
                   

  
   

  

Representantskapsmøtet for Delta 

samfunnssikkerhet 2021 

 
 
 

Med henvisning til foreningens vedtekter §4, pkt. 8 innkalles representantskapet for Delta samfunnssikkerhet til 

representantskapsmøte 2021 via Skype den 23. mars fra kl. 1000 til kl. 1500. Representantskapet består av: 

a) Sentralstyre i Delta samfunnssikkerhet 

b) Lokal plasstillitsvalgt ved tjenestesteder med 3 medlemmer eller mer 

c) Valgt fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene 

d) Delta 

Representantskapsmøte for 2021 blir grunnet COVID- 19 og smittesituasjonen et avkortet møte som også i år 

gjennomføres digitalt. Denne vurderingen er gjort av sentralstyre i Delta samfunnssikkerhet i samråd med Delta 

sentralt.  

Hovedmålet for årets møte er gjennomgang av økonomi, årsberettelsen og valg av nye representanter til styret.  

 

Saker som ønskes behandlet på representantskapsmøte må være meldt inn til styret innen 09. mars 2021.  

 

Lokal plasstillitsvalgt som er innvalgt i sentralstyret, deltar i representantskapet som sentralstyremedlem. Dersom 

lokal plasstillitsvalgt er medlem av sentralstyret eller ikke kan møte av andre grunner, møter vara eller en annen 

valgt av driftsenhetens medlemmer, - jfr vedtektene § 4, pkt 2.2. 
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Tentativt program for representantskapsmøtet 2021 

Tirsdag den 23. mars  

Deltakelse via Skype fra kl. 1000. 

(Link sendes via innkalling på mail.) 

Gjennomgang av sakliste. 

Alle deltakere skal ha fått alle dokumentene minst 14 dager i forveien. 

Gjennomgang av saker i henhold til innholdsfortegnelse. 

Møtet avsluttes estimert kl. 1500. 

 

  



Sak 1: Opprop av representanter 

 

Rep.  

Nummer  

Navn  Representant for  Stemmer  

1 Erik Klomsten  PTV Sør-Trøndelag SFD / Sentralstyret   1+1 

2 Steinar Helgesen  Sentralstyret  1  

3 Marina Skuggedal Sentralstyret  1 

4 Janniche H. Henriksen  PTV Telemark SFD / Sentralstyret  1+1 

5 Frank Gerl Sentralstyret  1  

6 Hanne Melby   PTV Oslo og Akershus SFD / Sentralstyret  1  

7 Birthe Lysne  Sentralstyret  0 

8 Elin Langstrand  PTV Midtre-Hålogaland  

Kasserer / Valgkomite 

2 

9 Maria Dokken  PTV Vestfold SFD / Valgkomite leder 1 

10 Stein Horn  PTV Nordland SFD / Valg komite 1 

11 Marius Eliassen Watne Valgkomite vara 0 

12 Håvard Solhaug Valgkomite vara 0 

13 Trond-Ole Jensen  PTV Vest-Finnmark SFD / Valgkomite vara 1 

14 Marit T. Aarseth Revisor 0 

15 Hans-Petter Brendemoen PTV Rogaland SFD / Revisor 2 

16 Leidulf Øyre  PTV Sogn og Fjordane SFD / Revisor vara 1 

17 Victor Andre Herland  Revisor vara 0 

18 Gustav Kaald-Olsen  PTV Distriktssjefer  1 

19 Martin Solli  PTV SFUKS 4 

20 Ola Dagfinn Johansen PTV løse medlemmer 1 

21 Line Dyre Arnøy PTV Nord-Trøndelag SFD  1 

22 Roy Arild Rugsveen  PTV Hedmark SFD  1 

23 Brynjulf Bakklund PTV Vest-Agder SFD 1 

24 Birgit Rønningen PTV DSB / Tønsberg 3 

25 Aud Marit Wigg  PTV Hordaland SFD  2 

26 Trond Åsheim  Pensjonistrepresentant  1 

27 Per Bartnes  Æresmedlem  0  

  

19 representanter (og 26 stemmer) er tilstede under møtet. 

