Landsforeningen for sivilt beredskap
Referat fra sentralstyremøte
Tilstede:
Forfall:

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

Sak 24/06

Referatsaker

05.04.2006

a) Medlemsoversikt pr 01.04.06
b) Regnskapsoversikt pr 01.0.06
c) Oppnevning av ansatterepresentant i DSBs prosjekt om fremtidig
utdanningsvirksomhet.
d) Forberedelse til tillitsmannssamlingen høsten 2006
e) Klage til Justisdepartementet over DSBs brudd på forvaltningsloven
f) Henvendelse til Justisdepartementet om årlig møte med
tjenestemannsorganisasjonene i DSB
g) Henvendelse til Fornyelses- og administrasjonsdepartementet om årlig
informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene ved fylkesmannsembetene
h) Medlemsmøte ved Buskerud SFD
Vedtak:
Sak 25/06

Tatt til etterretning
LSB-brosjyre
Erik presenterte bearbeidet utkast til ny vervebrosjyre for LSB. Brosjyren ble
gjennomgått og det ble gitt forslag til justeringer av tekst og lay-out.

Vedtak:

Erik bearbeider forslag til justeringer av brosjyren i samarbeid med Trond. Nytt utkast
legges frem på neste sentralstyremøte.

Sak 26/06

Vervemappe for LSB
Styret gjennomgikk vervemateriell samt brev og effekter til nye medlemmer.

Vedtak:

Det lages en vervekonvolutt hvor det samles brosjyrer fra YS, STAFO og LSB samt
brosjyrer om medlemsfordeler. Lokale tillitsvalgte får tilsendt materiellet på forespørsel.

Sak 27/06

Særavtale om hjemmevaktordning i DSB
Hjemmevaktsavtalen skal tas opp på IDF-møtet 06.04. Den gamle avtalen er ikke sagt
opp, men LSB vil likevel gå inn i drøftinger om ny avtale dersom det er enighet om at
saken skal behandles på IDF-møtet. Det er lagt frem et forslag til ny avtale. Forslaget
samler alle hjemmevaktordninger i DSB, med unntak av vaktordning for kriseutvalg
ved atomulykker, i en felles ordning i motsetning til dagens ordning med mange ulike
avtaler. Dagens avtale for Sivilforsvarets hjemmevakt ble fremforhandlet under det
gamle DSB. Sentralstyret er enige om at avtalen bør gjelde alle former for hjemmevakt
i DSB. Styret foreslår også at responstid under 30 minutter kompenseres time for time,
30 – 60 minutter kompenseres i forholdet 1:5 og responstid over 60 minutter i
forholdet 1:7.

Vedtak:

Per presenterer styrets forslag til innhold i avtalen på IDF-møtet 06.04.

Sak 28/06

Seniorpolitikk i virksomheten DSB
Den oppnevnte arbeidsgruppen har lagt frem forslag om seniorpolitiske virkemidler i
virksomheten. DSB har utarbeidet et drøftingsnotat til forslaget. Saken skal tas opp på
IDF-møtet 06.04. Sentralstyret i LSB mener at drøftingsnotatet er for lite offensivt og
for lite omfattende til å være utgangspunkt for drøfting om etatens seniorpolitikk.

Vedtak:
Sak 29/06

LSB oppfordrer DSB til å arbeide videre med å utarbeide en handlingsplan som ivaretar
seniorenes behov og interesser.
Øvrige saker til IDF-møtet 06.04.06.
Styret gikk gjennom sakslisten for IDF-møtet 06.04.

Vedtak:

Ingen innspill til øvrige saker.

Sak 30/06

Foreløpig utkast til sentralstyrets årsberetnng for 2005
Utkastet lagt frem og gjennomgått i fellesskap. Videre bearbeidelse fortsetter.

Vedtak:

Per legger frem nytt utkast på neste sentralstyremøte.

Sak 31/06

Valg av fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene
Orientering til pensjonistmedlemmene og stemmegivning er gjennomført av leder
gjennom post. Stemmesedlene ble telt og kontrollert. Roar Lien ble valgt med 4
stemmer. 3 stemmer ble fordelt på andre kandidater.

Vedtak:

Roar Lien velges som felles representant for pensjonistmedlemmene.

Sak 32/06

Eventuelt: Særavtale om vaktordning for skoler, leirer og kretser

Vedtak:

Marit og Erik går gjennom gjeldende avtale til neste møte for å vurdere om avtalen skal
sies opp.

Per Bartnes

Rune Kolstad

Erik Klomsten

Trond Åsheim

