
Landsforeningen for sivilt beredskap     
   
Referat fra sentralstyremøte  19.08.2008 

  STAFOs lokaler 
Tilstede:  Per Bartnes, Erik Klomsten, Gry Wachek, Trond Åsheim, Janne Bråthen, Bjørg Antonsen, 

Elin Langstrand 
Forfall:  
  
Sak 38/08 Referatsaker 
  
 a) Medlemssituasjonen (sekretær) 

b) Regnskap (kasserer) 
c) Fra IDF-møte i DSB 11. juni 

  
Vedtak: Tatt til etterretning 
  
Sak 39/08 Suppleringsvalg til valgkomiteen 
  
 Ved siste representantskapsmøte ble det valgt valgkomité for perioden. Det ble ved en 

forglemmelse ikke valgt varamenn. Helge Kvåle har sluttet og det er nødvendig å 
supplere valgkomitéen. 

  
Vedtak: Sentralstyret velger Marit Aarset medlem ved Rogaland SFD som nytt medlem i 

valgkomitéen og, Arne Bratelien, lokal tillitsvalgt ved Rogaland SFD, som varamedlem. 
  
Sak 40/08   Justisdepartementets forslag til ny sivilforsvarslov – høring fra DSB 
  
 JD har sendt til høring utkast til lov om kommunal beredskap, sivile beskyttelsestiltak 

og sivilforsvaret. LSB er en av høringsinstansene og høringsfrist er 7. oktober. Det 
foreslås at vi setter ned en liten arbeidsgruppe som ”tar saken” for oss. For å lette 
gjennomføringen for arbeidsgruppen bør den bestå av personer fra samme region. 

  
Vedtak: Følgende oppnevnes som medlemmer i arbeidsgruppe for høringsuttalelse om ny SF-lov: 

Trond Svingen, leder, Tore Pettersen, Tore Wist og Torkild Brunn. Arbeidsgruppen gis 
frist til 1. oktober med å levere forslag. Styret behandler arbeidsgruppens forslag i 
telefonmøte 2. oktober. 

  
Sak 41/08   Særaldersgrense for SF-tjenestemenn - LSBs holdning til å kunne 

tjenestegjøre ut over oppnådd aldersgrense 
  
 Særaldersgrensen på 65 år for SF-betjent, SF-adjutant og SF-inspektør ble fastsatt på 

slutten av 1950-åra, og må således kunne sies å være historisk bestemt. Dette 
betraktes om et gode, et gode det er verdt å kjempe for. Vi registrer imidlertid at flere 
og flere ønsker å arbeide / stå i tjeneste etter oppnådd særaldersgrense, noe som 
arbeidsgiver / tilsettingsrådet har stilt seg positiv til. En slik utvikling er dessuten i 
samsvar med det som skjer i arbeidslivet generelt og som arbeidskraftmyndighetene 
stimulerer til. Utstrakt tjeneste ut over særaldersgrensen kan også være med på å 
undergrave argumentene for ordningen 

  
Vedtak: Sentralstyret foretar en undersøkelse blant medlemmene og diskuterer spørsmålet på 

representantskapsmøtet. 
  
Sak 42/08   Revisjon av lønnspolitisk dokument for DSB 



  
 Sentralstyret har tidligere behandlet / vedtatt innspill til revisjon. LSB har nå mottatt 

innspillene fra øvrige tj.m.organisasjoner samt DSBs innspil. Sentralstyret ser derfor på 
saken på nytt. Vi opplever at fagforeningenes innspill blir lite vektlagt i utarbeidelsen av 
lønnspolitisk dokument. Fagforeningene har valgt å slutte seg til tidligere dokumenter 
fordi de har vært oppfattet som forholdsvis ufarlige. Dersom ingen av organisasjonene 
støtter opp om forslag til lønnspolitisk dokument, har ikke virksomheten et lønnspolitisk 
dokument.  
 
Sentralstyret har gått gjennom dokumentet og diskutert forslag til innspill 

  
Vedtak:   LSBs møtedelegasjon presenterer LSBs forslag til DSB i møte om utforming av 

lønnspolitisk dokument 
  
Sak 43/08    Lokale lønnsforhandlinger 2008 - forberedelser i LSB 
  
 Lokalt tillitsvalgte har fått invitasjon til å komme med innspill til årets lokale 

lønnsforhandlinger. Innsendte tilbakemeldinger peker på behovet for å jevne ut 
forskjeller mellom nytilsatte i forholdsvis gode lønnsplasseringer og tidligere tilsatte som 
er blitt hengende etter i lønnsutviklingen og behovet for å gi løft til inspektører som er 
blitt hengende etter siden omorganiseringen i 2004. 
Tillitsvalgte ønsker ikke å prioritere krav fra medlemmene ved tjenestestedene. 
Ved tidligere lønnsforhandlinger har LSB prioritert innkomne lønnskrav i tre kategorier. 
Arbeidsgiver har tatt lite hensyn til våre prioriteplaringer. Sentralstyret vurderer å foreta 
en nummerert prioritering av alle kravene i år. 
Sentralstyret gjør nødvendige forberedelser foran årets lokale forhandlinger. 

  
Vedtak: Tatt til etterretning 
  
Sak 44/08    LSBs representantskapsmøte 2008 - forberedelser 
  
 Sentralstyret arbeider med forberedelser til årets representantskapsmøte 
  
Vedtak: Tatt til etterretning 
  
Sak 45/08   Høring - forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler 
  
 I henhold til allmenngjøringsloven § 4 andre punktum opphører allmenngjøringsvedtak å 

gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en 
måned etter at tariffavtalen er avløst av ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
har fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev 21. mai 2008. 

  
Vedtak: LSB støtter LO i kravet om fortsatt allmennkjøring av tariffavtaler 
  
Sak 46/08    Eventuelt 
  
 Det har tidligere vært gjort forsøk på å sette ned en arbeidsgruppe for å utrede LSBs 

syn på fremtidig skolestruktur i Sivilforsvaret. Dette har ikke lykkes. Det foreslås å sette 
ned en gruppe med ny sammensetning 

  
Vedtak: Lokal tillitsvalgt ved våre tre skoler - Arne ved Rogaland, Gry ved Oppland og Erik ved 

Trondheim danner arbeidsgruppen + 1 medlem fra hver av skolene som tillitsvalgt 
peker ut, fortrinnsvis fra skolevirksomheten. 

  



 
 
 

 
 

 

Per Bartnes Erik Klomsten Janne W. Bråthen 

 
 

  

Gry Wachek  Trond Åsheim 
referent 

 