Følgende er ikke tilstede: 

- Marius Eliassen Watne 

- Håvard Solhaug 

- Trond Ole Jensen 

- Marit T. Aarseth 

- Victor Andre Herland 

- Gustav Kaald-Olsen 

- Birgit Rønning 

- Per Bartnes 

 

Forslag til vedtak:   

Representanter og antall stemmer er korrekt, tas til etterretning. 
 

Vedtak er godkjent.  



Sak 2: Åpning av representantskapsmøtet 

  

Representantskapsmøtet åpnes ved leder for Delta samfunnssikkerhet, Erik Klomsten.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 3: Konstituering 

 

 

 

Det skal nå konstitueres 1 møtedirigent, 2 møtesekretærer og 2 medlemmer til protokoll-, redaksjons og 

opptellingskomité.  

Forslag til vedtak:   

Møtedirigent: Marina Skuggedal 

Møtesekretærer: Frank Gerl og Hanne Melby   

Protokoll-, redaksjons- og opptellingskomité: Maria Dokken og Elin Langstrand 

 

 

Møteregler ved Marina 

Møteregler 

- Ha mikrofonen av / ”mute” under hele møtet. Aktivér mikrofonen kun når du skal kommentere.   
- Bruk gjerne headsett for å unngå ekko   
- Skriv "kommentar" eller "spørsmål" i kommentarfeltet dersom du har innspill. Ordstyrer vil gi deg 

ordet når det er din tur.     

 

 

 

Vedtak er godkjent. 

 

   



Sak 4: Årsmelding for 2020 

Årsmeldingen gjelder for kalenderåret fortrinnsvis 

 

Sentralstyret har bestått av: 

 

Leder:   Thomas Holde frem til den 20.04.2020, der han ble fungerende Distriktssjef. 

Steinar Helgesen fungerte i perioden 20.04. - 03.09.2020. 

Erik Klomsten ble valgt inn den 03.09.2020. 

Nestleder:  Steinar Helgesen ble gjenvalgt.  

Vervet sto vakant i perioden 20.04. - 03.09.2020 siden Steinar fungerte som leder. 

Styremedlem: Marina Skuggedal 

Styremedlem: Janniche C. H. Henriksen 

Styremedlem og sekretær: 

    Birthe Lysne fungerte frem til den 06.05.2020. 

Frank Gerl fungerte fra 06.05.2020, og ble valgt inn den 03.09.2020. 

Vara styremedlem: Birthe Lysne 

Vervet sto vakant frem til den 06.05.2020 grunnet fungering.   

Vara styremedlem: Frank Gerl  

Vervet sto vakant perioden 06.05. - 03.09.2020 siden han fungerte som styremedlem og 

sekretær.  

Hanne Melby ble valgt inn den 03.09.2020 

 

I 2020 har sentralstyret hatt 9 møter og behandlet 25 saker. De fleste møtene har vært holdt via Skype. 

Arbeids- og forhandlingsutvalg har bestått av leder, nestleder og styremedlem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lønns og arbeidsvilkår  

Det var planlagt for 2.5.3 forhandlinger i juni 2020, men direktøren besluttet å utsette dette til høsten. Dette 

med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i DSB. Saken ble diskutert med HR-direktør Kirsten Agerup, 

og ut fra dette måtte våre krav vente til høsten. Delta hadde da 9 krav inne, og disse ble behandlet i 

november. Det kom ytterligere krav gjennom høsten og disse ble behandlet i februar 2021, da med 

bakgrunn i det lønnspolitiske dokument som ble fremforhandlet i desember 2020. Ved forhandlingene i 

februar hadde vi 14 krav inne, hvorav 10 ble innfridd.  

