
Møtereferat

Dokument dato Vår referanse
21.12.2022

Referent Deres dato Deres referanse
Vegar Hanssveen

Til (stede) Kopi: Arkivkode
Frank Gerl, Vegar Hanssveen, Line Dyre Arnøy, Victor
Andre Herland, Roy Arild Rugsveen

Ikke møtt
Brynjulf Bakkelund

Referat 211222

21.12.2022 10:30- 11:30

Sak Omtale Ansvar
/tidsfrist

Saksliste
1.Omorganiseringen av SF
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1. Omorganisering i SF
Orienteringssak: Det blir egen sak på IDF-V i januar

vedrørende omorganisering i FSI. Det er rettet kritikk mot
DSB for informasjonsflyt og dialog. Vi har ett medlem i FSI,
som ikke blir berørt, derfor har vi heller ikke kommet med
særskilte innspill.

Møte med sjef SF er utsatt- igjen. Tar opp tråden primo- medio
januar 2023 igjen.

2 direktører/ avdelingsledere slutter, disse blir ikke erstattet.

Vedrørende saksliste til IDF-V, så må styret komme med
innspill til leder. Vi ser også at vi bør være 2 representanter
tilstede. Frank sender ut liste over møtedatoer, og alle skriver
seg opp der de kan.

Styret

Styret

2. DSB's økonomi Orienteringssak: Vi vet ikke helt ennå hvordan statsbudsjettet
vil slå ut, men kan bli som forventet, men også dårligere. Det
knyttes spenning til SF`s bidrag utover at det blir vanskelig å
re-ansette i stillinger.

Det vil også bli en vurdering av DSB`s vaktordninger frem mot
sommeren 2023. Alle skal revurderes, opp mot å slå sammen
eller endre.

Styret



Sak under pkt. 2: I den konteksten diskuteres også vårt ønske
om reforhandling av beredskapsvakt avtalen.

Vedtak: Vi blir enige om å sende inn krav om reforhandling av
beredskapsvaktavtalen til IDF-V med kopi sjef SF. Saken
sendes i dag 211222, styret mottar orientering per mail. Frist
for oppsigelse er 01.02.23. Det blir derfor viktig å få på plass
en møtearena med sjef SF medio januar.

Vi mener vaktordningen har en viktig regional innretning
versus krise/ krig. Hvis en sentralisering av
beredskapsvaktavtalen, bør vi involvere media?

Lurt hvis vi kan hente ut litt statistikk før IDF-V på aktivitet og
tid.

Frank G.

3. Møtene på
Vestlandet i uke 2

Orienteringssak:

2 av distriktene har meldt at de ikke kan på opprinnelig tid. Vi
flytter tidspunktet for alle 3 møtene.

Tid for oppfølging: ukjent

Frank G/
Vegar

4. Innkalling til
rep.møte

Orienteringssak:

Innkallingen til representantskapsmøte går ihht. frist.

Det er reservert 27 plasser på Kiel- båten 20.-22.03.23. Total
kostnadsramme 108 000,- NOK.

Det sendes ut mail til alle PTV om oppmøte 20.03.23 innen
klokken 11:00. De besørger selv transport til Oslo.

Forslag til referatet, og saksliste, vaskes ferdig så langt det lar
seg gjøre.

Frank &
Vegar

Vegar

Vegar &
Victor

5. Valgkomitén Orienteringssak:

Det ble sendt ut felles info til alle medlemmer på vegne av
valgkomitèn om problemet med å få kandidater til ledervervet.
Det diskuteres om ulike årsaker, knyttet til restarbeidsevne,
frikjøp av tid mm.

Sak under pkt. 5: Vi ser også at vi har ca. 20 medlemmer i
indre etat, de bør ha representant i styret.

Vedtak: Valgkomitèn følger opp.

Valgkomitèn

6. Eventuelt VAMU v/ VAH:

VAH hadde første møte i VAMU. Overrasket over dårlig
samarbeidsklima. Vi ønsker et helhetlig HMS- system integrert
i virksomheten for erfaringsdeling.

Vedtak: Det vil bli fremmet et forslag i IDF-V om AMU for
SF. Victor skriver saksfremlegg.

Victor



Lønnsgruppen v/ VAH:

Vi ser at rådgiverstillinger nå også integreres i distriktene uten
at organisasjonene blir rådspurt. Hva ønsker vi? Vi er tydelige
på at stillinger bør være en inngangsport for karriere/ lønn.
Dette bør speiles i lønnspolitisk dokument.

Gitt en dårlig svarrate på spørreundersøkelsen og nedsatt
arbeidskapasitet i gruppen, er styret enige om at vi setter
arbeidet på vent.

Vedtak: Arbeidsgruppen setter gruppen på vent- ikke tidfestet.
Det fremmes sak i IDF-V.

Victor &
Frank

7. Neste møte Uavklart.

Vegar Hanssveen
Sekretær


