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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 

Dato: 18.09.2019 

Tid: 20.30 – 22.00 

Sted: Regionkontoret, Kristiansand 

Til stede: Thorvald Handeland (styreleder), Kristen Salmelid, Kjellaug Inntjore, 
Egil Grindland (Telefon), Snefrid Axelsen, Svein Andersen (Skype) og Tollef 
Byrkjedal.  
 
Forfall: Kristen Salmelid og Njål S. Kristensen (1. vara) 
 

Annen informasjon:  
Fra administrasjonen: Sven Åge Solli (Administrasjonsleder), Livar Veggeland 
(Regionleder) 
 

 

Møtet ble startet med bønn.  
 

Sak 
30/19 Norsjø Ungdomssenter 

 

  

Regionleder orienterte 4. oktober bemanningen ved Norsjø Ungdomssenter 
om regionstyrets vedtak om innføring av ny driftsmodell fra 1. januar 2020. 
Internat- og kjøkkenleder ble som følge av dette innkalt til drøftelsesmøte 
17. september. Etter arbeidstakers ønske ble det ikke gjennomført et slikt 
møte.  
 
Styret ved Norsjø Ungdomssenter har etter at de ble orientert om vedtaket 
kommet med følgende henstilling til regionstyret:  
 
Uttalelse fra styret ved Norsjø Ungdomssenter til regionstyret 18.09.2019 
 
Styret for Norsjø Ungdomssenter vil oppfordre regionstyret til å endre vedtaket som blei gjort 
03.09 om å fjerne kjøkkenlederstillingen f.o.m. januar 2020.  
Vi anbefaler at regionstyret følger vårt vedtak fra styremøtet 22.08 der det står:  
«Styret ønsker å følge situasjonen videre og ta nye vurderinger når årsregnskapet for 2019 
foreligger i feb./mars 2020. Styret ser for seg dagens driftsform, i det minste, fram til 
sommeren 2020.»  
 
Bakgrunn for vedtaket og vår anbefaling til regionstyret: 

- Daglig leder ved Norsjø, Hans Arne Gulbrandsen, skreiv et notat i forkant av forrige 

styremøte (som også blei sendt til regionstyret) der han viser at den økonomiske 

situasjonen ser langt lysare ut nå enn tidlegare i år. Slik det ser ut nå så vil 2019 gå i 

økonomisk balanse, og kanskje i overskudd. Dette gir oss rom til å ikkje ta forhasta 

avgjerd i saken.   

 
- Dersom vedtaket om reduksjon av ansatte ved årsskifte blir ståande, får me kort tid 

til å omstille til sjølvstell/dugnadsdrift. Det er ein god del som må på plass, dersom 

ein skal gå for ein slik modell. Dersom vi får noko meir tid, så kan me være litt betre 

forberedt, dersom sjølvstell/dugnadsdrift skulle bli aktuelt etter ny vurdering i 

feb./mars 2020. 

Norsjøstyret 18.09.2019 
Jørn Åsulf Vrålstad                                  Ellen Mari Goa Nørstrud 
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Regionstyret valgte etter drøftelser av saken å gjøre følgende vedtak:  
 
Vedtak: 
Etter drøftelser med Norsjø-styret og de ansatte ved Norsjø Ungdomssenter 
omgjør regionstyret sitt vedtak om å igangsette ny driftsmodell på leirstedet 
fra 1. januar 2019. Regionstyret ser at en omstilling allerede fra 1. januar vil 
være utfordrende for de to ansatte og velger også å vektlegge dette i 
vedtaket. Daglig leder har gitt uttrykk for stor tro på dagens driftsform og 
dette vektlegges også av regionstyret. Regionstyret ønsker å få fremlagt 
årsregnskap for 2019 og avklaringer rundt eventuelle nye kontrakter for 
Norsjø (Knyttet til driftsåret 2020) før saken vurderes på nytt i mars 2020. 
Dersom driften ikke gir grunnlag for en forsvarlig økonomisk bærekraft 
videre, vil man måtte vurdere å sette i gang ny driftsmodell i 2020. 
 

 
 

Sak 
31/19 

 

UNG-leder 
  

  
Regionstyret gjorde i RS 24/19 vedtak om fast ansettelse av Andreas 
Årikstad som ny UNG-leder i regionen. Andreas og familiens fremtidsutsikter 
har imidlertid nå endret seg, og han vil som følge av dette ikke være aktuell 
som UNG-leder på permanent basis. Regionstyret ønsker imidlertid at 
Andreas går inn som konstituert UNG-leder frem til en fast ansettelse er på 
plass.  
 
Regionstyret ønsker også at stillingen lyses ut på nytt, snarest mulig, med en 
søknadsfrist ganske langt frem i tid. I denne fasen må 
regionadministrasjonen, i samarbeid med NLM Ung, jobbe aktivt mot 
konkrete personer med tanke på å få inn gode søknader til stillingen.  
 
 

Vedtak: 
Regionstyret innstiller Andreas Årikstad til konstituert UNG-leder i NLM 
Region sør. Han vil fungere i stillingen frem til 1. juni 2020 eller til ny UNG-
leder er ansatt. Dersom ny UNG-leder ansettes før 1. juni 2020 vil Andreas 
gå tilbake til sin nåværende stilling i regionen frem til 1. juni 2020. Dette 
ettersom Andreas har varslet sin oppsigelse fra juni 2020. 
 

 
 

 
 

Møtedatoer 2019: 
3. oktober 
28. oktober (Felles styremøte med IMF og Normisjon) 
28.november 
 

 
Referent: Livar Veggeland 
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Thorvald Handeland  (Kristen Salmelid)   Kjellaug Inntjore 
(Styreleder)   (Nestleder, forfall) 
 
 
 
 
            
Snefrid Axelsen   Svein Andersen   Egil Grindland 
        Ansattes representant 
 
 
 
                 
Tollef Byrkjedal (2.vara) 


