Referat fra sentralstyremøte #1
(28-30.01.2019)
Tilstede:

Thomas Holde, Birthe Lysne, Lars Erik Holtet, Steinar Helgesen, Elin Langstrand,
Janniche Hagene Henriksen
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Representantskapsmøte 2019
Tidspunkt er tidligere fastsatt til 26. – 28. mars.
Praha, Tsjekkia har blitt foreslått som et godt alternativ. Lokal tillitsvalgt Maria Dokken i
Vestfold sivilforsvarsdistrikt har allerede vært i kontakt med Sivilforsvaret i Tsjekkia. "The
Institute of Population Protection" er villig til å ta imot oss. De ønsker å fremvise en
presentasjon av deres arbeidsoppgaver og utstyr. De nevner spesielt sine CBRN
kapasiteter og varslingssystem.
For å komme til deres stedlig plassering må vi ta tog i ca. 1 time fra Praha til Pardubice.
Her vil de hente oss, og kjøre oss tilbake til togstasjonen. Kontaktpersonen tilbyr seg
også å møte oss i Praha. Dette er en heldagsevent.
De har også tilbudt seg å utvide sin visning av sine kapasiteter ved at "General
Directorate of the Fire Rescue Service" under "The Ministry of interior" har invitert oss til
sitt operasjonssenter i Praha. Dette er en halv-dags event.

Vedtak:

Årets representantskapsmøte avholdes i Praha Tsjekkia. Detaljprogrammet utarbeides
av sekretariatet og Maria Dokken. Frist for påmelding for PTV er fredag 08.02.2019.
Vara må sendes dersom PTV selv ikke kan møte.
Det som leveres ut til møteleder er: Klubbe
Det som leveres ut til representantskapet er: Penner, deltablokk, kandidatutstyr,
stemmesedler, møtedokumenter, sekk og isskrape.
Tentativt program:
Dag 0: Styret møtes på Gardermoen 25.03.2019. Birthe sørger for hotellopphold for 6
personer for konferanse og bevertning.
Dag 1: Fly til Praha, Tsjekkia. Representantskapsmøtet avholdes umiddelbart til det er
ferdig.
Dag 2: Buss fra hotellet til The Institute of Population Protection klokken 09:00.
Tidsbegrenset opplegg der ute i 4 timer. Retur hotellet.

Dag 3: Hjemreise.
-

Æresmedlemmer skal kalles inn: Per Bartnes
Styret innstiller nye æresmedlemmer for representantskapet: Reidun Veie, Trond
Åsheim og Jan Arne Karlsen

-

Styret foreslår følgende som dirigent: Janniche Hagene Henriksen
Styret foreslår følgende to møtesekretærer: Lars Holtet og Hanne Melby
Styret foreslår følgende to medlemmer som dekker protokoll-, redaksjons- og
opptellingskomité: Leidulf Øyre og Ole Gunnar Håland

Sekretariatet jobber videre med dokumentene.
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Modernisering av www.deltasamfunssikkerhet.no
Siden vår trenger et grafisk løft, og det må være en enighet om hva nettsiden benyttes
til, og hva facebook brukes til.
Nettsiden:
-

Banneren oppdateres, Lars gjør dette.
Tydeliggjøre at vi kun representerer DSB ansatte og har fokus på dette
Referat fra styremøter skal legges ut (Ansvarlig: Sekretær)
Referat fra IDF-V skal legges ut (Ansvarlig: Sekretær)
Oversikt over sentralstyret
Oversikt over plasstillitsvalgte
Oversikt over gjeldende avtaler og særavtaler i DSB/Sivilforsvaret
Oversikt over kurs (Link til Delta sine sider)
Snarvei til delta sin chat support (Link til Delta sine sider)
Medlemsfordeler og verving/bli medlem/hvorfor bli medlem

Facebook:
-

Vedtak:
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Alle nyheter, bilder og aktiviteter

Strategien ovenfor vedtas
Ny øvingsavtale for Sivilforsvaret
Steinar informerte styret om status i arbeidet. Arbeidsgruppen tolker det dithen at
dagens avtale ikke er i henhold til hovedavtalens bestemmelser. Det er fokus på at
øvingsgodtgjørelsen ikke er pensjonsgivende, og at det er fokus på dette i arbeidet. Det
har ikke foreløpig kommet til enighet om et nytt forslag.

Vedtak:

Steinar jobber videre i arbeidsgruppen
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Kontingent
Pr. i dag betaler medlemmene 1,2% av sin månedslønn uten tak. Det har kommet
tilbakemeldinger fra flere medlemmer til styret om at de synes trekket i desember var
for høyt.

Vedtak:
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Det foreslås for representantskapet at vi setter et tak på Kr. 800,- pr mnd.
Møtehonorar
Jf. vedtak fra representantskapsmøtet i 2017 skal godtgjøring til styremedlemmer og
øvrige justeres i henhold til konsumprisindeksen. Det fremkommer derimot ikke i hvilken
måned det skal reguleres.
Godtgjøring til styremedlemmer og øvrige har ikke blitt justert i 2018.
Jf. vedtak fra representantskapsmøtet i 2017 fremkommer det en fast sum på Kr. 550,pr styremøte for de øvrige styremedlemmene.