For de som ønsker å fremme 2.5.3 krav er det viktig at de på forhånd leser det lønnspolitiske dokument. 

Det er også viktig at kravet er godt beskrevet for å øke mulighetene for å få kravet innfridd.  

Rettighetene til ny avtalefestet pensjon (AFP) for 1963-årgangen og yngre er tariffestet. Dette vil gi god 

reallønnsvekst til alle. 

 

Deltamedlemmer i staten er sikret et lønnstillegg som gir god reallønnsvekst til alle, og i tillegg er det avsatt 

en pott til lokale forhandlinger som vil sikre mange medlemmer ytterligere lønnsøkning i år. 

Dette ligger på delta.no  

 

Forholdet til Delta  

Det har siden 2019 ikke vært fysiske møter i DELTA sentralt. Ledere og Nestleder deltar ukentlig på møter 

med andre leder i MO (Medlemsorganisasjonene i Delta).  

 

Egen organisasjon  

Grunnet situasjonen i samfunnet ble det ikke avholdt representantskapsmøte som planlagt i mars 2020. 

Etter en vurdering av situasjonen hvor man så at det ikke gikk å gjennomføre et møte med fysisk 

deltagelse, ble representantskapsmøtet gjennomført over Skype i september. Styret hadde en opplevelse 

av at dette fungerte tilfredsstillende, og at det ble et effektivt møte hvor våre viktigste saker ble 

gjennomgått. Vi ser selvfølgelig et utviklingspotensialet for gjennomføringer av denne typen digitale møter, 

og tar med oss erfaringene videre til neste gang 

  

Kursvirksomhet  

Som en følge av avtalen med Delta, er det Delta sentralt som holder kurs for medlemmer og                          

tillitsvalgte. Det oppfordres til å gå inn på Delta.no og melde seg på kurs. I tillegg til sentrale kurs, finnes 

det muligheter til å melde seg på regionale kurs. Nå er de fleste slike kurs på digitale plattformer. Dette er 

viktig for at vi skal ha godt kvalifiserte plasstillitsvalgte. Alle medlemmer bør minst ta modul 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medlemssituasjonen  

Vi ser at flere av våre medlemmer går nå over til å bli pensjonister. Det er viktig med nyrekruttering.  

  

Medlemmer   31.12.15  31.12.16  31.12.17  

  

07.03.19  

  

07.03.20  

  

31.12.20 

Yrkesaktive  102 96 120 121 110 111 

Pensjonister  41 41 38 39 51 45 

Studenter    1 4 4 4 

Yrkespassive    1 1 2 2 

Sum  143 137 160 165 167 162 

  

  

Forholdet til DSB  

DSB er som før, inne i utfordrende tider med strammere budsjett og behov for omstruktureringer. IDF-V 

møtene er fortsatt den viktigste arenaen for kontakt mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. 

2020 var et merkelig år, hvor hverdagen til alle endret seg i forbindelse med Covid-19 epidemien. På 

grunn av den krevende situasjonen ble det avholdt IDF-V møte en gang i uken frem til oktober. Etter dette 

avtok møtehyppigheten, og det gjennomføres nå møter annen hver måned. Alle møtene har vært på 

Skype. Saker som har vært behandlet i IDF-V møtene har så langt som det har vært mulig, vært behandlet 

av styret og/eller arbeidsutvalg i forkant av møtene. Når det har vært nødvendig har det også vært 

samarbeidet med andre arbeidstakerorganisasjoner om saker.   

Møter mellom sjef Sivilforsvar og fagforeningene (Delta og NTL) er videreført etter at Sigurd Heier tok over 

som fungerende sjef Sivilforsvar, med møter ca. en gang i måneden. 

