Referat fra sentralstyremøte
2011-02-09

STAFOs lokaler, Oslo
Tilstede:
Forfall:

Tom Labråten, Jan Arne Karlsen, Trond Åsheim, Erik Klomsten
Vårild Brodtkorb

Sak 01/11

Referatsaker
a) Medlemssituasjonen
b) Regnskap 2010

Vedtak:
Sak 02/11

Tatt til etterretning
Representasjon i VAMU
Elin Langstrand har vært STAFOs representant i VAMU – DSB. Det skal nå utpekes ny
representant for 2011- 2013.

Vedtak:
Sak 03/11

Elin Langstrand representerer STAFO i VAMU - DSB
Sentralstyret beretning for 2010
Sentralstyret har utarbeidet beretning for 2010

Vedtak:
Sak 04/11

Sentralstyret legger frem sin beretning på representantskapsmøtet.
Forslag til vedtektsendringer
§ 3. 1 Dagens formulering ”Innen virksomheten samfunnssikkerhet og beredskap” kan
virke uklar. Teksten viser ikke klart om det gjelder ansatte innenfor virksomheten DSB
eller innenfor fagfeltet samfunnssikkerhet og beredskap. En ny formulering kan tilby
medlemskap til arbeidstakere i andre virksomheter enn de vi tradisjonelt har organisert.
Det foreslås å endre § 3. 1 til ”Som medlemmer kan opptas personell i faste og
midlertidige stillinger innenfor fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap i stat og
kommune.”
§ 10.2 Sentralstyret har tidligere behandlet spørsmålet om å organisere ledere i en egen
gruppe (sak 21/10) og bestemt å bearbeide spørsmålet før det legges frem for
representantskapsmøtet.
Øvrige punkter under § 10 forskyver nummereringen i henhold til endringen.

Vedtak:

Sentralstyret fremmer følgende forslag på vedtektsendringer til representantskapsmøtet:
§ 3.1 endres til:

”Som medlemmer kan opptas personell i faste og midlertidige stillinger innenfor
fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap i stat og kommune.”
Ny § 10. 2
”Ledere og faste stedfortredere organiseres i egen gruppe som velger en tillitsvalgt og
representant til representantskapsmøtet.”
Nummereringen av de øvrige punktene under § 10 forskyves tilsvarende.
Som følge av ny § 10.2 foreslås som nytt punkt: § 4 2.6 En fellesrepresentant for
medlemmer i ledergruppen (jfr § 10.2)
Sak 05/11

Prinsipprogram
Prinsipprogrammet ble sist behandlet av representantskapet i 2008. Nytt navn har gjort
det nødvendig med en del justeringer

Vedtak:
Sak 06 /11

Sentralstyret legger frem forslag til fornyet prinsipprogram på representantskapsmøtet.
Virksomhetsplan 2011
Sentralstyret har utarbeidet forslag til virksomhetsplan for 2011

Vedtak:
Sak 07 /11

Sentralstyret legger frem forslag til virksomhetsplan for 2011 på
representantskapsmøtet
Kompensasjon for avspasert ukefri
I tiden 2004 til 2009 ble pålagt avspasering av ukefri før beredskapsvakt trukket fra
opparbeidet fritid. STAFO samfunnssikkerhet har bedt om bistand fra STAFO for å få
kompensasjon for sine medlemmer for urettmessig trekk av opparbeidet fritid. STAFO
har gjennom sin advokat rettet henvendelse til DSB, som igjen venter på svar fra FAD.
Det har de gjort i to år.

Vedtak:

Foreningen er villig til å inngå forlik, men går videre med saken og ber STAFO forberede
stevning mot DSB. Styret skal som forberedelse til stevning, rette henvendelser til
medlemmene i BRS og be om individuelle redegjørelser for antall dager som er blitt
avspasert som ukefri på egen bekostning.

Sak 08 /11

Saker til IDF-møtene
Det holdes IDF-møter i DSB torsdag 10. februar. Sentralstyret har gått gjennom sakene
til møtene

Vedtak:
Sak 09 /11

Forhandlingsdelegasjonen vil fremme STAFO samfunnssikkerhets syn i møtene.
Valg av representanter for tjenestesteder med mindre enn tre medlemmer
Ifølge vedtektene kan tjenestesteder med mindre enn tre medlemmer gå sammen om å
velge en felles representant til representantskapsmøtene. Det velges en
fellesrepresentant for fylkesmannsembetene og en for enhetene innenfor DSB. Valget
gjelder for to år.

Medlemmene på aktuelle tjenestesteder har vært forespurt. For fylkesmannsembetene
er Tore Wist, fylkesmannen i Nord-Trøndelag foreslått. For DSB-ansatte er foreslått
Steivor Hoel fra Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt.
Ettersom det ikke er andre forslag anses disse som valgt.
Vedtak:

Tatt til etterretning.
Tom Labråten

Erik Klomsten

Jan Arne Karlsen

Vårild Brodtkorb

Trond Åsheim
referent

