
Landsforeningen for sivilt beredskap     
   
Referat fra sentralstyremøte  26.06.2007  

   
Tilstede: Per Bartnes, Erik Klomsten, Gry Wachek, Thomas Holde, Bjørg Antonsen,  
Forfall: Rune Kolstad  
  
Sak 16/07 Referatsaker 
  
 a) Medlemssituasjonen 

  b) Regnskap pr 20.06.07 
  c) Møte i JD 25.05.07 
  d) IDF-møte 26.04.07 og 21.06.07   
  e) "Starumsaken" 
  f) Personalsaker 
  g) Lønnskrav etter HTA 2.3.4. 
  h) Høring på forslag til retningslinjer for varsling i statstjenesten 

  
Vedtak: Tatt til etterretning 
  
Sak 17/07 Utkast til årsberetning for 2006 
  
 Sentralstyret gikk gjennom leders utkast til årsberetning for 2006 
  
Vedtak: Utkastet til årsberetning gjennomgås og kvalitetssikres i september. 
  
Sak 18/07 Ansatte / medlemmer knyttet til landsdelsordning hva angår forvaltning av 

materiell og samband 
  
 Personell som arbeider med samband og materiell er plassert og arbeider regionalt. 

Stillingene lå tidligere under fylkesmannsembetet. Ved omorganiseringen ble disse 
overført til DSB. Det ble da stilt som betingelse at stillingene skulle være i samme 
region og ligge på samme sted som fylkesmannsembetet. YS.S er kjent med at 
distriktssjefen ved Hordaland SFD har sendt brev til DSB, vedr. bemanning ved 
distriktet. Her foreslår hun at ordning med regionale funksjoner innen materiell og 
samband, som er organisatorisk forankret i SF-enheten i DSB og kontorsted ved SF-
distriktene i Nordland, Sør-Trøndelag,  Hordaland, Vest-Agder og Hedmark, avvikles. 
Forslaget ble avvist på siste IDF-møte. 

  
Vedtak: LSB ønsker at stillingene opprettholdes slik de er i dag.  
  
Sak 19/07   Mandat for arbeidet med LSB's innspill til evaluering av SF - forslag fra Trond 

og Rune 
 

  
 LSB ønsker å engasjere seg i evalueringen og vil nedsette et utvalg som skal utarbeide 

forslag til LSBs innspill i evalueringsprosessen. 
  
Vedtak: Organisering av Sivilforsvaret. 

Det vises til DSBs prosjekt vedrørende evaluering av Sivilforsvaret. 
Sentralstyret nedsetter en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag på LSBs høring/innspill 
på evalueringen, jfr mandat for prosjektet. Gruppen står fritt til å besvare mål og delmål 
for evalueringen, også utfordringer og spørsmål som ikke fanges opp av evalueringen.  



 
Sammensetning av arbeidsgruppen: 
Marit Aarseth (leder) 
Utvalget bør dessuten bestå av en eller to medlemmer med funksjon som distriktssjefer 
og ansatte tjenestemenn. I tillegg må det være med noen som har erfaring fra den 
gamle og den nye organisasjonen. Leder utpeker og oppnevner medlemmer av utvalget. 
Sentralstyret er styringsgruppe for prosjektet. 
 

  
Sak 20/07   DSB - ny SF-studie, eventuell innspill fra LSB 
  
 DSB skal gjennomføre en sivilforsvarsstudie. LSB er ikke invitert til deltakelse, men på 

etatens intranettsider er det gitt en generell invitasjon til innspill. Sentralstyret 
diskuterte saken, men i forhold til de tidsfrister som er gitt er det ikke mulig å komme 
med innspill på dette stadiet i prosessen.  

  
Vedtak:   Saken vil bli tatt opp på nytt når førsteutkast fra studiet foreligger. 
  
Sak 21/07  Høring til STAFO vedr. "Rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 

år" 
 

  
Vedtak: LSB velger å ikke gi noen uttalelse. 
  
Sak 22/07    Lokale lønnsforhandlinger 2007 
  
 Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i 2007. Potten er på 0,5 % av 

lønnsmassen, dvs. ca 1 000 000,-. Forhandlingene skal være gjennomført innen 31.10 
med virkning fra 1.7.. Forberedende møte i DSB10. september. Sentralstyret diskuterte 
den videre prosess frem mot forhandlingene, prioriteringer grad av involvering fra 
medlemmene.   

  
Vedtak: Følgende prosess vil gjennomføres frem til forhandlingene.  

1. Per sender brev til de lokale tillitsvalgte og orienterer om lønnsoppgjøret og den 
videre prosessen 

2. Behandling i sentralstyret, uke 35 
3. Forberedende møte i DSB, 10. september 
4. Brev til medlemmene, forberedelse av krav, uke 38 
5. Innsending av krav 
6. Utarbeiding av krav til DSB 
7. Forhandlingsmøte 

  
Sak 23/07   Forslag på kandidater til YS sin likestillingspris for 2007 
  
 YS har invitert til forslag på likestillingspris for 2007. Styret diskuterte saken 
  
Vedtak: LSB har ingen forslag. 
  
Sak 24/07    Møteplan for andre halvår 2007 
  
 Sentralstyret har diskutert møteplan for høsten 07 i forhold til tidspunkt for IDF-møtene 

i DSB og kjøreplan for lønnsforhandlingene. Ikke alle møtene i forbindelse med 
lønnsforhandlingene er fastlagt. 

  



Vedtak: Høstens første sentralstyremøte legges til ca uke 35. Øvrige møter fastsettes etter 
forberedende møte i DSB 10.09. 

  
Sak 25/07    Revidering av seniorpolitisk dokument for DSB 
  
 Sentralstyret har behandlet og drøftet innholdet i personalmelding nr 1/2007 fra FAD 

vedrørende mulighet til ekstra fridager for de over 62 år på individuell basis. Styret 
aksepterer at det finnes individuelle behov og at det bør være grunnlag for individuell 
behandling. 

  
Vedtak: LSB mener at det bør gjøres individuelle vurderinger av søknad. For å sikre størst mulig 

likebehandling bør avgjørelsene tas i samråd med HRP. 
  
Sak 26/07 Eventuelt 
  
 a) Høring – utkast til ny arbeidsmijølov 

b) Organisasjonsendring ved OASFD 
Ved OASFD er det foretatt en del endringer i organisasjonen. Det er uenighet ved 
distriktet om dette er en drøftings- eller forhandlingssak. 

  
Vedtak: a) Trond utarbeider høringsuttalelse til neste sentralstyremøte 

b) LSB instruerer lokal tillitsvalgt ved OASFD om å gå til brudd og bringe saken inn for 
avgjørelse mellom partene på virksomhetsnivå 

 
 
 

 
 

 

Per Bartnes Erik Klomsten Rune Kolstad 

 
 

  

Gry Wachek  Trond Åsheim 
referent 

 


