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Saksliste Det foreligger ingen saksliste til møtet.
1. Mandat til

lønnsgruppe-
prosjekt v/ Victor

Rapporten skal leveres innen 01.06.23. Gruppen består av;
Heidi Bredvold, Marius E. Watn og Victor A. Herland.

● Det er ønskelig med en spørreundersøkelse til Delta-
medlemmer.

o Ikke Survey, men Google spørreskjemaer?
o Victor initierer kontakt med Roy Arild for

støtte til bruk av google spørreundersøkelse
samt lagring av dokumenter i google disc.

● NTL er informert, ikke ønske om delaktighet.
o Frank har hatt dialog med de

● Fremdriftsplan?
● Prosjektside/ folder tilhørende Delta i Teams-

funksjon?
o Får vi lov? Antagelig ikke, og noe med

eierskap til filstruktur.
● Behov for opplæring Google Disc

o Roy Arild får ansvar for å tilrettelegge for
opplæring av styret innenfor ansvarsområde

● Prosjektmandat
o Små justeringer av tekst i mandatet:

▪ betegnelsen lønnsstige endres til
lønnsramme

Vedtak: Prosjektmandat godkjennes med endringer.

VAH/ RAR

2. VO- tjenesten DSB/
SF v/ Victor

● Spørsmål: Skal VO tjenesten for SF trekkes ut av
DSB? Påstand: Dette vil gi bedre HMS og
oppfølgingsansvar for eget SF VO

Uansett- Avvikssystemet bør spisses!

● Orientering:
Torsdag 25.08.22 er det formøte til IDF, med blant annet valg til

VAMU. Enighet om at VAMU- representant fra Delta bør
befestes av styremedlemmer.

● Forslag: Victor A. Herland ønsker å stille som
kandidat.

Styret



● Styret foreslår Victor A. Herland som VAMU-
representant, med Elin Langstrand som vara.

Vedtak: • Styret godkjenner Victor A. Herland som
VAMU- representant, med Elin Langstrand som vara.

3. Pågående prosjekter
v/ Frank

Frank Gerl redegjør for pågående prosjekter.
● Vaktprosjektet

o Lite møteaktivitet
● Uniformsutvalget

o Forslag om at Brynjulf Bakkelund erstatter
Frank Gerl i utvalget, relatert til
arbeidskapasitet.

Vedtak: Styret er orientert om pågående, og
godkjenner at Brynjulf Bakkelund erstatter Frank
Gerl i uniformsutvalget.

FG/ BB

4. Lønnsoppgjør/
lokale forhandlinger
v/ Erik

Erik Klomsten redegjør for prosess.
● LO/ YS området får 0,85% av lønnsmassen.
● Fokusområder blir satt i møte sentralt 24.08.22.
● Retningslinjer for oppgjøret innen uke 43.
● Forhandlingsgruppe på 3-4 personer har

erfaringsmessig fungert godt, og anbefales videreført.
● Oppstart 24.- 25.10.22

EK/ styret

5. Informasjon fra
Delta ifm.
lønnsoppgjør v/
Frank

Det er enighet om en transparent prosess med god og tydelig
informasjon fra sentralstyret. Frank og Erik forfatter
informasjon som sendes på mail ut til medlemsmassen. Vi er
også tydelige på anbefalingen om å bruke fokusområdene/
satsingsområdene i særkrav.

EK/ FG

6. Kontigentendring/
ekstraordinært
representantskaps-m
øte v/ Erik

Erik orienterer om at for å fremme kontigentendring, må det
avholdes ekstraordinært representantskaps-møte.

Styret

7. Forberedende
representantskaps-m
øte

● Styret planlegger forberedende
representantskaps-møte, varighet 2- 3 dager. Behov for
å drøfte/ endre vedtekter mm.

Forslag: uke 47 (november)
Vedtak: Frank finner aktuelle lokaliteter og orienterer styret

FG

8. Vaktgodtgjøring v/
Roy Arild

● Orientering som fremmes som sak:
Vaktgodtgjøring per i dag differensieres mellom 1-5 og 1-7, litt

ulikt praktisert siste årene fra distrikt til distrikt.

Roy Arild poengterer at mest mulig av godtgjøring bør være
pensjonsgivende inntekt. Avspaseringstid er IKKE
pensjonsgivende.

Godtgjøring er heller ikke i samsvar med ansvar og oppgaver
p.t..

Vurdering: Skal vi sammen med NTL si opp avtalen?

Vedtak: Det gjøres en vurdering av styret før endelig vedtak.

Styret

9. Kortkurs for Delta-
medlemmer

● Det skal avholdes 2 kortkurs i september, 06.09.22 &
22.09.22.

● 1. gjennomføring er OK, men ikke 2.
● Kan vi flytte 1. kurs?

Erik tar dialogen med Thrude Thorød.

EK

10. Neste møte ● Neste møte etter nærmere beskjed. Innkalling kommer. VH

Vegar Hanssveen
Sekretær


