
Landsforeningen for sivilt beredskap     
   
Referat fra sentralstyremøte  16.04.2008 

  Telefonmøte 
Tilstede:  Per Bartnes, Erik Klomsten, Gry Wachek, Trond Åsheim, Janne Bråthen 
Forfall:  
  
Sak 16/08 Krav til sentrale justeringsforhandlinger 2008 
  
 Representantskapet vedtok i fjor høst at LSB skal fremme krav om at stillingskode 0331 

SF-adjutant flyttes fra lønnsspenn til lønnsramme i forbindelse med 
justeringsforhandlingene 2008. Det var et solid flertall for å kreve LR 23, mens et 
mindre tall stemte på lederens forslag om LR 22. 
 
Etter å ha vært i dialog med STAFO om bruk av lønnsrammer generelt og LR 23 spesielt, 
finner sentralstyret det riktig å ta saken opp på nytt med representantskapet.  
 
Det foreligger tre alternativer; 1) Opprettholde opprinnelig krav vedtatt av 
representantskapsmøtet, 2) kreve lønnsramme 23 med alternativt LR 43, noe som ikke 
kommer i konflikt med representantskapsmøtets beslutning, eller C) be 
representantskapsmøtet gjøre en ny vurdering på bakgrunn av manglende opplysninger 
da avgjørelsen ble tatt på siste representantskapsmøte 

  
Vedtak: Sentralstyret opprettholder kravet som ble vedtatt på representantskapsmøtet og 

fremmer krav om at adjutanter plasseres i lønnsramme 23 
 

  
Sak 17/08 Dekning av kostnad som er ført på LSBs forsuddskonto 
  
 I f.b. behandlingen av saken for Per Bartnes i Frostating lagmannsrett i Trondheim juni 

2006, ble overnattingskostnad på kr 771,00 betalt med LSBs bankkort. I og med at 
beløpet senere skulle refunderes av STAFO, ble beløpet ført på foreningens 
forskuddskonto. Beløpet er imidlertid ikke blitt oversendt STAFO for refundering. Med 
utgangspunkt i at STAFO har brukt ca 1 mill kroner på rettssaker for de to LSB-
medlemmene, foreslås derfor at LSB dekker beløpet, og at kostnaden føres på 
utgiftskonto 9 – diverse. 

  
Vedtak: LSB dekker kostnadene til overnatting i forbindelse med rettssak om Per Bartnes krav på 

stilling.  
  
Sak 18/08   Tid og sted for neste representantskapsmøte 
  
 Av hensyn til representantete / lokal tillitsvalgt bør vi snarest få varslet om tid og sted 

for arrangementet. Det foreligger flere alternativer. Tilbud på planlagt sted faller på 
samme tidspunkt som representantskapsmøtet i STAFO. Dette vil ha betydning for 
STAFOs deltakelse med kursinstruktører på vårt representantskapsmøte.  

  
Vedtak: Representantskapsmøtet 2008 holdes i uke 48. Sted fastsettes senere. 
  
Sak 19/08   Særaldersgrense 
  
 I dag er særaldersgrensen 65 for betjenter, adjutanter og inspektører. Tilsetningsrådet 

har fått to søknader om fritak fra særaldersgrensen. Sentralstyret vil diskutere 



spørsmålsstillingen senere. Spørsmålet er aktuelt som tema på årets 
representantskapsmøte. 

.  
Vedtak: Tatt til etterretning 
  
Sak 20/08   Tid for sentralstyremøte 
  
  
  
Vedtak:   Neste sentralstyremøte holdes 13. mai i STAFOs lokaler. 
 
 
 

 
 

 

Per Bartnes Erik Klomsten Janne W. Bråthen 
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