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Saksliste ● Møte med Øistein 16.01
● IDF 19.01
● Informasjonsdeling
● Bekymringsmelding vedr. omorganisering av SIV
● Midlertidig frikjøp
● Organisering av SF i stort
● Medlemsmøte løse medlemmer og andre uten PTV

I tillegg må vi lage en plan for utarbeidelse og innmelding av
saker…

● Vakt SFK
● Bekymring Instr. SFK
● Bekymring DS
● VAMU SF / systematisk HMS-arbeid

1. Møte med Øistein
16.01

● Møte med Øistein 16.01

FG hadde møte med Øystein og Georg 16.01.23. Først
en time med de begge, deretter en time med Georg.
Møtet ble beskrevet som konstruktivt, fremoverlent og
involverende. Delta er bevisst på egen rolle.

Temaer som ble løftet:

● BV- avtalen
○ De er ikke klare for dette arbeidet p.t, men

støtter det prinsipielt. Nytt møte vedr. dette.
● ØV- avtalen

○ Det er kun ønskelig med små justeringer fra
arbeidsgivers side, som ikke nødvendigvis
gagner oss. F.eks. kan instruktør SFK benytte
seg av avtalen, men ikke rådgiver.

● Instruktørdekning SFK
○ Dette er kjent for de, men ikke noe de p.t kan

gjøre umiddelbare tiltak for å bedre.

FG



● Øystein er tydelig på hvem som skal informere, om
hva, når og til hvem. Det oppfordres til å være tro mot
dette.

2. IDF 19.01.23 ● IDF 19.01

Organisering SIV;

Det planlegges for 2 avdelinger, Beredskap og SFK,
med underliggende 20 distrikter. OPØ og PLK vil da
implementeres inn i respektive avdelinger. Dette er
konfidensiell informasjon! deles ikke videre!

Det er videre forløp med drøfting i februar og
forhandlinger i mars.

BV- avtalen ble presentert med ønske om
reforhandling, arbeidsgiver har ikke kapasitet.
Konsekvens ble at vi måtte si opp avtalen med utløp
30.04.23. F.o.m. 01.05.23 godtgjøres den da som 1:5.

NTL og alle fagforeninger støtter Delta.

FG initieres inn i møte med Georg Bryn og Trude
Thorød. Oppsigelse verifiseres gjennom referatføring
fra IDF-V, men styret ber om at det skriftelig sendes til
IDF-V, med bekreftelse.

● Kameraovervåkning NBK og noen andre steder

Dette er satt fokus på ifht. informasjon og lovlighet.

● VHVO på plass, lite info, men initierer LAMU for
Tønsberg. Fått info fra oss i Delta (Victor).

● Vaktføring skal inn i DFØ. Momenter diskutert er
normalarbeidstid og BV, fleksitid mm. Dette er løftet,
og vil måtte implementeres.

● Budsjett 2023: dette skulle vært tema på ekstraordinært
IDF-V 25.01.23, men utsatt. Foreløpig viser det seg at
tallene er dårligere enn forventet. Vi avventer
presentasjon i IDF-V.

● Forslag om at 2.5.3 krav legges til side ut 2023? Dette
som et mulig innsparingstiltak.

● DS- utredningsleder eller lokal leder. Tilbakemelding
på at DS skal være lokal leder.

FG

FG

3. Informasjonsdeling ● Informasjonsdeling

Det gjøres oppmerksom på, at informasjon delt fra
IDF-V og sentral ledelse i DSB, IKKE skal deles ut fra
styret. Vær oppmerksom på konfidensialitet.

FG

ALLE

4. Bekymringsmeldin
g vedr.
omorganisering av
SIV

● Bekymringsmelding vedr. omorganisering av SIV

Tas senere.

FG

5. Midlertidig frikjøp ● Midlertidig frikjøp; orientering fra FG FG



Frank har i dialog med stedlig ledelse, fått mulighet til
å prioritere Delta Samfunnssikkerhet i større grad.

6. Organisering av SF
i stort ● Organisering av SF i stort

Arbeidsgiver skal  informere og ikke vi…

NTL sendte ut dette til sine medlemmer:

● Knudsen mener det er hensiktsmessig å videreføre en
sivilforsvars avdeling på sentralt nivå. Gitt at han i det
videre skal lede et samlet sivilforsvar i hele
krisespekteret fra fred til krig, vil ledelse av
sivilforsvars avdelingen bli tillagt en avdelingsdirektør.
Avdelingsdirektøren vil også være assisterende sjef for
Sivilforsvaret og fast stedfortreder for denne.
Stillingen vil bli kunngjort.

● Intern rolle- og ansvarsfordeling på sentralt nivå
forenkles ved at oppgave- og rollefordeling mellom
primært PLK og SFK sees i sammenheng. Det gjelder
også enkelte oppgaver i OPØ som endrer navn til
Beredskapsseksjonen. Berørte medarbeidere endrer
ikke fysisk arbeidssted

● For å sikre god styring i Sivilforsvaret etableres det et
økonomi- og styringssekretariat (ØSS) underlagt
avdelingsdirektøren i Sivilforsvarsavdelingen.
Sekretariatet vil erstatte Seksjon for samordning og
virksomhetsstyring (SAV) som avvikles.
Sivilforsvarsavdelingen vil dermed bestå av
Beredskapsseksjonen, Kompetansesenteret og
Økonomi- og styringssekretariatet.

7. Medlemsmøte løse
medlemmer og
andre uten PTV

● Medlemsmøte løse medlemmer og andre uten PTV

Det innkalles til et møte for å redegjøre for prosess og
rep. møte til løse medlemmer og andre uten PTV.
Styret får lenke til innkalling.

FG

8. VAMU SF /
systematisk
HMS-arbeid

● VAMU SF / systematisk HMS-arbeid

VAH har hatt møte med VO + VHVO/ Fredrik
Westmark.

Agenda: Hva skjer? Hva opptar dere? Ønskelig med
samkjøring. Planlegges med 4 møter/ år. VAH
koordinerer/ leder arbeidet. Opprettet egen teams-
kanal for VO.

Eget LAMU for SF hvor hovedtillitsvalgte for de
tjenestepliktige har møterett.

FG/ VAH

9. Representantskaps
møte 2023

● Representantskapsmøte 2023

Instrukser sendes også ut sammen med resterende i
forkant av rep. møte. Vi har kommentert på noen, bl. a.
valgkomiteen.

Hotell søndag til mandag: Thon Hotel Vika Atrium?

ALLE

FG/ VAH



FG og VH presentert ny innstilling til valgkomiteen
som ivaretar lederverv, kontinuitet, kjønns- og
distriktsfordeling.

Det er enighet om at de to sender sitt forslag til
valgkomiteen som forslag fra medlem.

FG/ VH

10. Neste møte Neste møte etter neste IDF-V

Vegar Hanssveen
Sekretær