Janniche C. H. Henriksen og Marina Skuggedal har deltatt på møter med Delta sentralt i forbindelse med 

vaktordning på Starum. Delta medlemmer på Starum sammen med medlemmer i NTL gikk til sak mot 

staten for mulig ugyldig vakt avtale som var gjennomført på Starum. Dette endte med et forlik i Gjøvik 

Tingrett den 16 desember. 

Janniche C. H. Henriksen har deltatt i prosjektgruppen Omstilling Sivilforsvaret som ansattrepresentant fra 

april 2020. Erik Klomsten tok over etter representantskapsmøtet i 2020. Det har vært to møter på våren 

som Janniche Henriksen deltok på og ett på høsten hvor Erik Klomsten deltok. På det siste møtet ble det 

besluttet å utsette prosjektet til smittesituasjonen endret seg. Det er ikke kommet referat fra dette møtet 

ennå. 

Marina Skuggedal har vært med i arbeidsgruppen Omstilling SFUKS og Janniche C. H. Henriksen tok over 

etter fase 2. Arbeidsgruppen ble ferdige med rapporten i juni. Denne har vært til drøfting på IDF-V og 

omstillingen ble vedtatt høsten 2020. Omstillingen skal være implementert 01.03.2021.  

Gjennom året 2020 har det vært flere endringer i sammensetningen av sentralstyre, noe som til tider har 

vært belastende da styret ikke har vært fulltallig. Vi anser det som viktig at vi nå får til å sette et fulltallig og 

slagkraftig sentralstyre, for videre å kunne løse våre oppgaver som forening på best mulig måte.  

 

 

 

 

 



  

Informasjon  

Sentralstyret opplever at det er god direkte kontakt med de plasstillitsvalgte. Det har vært litt mindre 

utsendelse av informasjon til PTV og medlemmer det siste året, enn hva som har vært vanlig tidligere. 

Styret ønsker tilbakemelding fra PTV'er og medlemmer på hvor ofte og hvilke saker det ønskes 

informasjon om. 

I tillegg har vi omgjort nettsiden noe, og foretatt navnebytte til deltasamfunnssikkerhet.no. Så langt det lar 

seg gjøre, legges det ut aktuelle saker på Facebook.  

  

 

Samfunnssikkerhet og beredskap  

I følge foreningens virksomhetsplan skal Delta samfunnssikkerhet blant annet arbeide for at                           

Sivilforsvaret skal være en synlig og tydelig ressurs, og for at Sivilforsvaret sikres gode rammevilkår. 

Foreningen skal arbeide for at Sivilforsvaret skal videreutvikles som statens forsterkningsressurs, og anser 

vår deltagelse i prosjektet "Omstilling i sivilforsvaret" som en god arena for dette arbeidet. Foreningens 

medlemmer har deltatt i delprosjekter, og leder har vært fast medlem i styringsgruppen.  

   

Avslutning  

Det er viktig for Delta samfunnssikkerhet å være fremover-lent og deltagende i prosjektene som 

gjennomføres i sivilforsvaret og tilstøtende enheter. Vi trenger hjelp og informasjon fra medlemmene og de 

plasstillitsvalgte for å kunne se det som er viktig, samt få vite hva som er viktig for medlemmene våre. 

Våre bekymringer er blant annet bemanningssituasjonen i Sivilforsvaret, og de krevende arbeidsvilkår 

dette gir våre medlemmer. Med bakgrunn i dette ser vi svært positivt på nyansettelsene som kommer i 

2021.  

 

Kommentar:  

- Det ses som uheldig at det ikke blir ansatt flere på distriktene. Det kom flere innspill om dette tema. 

Styret blir oppfordret til å jobber mer med dette.  

 

Forslag til vedtak:   

Årsmeldingen for 2020 tas til etterretning.  

 

Vedtak er godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 5: Regnskap for 2020  

 



 

Signert regnskap fra 2020 ligger ved som vedlegg 1 

Komplett regnskap fra 2020 ligger ved som vedlegg 1.1 

 

Kommentar:  

- Leder og nestleder tar opp kontingent som foreningen betaler til Delta sentralt og jobber for 

reduksjon av denne sammen med de andre medlemsorganisasjonene. 

