REFERAT
REGIONSTYRET NLM REGION ØST
Tid
Sted

28.11.2019
Sinsenveien 25, Oslo

Til stede

Tore Vågen
Mai Brit Vegge
Anita Berget
Janet Seierstad
Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)

Fra adm.

Ernst Jan Halsne
Gjermund Nordhus
Asbjørn Stige

Forfall

Sondre Lidal
Kay Granli (1. varamedlem)
Lisbet S. Sletner (2. varamedlem)

Åpning ved Anita Berget.

Sak 74.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste 28.11.2019

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 75.2019

Godkjenning av protokoll fra regionstyretmøte
21.10.2019

Vedtak:
Referat fra regionstyremøte 21.10.2019 godkjennes.

Sak 76.2019
-

Referater

Solåsen leirsted. Referat styremøte 2019 09 25
Solåsen leirsted. Referat styremøte 2019 10 29
Emaus barnehage. Referat styremøte 2019 11 06
Tryggheim barnehage Halden. Referat styremøte 2019 11 19
Våk barnehage. Referat styremøte 2019 04 23
Våk barnehage. Referat styremøte 2019 10 14
Våk barnehage. Referat styremøte 2019 10 24
Gjenbruk Sarpsborg. Referat styremøte 2019 11 04

Vedtak:
Regionstyret tar referatene til orientering.

Sak 77.2019
-

Orienteringer

Tretten Misjonshus – saken er henlagt
Møte med daglig leder og styreleder for Solbukta
Møte med representanter for Radio Øst
RS-Sak 68.2019 om salg av jordstykket på Åreeld. Regionstyret vil komme tilbake til saken
i et senere møte
Groruddalen kristne skole AS – vedtak om godkjenning etter friskoleloven
Personalendringer fra 01.01.2020 og fremover
Nye utsendinger 2020 – relatert til Region øst
Økonomirapport
Regionadministrasjonen vil ta initiativ til møte mellom styreleder og nestleder i
regionstyret og BUR, og regionadministrasjonen
Møte mellom NLMs hovedledelse og regionstyreledere og regionledere i NLM
Stilling på Gimle er lyst ut på nytt

Vedtak:
Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 78.2019

Oppsigelse fra områdearbeider Kari Helene Haugen

Det foreligger oppsigelse fra Kari Helene Haugen av 22.10.2019. Sluttdato er 31.01.2020.
Vedtak:
Regionstyret tar oppsigelsen fra Kari Helene Haugen til etterretning. Regionstyret vil rette en
varm takk til Kari Helene Haugen for den tjenesten hun har utført for vår region som
forkynner, områdearbeider og inspirator for mennesker i alle generasjoner.

Sak 79.2019

Oppsigelse fra forsamlingsleder Jan Erik Lehre

Det foreligger oppsigelse fra Jan Erik Lehre av 19.11.2019. Sluttdato er 31.08.2020.
Vedtak:
Regionstyret tar oppsigelsen fra Jan Erik Lehre til etterretning. Regionstyret vil rette en varm
takk til Jan Erik Lehre for den tjenesten han har utført som forsamlingsleder i Misjonssalen
Oslo og som forkynner i regionen.

Sak 80.2019
-

HMS-dokumenter

Arbeidsgiveransvar fordelt i Region øst
Oppfølging av ansatte i Region øst

Vedtak:
Regionstyret er opptatt av at de ansatte i regionen får en god oppfølging som ivaretar og
utruster dem til den tjenesten de er kalt og satt til i misjonen. Regionstyret gir sin tilslutning
til de reviderte dokumenter «Arbeidsgiveransvar for ansatte i Region øst» og «Oppfølging av
ansatte i Region øst» slik de er lagt frem av administrasjonen.

Sak 81.2019

Follokirken – henvendelse vedrørende
forsamlingslokale

Brev fra Follokirken av 19.11.2019.
Vedtak:
Regionstyret takker for henvendelsen fra Follokirken av 19.11.2019. Regionstyret vil være
med å tilrettelegge for at Follokirken får på plass et forsamlingslokale som gir rom for dagens
og fremtidens virksomhet for forsamlingen, og ber administrasjonen følge opp aktuelle
muligheter i et tett samarbeid med styret for forsamlingen.