Vedtak:

1) Det foreslås for representantskapet at konsumprisindeksen reguleres i mars, etter
representantskapsmøtene.
2) Det foreslås for representantskapet at det presiseres hva "pr. styremøte" betyr.
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Pensjonistkontingent til Delta
Det er usikkerhet hos styret etter fisjonen med Delta hvorvidt Delta Samfunnssikkerhet
betaler kontingentavgift til Delta sentralt for pensjonister, og eventuelt hvor mye denne
er på.

Vedtak:

Kasserer undersøker dette med Delta sentralt.
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Forslag til endringer i vedtektene
Styret foreslår følgende vedtektsendringer for representantskapet:
-

§3 punkt 6: "Medlemmer plikter å motta verv. Gjenvalg kan nektes for et like
langt tidsrom som vedkommende har fungert." Foreslås fjernet.
§3 punkt 8.6 og 8.7 slåes sammen til: "Representantskapet kan gjenoppta
medlemmer som er utelukket jf. § 3 pkt. 8.1 og 8.2 hvis betingelsene for dette er
tilstede."
§3 punkt 8.8 endres til: "Utmeldt eller utelukket medlem mister alle rettigheter
hos Delta samfunnssikkerhet."
§4 punkt 2.3 endres til: "Medlemmer ved driftsenheter i virksomheten DSB hvor
Delta samfunnssikkerhet ikke har plasstillitsvalgt eller færre enn tre medlemmer,
kan gå sammen og velge en felles representant.
§4 punkt 7 foreslås slettet da dette nevnes mer spesifikt i §3 punkt 8.5
§4 punkt 11.3.1 foreslås endret til: "1 møteleder"
§7 punkt 2.3 endres til: "Minst 3 sentralstyremedlemmer og 2 varastyremedlemmer velges fritt blant Delta samfunnssikkerhets medlemmer
§7 punkt 2.4 endres til: " Valgkomité med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer"
§8 punkt 4 endres til: "Informasjonsansvarlig er redaktør for foreningens
internettside www.deltasamfunnssikkerhet.no"
§9 punkt 7 endres til: "Nyinnmeldte medlemmer skal betale kontingent fra og

-

med den 3. måneden etter innmelding."
§10 punkt 3 endres til: " Ved driftsenheter med 7 medlemmer eller flere skal det i
tillegg velges varatillitsvalgt."

Vedtak:

Det foreslås for representantskapet at forslagene til endring vedtas.
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Midlertidige ansettelser/fungeringer i Sivilforsvaret uten at stillingen lyses ut etter
12 mnd
Flere medlemmer har tatt opp med styret at det er flere fungeringer i
Sivilforsvarsstillinger som ikke lyses ut. Dette gjelder for det meste stilling som
distriktssjef, men også andre.
Statsansatteloven §4 fastsetter at en ledig stilling skal lyses ut offentlig. Det finnes
allikevel unntaksbestemmelser. Jf. Statsansattloven §7 fremkommer det at denne loven
ikke gjelder ansettelse og konstitusjon for inntil 6 måneder. Utlysningsplikten gjelder
heller ikke ved ansettelse og konstitusjon (embetsmenn) for inntil ett år dersom det er
fastsatt i personalreglement, jf. statsansatteloven § 7 andre ledd.
Styret kan ikke finne en slik avtale fastsatt i personalreglementet til DSB. Styrets
foreløpige og umiddelbare tolkning er at fungeringer i ledige stillinger derfor ikke kan
vare i lengre enn 6 måneder før stillingen må lyses ut offentlig.

Vedtak:

Styret sender saken inn til IDF-V for videre behandling.
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Attestasjonsrett for sekretær Lars Erik Holtet og nestleder Steinar Helgesen
Sekretær Lars Erik Holtet og nestleder Steinar Helgesen har pr. i dag ikke attestasjonsog anvisningsrett

Vedtak:

Lars Erik Holtet og Steinar Helgesen får attestasjons- og anvisningsrett.
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Eventuelt
-

Det har kommet inn en sak fra et medlem som tar opp temaet stillingsendring.
Thomas jobber videre med denne saken opp mot HR i første omgang, og det
vurderes om denne saken skal løftes videre til Delta sentralt.

-

Det har kommet inn en sak fra et medlem som tar opp manglende systemer for
innmelding, synliggjøring og behandling av RUH (Rapport om uønskede
hendelser). Thomas jobber videre med denne saken, og tar det opp med VAMU.
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Jubileer 2019
Kommende pensjonister, og de som fyller 50 og 60 år skal få en gave på inntil Kr. 500,Plasstillitsvalgt har ansvaret for å følge opp dette.
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Styremøter
Frem til nå har vi hatt en strategi med styremøter etter behov. Styret ser at det ikke
fungerer like godt som faste møter.

Vedtak:

Det innføres faste styremøter hvert kvartal.

