
      

  

 

 

 

 

Referat fra sentralstyremøte 

 2010-06-09 

  STAFOs lokaler 

Tilstede:  Tom Labråten, Jan Arne Karlsen, Trond Åsheim, Paul Pedersen, STAFO (sak 19/10)Roy 
Arild Rugsveen (sak 20/10)  

Forfall: Vårild Brodtkorb, Erik Klomsten 

  
Sak 17/10 Referatsaker 
  
 a) Medlemssituasjonen 

b) Regnskap 
  

Vedtak: Tatt til etterretning 

  
Sak 18/10 Lokale forhandlinger 2010 
  
 Det blir lokale forhandlinger etter HTA § 2.3.3.  20. – 22. oktober i år. Det er satt av 

0,9 % til forhandlingen. Sentralstyret drøftet hvilken lønnspolitikk og prioriteringer 
STAFO skal gjøre i år. Sentralstyret har også startet de praktiske forberedelsene med 
uttak av forhandlingsdelegasjon og innhenting av krav. Forberedende møte med DSB 
holdes 8. september. 

  

Vedtak: Endelige retningslinjer for STAFOs deltakelse i de lokale forhandlingene vil bli lagt på 
sentralstyremøte 7.9.10 

  
Sak 19/10 Kompensasjon for timer tatt ut til ukefri  
  
 Over flere år har ansatte i Sivilforsvaret som har gått hjemmevakt, tatt ut sin ukentlige 

fritid av oppspart arbeidstid. Praksisen er nå endret, men ansatte har tatt ut egne timer 

til fritid. STAFO mener arbeidsgiver skal dekke denne fritiden.  
  

Vedtak: STAFO samfunnssikkerhet starter gjennom STAFO sentralt prosessen med å få 
kompensasjon for urettmessig trekk av tid brukt til avvikling av pålagt ukefri før 
beredskapsvakt. 

  
Sak 20 /10 STAFO samfunnssikkerhets hjemmeside 
  
 Foreningens hjemmeside publiseres nå på en plattform i samarbeid med STAFO. Dette 

er en løsning som ikke gir mulighet for e-postmottak. Det foreslås å flytte publiseringen 
over til en World Press-løsning, som også vil gjøre det lettere for flere å legge ut stoff 
på hjemmesiden. Det vil fortsatt være mulig å ha dagens ordning med kobling mellom 
STAFOs hjemmeside og siden til STAFO samfunnssikkerhet. Sentralstyret ønsker å gjøre 
sidene mer aktuelle for medlemmene, blant annet med mulighet for meningsutveksling. 



Mål og eventuelle tiltak for hjemmesidens redaksjonelle innhold vil bli behandlet senere.   
  

Vedtak: Sentralstyret gir nettredaktør Roy Arild Rugsveen i oppdrag å bytte publiseringsløsning 
for foreningens hjemmeside til World Press  

  
Sak 21/10 Opprettelse av lederavdeling i STAFO samfunnssikkerhet 
  
 STAFO-medlemmer som også har lederstillinger kommer fra tid til annen i en 

dobbeltrolle i forholdet til øvrige medlemmer på tjenestestedet. Dette kan også 
begrense det tilbudet foreningen kan gi for disse medlemmene. For bedre å kunne 
ivareta alle medlemmenes interesser vurderer sentralstyret å foreslå å samle 
medlemmer i lederfunksjoner (distriktssjefer, seksjonsledere, avdelingsledere) i en egen 
avdeling basert på funksjon i stedet for geografi. 

  
Vedtak:   Sentralstyret vil gjøre videre forarbeid med saken før den eventuelt legges frem for 

representantskapet.  

  
Sak 22/10 Saker til IDF-møter 10.6.10 
  
 Saker til IDF-møtet ble gjennomgått. 
  
Vedtak: Forhandlingsdelegasjonen vil ivareta STAFOs syn på IDF-møtene.  
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Erik Klomsten Vårild Brodtkorb Trond Åsheim 
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