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Sak Omtale Ansvar
/tidsfrist

Saksliste Tema:
•            Evaluere kortkurs
•            Digitale medlemsmøter 3 X pr. år
•            Status generelt
•            Evt.

EK/ FG

1. Leder Erik Klomsten starter i fungering som distriktssjef f.o.m. 1.
oktober og inntil videre.

Dette betyr at han trekker seg som HTV/ leder i Delta
samfunnssikkerhet.

Frank Gerl som nestleder trer inn som fungerende leder.
Valgkomiteen varsles om igangsetting av prosess frem mot evt.
ekstraordinært rep. møte. Frist for varsel om dette er 6 uker.
Løpende vurdering hvorvidt styret i nåværende konstituering
fungerer frem mot ordinært rep. møte.

Frank vil bli fast rep. i IDF, ambulerende blant
styremedlemmer om 2. rep. Vegar stiller 20.10.22. Uavklart om
hvem som stiller sammen med Frank 08.12.22.

FG

2. Evaluere kortkurs Tilbakemeldingen er at kortkurs/ møter er ok.
Det opplevdes som litt mye enveis kommunikasjon og lite

engasjement blant deltagerne. Burde vært en sparringspartner i
tillegg.

Bra gjennomgang med 14-15 deltagere, sett i lys av pågående
aktivitet hos alle.

Kom ønsker om en runde på særaldersgrenser mm.
Kan vi legge dette som faste møtepunkter, og kalle det

medlemsmøter med også eksterne ressurser på spesifikke
emner?

EK/ FG

3. Status generelt Det har vært ytret bekymring for at øvingssaldo ikke kan
utbetales. Det bekreftes at den kan utbetales, men må legges
inn manuelt hos lønn med attestasjon fra leder og kontering.

4. Evt. Forberedende styremøte SFK 28.-30.11.22 v/ Frank
Alle stiller. Frank bestiller hotell for de aktuelle.

FG



Sak: forberede rep. møte 2023. Vi tar også stilling til hvor og
hvordan det skal organiseres, ref. økonomi.

Følgende er på valg:
Leder
Line D. Arnøy
Vegar Hanssveen
Victor A. Herland

Valgkomiteen styres på frister og igangsetting av arbeid.

Beredskapsvakt v/ Roy Arild
Vi har fortsatt ikke sagt opp beredskapsvakt- avtalen. Avventer
oppstarten av arbeidsgruppe som skal se på løsninger og
forslag til ny inn mot en forhandlingssituasjon. Vi har ikke fått
representanter inn i denne arbeidsgruppen fra NTL v/ Mona
Enge.
Roy Arild m. fl. har følgende punkter som bør inn i
forhandlingene:

● 1-5 godtgjøring
● Høytidsdager godtgjøres bedre enn helgedager
● Lønnstrinn bør være et gjennomsnitt av inspektør/ DS
● Utbetaling bør være normen, da avspasering ikke er

pensjonsgivende inntekt.
● Det bør være avtalefestet indeksregulering

En evt. oppsigelse fremtvinger forhandlinger, i mellomtiden
løper opprinnelig avtale.

Lønnsgruppe v/ Victor
Lønnsgruppen består av Victor, Heidi og Marius. Marius har
begrenset arbeidskapasitet. Victor fremmer forslag om å
innlemme Olav Fosshaugen (Hedmark) inn i arbeidsgruppen.
Ingen innvendinger.

Spørsmål til utsending kvalitetssikres ved presentasjon for
styret uke 42. Medlemsliste oversendes Victor og
arbeidsgruppe.

Verneombud inn i VAMU v/ Victor
Det bekreftes at DSB ved Vibeke Sjåvik er informert om at
Victor er vår representant fra Delta. Møtetid ikke fastsatt.

Bruk av engasjementsstillinger v/ Vegar
En generell tilbakemelding fra flere av de som går i 6 mnd.
engasjement ved SFK, er at de er blitt gjort kjent med at de
mister opptjening i Statens Pensjonskasse når arbeidsforholdet
ikke videreføres. Litt usikkerhet om det er 6 mnd og 1 dag,
eller 12 mnd som gjelder. Vegar undersøker med SPK.

Valg-komite
en

FG

Styret

FG/ VH

VH

5. Neste møte Mandag 17.10.22 kl. 13:00- 14:30 VH

Vegar Hanssveen
Sekretær


