
Landsforeningen for sivilt beredskap     
   
Referat fra sentralstyremøte, telefonmøte  05.09.2007 

   
Tilstede:  Erik Klomsten, Trond Åsheim, Bjørg Antonsen  
Forfall: Per Bartnes, Rune Kolstad, Gry Wachek,  
  
Sak 27/07 Referatsaker 
  
 a) Medlemssituasjonen pr 01.09.07 

b) Regnskap pr 01.09.07 
c) SF-studie - innspill fra leder 
d) "Messa på Starum - byggesaken" 
e) Arbeidsrettssak fra Arendal tingrett 

  
Vedtak: Tatt til etterretning 
  
Sak 28/07 Lokale lønnsforhandlinger i DSB 2007 - LSB's standpunkt til forberedende 

forhandlingsmøte 10.09.07 
  
 Mandag 10. september holdes Forberedende forhandlingsmøte i DSB I h.t. 

lønnspolitisk dokument for DSB skal partene under forberedende forhandlingsmøte 
behandle: 
 
Før de årlige forhandlingene starter, skal det gjennomføres et forberedende møte 
mellom partene der man gjennomgår forhandlingsgrunnlaget, forhandlingspottens 
størrelse, hensynet til likestilling m.v. og avtaler kravfrist og møteplan for 
gjennomføringen. Videre skal partene drøfte ulike lønnsmessige utfordringer ved 
kommende lønnsoppgjør. 
 
Med utgangspunkt i partsenighet i det forberedende møte utarbeides det et brev til alle 
ledere med beskrivelse av videre fremdrift og hvilke kriterier som skal vektlegges i 
forbindelse med fremsettelse av krav. 

  
Vedtak: LSBs standpunkt til forberedende forhandlingsmøte: 

• Utjevne forskjeller innenfor grupper som naturlig kan sammenlignes 
• Tilgodese ansatte som har lang tjenestetid (ansiennitet) i stilling uten å ha hatt 

vesentlig lønnsutvikling utenom hovedoppgjørene 
  
Sak 29/07   Revidert regnskap for LSB 2006 
  
 Regnskap foreligger ikke fra revisor 
  
Vedtak: Tatt til etterretning 
  
Sak 30/07   Evaluering av SF - LSB's medvirkning 
  
 Konsulentfirmaet Kaupanger er nå i gang med arbeidet - evalueringsrapporten skal 

foreligge 10. desember. Arbeidet kvalitetssikres gjennom en referansegruppe, hvor bl.a. 
LSB og NTL deltar, med undertegnede som representant fra LSB.  
 
Sentralstyret har tidligere vedtatt at LSB skal engasjere seg i evalueringen med eget 
innspill, og at vi setter ned en arbeidsgruppe til å forstå arbeidet. Gruppen ledes av 
Marit Aarseth, i tillegg deltar Jan Halvard Sagen, Mads Ringen, Jan-Roger Sætren, 
Asbjørn Myrind, Kåre Kveset og Torkild Bruun. Gruppen skal ha sitt første møte 10. 



Asbjørn Myrind, Kåre Kveset og Torkild Bruun. Gruppen skal ha sitt første møte 10. 
september, og skal levere sin rapport til sentralstyret innen 10. oktober.  
 
I tillegg å sende ut spørre / kartleggingsskjema til SF-distriktene og samarbeidspartene, 
ønsker de samtale / intervju med bestemte enkeltpersoner og fokusgrupper. 
Tjenestemanns-organisasjonene er en slik gruppe, og samtalen med de skal foregå den 
13. september. Her vil LSB stille 4 – 5 personer som sentralstyret velger ut. 

  
Vedtak: Tatt til etterretning 
  
Sak 31/07   Foreberedelse til representantskapsmøtet 2007 
  
 Representantskapsmøtet holdes på NUSB 7. november. Forberedelsene til møtet er i 

gang.  
  
Vedtak:   Arbeidet med forberedelser til representantskapsmøtet vil bli videreført. 
  
Sak 32/07    Høring til STAFO vedr. tiltak mot trygdemisbruk  
  
 Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut på høring forslag om lovendringer 

med sikte på mer effektiv tilbakekreving av feilutbetalinger og bedre virkemidler for å 
bekjempe trygdemisbruk. Videre foreslås plikt til å gi renter ved etterbetaling når 
trygden har begått feil og regler som avskjærer erstatning for ytelsesterminer som ikke 
dekkes av etterbetalingsreglene. LSB er invitert til å gi høringsuttalelse til STAFO innen 
4. oktober. 

  
Vedtak: LSB velger å ikke uttale seg 
  
Sak 33/07    Høring til STAFO vedr. fremtidig yrkesskadeerstatning 
  
 I Norge er det to ordninger som gir økonomisk kompensasjon ved yrkesskade. Dette 

blir gjort dels gjennom folketrygdloven, og dels gjennom lov om yrkesskadeforsikring. 
Innstillingen til yrkesskadeutvalet, NOU 2004: 3 Arbeidsskadeforsikring, har vært på 
høring tidligere. Det var ulikt syn i utvalget og mellom høringsinstansene om flere 
viktige spørsmål, blant annet hvordan ei framtidig yrkesskadeordning bør organiseres. 
LSB er invitert til å gi høringsuttalelse til STAFO innen 12. september. 

  
Vedtak: LSB velger å ikke uttale seg 
  
Sak 34/07   Engasjement / bidrag til bladet STAFO-nytt fra LSB 
  
 STAFO er i ferd med å oppgradere STAFO-nytt. Organisasjonene inviteres til å levere 

bidrag til bladet. Frist til septemberutgaven er 12. september. Til desemberutgaven 10. 
desember. 

  
Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. Innlevering av bidrag vil bli vurdert fortløpende. 
  
Sak 35/07    STAFO's representantskapsmøte 05.-06.11 2007 - deltakelse fra LSB 
  
 STAFO holder representantskapsmøte 5. og 6. november 2007 på Quality Hotel på 

Gardermoen. LSB kan delta med inntil to personer og får dekket reise og opphold for en. 
Påmeldingsfrist 20. september. 

  
Vedtak: LSB stiller med to representanter. Leder gis fullmakt til å utpeke representanter blant 

sentralstyret eller LSBs medlemmer. 



sentralstyret eller LSBs medlemmer. 
  
Sak 36/07    YS.S-kurs i omstilling - deltakelse fra LSB 
  
 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat (YS Stat) vil i tiden 29. – 31. 

oktober 2007 avvikle et kurs om ”Omstilling”. Kurset holdes på Thon Hotell 
Triaden.  

  
Vedtak: Invitasjon til kurset legges ut på LSB-nytt. Interesserte bes melde seg til Gry Wachek 

innen 15. september. 
  
Sak 37/07 YS.S - opplæring av topptillitsvalgte - deltakelse fra LSB 
  
 YS.S viderefører utdanningstilbudet for topptillitsvalgte. Kurset gjennomføres over tre 

samlinger. STAFO har tre plasser. Søknad om plass innen 15. september. STAFO gir 
mulighet for påmelding uten navn 

  
Vedtak: LSB har søkt om plass for nyvalgt leder. Navn vil bli ettersendt etter avholdt valg.  
  
Sak 38/07    Eventuelt 
  
 Til info: Det er stor mulighet for at Erik blir fraværende fra 1. november og ut året. 
  
Vedtak: Tatt til etterretning 
 
 
 

 
 

 

Per Bartnes Erik Klomsten Rune Kolstad 

 
 

  

Gry Wachek  Trond Åsheim 
referent 

 


