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Sak Omtale Ansvar
/tidsfrist

Saksliste ● Krav om reforhandling beredskapsvaktavtale
○ Underliggende dokumentasjon (Roy Arild og

Vegar)
○ Hva koster det DSB (gjerne fordelt pr. distrikt

også)…
○ å ha SF-Beredskapsvaktene pr.d.d.?
○ dersom alle går 50/50 og avspaserer som de

skal?
○ det det koster pr.d.d. inkl. utkjøp på tampen av

året?
○ dersom vi bytter til 100% utlønning?
○ å ha SIV-vakta sentralt?

○ Hva det koster:
■ å ha Securitas på Starum?
■ å ha Internasjonal vakt (ca.)?
■ å ha vakt på sentrallageret?

○ Eventuelt

1. Krav om
reforhandling
beredskapsvakt-
avtale

Punkter vi ønsker å reforhandle er bl.a.:

- Utlønningsgrad (1:7 vs. 1:5 og 1:9, samt kravene til når disse
skal iverksettes)
- Konkretisering av oppgaver, oppmøtetider, myndighet, m.m.
(som bl.a. retten til å be om støtte uten å måtte be om lov fra
distriktssjef eller stedfortreder).
- Beredskapsvakten ønskes godtgjort med pengegodtgjørelse
fullt ut som skal være pensjonsgivende. (ikke 50/50)
- Beredskapsvakten skal regnes med i den alminnelige
arbeidstiden iht. AML
- Avlønning etter et konkret lønnstrinn (eks. gjennomsnitt av
alle som går vakt + 4 trinn) justeres 01.01 hvert år.

- Tillegg i godtgjørelse for å ha vakt på høytidsdager/ røde
dager: eks. kr.tillegg helg på øvelser.



- Vakanstillegg dersom man må ta en vakt på kortere varsel enn
14 dager

Dette for å kunne få en likere vakt
overfor oppdragsgiver og at det er likebehandling av de som
går vakt i Sivilforsvaret.

Politisk bestemt at SF skal øke operativ evne.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fortsetter-st
yrkingen-av-sivil-beredskap-og-samfunnssikkerhet/id2930549/

Målet bør være 1:5, full økonomisk utlønning (normen er full
utlønning men evt. 50/50) - de aller fleste blir utbetalt på
slutten av året uansett.

Distriktsvakter (krav til oppmøte (innen 2 timer), alle
sikkerhetsklarert, tilgang til NBN.

Egen beredskapsvaktavtale for sivilforsvarsdistriktene, da
denne vakten er ulik fra andre vaktordninger i DSB.

Eget avsnitt:

Starum - Daghavende, døgnvakt (når kurselever er tilstede/
ukevakt ellers), (DSB vakt/skogbrann, Sentrallager,
Securitasvakt, MFE,

2. Evt.
● Bekymringsmelding om instruktør situasjonen på SFK

Det er innkommet bekymring fra ansatte ved SFK relatert til
bemanningssituasjonen i 2023 vs. oppdragsportefølje. Delta
deler denne bekymringen, og er bekymret over utviklingen og
"flukten" av instruktører og kompetansen fra SFK. Nå er det
kun 6 faste instruktører igjen på Starum, samt to midlertidig
ansatte (en fast ansatt slutter og en ny begynner om kort tid
samt en midlertidig som slutter om kort tid). I februar 2023
kommer det til å være 6 fast og 1 midlertidig ansatte instruktør
igjen på SFK.

I 2020 ble SFK omorganisert, og instruktør behovet var
tydelig. Det står at det er behov for 16-18 instruktører med
tanke på den porteføljen disse skulle ha. Det ble bestemt at
SFK skulle greie seg med de ansatte som var på SFK. Flere har
falt fra siden og ikke blitt erstattet.

Vi skriver en bekymringsmelding vedrørende situasjonen, og
sender denne til de andre organisasjonene før den presenterer
den videre.

Frank G

Frank/
Vegar

3. Neste møte Uavklart.

Vegar Hanssveen
Sekretær
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