringene samlet sendes på høring til regionstyrene, NMSU og MAF. Landsstyret ber om 
ny behandling av saken i sitt møte i juni 2022 der endelig beslutning blir tatt.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 22/5 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
07/22 

 

NMS Landsstyre O 04.02.2022 
 
Generalsekretærens rapport til landsstyret, februar 2022  

Saksopplysninger: 
Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser: 
• 7.desember: Samtale SMM (Samarbeid Menighet og Misjon)/daglig leder og SMM-AU 
• 10.desember: M28 (Unådd konferansen), evaluering og årsmøte 
• 15.desember: Samtale Tor B. Jørgensen, biskop emeritus og generalsekretær emeritus 
• 17.desember: SMM-rådet, (Samarbeid Menighet og Misjon) 
• 5.januar: Arbeidsmøte om ny SMM strategi 
• 11.januar: SMM strategiutvalg 
• 12.januar: SMM-AU 
• 20.januar: Møte med KA-ledelsen (Kirkens Arbeidsgiverforening), Stavanger 
 
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 
• FG-drøs, samtale mellom leder NMS Frivillighet og generalsekretær 
• GG-prat, samtale Generalsekretær, assisterende generalsekretær og 

administrasjonsrådgiver 
 
Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger: 
• 10.-11.desember: landsstyremøte 
• 16.desember: Møte med MAF (Medarbeiderforeningen) og NMS Drift. 
• 16.desember: Beredskapsmøte 
• 21.desember: Møte om økonomiforvaltning i FLM 
• 21.desember: Møte om fremtidig bruk av 1.etasje Misjonsmarka 10 
• 3.januar: Forberedende møte med leder NMS Drift om leirsteder 
• 5.januar: Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 
• 5.januar: Opplærling Sticos (nytt personalprogram) 
• 10.januar: Møte om mulig studentaksjon VID-NMS 
• 14.januar: Beredskapsmøte 
• 19.januar: Kunnskapsdeling, tidligere generalsekretær Kjetil Aano og assisterende 

generalsekretær  
• 20.januar: Presentasjon av ny økonomihåndbok, intern innføring 

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

 
Besøk i arbeidet i Norge: 
• 12.desember: Søndagssamling, Stavanger; tale og misjonsinformasjon 
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Representasjon:  
• 9.januar: Takkegudstjeneste, Desmond Tutu, Oslo Domkirke 
 
Avlyste arrangement:  
• 11.desember: Medarbeiderfest, Moi 
• 2.januar: Misjonsfest/gudstjeneste, Mandal 
• 2.januar: Misjonsfest, Lyngdal  
• 5.januar: Hellig tre kongers samling, Hinna 
• 9.januar: Hellige Tre Kongers fest/åpningsfest, Lilleborg 
• 12.januar: Åpning nybygg VID Haraldsplass, Bergen 
• 16.januar: Misjonsmøte, Vigrestad 
• 23.januar: Preken gudstjeneste, Sola Kirke 
 
Planlagte feltreiser 
• Sør-Afrika våren 22 
• Japan våren 22 

 
Brev til landsstyret:  
• Ingen i perioden 
 
Annet:  
• 8.desember: Julefrokost NMS-ansatte, Misjonsmarka 10 
• I perioden er det blitt gjennomført medarbeidersamtaler 
• I perioden har generalsekretær deltatt i flere Admu (Administrasjons Utvalg), intervju og 

andre møter ifbm ansettelser.  
• Uke 52 Ferieuke 

 
Aktuelle saker i generalsekretariatet: 

 
Covid-restriksjoner  
NMS har lagt seg på følgende tilnærming på LM 18.01 der vi nå slipper noe opp på 
restriksjonene:  
 

1. Angående bruk av hjemmekontor:  
a. NMS legger til rette for hjemmekontor ved at de som kan jobbe hjemmefra har 
anledning til det.  
b. NMS pålegger ikke og kompenserer ikke for bruk av hjemmekontor. Som 
arbeidsgiver etterkommer vi regjeringens pålegg om å legge til rette for 
hjemmekontor der det er mulig.  
c. Kontorene er disponible etter avtale for de som ikke ønsker å arbeide hjemmefra. 

2. Angående utenlandsreiser/møter i utland:  
a. Avgjørelser tatt om avlysning/utsettelse av reiser/møter fastholdes.  
b. Seksjonene i Global gis selv anledning til å vurdere nødvendigheten av og risikoen 
ved gjennomføring av tjenestereiser til partnere i utlandet, mens planlegging av 
gruppereiser/deltagelse i konferanser fortsatt settes på vent.  

3. Angående innenlandsreiser/møter i Norge:  
a. I prinsippet er det åpent for lokale/regionale arrangementer, møter og samlinger på 
inntil 30 deltakere. Regionene bes selv vurdere behov/mulighet for slike møter ut fra 
de lokale forhold og opp mot den smitterisiko arrangementene representerer for 
potensielle deltakere.  
b. Landsstyret vedtar selv endringer i sin møteplan mht. hvor/hvordan fremtidige 
møter avholdes.  
c. Den enkelte avdeling og seksjon må selv vurdere om og når avdelings- og 
seksjonsmøter i Norge kan avholdes som fysiske møter, forutsatt at disse er innenfor de 
rammer som regjeringen har satt (maks 30 deltakere – uten fast anviste plasser). 
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Arbeid med strategiplanen 2024-30  
• Arbeidet ledes av generalsekretær 
• Styringsgruppe:  

Ledermøtet (LM) blir styringsgruppe for strategiarbeidet. Det vil bli satt av tid på hvert 
LM 
til å jobbe med strategiplanen. LM som styringsgruppe forbereder saken til LS, legger 
til rette for innspill/involvering underveis i prosessen våren 2022 og legger til rette for 
en høring tidlig høsten 2022. 

