
 
 
 
 

 

REFERAT 
 

NLM Medarbeiderforeningen 

Dato: 08.12.15 

Tid: 10.00 

Sted: Region Sør, Kristiansand 

Følgende var med på møtet: Helge Kvamme, Elin Vannes, Sven Åge 
Solli, Arne Sæteren, Anne Margrethe Austgulen og Ellen Sørlien (1. 
vara). 
 
 

 
 
 
Saksliste 
 

Sak 56/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste  Oppfølging 

 Godkjent  
57/2015 Godkjenning av referat 05.10  

 Referatet ble godkjent. Referatet sendes til NLMs 
personalleder. Det ble uttrykt ønske om mer 
informasjon fra personalavdelingen til 
medarbeiderforeningen. 

 

58/2015 Lønnssystem for utsendinger  

 Elin Vannes oppnevnes som medarbeiderforeningens 
representant i ei arbeidsgruppe som er opprettet av 
lønnsnemnda for å se nærmere på lønnssystemet for 
utsendingene på misjonsfeltene. NLM Personal og 
NLM Utland har også representanter i gruppa. Styret 
ønsker at det skal innhentes synspunkter fra noen av 
dem som blir berørt av dette. 

 

59/2015 Arbeidsgruppe for ansattes representant i 
regionstyrer og hovedstyret (HS) 

 

 Styret har oppnevnt to representanter til 
arbeidsgruppa. 

 

60/2015 Representanter til ny lønnsnemnd  

 Elin Vannes og Helge Kvamme oppnevnes som 
medarbeiderforeningens representanter i 
lønnsnemnda. 

 

61/2015 Synlighet  

 Den nye informasjonsbrosjyren er klar og 
styremedlemmene i Region Vest og Sør fikk hver sin 
bunke for å dele ut til ansatte i regionene, inkludert 
skoler og andre institusjoner eid av NLM. Brosjyrene 
skal også sendes ut til de andre regionene via 
regionlederne og eventuelt tillitsvalgte i regionen. 
Den skal også deles ut på samlingen for 

 



landsarbeiderne i Oslo 10. og 11. desember. 
Det er ønskelig å arrangere møter mellom Krifa, MAF 
og ansatte i flere regioner slik det har vært i Region 
Sør og Vest.  
Erfaringer fra møtene i Sør og Vest er at deltakerne 
opplevde orientering fra og samtale med juristene fra 
Krifa om konkrete arbeidslivsspørsmål som mest 
matnyttig. 
 

62/15 Rekruttering av tillitsvalgte  

 Mange avdelinger/enheter mangler tillitsvalgt. Styret 
ønsker å kontakte foreningens medlemmer i disse 
avdelingene/enhetene for å få til samlinger der 
tillitsvalgte kan velges. Elin Vannes lager en kort 
presentasjon med eksempler på saker NLM-MAF har 
arbeidet med for å understreke 
medarbeiderforeningens betydning. 

 

63/15 NLMs ordning for midlertidige kontrakter for 
utsendinger 

 

 Styret mener NLMs midlertidige arbeidskontrakter 
for utsendinger sannsynligvis ikke er i samsvar med 
lovene for midlertidig ansettelse. Dette er bekreftet 
av Krifa, og har også vært et tema for NLM Utland. 
Medarbeiderforeningen sender en hevendelse til 
NLM personal. 
  

 

64/15 Mandat og rolle for NLM-MAF utanfor hovedkassen  

 NLM-MAF kan bistå medlemmer i enkeltsaker, og i 
generelle saker på forespørsel, men har ikke mulighet 
å involvere oss i saker på eget initiativ.  

 

65 /15 Avtale med Knif   

 Avtalen er signert, og gjelder fra 1.1.16. Styret gir Knif 
tillatelse til å ringe til foreningens medlemmer, men 
medlemmene må informeres om dette på forhånd, 
f.eks. via nyhetsmail fra styret. 

