
      

  

 

 

 

 

Referat fra sentralstyremøte 

 2012-02-01 

  STAFOs lokaler, 
Oslo 

Tilstede:  Tom Labråten, Jan Arne Karlsen, Trond Åsheim, Erik Klomsten, Jens Arne Aanby 
Forfall: Vårild Brodtkorb 

  
Sak  1/12 Referatsaker 
  
 a) Regnskap 2011 

b) Medlemssituasjonen 
c) Orientering om personalsaker m.v.  

  

Vedtak: Tatt til etterretning 

  
Sak  2/12 Revidert personalreglement 
  
 Justisdepartementet har oversendt FADs merknader til nytt personalreglement til DSB. 

DSB har innarbeidet FADs merknader inn i et nytt forslag til personalreglement og bedt 
om vår tilslutning.  

  

Vedtak: STAFO samfunnssikkerhet gir sin tilslutning til nytt forslag til personalreglement. 

  
Sak  3/12 Ukefri beredskapsvakt 
  
 Vårt krav om kompensasjon for trukket fritid for ukefri beredskapsvakt har vært 

behandlet i forliksrådet uten at det ble noen enighet. Dersom saken skal videreføres må 
den opp i retten innen ett år etter behandlingen i forliksrådet. Videre behandling 
betinger at STAFO er villig til å føre saken videre.  

  

Vedtak: STAFO samfunnssikkerhet vil be STAFO om å følge opp saken. 

  
Sak 4 /12 Innspill til årets hovedforhandlinger 
  
 Det er tid for innspill til årets hovedforhandlinger. STAFO har tidligere lagt inn krav på at 

adjutanter flyttes over fra spenn til ramme. 
  

Vedtak: STAFO samfunnssikkerhet vil videreføre kravet om at adjutanter avlønnes i ramme, 
fortrinnsvis LR 29 

  
Sak  5/12 Anskaffelse av iPad 
  
 En stadig større del av foreningens virksomhet er nettrelatert. For å kunne ha en hurtig 



oppfølging på nettmedia foreslås det å gå til anskaffelse av en iPad 
  

Vedtak: Foreningen går til innkjøp av en iPad. 

  
Sak  6/12 Representantskapsmøtet 2012 
  
 Leder har vurdert flere alternativer for representantskapsmøtet i år. Tidspunkt er satt til 

23. – 25. april. Flere steder har vært vurdert. Leder foreslår å legge årets møte til 
København-båten. 
Sentralstyret har avklart en del rammer for representantskapsmøtet. Leder og sekretær 
står for gjennomføring av videre planlegging 

  

Vedtak: Tatt til etterretning 

  
Sak  7/12 Styringsdokument  for 2012 
  
 Forberedende diskusjoner om prinsipper før utarbeidelse av forslag til styringsdokument 

for 2012. Styrets forslag til styringsdokument vil bli fremlagt til neste sentralstyremøte 
  

Vedtak: Trond Åsheim utarbeider forslag til styringsdokument for 2012 til neste sentralstyremøte  

  
Sak  8/12 DSB-budsjett for 2012 
  
 Sentralstyret skal utarbeide et budsjettforslag til representantskapsmøtet. 2011 ga et 

overskudd på kr 101 000. Det er uklarhet om hvordan pågående omstrukturering i 
Sivilforsvaret vil påvirke medlemstall og kontingentinntekt i 2012. Det foreslås derfor at 
overskuddet fra 2011 tas inn i driftsbudsjettet for 2012.   

  

Vedtak: Nestleder Jan Arne Karlsen utarbeider budsjettforslag for 2012 til neste 
sentralstyremøte 

  
Sak  9/12 Organisering av ledere i STAFO samfunnssikkerhet 
  
 Sentralstyret foreslo på siste representantskapsmøte å organisere distriktssjefer og 

andre med personalansvar i en egen avdeling. Representantskapsmøtet ba sentralstyret 
om å revurdere forslaget og eventuelt fremme det på nytt.  

  

Vedtak: Sentralstyret vil ikke fremme forslaget på årets representantskapsmøte. 

  
Sak  10/12 Budsjett DSB 
  
 Budsjettforslag fra DSB foreligger.  
  

Vedtak: Jan Arne Karlsen utarbeider forslag til uttalelse fra STAFO til budsjettmøtet i DSB. 
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Erik Klomsten Jens Arne Aanby Trond Åsheim 
referent 

 