• Arbeidsgruppe: 
En arbeidsgruppe tilrettelegger og følger opp arbeidet i Tankesmien/ressursgruppa og 
forbereder og følger opp arbeidet i styringsgruppen. Arbeidsgruppen 
bearbeider/oppsummerer styringsgruppens vedtak. I arbeidsgruppen er Bjarte 
Thorsen, Per Ivar Johansen, Ingeborg Sæbø Oluka og Helge Gaard. Gruppa henter inn 
ressurspersoner ved behov.  

• Tankesmie/ressursgruppe:  
Tankesmien/ressursgruppen vil møtes digitalt 2-3 ganger for å drøfte store linjer og 
komme med innspill til strategiarbeidet. I Tankesmien/ressursgruppa er følgende 
personer:  
1. Olav Øygard, DnK/biskop  
2. Berit Hagen Agøy, Dnk/ Internasjonal direktør, Kirkerådet / Mellomkirkelig råd  
3. Torger Reve, VID styreleder/ Frivillig  
4. Kristin Fjelde Tjelle, VID/ prodekan i Fakultet for helsefag  
5. Bård Mæland, VID / rektor  
6. Stig Sunde, NMSU/ daglig leder  
7. Ingeborg Sæbø Oluka, NMS/ rådgiver Seksjon Øst-Afrika  
8. Silje Sjøtveit, NMS/avdelingsleder Frivillighet  
9. Haakon Kessel, NMS/ avdelingsleder Global  
10. Helge S. Gaard, NMS/generalsekretær  
 

Første samling i Tankesmien blir onsdag 9.februar 2022. 
 

Lilleborg kirke  
Kirken ble overtatt av NMS fra 1.des 2022. Kontorlokalene er tatt i bruk og det           
rapporteres om fine lokaler som er tilpasset NMS-bruk..  Åpningsfesten er utsatt på           
grunn av restriksjoner, en satser nå på en vårfest. NMS Gjenbruk planlegger drift og           
andre leietakere er på plass fra sommeren. 

 

Strategi NMSE 
NMSE AS er påbegynt arbeidet med en strategiplan som LS vil få på et senere møte. 
 

Valgkomité for Generalforsamlingen 2023 
Komiteens arbeid er i iverksatt. Regionstyrene og andre vil utover våren bli involvert med 
tanke på forslag til kandidater.    
 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret februar 2022, til orientering. 

 
NMS Landsstyre - 07/22 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret februar 2022, til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 22/3 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
08/22 

 

NMS Landsstyre O 04.02.2022 
 
Protokoller til landsstyret, februar 2022  

Saksopplysninger: 
Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:  
 

Ledermøte: 07.12.2021, 14.12.2021, 21.12.2021, 04.01.2022, 11.01.2022, 18.01.2022, 25.01.2022 
 

Regionstyremøter:  
• Region Bjørgvin: 01.02.2021, 26.04.2021, 06.09.2021, 01.11.2021 
• Region Møre: 17.06.2021, 14.10.2021, 08.12.021 
• Region Stavanger: - 
• Region Sør: 22.11.2021 
• Region Trøndelag: 07.12.2021 
• Region Øst: - 
 

Fra Globalt ledermøte (Global Management Team Meeting/GMT):  
24.11.2021, 16.12.2021, 04.01.2022 
 

Fra NMS Gjenbruk: 17.-18.11.2021 
 

Protokoller fra NMS Eiendommer AS: -  
 

Protokoller fra VID. Vitenskapelige høgskole: Styremøte i Vid Holding 24.11.2021  
 

Protokoller fra hovedkomiteen for GF 2023: Notat møte 18.02.2022 
 

Årsmelding fra regionene: Årsmelding 2020, Stavanger 
 

Protokollene sendes til landsstyret i egne vedlegg. 
 

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

 
Vedlegg: 
Protokoller samlet til LS, per 07.01.2022 
Protokoller samlet del 2 til landsstyret, februar 2022 
 
NMS Landsstyre - 08/22 
 
NMS LS - behandling: 
Protokoller fra NMS Eiendom etterlyses. 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering.  
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NMS Landsstyre D 04.02.2022 
 
Åpen post, landsstyret februar 2022  

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:  
• Da feltreise til England er avlyst, er neste landsstyremøte planlagt 1.-2.april 2022.  

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

 
NMS Landsstyre - 09/22 
 
NMS LS - behandling: 
Landsstyreleder Bjørg Tysdal Moe ber om avløsning i funksjonen som vararepresentant til 
NMSU sitt landsstyre. Ole Harald Neergård går inn som NMS landsstyre sin vararepresentant 
til NMSU sitt landsstyre for resten av perioden. 
 
Med hensyn til frivilliges plass i organisasjonen stiller landsstyret seg bak forslag fra  
Per Ørjan Aaslid om å be administrasjonen se nærmere på: 
• Hvordan frivillige (tidligere NMS-ansatte og andre) i større grad kan engasjeres og delta i 

arbeidet på bakgrunn av sin faglige kompetanse/erfaring. Kan frivillige f.eks. involveres 
som ressurspersoner i tversgående fagteam? 

• Muligheten og behovet for korttidstjeneste i NMS for tidligere ansatte og betingelsene 
for slik tjeneste. 

• Muligheten for å utvikle en kompetansebank/database over tidligere ansatte i NMS, 
deres kompetanse og ønske om frivillig engasjement i NMS. 

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

 
 
 
 


