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Saksliste ● Tilbakemeldingen fra valgkomitéen
● Fordeling av oppgaver i styret (inntil "nytt" styre er på

plass)
● Oppsigelse av beredskapsvaktavtalen
● Evt.

1. Tilbakemelding fra
valgkomiteen/
Fordeling av
oppgaver i styret
(inntil "nytt" styre er
på plass)

Valgkomiteen har gitt tilbakemelding om at ting tar tid, og at
de ikke kan levere før etter jul på kandidater. Det betyr at det er
kort tid frem til ordinært representantskapsmøte i mars.

Vedtak: Styret ser seg ikke tjent med å avholde ekstraordinært
representantskapsmøte så kort tid før ordinært, og vedtar derfor
å vedlikeholde styrets sammensetning frem mot ordinært
representantskapsmøte 2023 med noe redusert arbeidskapasitet.
Ordinært representantskapsmøte planlegges gjennomført uke
12- 21.-23.03.23.
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2. Oppsigelse av beredskapsvaktavtalen.

Vedtak: Beredskapsvaktavtalen sies opp nå med utløp
01.05.23.

Vi innkaller til eget styremøte vedrørende
beredskapsvaktavtalen, og inviterer Ola Dagfinn Johansen
(ØFSFD) med på dette møtet.
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3. Eventuelt Leder har følgende:

● Det kommer inn en del mail vedørende ansettelser og
lønnsplasseringer. Ønsker styret å få disse
videresendt, eller ønsker styret å bli orientert når det
er tvilstilfeller, grunn til diskusjon?

Vedtak: Styret ønsker å bli informert av leder når behov.

● Det har kommet to søknader om utvidet overtidsbruk.
Denne ene fra DØV, omhandler ikke vårt medlem, men
den andre er fra SFK-UTD.
Det reises spørsmål om hvorfor dette bare gjelder ett
medlem ved SFK-UTD, og hvorvidt VO/PTV er
informert.
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Vedtak: Orienteringssak IDF-V torsdag 20.10.22

● Et medlem har 2.5.3 krav inne. Dette er ikke svart ut,
det purres.

● Hordaland SFD melder at de ikke har
ansattrepresentant ved ansettelser. Dette er svart ut
med at dette ansvaret ikke påligger
arbeidstagerorganisasjonene, men at de kan være
behjelpelige med organiseringen av dette.

Bekymring rundt manglende PTV i følgende distrikter:
Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Vedtak: Styret vil ta en tur til disse tre distriktene for å
avklare forventninger og sette fortgang i prosessen. Vi ser
tidligst at vi kan iverksette primo januar 2023. Leder får støtte
fra Line Dyre Arnøy og/ eller Vegar Hanssveen.

Victor A. Herland:
● Det er et synlig behov for effektiviseringstiltak i egen

organisasjon. Her mangler vi en arena og spille inn til.
Dette vil kunne ha potensielt store
innsparingsmuligheter både på humane- og
økonomiske ressurser.

Vedtak: Vi spiller dette inn på IDF-V 20.10.22.

Vegar Hanssveen:
Vi har tidligere styrevedtak på etter innspill fra PTV, og bli
bedre på jevnlig oppdatering til PTV. Vi er ikke i mål på dette.

Vedtak: Vi starter med nyhetsbulletiner 6 ganger per år. Dato
for første bulletin er 01.12.22. Sekretær vasker referat i egen
mappe for utsendelse.

Victor A. Herland:
Gjennomgang av spørreundersøkelse vedr. lønnspolitikk
basert på lønnspolitisk dokument.

Ved gjennomgang, gjøres det enkel språkvask og
omformulering. Forslag til endringer noteres ned av VAH, og
overbringes arbeidsgruppe for effektuering.
Spørreundersøkelsen sendes ut til alle medlemmer
(yrkesaktive) per mail, og forventes å ta ca. 5 min.
Undersøkelsen vil gi oss noen fokusområder vi kan ta med oss
inn i det lønnspolitiske arbeidet.
Arbeidsgruppen ferdigstiller med endringer gjort, og
oversender til FG i løpet av 2-3 dager. Leder sender ut per
mailliste mandag 24.10.22 kl. 0900.
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4. Neste møte Uavklart.

Vegar Hanssveen
Sekretær


