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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 

Dato: 29.04.2021 

Tid:  

Sted: Gjennomført pr. e-post 

Til stede: Thorvald Handeland (styreleder), Kristen Salmelid, Kristin Hauan, 
Snefrid Axelsen, Svein Andersen, Rune Espevik (Ansattes repr.) og Njål S. 
Kristensen (1.vara).  

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

 
 
 
 

Sak  
35/21 

 

Ansettelse av UNG-leder 
      

 
 

 
Saksdokumenter:  
*35-21 Innstilling og vurderingsnotat – Ungleder region sør 
 
Stillingen er en fast stilling i regionens lederteam og innehar et 
overordnet ansvar for barne- og ungdomsarbeidet i regionen. Det har 
ikke vært en fast ansatt i stillingen siden Brit Kari Urdal gikk ut av 
stillingen sommeren 2019. Andreas Årikstad og Sonja Leirvik har 
imidlertid fungert som konst. ung-ledere etter dette. Sistnevnte flyttet 
fra nyttårsskiftet til arbeidsoppgaver i NLM region øst, og stillingen har 
etter dette vært ubesatt.  
 
Stillingen ble sist utlyst høsten 2020, hvor det kom inn fire søknader. 
Det ble gjennomført intervju med to av kandidatene, men 
innstillingsutvalget valgte til slutt å ikke gå videre med disse 
kandidatene.  
 
Det ble deretter jobbet målrettet mot konkrete kandidater og 
gjennomført intervju med en ny kandidat, i februar 2021. 
Vedkommende ble tilbudt stillingen, men takket til slutt ja til en annen 
stilling i NLM. I starten av februar gjennomført vi en bønneaksjon i 
regionen hvor et bønnemnene var ny Ung-leder. I etterkant av dette 
kom det flere tips og konkrete henvendelser fra personer som var 
interessert i stillingen. Stillingen ble derfor lyst ut på nytt. 
 
Stillingen ble lyst ut 15. april, med søknadsfrist 23. april. Det ble 
mottatt seks søknader, hvorav fem kandidater ble innkalt til intervju 
av innstillingsrådet.   
 
Innstillingsrådet har bestått av;  
*Knut Arild Espegren (Leder av BUR)  
*Marit L. Kristensen (Medlem av BUR)  
*Hans Kristian Skaar (Leder NLM ung Norge)  
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*Sven Åge Solli (Adm. leder NLM region sør)  
*Livar Veggeland (Regionleder NLM region sør) 
 
Utfyllende informasjon om intervju og innstilling ble gjort tilgjengelig i 
saksdokumentet for saken.  
 
Regionstyret slutter seg til konklusjonen til innstillingsrådet, og går inn 
for ansettelse av Kristne Gangstø Byrkjedal som ny ungleder i 
regionen.  
 
Vedtak: 
Regionstyret innstiller Kristine Gangstø Byrkjedal som ny ungleder i NLM 
region sør. Regionadministrasjonen bes om å sende saken videre til 
generalsekretær v/ledermøtet i NLM for godkjenning.     
 

 
 
 

Referent: Livar Veggeland 
 
 

             
Thorvald Handeland  Kristen Salmelid   Kristin Hauan 
(Styreleder)   (Nestleder) 
 
 
 
 
            
Snefrid Axelsen   Svein Andersen   Rune Espevik 
        Ansattes representant 
 
 
 
    
Njål S. Kristensen 
(1.vara) 


