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Sak Omtale Ansvar
/tidsfrist

Saksliste ● Vaktavtalen
● Beregning av sykepenger og permisjon - mail

sendt til Lønn og Delta sentralt
● IDF
● Info fra VAMU (se mail fra Helen Knutsen

14.11.22)
● Info til medlemmene - Bulletin e.l.
● Valgkomiteen er aktivert - 21.10.2022 - status?
● Lage standard-mail “velkommen til Delta” -

og til dem som forlater oss
● Medlemsoversikt? Status?
● Økonomioversikt? Status?

1. Vaktavtalen:
Saken forberedes til IDF-V med svarfrist 10.01.23 med

mulighet for reforhandling/ oppsigelse

FG

2. Pensjon/ sykepenger:
Sak fra Alexander Ommedal: DSB avviker fra norm vedr.
pensjon og sykepenger etter endt arbeidsgiverperiode. DSB
bruker grunnlønn som utgangspunkt, IKKE en
gjennomsnittsberegning siste tre måneder.

FG/ styret

3. IDF-V:
Møteplan for 2023 er utsendt.
07.- 08.12.22 Trondheim- implementeringsplan for
omorganisering FSI legges frem.
Det er planlagt 2 IDF-V til før jul.
FSI/ SIV- orienteringssak prosess

FG

4. VAMU:
Det er initiert møter 12.- 13.12.22, hvor 12.12.22 er
forberedende møte. Kontaktperson Helen Knutsen.
HMS- kultur må endres, dette innebærer også systemendringer.
Det spilles inn om eget LAMU for SF er ønskelig.

VAH

5. Eventuelt:

Lønnsgruppen:
Spørreundersøkelsen er gjennomført, med laber oppslutning.
P.t. har 35 av 120 svart. Dette gir oss lite å jobbe med.
Neste møte 14.12.22.

VAH



Info til medlemmene:
Nyhetsbulletin med relevante saker skal distribueres til
medlemsmassen jevnlig. Sekretær sender denne ut mandag
05.12.22 fra Delta e-post.

Valgkomiteen:
Valgkomiteen er aktivert 21.10.22 ifm. representantskapsmøtet.
Status: De har første arbeidsmøte 31.11.22 klokken 12:00.

Standardisere hvordan ta i mot nye medlemmer og takke av
“gamle”:
Er det ønskelig å lage en standard mail for å ønske velkommen
til Delta samfunnssikkerhet?
Skal vi ved avslutning av medlemskapet, legge en rutine for
telefonsamtale eller mail?

Medlemsoversikt:
Vi er nå totalt 180 medlemmer, mot 124 i fjor.

OBS: Verving av nye medlemmer gir 500,- fra Delta og
Flaxlodd fra Delta samfunnssikkerhet. Elin må ha beskjed ved
verving. Få lodd distribuert.

Økonomioversikt:
Regnskapsåret 2022 gjennomgås.
Budsjett 2023 legges frem og aksepteres som forslag.
Som konsekvens av likviditet og tilgang frie midler, foreslås
godtgjørelse til styret nedjustert.

Ansattrepresentant:
Akademikerne har kommet med forslag om beskrivelse av
funksjon ansattrepresentant.
Innspill til tekst, seleksjon og påvirkning?

Omorganisering SIV:
Distriktsstab- dimensjonering? Her foreligger det ikke norm.
Bør diskuteres i IDF-V.
Her aktualiserer krise/ krig- scenarioet dette. Iflg. gamle web-
rulle, besto distriktsstab av 10 ansatte og 28 tj. pliktige.

VH

Valgkom.

Sekretær

Leder/ NL

Styret

EL

Styret

Styret

3. Neste møte Uavklart.

Vegar Hanssveen
Sekretær


