
Landsforeningen for sivilt beredskap     
   

Referat fra sentralstyremøte  15.12.2008 

  Telefonmøte 

Tilstede:  Jan Arne Karlsen, Erik Klomsten, Trond Åsheim, Janne Wie, Lars-Kristian Gjertsen,  
  
Forfall:  
  

Sak 58/08 Ledersituasjonen 
  
 Trond Svingen har sagt fra seg stillingen som leder for LSB. Ekstraordinært 

representantskapsmøte kan tidligst holdes seks uker etter innkalling. I tillegg til valg 
kan representantskapsmøtet diskutere en annen sak eller to av prinsipiell betydning, 
som f. eks. navneendring på foreningen.  

  
Vedtak: Det kalles inn til ekstraordinært representantskapsmøte, fortrinnsvis 17. Februar for 

valg av ny leder. Valgkomiteen bes legge frem forslag til leder og eventuell erstatning 
for styremedlem dersom noen fra styret overtar ledervervet til 
representantskapsmøtet. Det gjennomføres et kort kurs samme dag.  

  
Sak 59 /08 Anvisningsfullmakt 
  
 Vanlig praksis har vært at leder og nestleder har hatt anvisningsfullmakt. Det er behov 

for en ordning som kan fungere frem til ny leder er på plass.  
  
Vedtak: Nestleder gis generell anvisningsfullmakt i tråd med tidligere praksis. Sekretær gis 

anvisningsfullmakt inntil ny leder er på plass.  

  
Sak 60/08   IDF-møte 17. desember, Evaluering av medbestemmelse i DSB 
  
 IDF-møtet skal i stor grad ta for seg evaluering av medbestemmelsen i DSB. 

Foreningen kan møte med inntil 3 representanter. Per Bartnes har laget en 
presentasjon angående evaluering av medbestemmelse. Per er villig til å møte og 
siden det er snakk om evaluering av noe som han har vært med på, er det naturlig at 
han stiller.  
Vanligvis utpeker leder møtedelegasjonen. Siden foreningen for øyeblikket ikke har 
noen leder, peker sentralstyret  ut foreløpig møtedelegasjon.  

  
Vedtak: Per Bartnes, Jan Arne Karlsen og Trond Åsheim møter på IDF-møtet 17. desember. Per 

legger frem utarbeidet presentasjon.  
Møtedelegasjon frem til ny leder er på plass er Jan Arne Karlsen, Erik Klomsten, og 
Trond Åsheim.  

  
Sak 61/08   Oppnevning av representant til tilsettingsutvalg 
  
 Virksomheten DSB har to tilsettingsråd, et for ansatte i direktoratet, inkludert NUSB, 

el.regionene og SF-leirene, og et for sivilforsvarsdistriktene og Norges Brannskole. 
 
Det skal oppnevnes to ansatterepresentanter i hvert av rådene og èn representant til 
innstillingsarbeide for hver driftsenhet. Perioden er på to år - inneværende periode 
gikk ut i august i år, så vi er på ”overtid” Det er tjenestemannsorganisasjonene som 
oppnevner ansatterepresentantene, og det er medlemstallet som bestemmer hvilken 
organisasjon som oppnevner 



Leder av LSB er vanligvis foreningens representant i DSBs tilsettingsutvalg. Per Bartnes 
har sagt seg villig til å fortsette som representant i påvente av valg av ny leder. 

  
Vedtak: Leder og nestleder oppnevnes som representant og vararepresentant i DSBs 

tilsettingsutvalg for sivilforsvarsdistriktene og brannskolen. Per Bartnes går inn som 
setterepresentant frem til ny leder er valgt. 

  
Sak 62/08   Oppnevning av nytt hovedverneombud og representant i VAMU 
  
 Hovedvernombudet skal oppnevnes for en ny 2-års periode. Knut Kjelsli har hatt 

vervet de to siste årene og kan tenke seg 2 nye år. . NTL og LSB har til sammen så 
mange medlemmer at de bestemmer oppnevningen, og har vært enige om å fordele 
oppnevningen annenhver to-årsperiode. For angjeldende periode, som går ut i 2008, 
er det NTL som har oppnevnt Knut Kjelsli.  
 I utgangspunktet er det LSB sin tur til å oppnevne, men vi blir nå utfordret fra NTL på 
om vi aksepterer at Kjelsli fortsetter i to nye år. 
Thomas Holde fra LSB er blitt forespurt og har sagt seg villig til å ta på seg vervet de 
neste to årene. 
 
Det skal også oppnevnes ny LSB-representant i VAMU.  

  
Vedtak:   LSB vil oppnevne Thomas Holde som nytt hovedverneombud.  

Elin Langstrand fortsetter som LSBs representant i VAMU. Ny vararepresentant blir 
Håvard Sørmoen.  

  
Sak 63/08    Eventuelt 
  
 Ingen saker 
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