
Landsforeningen for sivilt beredskap     
   
Referat fra sentralstyremøte  13.05.2008 

  STAFOs lokaler 

Tilstede:  Per Bartnes, Erik Klomsten, Trond Åsheim  
Forfall: Janne Bråthen,  Gry Wachek 
  
Sak 21/08 Referatsaker 
  
 a) Referat fra IDF-møte 10.04.08 

b) Arbeidsgruppe for fremtidige materiellanskaffelser, møte i Hammerfest 8. – 9. mai 
c) Arbeidet med særavtaler, flere møter i arbeidsgruppen 

  
Vedtak: Tatt til etterretning 
  
Sak 22/08 Sted for representantskapsmøte 
  
 Sentralstyret har tidligere bestemt at årets representantskapsmølte holdes i uke 48. Det 

er innhentet pristilbud fra seks forskjellige konferansesteder.  
  
Vedtak: Årets representantskapsmøte legges til Starum i tiden 25. – 27. november 
  
Sak 23/08   Evaluering av virksomhetens lønnspolitikk 
  
 På IDF-møtene 14. og 15. mai skal det blant annet foretas en evaluering av 

virksomhetens lønnspolitikk. Sentralstyret har gått gjennom utkast til lønnspolitisk 
dokument for virksomheten.  

  
Vedtak: LSBs møtedelegasjon legger frem landsforeningens forslag til endringer under 

drøftingene på IDF-møtet. 
  
Sak 24/08   Saker til IDF-møter 14. – 15. mai 2007 
  
 Øvrige saker på ukens IDF-møter er blant annet innspill til budsjett, disponeringsskriv 

for 2008, Kaupangrapporten og diverse informasjon og orienteringer og de øvrige 
sakene som skal behandles på IDF-møtet. Under eventuelt vil LSB ta opp spørsmålet om 
vaktgodtgjørelse ved sykdom.  

  
Vedtak: LSBs møtedelegasjon legger frem landsforeningens forslag til endringer under 

drøftingene på IDF-møtet. 
  
Sak 25/08   Skolenes fremtid 
  
 I stortingsmelding 22 er det foreslått at to av Sivilforsvarets skoler legges ned. LSB 

ønsker å utrede hvordan foreningen skal håndtere dette. Det foreslås å sette ned et 
utvalg av medlemmer ved skolene og i styret. Styret utarbeider et mandat for gruppen 
der det skal utarbeides faglige og økonomiske argumenter for å beholde dagens 
skolestruktur.  

  
Vedtak:   Det settes ned en gruppe på fem personer fra kompetansesentrene. Marit Aarseth tilbys 

å lede gruppen. Øvrige medlemmer utvelges i samarbeid mellom Marit Aarseth og Per 
Bartnes 

  



Sak 26/08    Anledning til tilsetting utover fastsatt særaldersgrense 
  
 Noen av LSBs medlemmer har etter søknad fått tillatelse til å arbeide utover fastsatt 

særaldersgrense. Hvilken prinsipiell holdning bør LSB ha til dette? Dagens ordning er 
under press både utenfra og innenfra, samtidig som dette er et gode som er 
opparbeidet og som mange ønsker å beholde. Innføring av AFP demper også behovet 
for særaldersgrense. Dette er et prinsipielt spørsmål som bør diskuteres og overlates til 
representantskapsmøtet til avgjøring. 

  
Vedtak: Saken om særaldersgrense legges frem for representantskapsmøtet 
  
Sak 27/08    Eventuelt 
  
 Tjenestemannsorganisasjonene er tilbudt to plasser i en prosjektgruppe som skal 

utarbeide forslag til faglig kompetanseplan for samtlige ansatte i avdeling for brann, 
redning og sivilforsvar (BRS) 

  
Vedtak: Dersom LSB får en av de to plassene, deltar Trond Åsheim som representant for LSB i 

prosjektgruppen. 
 
 
 

 
 

 

Per Bartnes Erik Klomsten Trond Åsheim 
referent 

 
 

  

   

 