 

66 A/15 Instruks for styret (på google disk)  

 Instruksen for styret ble revidert, og endringer er 
merket med rødt. Se Instrukser i googledocs  

 

66 B/15 Program for vår 2016   

 Det legges opp til to styremøter før årsmøtet i april: 
Torsdag 11. februar kl. 10.00–15.00 på 
hovedkontoret (på dette møtet deltar også 
representant(er) for NLM personal) og mandag 14. 
mars kl. 12.30 til 15.30. Dette møtes holdes på Skype. 
Årsmøtet holdes onsdag 20. april kl. 10.00–15.00 på 

 

https://docs.google.com/document/d/1mrPQCHhW_a1t6toAOpIDPxX-9QXtVWkhJ95gDkmAve4/edit


Fjellhaug i Oslo. 
Årshjulet ble oppdatert. Se:  årshjulet på google docs  

67/15 Instruks for valgkomité  

 Styret vedtok et forslag til instruks for valgkomiteen. 
Se https://drive.google.com/drive/folders/0B5K39lx-
sNrRTUYtNzc1U1VhSDA 
Denne skal vedtas på årsmøtet 20. april 2016. 

 

68/15 Praksis for avspasering av langvarige tjenestereiser i 
utlandet 

 

 Personalavdelinga ønsker at NLM Utlands 
avspaseringsregler for langvarige tjenestereiser i 
utlandet skal gjelde alle avdelingene på 
hovedkontoret.  Siden dette er en innstramming 
sammenlignet med arbeidstidsdokumentet fra 
2013/2015, som også er et avtaledokument mellom 
NLM og NLM-MAF, må dette eventuelt vedtas i 
samarbeid mellom NLM og NLM-MAF. Styret vil også 
sjekke med Krifa om forslaget er i samsvar med 
arbeidsmiljøloven. 

 

69/15 Diverse info  

 - NLM-MAF hadde 1.12.2015. 115 medlemmer. 
- Elin Vannes møter i hovedstyret i februar. Ellers er 
det planer om at medarbeiderforeningens leder 
møter på hovedstyremøtet i september hvert år. 
- Spørsmålet om foreningen skal arbeide videre for å 
få til en tariffavtale drøftes på årsmøtet 20. april. 
 

 

70/15 Diettgodtgjørelse/reiseregning   

 Lønnsnemnda skal se på regulering av 
diettgodtgjørelse.  Det er ulik praktisering i NLM når 
det gjelder bruk av reiseregning og diettgodtgjørelse 
med fast takst. Styret mener det bør brukes 
reiseregning og at det settes et tak for hvor mye man 
kan få i kostpenger per dag.  

 

71/15 Overføring av støtte fra NLM til NLM-MAF  

 Tilskuddet fra NLM for første halvår 2015 kom først 
etter to måneder med mye purring.  Styret ber NLM 
om at det blir satt en frist på to uker for betaling etter 
at NLM-MAF har levert medlemstall.  

 

72/15 NLM som IA-bedrift  

 Region Sør er IA-bedrift og ber NLM-MAF ta opp 
spørsmålet om hele NLM kan bli IA-bedrift.  Styret 
mener dette er en god løsning og ber om at NLM blir 
IA-bedrift. 

 

73/15 Timeregistreringsskjema  

https://docs.google.com/document/d/1U1TGXsdpV3w3Io6lSJi5OQWbFyLcqZjViQvJpt1Lbps/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B5K39lx-sNrRTUYtNzc1U1VhSDA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5K39lx-sNrRTUYtNzc1U1VhSDA


 Det har kommet ønske fra Region Sør om forenkling 
av timeregistreringsskjemaet. Styret mener denne 
ordningen bør evalueres innen utgangen av 2016 for 
å se om skjemaet kan forenkles uten at det bryter 
med arbeidsmiljøloven.  

 

   

 
 
 

Referent: Arne Sæteren  
 


