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Referat fra sentralstyremøte

01.03.2006
STAFOs, lokaler

Tilstede:

Per Bartnes, Marit T. Aarseth, Erik Klomsten, Rune Kolstad, Trond
Åsheim, Roy Arild Rugsveen

Forfall:
Sak 13/06

Referatsaker
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vedtak:
Sak 14/06

Medlemsoversikt pr 25.02.06
Regnskapsrapport pr 25.02.06
Fra IDF-møte 09.02.06
Fra medlemsmøte i Sør-Trøndelag 16.02.06
Fra ”arbeidsmøte” i HRP 01.02.06 vedrørende særavtale om hjemmevakt
Diverse orienteringer

Tatt til etterretning
Regnskap for LSB 2005
Per Bartnes presenterte regnskap for 2005. Det ble foreslått en del mindre justeringer

Vedtak:

Regnskapet oversendes revisor med anføring av forklaringer og kommentarer

Sak 15/06

Fremtidig regional virksomhet i LSB
Per Bartnes presenterte sitt skriv av 21.02.06 om LSBs regionale virksomhet. Det
skisseres tre alternativer for den regionale virksomheten:
1) Opprettholde dagens ordning og struktur
2) Opprettholde dagens ordning med ny struktur
3) Avvikle ordningen med lokalforeningene og overlate til lokale tillitsvalgte og
sentralstyret å gjennomføre regional aktivitet
Det foreslås følgende prosess i dette arbeidet:
- sentralstyret diskuterer saken 01.03.06
- saken sendes lokalforeningene og lokalt tillitsvalgte til høring og innspill
- sentralstyret gjøre vedtak om forslag
- sentralstyrets forslag legges frem for representantskapet høsten 2006.

Vedtak:

Sentralstyret tilrår alternativ 3 som innebærer avvikling av lokalforeningene, og starter
den foreslåtte prosessen ved å sende forslaget ut til høring.

Sak 16/06

Representantskapsmøte og kurs for lokalt tillitsvalgte 2006
Per Bartnes la frem notat hvor det foreslås å legge representantskapsmøte og kurs for
tillitsvalgte til NUSB i Heggedal. Kurset bør vare over tre dager.

Vedtak:

Representantskapsmøte og tillitsmannskurs legges til NUSB i Heggedal 9. – 11. oktober.
Representantskapsmøtet holdes 9. oktober. De to påfølgende dagene holdes det kurs
hvor temaene særavtaler i DSB, arbeidstid og plikter og rettigheter ved sykdom
prioriteres.

Sak 17/06

Ny brosjyre for LSB
Erik Klomsten la frem foreløpig forslag til brosjyre for LSB. Utkastet ble godt mottatt av
sentralstyret. Det ble gitt noen forslag til endringer og videre utforming.

Vedtak:
Sak 18/06

Utarbeidelse av ny brosjyre fortsetter
Saker som skal behandles under IDF-møtet 07.03. 06
Innkalling og saksliste til IDF-møtet 07.03.06 foreligger. DSBs anbefaling til IDF til
evaluering av skoledistriktsmodellen ble drøftet av sentralstyret.

Vedtak:

Sentralstyret i LSB støtter DSBs forslag til evaluering av skoledistriktsmodellen. Saken
sendes ut til høring i organisasjonen før IDF-møtet.

Sak 19/06

Hjemmesiden – www.lsbnytt.no , siste kvalitetssikring, vedtak om oppstart
06.03. 06
Roy Arild Rugsveen presenterte siste utgave av hjemmesiden til kvalitetskontroll før
offentliggjøring 06.03.. Det ble foreslått en del mindre justeringer.

Vedtak:

LSBs hjemmeside – www.lsbnytt.no åpner 06.03.06.

Sak 20/06

Arbeidsfordeling i sentralstyret
Leder har lagt frem forslag til arbeidsfordeling blant medlemmene av sentralstyret.
Forslaget innebærer ikke at noen av styrets medlemmer fritas for oppgaver eller ansvar.

Vedtak:

Fagområdene fordeles slik blant medlemmene av sentralstyret:
- Kontakt med lokale tillitsvalgte og medlemmer – Per og Trond
- Arbeidsmiljø, HMS, opplæring og kompetanse – Marit
- Forsikring, pensjon og trygd – Trond
- Beredskap og sivilforsvar – Erik og Rune

Sak 21/06

Ny Hovedavtale i Staten – konsekvenser for tilpasningsavtalen for DSB
Det foreligger ny Hovedavtale i Staten. YS Stat har fått gjennomslag for mange av sine
krav, selv om det ikke betyr så store endringer. For LSB er det en større utfordring å få
DSB til å etterleve gjeldende avtale enn å tilpasse seg endringene i den nye.

Vedtak:
Sak 22/06

Tatt til etterretning
Status for Sivilforsvaret – debattinnlegg i avisene
Per Bartnes orienterte om situasjonen og mener at Sivilforsvarets økonomiske situasjon
er farlig. Sivilforsvaret står overfor et valg mellom å bygge ned eller ruste opp. I DSB
er det liten forståelse for Sivilforsvarets situasjon. Per har laget et utkast til et
debattinnlegg. Det foreslås å sende innlegget til de regionale avisene.

Vedtak:

Sentralstyrets medlemmer bearbeider forelagte utkast til debattinnlegg.

Sak 23/06

Eventuelt
Ingen saker

Vedtak:

Per Bartnes

Erik Klomsten

Marit T. Aarseth

Rune Kolstad

Trond Åsheim

