
      

 

 

 

Referat fra sentralstyremøte 

 2013-01-29 

  STAFOs lokaler, Oslo 

Tilstede:  Jan Arne Karlsen, Trond Åsheim, Erik Klomsten, Lars Kristian Gjertsen 
Forfall: Vårild Brodtkorb, Jens Arne Aanby 

  
Sak  1/13 Referatsaker 
  
 a) Regnskap 2012 

b) Medlemssituasjonen 
  

Vedtak: Tatt til etterretning 

  
Sak  2/13 Representant til utvalg for fremtidig stillingsstruktur ved SF-distriktene 
  
 STAFO samfunnssikkerhet er invitert til å stille med en representant i et utvalg som skal 

se på fremtidig stillingsstruktur ved SF-distriktene. Utvalget ledes av Arnstein Pedersen. 
Birthe Lysne er forespurt og villig til å representere foreningen. 

  

Vedtak: Birthe Lysne representerer STAFO samfunnssikkerhet i utvalget. 

  
Sak  3/13 Vara hovedverneombud 
  
 Hovedverneombud velges for to år ad gangen. Thomas Holde har sittet som 

verneombud i to perioder. NTL utpeker nytt hovedverneombud for de neste to år. 
STAFO skal ha varaombudet de neste to år. 

  

Vedtak: Paul Drageset foreslås som vara hovedverneombud. 

  
Sak  4/13 Representant i AKAN-utvalget og VAMU 
  
 STAFO har en plass i AKAN-utvalget. Marit Aarseth har hatt denne funksjonen, men 

trekker seg. Elin Langstrand har representert STAFO i VAMU og ønsker å fortsette 
  

Vedtak: Håvard Sørmoen representerer STAFO i DSBs AKAN-utvalg 
Elin Langstrand representerer STAFO i VAMU 

  
Sak  5/13 Tidspunkt for Representantskapsmøtet 2013 
  
 Representantskapsmøtet skal i følge vedtektene avholdes innen utgangen av april. 

Sentralstyret fastsetter dato for møtet, møtested vil bli bestemt senere.  
  

Vedtak: Representantskapsmøtet holdes i tiden 10. – 12. april 2013.  



  
Sak  6/13 Årets tillitsvalgt 
  
 Sentralstyret ønsker å premiere tillitsvalgte som har ytt en ekstra innsats i sitt verv. 

Styret vil sende ut invitasjon til å gi begrunnede forslag på kandidater. Vinneren vil bli 
premiert på representantskapsmøtet. 

  

Vedtak: Medlemmene i STAFO samfunnssikkerhet inviteres til å nominere kandidater til tittelen 
”Årets tillitsvalgt”. Sentralstyret vil juryere forslagene ut fra følgende kriterier: 
Tillitsvalgt som har stått på i medgang og motgang for å forbedre arbeidsforholdene for 
ett eller flere av sine medlemmer. 

  
Sak  7/13 Vaktavtalene 
  
 Vaktavtalene i DSB skal reforhandles i løpet av våren. Hvilke krav bør foreningen sette 

og hva er alternativene dersom det skulle bli brudd i forhandlingene? Hvor viktig er 
vakten for de ansatte som går vakt? Sentralstyret ønsker tilbakemelding og vil 
gjennomføre en undersøkelse blant medlemmene. 

  

Vedtak: Trond lager en undersøkelse for å kartlegge medlemmenes holdninger til aktuelle 
spørsmål knyttet til beredskapsvakt. 

  
Sak  8/13 Mellomoppgjøret 2013 
  
 STAFO har gjennom flere år fremmet krav om at adjutanter flyttes fra spenn til ramme. 

Det er nå tid for å levere krav til årets mellomoppgjør. Foreningen ønsker også i år å 
fremme dette kravet, dersom det blir justeringsforhandlinger i mellomoppgjøret. 

  

Vedtak: Foreningen fremmer krav overfor STAFO om overføring av adjutant fra spenn til LR29 

  
Sak  9/13 Økonomisk støtte til lokal opplæring 
  
 Foreningen hadde ved to tilfeller søknad fra lokalforeninger om støtte til lokal 

opplæring. Sentralstyret er positiv til å støtte lokale aktiviteter, men savner kriterier for 
tildeling av slike midler.  

  

Vedtak: Sentralstyret kan innvilge inntil kr 5.000,- pr tiltak for opplæring i avtaleverk og lignende 
i regi av lokal tillitsvalgt for medlemmer av STAFO. Støtten bevilges fortløpende så langt 
budsjettet tillater. 

  
Sak  10/13 Budsjett 2013  
  
 Foreningen har en solid økonomi. I 2012 hadde foreningen et overskudd på kr 112.000,-

. Sentralstyret ønsker å bruke mer av midlene til opplæringstiltak. 
  

Vedtak: Jan Arne utarbeider sentralstyrets budsjettforslag til representantskapsmøtet.  

 
 

 

Jan Arne Karlsen Erik Klomsten Lars Kristian Gjertsen 

 

 

 

 

Trond Åsheim (referent) 

 

 