 

 

Forslag til vedtak:   

Regnskapet for 2020 er godkjent etter at signaturene fra revisorene ble med.  



Sak 6: Langsiktig mål og prinsipprogram  

Sentralstyret anbefaler å holde ved det "langsiktig mål og prinsipprogram", viser til vedlegg 2.  

 

 

Forslag til vedtak:   

 

Foreningens langsiktige mål og prinsipprogram godkjennes.  

Viser til vedlegg 3. 

 

Vedtaket er godkjent etter noen justering. 

  

 

 

  

  

 

 

 



Sak 7: Medlemskontingent 

Pr. i dag betaler medlemmene av Delta samfunnssikkerhet 1,2% av sin månedslønn med et tak på         

Kr. 800,- pr mnd.  

 

Kommentar:  

- Det ønskes at styret vurderer justering av kontingent for å holde på / rekruttere nye medlemmer.  

 

Forslag til vedtak:   

Medlemskontingenten holdes ved. 

 

Vedtaket er godkjent. 

  

 

   

  

  

  

  

  

  



Sak 8: Sentralstyrets forslag til budsjett for 2021 

   



 

 
 

Forslag til vedtak:   

 

Sentralstyrets forslag til budsjett for 2021 tas til etterretning. 

 

Vedtaket er godkjent etter mindre justering. 

 

  

 

 



Sak 9: Handlingsprogram for 2021  

 

 

 

 

Sentralstyret har utarbeidet et forslag til handlingsprogram for 2021, viser til vedlegg 5.  

Handlingsprogrammet fra 2020 ligger ved som vedlegg 4 

 

Kommentar: 

- Det viser seg utfordrende å få ansatte opp på samme lønnsnivå som nyansatte. Det er ikke ønskelig 

at nyansatte skal få mindre lønn, men resten av ansatte må følge etter. 

- Leder og nestleder gir beskjed om at det er viktig at de ansatte selv, de plasstillitsvalgte, styret og 

lokal leder er aktive på dette område og leverer lønnskrav. Det minnes også om at alle har rett til en 

lønnssamtale som er uavhengig fra medarbeidersamtalene. 

 

Forslag til vedtak:   

Handlingsprogram for 2021 tas til etterretning. 

Vedtaket er godkjent etter noen justering. 

 

  



Sak 10: Innkomne forslag, herunder forslag om vedtektsendringer: 

  

Sentralstyret har utarbeidet et forslag til vedtektsendringer, se vedlegg 7 

Vedtektene fra 2020 ligger ved som vedlegg 6 

 

Kommentarer: 

- Siden møtet ble gjennomført digitalt, ble det bedt om innspill med svarfrist på 1 minutt i 

"Chatefeltet". Ingen flere innspill og derfor vurdert som akseptert. 

 

Forslag til vedtak:  

Vedtekts forslaget (vedlegg 7) godkjennes i sin helhet. 

 

Vedtaket er godkjent etter noen justering. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



Sak 11: Valg 

 Valgkomiteens forslag til valg i 2021: 

Verv: Navn, nåværende: Valgt år: Forslag: Valg 

periode: 

Valgkomiteens 

innstilling: 

Leder Erik Klomsten 2020-2021 Erik Klomsten 2021-2023 Erik Klomsten  

(Valgt med 26 

stemmer) 

Nestleder Steinar Helgesen 2020-2022 Ikke på valg 
  

Styremedlem Frank Gerl 2020-2022 Ikke på valg 
  

Styremedlem Marina Skuggedal 2019-2021 Line Dyre Arnøy 

Roy Arild Rugsveen 

Hanne Melby 

Vegar Hanssveen 

Espen Haugseth 

Emil Torkildsen 

2021-2023 Line Dyre Arnøy 

(Valgt) 

Styremedlem Janniche C. H. 

