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1. Informasjon budsjett 2023

Presentasjon fra IDF-V

VH





Den økonomiske situasjonen krever tilpasning over tid, noe vi
ikke har. 71 mill skal spares inn inneværende budsjettår. Årets
budsjett vil kreve forståelse, lojalitet og etterlevelse forventes
fra direktør.

17,5 mill. er innsparinger på avdelingene, 50 mill er
inndekning fra NBK, og 3,5 mill er bevilgning fra DSB, totalt
71 mill som er måltall.



Sivilforsvaret hadde i 2022 et merforbruk på 16 mill, som
påvirker budsjett 2023. Vi må i tillegg bidra med 6 mill, ergo
totalt 22 mill. på driftsbudsjett. Vi mottar 74 mill i øremerkede
midler, som følger med et politisk budskap om å styrke
operativ evne for Sivilforsvaret.

Innspill fra Delta Samfunnssikkerhet er signalet gitt fra
politisk bevilgende myndighet versus reell mulighet for å sikre
økt operativ evne, da driftsbudsjett vil avkortes med inntil 22
mill.

Det er foreslått innsparinger på reise, overtid, samlinger og
vakt.
Innspill på styremøte om at vaktordning i Sivilforsvaret må ses
på som helhet, da det kan ha påvirkning hvorvidt det er 1-5/
50/50 eller 100% kompensasjon. Det kan bety forskjellen
mellom 11.8 mill og 19.9 mill.
Vi må også verifisere påstand fra Juristforbundet om hvorvidt
all godtgjøring er pensjonsgivende inntekt.

Det hviler også noe usikkerhet om priskompensasjon i
budsjett, det er håp om at i revidert justeres priskompensasjon
iht. reell prisvekst, dvs. SSB eller Norges Bank.

2.

Drøftingsnotat - Økonomiske innsparingstiltak

Kutt av bredbåndsdekning for ansatte

DSB finansierer i dag bredbånd utenfor ordinært arbeidssted
for flere ansatte, hvor det foreligger et tjenstlig behov, jf.
Retningslinje for EKOM-tjenester i DSB. Pt. dekker DSB
bredbånd for 99 ansatte (kr 500,- pr. mnd.).

Arbeidsgiver foreslår å kutte dekning av bredbånd for alle
ansatte. Dette vil innebære en besparelse på kr 594 000 pr. år.

I tillegg til at dette vil innebære en økonomisk besparelse, vil
dette også innebære at man får en mer rettferdig og ensartet
praksis for dekning av EKOM-tjenester. I dag oppleves
ordningen og vurderingen av hva som oppfattes som tjenstlig
behov, som urettferdig og litt tilfeldig.

Mobilabonnementet som DSB inngår for de ansatte inneholder
dessuten så stor datapakke at ansatte, som har behov for å
jobbe hjemme, i utgangspunktet kan gjøre dette uten å benytte
eget bredbånd. Dersom man følger hovedregelen i DSB om at
vi jobber i DSBs lokaler, jf. Retningslinje for mobilt kontor i
DSB, bør det derfor ikke være kostnader forbundet med å jobbe
hjemme.

Innstilling fra Delta Samfunnssikkerhet:

Støttes med de betingelser som foreligger på avtalefestede
kontrakter eller lignende.



Redusert bruk av HTA 2.5.3-forhandling

Arbeidsgiver foreslår at vi i 2023 kun behandler krav etter
HTA 2.5.3 nr. 2 som er begrunnet i at det er særlig vanskelig
med å beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft
("beholde-krav"). For at arbeidsgiver skal imøtekomme
"beholde-krav", må det foreligge helt særskilte grunner og det
må gjelder kritisk kompetanse.

I de tilfellene hvor "beholde-krav" imøtekommes, må leder
være bevisste på hvor store tillegg det er nødvendig å gi, for å
ivareta hensikten med bestemmelsen.

Innstilling fra Delta Samfunnssikkerhet

Støttes ikke. Regulert i HTA, og da skal det kunne gjennomføres
2.5.3 forhandlinger. Delta Samfunnssikkerhet mener at følger
vi HTA`s intensjon og bokstav, det vil si at bestemte vilkår skal
være oppfylt, så kan og bør 2.5.3 forhandlinger kunne
gjennomføres, gjeldende arbeidsgiver og organisasjonene.
Gjensidig forpliktelse til etterlevelse gjelder.

4. Evt. Vi må forberede oss på å lage en kommunikasjonsstrategi
fremover. Roy Arild initierer kontakt med Delta sentralt for å
få bistand til slik type strategi.
Vi imøteser også Total Forsvarskommisjonen m.fl. som
fremlegger sin rapport før sommeren.
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