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  Color Magic 

Tilstede:  Jan Arne Karlsen, Trond Åsheim, Thomas Holde, Jens Arne Aanby, Birthe Lysne, Steinar 
Helgesen, 

Forfall:  

  
Sak  9/17 Høringsuttalelse "Konsepteutredningen Sivilforsvaret 2016" 
  
 Styret har utarbeidet sin høringsuttalelse til konseptutredningen. Uttalelsen vil bli levert 

til justisdepartementet før fristen 9. juni. 
  

Vedtak: Tatt til etterretning 

  
Sak  10/17 Møte med politisk ledelse i Justisdepartementet 
  
 Leder Thomas Holde har tatt initiativ for å få til et møte med den politiske ledelsen i 

Justisdepartementet i samarbeid med direktøren i DSB. Som et ledd i prosessen skal 
Thomas møte med stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag. Styret har gått 
gjennom momentliste for møtet og henvendelse til departementet.  

  

Vedtak: Tatt til etterretning 

  
Sak  11/17 Retningslinjer for lokal tillitsvalgt 
  
 Det ble utarbeidet retningslinjer for lokal tillitsvalgt i 2005. Styret har gått gjennom og 

revidert disse.  
  

Vedtak:  Tatt til etterretning 

  
Sak 12/17 Skrivemåte for foreningens navn. 
  
 Skal samfunnssikkerhet i Delta samfunnssikkerhet skrives med stor eller liten s? Ifølge 

norsk rettskriving skal det bare være stor forbokstav i det første leddet i forenings og 
institusjonsnavn. Det er likevel eier av navnet som bestemmer hvordan det skal skrives. 
Flertallet i styret går inn for å skrive navnet med store forbokstaver i begge leddene. 

  

Vedtak: Delta Samfunnssikkerhet skal skrives med stor forbokstav i begge leddene.  

  
Sak 13/17 Foreningens nettsider 
  
 Vi har i dag en nettløsning som fungerer godt. Delta har tilbud oss å benytte oss av 

Deltas nettsider til våre egne sider 
  

Vedtak: Vi beholder dagens løsning.  

  



Sak 14/17 Evaluering av representantskapsmøtet 
  
 Deltakerne på representantskapsmøtet har hatt anledning til å gi tilbakemelding på 

gjennomføringen av representantskapsmøtet. Svarene på undersøkelsen viser at 
deltakerne var meget godt fornøyd. Med en evalueringsskala på 1 – 6 ga 
tilbakemeldingene snitt på mellom 5,1 og 5,9. Ca. 2/3 av de spurte foretrekker et 
representantskapsmøte på 4 dager i stedet for 3.  

  

Vedtak: Tatt til etterretning  

  
Sak 16/17 Innføring av maksimumskontingent 
  
 Kontingenten er per i dag 1,2 % av brutto lønn for alle lønnstrinn. Kontingenten 

fastsettes av representantskapsmøtet. Flere ansatte med høy lønnsplassering finner 
Delta samfunnssikkerhet attraktiv, men opplever at kontingenten blir uforholdsmessig 
høy. Det foreslås å innføre en forsøksordning med et tak på kontingenten. Flertallet i 
sentralstyret mener at styret ikke har fullmakt til å gjøre slike endringer og henviser 
saken til representantskapsmøtet.  

  

Vedtak: Sentralstyret gjør ingen endringer av kontingenten.  
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