
Landsforeningen for sivilt beredskap     
   

Referat fra sentralstyremøte  22.06.2006 

   

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

 

Forfall:   
  
Sak 33/06 Referatsaker 
  
 a) Medlemsoversikt 

b) Regnskapsoversikt 
c) Fra IDF-møter 6. april og 9. mai 
d) Årlig informasjonsmøte med Justisdepartementet 
e) Medlemsmøte i Buskerud 
f) Krav fra LSB til DSB vedrørende medlemmer som deltok under øvelse Barents 

Rescue 
g) Lønnskrav etter HTA 2.3.4. 

  
Vedtak: Tatt til etterretning 
  
Sak 34/06 Revidert regnskap for 2005 
  
 Regnskapet er revidert og funnet i orden.  
  
Vedtak: Regnskapet legges frem for representantskapsmøtet med sentralstyrets anbefaling om 

at det godkjennes.  
  
Sak 35/06   Sentralstyrets forslag til årsmelding for 2005 
  
 Forslag til årsmelding ble gjennomgått og drøftet.  
  
Vedtak: Per foretar de foreslåtte tillegg og endringer og dokumentet får en språklig 

gjennomgang før det legges frem til endelig godkjenning.  
  
Sak 36/06   LSBs brosjyre 
  
 Brosjyren er nå ferdig utarbeidet. 
  
Vedtak: Erik sender ut siste versjon til sentralstyrets medlemmer for korrektur før han besørger 

trykking.  
  
Sak /06    
  
  
  
Vedtak:    
  
Sak 37/06    Særavtale om vaktordning ved skolene 
  
 Sentralstyret har gått gjennom gjeldende avtale og påpekt en del svakheter. Det er 

blant annet ønskelig med en harmonisering med hjemmevaktavtalen.  
  



Vedtak: Endelig behandling av særavtalen om vaktordning ved skolene gjennomføres etter at 
det foreligger ny avtale for hjemmevakt.  

  
Sak 38/06    Saker til IDF-møte i DSB 7. juni, blant annet seniorpolitikk og særavtale om 

hjemmevakt 
  
 a) Hjemmevakt 

Sentralstyret har behandlet utkast til ny særavtale om hjemmevakt. Utkastet har en 
del uklare definisjoner vedrørende responstid og aktiv tjeneste. Avtalen bør gi rom 
for godtgjørelse for aktiv tjeneste som utføres av hjemmevakten som umiddelbar 
respons uavhengig av oppmøte på arbeidssted 

b) Seniorpolitikk 
En arbeidsgruppe nedsatt av DSB har utarbeidet et forslag til seniorpolitikk. 
Forslaget ble forkastet av fagforeningene.  

  
Vedtak: Vi avventer nytt utkast til avtale om hjemmevakt og forslag til DSBs seniorpolitikk fra 

arbeidsgiver. 
  
Sak 39/06   Representantskapsmøte/kurs lokalt tillitsvalgte 
  
 Etter at LSB reserverte NUSB for representantskapsmøte 9. – 11. oktober, er det skjedd 

endringer som gjør at det enten må byttes tid eller sted. Det er mindre gunstig å bytte 
tid enn å bytte sted. Det foreligger flere alternativer: 

I) Quality Airport Hotell Gardermoen, kr 3.030 pr. deltaker.  
II) STAFOs lokaler og Color Festival med overnatting på Thon Hotell, kr 2.125 

pr. deltaker 
III) STAFOs lokaler med overnatting på Thon Hotell, kr 1.980 pr. deltaker.  

  
Vedtak: Representantskapsmøtet flyttes fra NUSB til Quality Airport Hotell Gardermoen.  
  
Sak 40/06    Fremtidig regional virksomhet i LSB 
  
 Sentralstyret har tidligere behandlet fremtidig regional aktivitet og anbefalt å legge ned 

den lokale virksomheten. Forslaget har vært ute til høring.  
  
Vedtak: Forslaget om å avvikle lokalavdelingene legges frem for representantskapsmøtet.  
  
Sak 41/06    Medlemssamling for Østlandet 
  
 Det foreslås at det gjennomføres en samling for medlemmer i LSB på Østlandet i 

STAFOs lokaler 21. september. Det er utarbeidet forslag til program  
  
Vedtak: Vi inviterer medlemmer i Telemark, Vestfold, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, 

Akershus og Østfold til LSB-dag 21. september.  
  
Sak 42/06 Foreløpig utkast til administrative rutiner i LSB 
  
 Det er utarbeidet forslag til administrative rutiner i LSB. Forslaget ble gjennomgått, 

diskutert og korrigert. 
  
Vedtak: Administrative rutiner for LSB er vedtatt og iverksatt fra dags dato.  
  
Sak 43/06    Eventuelt 
  



 a) Møteplan for sentralstyret, 2. halvår 2006. 
Det er ønskelig med møter på dager før IDF-møtene. Det er satt opp forslag til 
tidspunkter for IDF-møtene, men det er ikke fattet noe vedtak. På grunn av høstens 
lønnsforhandlinger må en regne med at det kan bli endringer i foreslått møteplan. 
  

b) Oppnevnelse av ansatterepresentant til DSBs eiendomsprosjekt.   
I tildelingsbrev for 2006 ble DSB pålagt oppgaver med å vurdere bygg og anlegg 
med kulturhistorisk verdi. Det skal oppnevnes en felles ansatterepresentant. 

  
Vedtak: a) Første møte for sentralstyret etter sommeren holdes 29. august. Øvrig 

møtevirksomhet bestemmes da 
 
b) Trond Svingen er LSBs kandidat til ansatterepresentant til DSBs eiendomsprosjekt.  

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

 
 
 
 
 

 