Henriksen 

2019-2021 2021-2023 Vegar Hanssveen 

(Valgt) 

Styremedlem 

vara 

Birthe Lysne 2019-2021 Roy Arild Rugsveen 

Arne Reidar Moe 

2021-2023 Roy Arild Rugsveen 

(Valgt) 

Styremedlem 

vara 

Hanne Melby 2020-2022 Ikke på valg 
  

Valgkomite 

leder 

Maria Dokken 2020-2022 Ikke på valg 
  

Valgkomite 

medlem 

Stein Horn 2019-2021 Stein Horn 2021-2023 Stein Horn 

(Valgt) 

Valgkomite 

medlem 

Elin Langstrand 2020-2022 Ikke på valg 
  

Valgkomite 

vara 

Marius Eliassen Watn 

 

2020-2022 Ikke på valg 
  

Valgkomite 

vara 

Håvard Solhaug 2019-2021 Håvard Solhaug 2021-2023 Håvard Solhaug 

(Valgt) 

Valgkomite 

vara 

Trond Ole Jensen 2019-2021 Trond Ole Jensen 2021-2023 Trond Ole Jensen 

(Valgt) 

Revisor Marit T. Aarseth 2020-2022 Ikke på valg 
  

Revisor Hans Petter 

Brendemoen 

2020-2022 Ikke på valg 
  

Revisor vara Victor Andre Herland 2019-2021 Victor Andre Herland 2021-2023 Victor Andre 

Herland 

(Valgt) 

Revisor vara Leidulf Øyre 2019-2021 Leidulf Øyre 2021-2023 Leidulf Øyre 

(Valgt) 

 

Valgkomiteen presenterer forslag til kandidater. 

 

Roy Arild informerer om digitalt valgsystem, dette ble akseptert uten innspill. 

 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt uten innspill eller benkeforslag 

 

 

 



Sak 12: Vedtak om signeringsrett på vegne av Delta Samfunnssikkerhet 

 

Styret i Delta Samfunnssikkerhet har bestemt at personer i posisjonene Leder, Nestleder, Kasserer og 

Sekretær skal ha signeringsrett alene. Utover dette har styremedlemmene (inkludert vara-

styremedlemmer) rett til å signere dersom de er 3/tre-sammen. Dette omhandler bl.a. oppdatering, m.m. i 

Altinn.no, Brønnøysundregistrene og der det måtte være behov for slikt – ikke i økonomiske 

sammenhenger. 

Når det gjelder økonomiske avgjørelse har styret i Delta Samfunnssikkerhet bestemt at personer i 

posisjonene Leder, Nestleder, Kasserer og Sekretær skal ha signeringsrett 2/to-sammen. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Vedtak om signeringsrett tas til etterretning. 

 

Vedtaket er godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avslutningsvis gjennomfører det ny satte styret et kort styremøte på Skype. 

 

Styret velger som: 

Sekretær  Frank Gerl 

Kasserer   Elin Langstrand 

Informasjonsansvarlig Roy-Arild Rugsveen 

 

 

 

 

Vedlegg 

  

Vedlegg 1 – Regnskap 2020 

Vedlegg 1.1 – Komplett regnskap 2020 

Vedlegg 2 – Gjeldende "Langsiktig mål og prinsipprogram" fra 2020 

Vedlegg 3 – Forslag "Langsiktig mål og prinsipprogram" for 2021 

Vedlegg 4 – Gjeldende "Handlingsprogram" fra 2020 

Vedlegg 5 – Forslag "Handlingsprogram" for 2021 

Vedlegg 6 – Gjeldende "Vedtekter" fra 06. Mars 2018 

Vedlegg 7 – Forslag "Vedtekter" for 2021  

  

  

  

Referat godkjent av: 

Delta Samfunnssikkerhet 

Dato: 23.03.2021 

 

 

 


