
      

 

 

 

Referat fra sentralstyremøte 

 2013-09-30 

  STAFOs lokaler, Oslo 

Tilstede:  Jan Arne Karlsen, Trond Åsheim, Birthe Lysne 
Forfall: Erik Klomsten, Lars Kristian Gjertsen 

  
Sak  19/13 Referatsaker 
  
 a) Regnskap 

b) Medlemssituasjonen 
  

Vedtak: Tatt til etterretning 

  
Sak  20/13 Representantskapsmøtet 2014 
  
 Fastsetting av tid og sted for representantskapsmøtet 2014 
  

Vedtak: Representantskapsmøtet for 2014 leggest til Dublin 1. – 4. april. 

  
Sak  21/13 Vaktavtalen 
  
 Vaktavtalen reforhandles. Det har vært avholdt arbeidsmøter mellom arbeidsgiver og 

arbeidstakerorganisasjonene som et ledd i prosessen. Det er ikke foreslått noen 
vesentlige endringer. Avtalen skal forhandles ferdig 1. oktober. 

  

Vedtak: Tatt til etterretning 

  
Sak  22/13 Flytting av NUSB og OASFD 
  
 Justisdepartementet har stilt DSB en del spørsmål angående flytting av NUSB til 

Tønsberg og en eventuell påfølgende relokalisering av Oslo og Akershus 
sivilforsvarsdistrikt til Heggedal. Det planlegges utbygging av DSBs lokaler i Tønsberg 
hvor det kan legges inn lokaler som kan romme undervisningslokaler for NUSB. 
Flyttingen vil tidligst skje i 2015. Det er satt ned et utvalg som skal se på praktiske sider 
ved flyttingen. STAFO samfunnssikkerhet er representert ved Hans Rune Kampenhøy. 
De ansatte ved NUSB og OASFD ønsker ikke en slik relokalisering. Ansatte ved OASFD er 
inneforstått med at Grorud leir avhendes, men mener Heggedal er en dårlig løsning for 
sivilforsvarsdistriktet og ønsker at det vurderes andre alternativer for relokalisering.  

  

Vedtak: STAFO samfunnssikkerhet mener at de to sakene må vurderes uavhengig av hverandre 
og vurderes ut fra hensiktsmessigheten for den enkelte enhet.  

 
 

 



Sak  23/13 Avlønning av tillitsvalgte 
  
 STAFO har frem til nå stått som arbeidsgiver og foretatt utbetaling av godtgjøring til 

tilllitsvalgte. Denne ordningen opphører 1. januar. STAFO samfunnssikkerhet må 
registreres som arbeidsgiver hos skattemyndighetene og betale arbeidsgiveravgift. 
STAFO kan fortsette utbetalingene mot en godtgjørelse.  

  

Vedtak: Vi registrerer oss som arbeidsgiver og foretar utbetalingene selv. 

  
Sak  23/13 Profileringsartikler 
  
 Det skal kjøpes inn profileringsartikler i følgende kategorier: 

- Strøartikler 
- Gaver til representantskapsmøtet 
- Gaver til jubileum og gjester m.m.  

  

Vedtak: Birthe bestemmer og bestiller  

 
 

Jan Arne Karlsen 

 
 

 
 
Lars Kristian Gjertsen 

   

 
 

  

Erik Klomsten Birthe Lysne Trond Åsheim 
referent 

 