Sak 82.2019

Budsjetter 2020 for leirstedene i Region øst

Samlet oversikt over budsjettene for leirsteder i Region øst.
I dokumentet «Sakshåndtering – fordelt på regionstyret/BUR og administrasjon» har
regionstyret delegert til administrasjonen å behandle budsjettene for leirstedene. Vi ønsker
likevel å gi regionstyret anledning til å samtale om økonomi og drift ved leirstedene i lys av
budsjettarbeidet, og legger vår behandling fram for regionstyret til orientering.

Vedtak:
Regionstyret er takknemlig for det arbeidet som styrer og ansatte på våre leirsteder utfører
for NLM, og setter pris på en åpen dialog om økonomien, driften og visjonene for det enkelte
leirsted.
Regionstyret tar administrasjonens behandling og godkjenning av leirstedenes budsjetter til
orientering.

Sak 83.2019

Samarbeidsavtale med KIA – videreføring eller
avslutning

I budsjett for regionen har regionstyret fulgt en nedtrappingsplan for tilskudd til Kristent
Interkulturelt Arbeid (KIA) over flere år. I denne planen ligger det an til at Region øst ikke gir
økonomisk støtte til KIA utover 2020. Regionen har en samarbeidsavtale med KIA med
minimum ett års oppsigelsestid. Dersom vi skal avslutte dette samarbeidet helt, er det
nødvendig at regionen gjør et endelig vedtak om en oppsigelse.
KIA gjør et viktig arbeid i Norge til beste for innvandrere. De tilbyr bla. norskundervisning,
hjelp til konvertitter og faglig veiledning til menigheter og organisasjoner i møte med
mennesker fra andre kulturer. NLM og KIA har hatt et gjensidig godt og konstruktivt
samarbeid gjennom mange år.
Når Region øst likevel har måttet redusere støtten til KIA, er det på grunn av egne,
økonomiske hensyn.
Vedtak:
Regionstyret har foretatt en nedtrapping av den økonomiske støtten til KIA over tre år. Regionstyret
og KIA er i samarbeidsavtalen gjensidig forpliktet på at en oppsigelse av medlemskapet må skje minst
ett år før det trer i kraft. Regionstyret vedtar at regionens medlemskap sies opp med virkning fra
01.01.2021 og at støtten fra regionen avsluttes fra samme dato.

Sak 84.2019

Ansettelse av ny leder for Ung:Disippel

Innstilling fra Innstillingsrådet.
Etter at Jon Georg Fiske har sagt opp sin stilling som leder for Ung:Disippel, er stillingen lyst
ut. Vi har fått flere søkere, og gjennomført flere intervjuer slik det fremgår av vedlagte
dokument.
I regionens ledermøte (LMØ) ble det 21.11.2019 gjort følgende vedtak:
Vedtak leder for Ung:Disippel:
LMØ støtter innstillingen at Magnar Øygarden tilsettes som leder for Ung:Disippel.
Saken går videre til regionstyret og til generalsekretæren til godkjenning.

Vedtak:
Regionstyret godkjenner vedtak i LMØ, og tilsetter Magnar Øygarden som leder for
Ung:Disippel i 20% fast stilling fra 01.01.2020. Regionstyret søker generalsekretæren om
endelig godkjenning.

Sak 85.2019

Fredly barnehage – uttalelse fra regionstyret
angående utbygging

Regionleder orienterte om saken, som kom inn etter at sakspapirene var sendt ut.
Vedtak:
Regionstyret stiller seg positive til at Fredly barnehage bygges ut innenfor de rammer som er
definert i mulighetsstudien.
Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å utarbeid en fullstendig uttalelse fra Region
øst med utgangspunkt i de spørsmål regionen ønsker skal følge saken inn mot behandlingen i
NLM-barnehagene AS.
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