Protokoll sentralstyremøte 11 2017-2019 22.august 2018
Tid:
kl. 1700-2000
Sted: Torggata 1 i Oslo
Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland (ikke S.sak 109), Sofia Gram-Hallbert, Elisabeth
Fjørtoft, Eivind Jahren, Ørnulf Thorbjørnsen, Trond Aasland, Per Arne Lillebø (vara), Mirjeta Emini
(ansattrepr.), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm) (ikke S-sak 109), Malin Lenita Vik
(S-sak 111)
Forfall: Hanne Gade Ringdal, Gjertrud Fludal (Juba), Morty Kvisvik (Juvente)
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PROTOKOLL:
S-sak 106

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 107

Godkjenning av S-protokoll 10 2017-2019

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

S-sak 108

Generalsekretærs rapport
Stilling som kommunikasjonsrådgiver er utlyst med frist 1. september. Vi har hatt god
mediedekning i sommer, både med Fyll parken-kampanjen og innlegg omkring
legalisering av narkotika. Staben i IOGT har møtt lærerne på Åsane til et første møte
for å diskutere videre samarbeid. Det ble også gitt et referat fra IOGT International
sin kongress. Styret hadde trukket sitt forslag om å endre navn, men det ble vedtatt å
fortsette prosessen i den nye perioden. IOGT i Norge fikk gjennom noen endringer i
den narkotikapolitiske plattformen, og var ellers aktive i debatten.
Som oppfølging etter møtet med styret på Åsane FHS i juni møtte staben i IOGT
lærerne på Åsane til et første møte for å diskutere videre samarbeid’

VEDTAK:

Tatt til orientering

S-sak 109

Lønnsjusteringer 2018 – ramme for lokalt lønnsoppgjør 2018
I henhold til vedtatte ansvarsområder for IOGTs styrende organer skal sentralstyret
ifølge punkt 6 «Vedta rammer for lønnsfastsettelse og lønnsjusteringer samt føringer
for IOGTs lønnspolitikk.». I henhold til samme regelverk skal generalsekretær
«Fastsette lønn og lønnsjusteringer innenfor de rammer som er fastsatt av
sentralstyret og i henhold til IOGTs lønnspolitikk».

VEDTAK:

Pott til lokale forhandlinger for IOGTs ansatte fastsettes for 2018 til kr. 185.340basert på som er 1,9 prosent av beregningsgrunnlaget IOGTs lønnsmasse 2018,
fratrukket generalsekretærs lønn. Lønnsjusteringene gis tilbakevirkende kraft fra 1.
juli 2018. Styret anmoder generalsekretær ved justeringene om å tilstrebe
likebehandling av ansatte og at lønnsplassering avspeiler den enkeltes
ansvarsområder og kompetanse som anses som viktig for organisasjonen.
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Frivillighetsstrategi
Eivind Jahren innledet til diskusjon om frivillighet i IOGT. Det ble gitt tilbakemeldinger
på første-utkastet til strategi som er laget.

VEDTAK:

Eivind Jahren tar med seg de innspillene som kom frem under debatten og lager et
nytt forslag til dokument. Strategien behandles oktober-møtet og sendes ut som et
høringsdokument i organisasjonen. Referansegruppe og medlemsundersøkelse skal
også være klart til neste møte.
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Politiske prioriteringer i kommunevalget
Politiske rådgiver Malin Lenita Vik innledet om administrasjonens forslag.
Det foreslås å velge noen politiske budskap som prioriteres i valgkampen.
Som en mindre organisasjon, i en hektisk valgkamp der alle vil «på», kan det bli
lettere å gjøre seg synlig/gjenkjennelig dersom vi repeterer det samme i mange
kanaler. Det ville også være lettere for ansatte og medlemmer å jobbe sammen/dra i
samme retning om vi konsentrere oss om noen saker/budskap. I tillegg vil det gi
bedre anledning til å utbrodere og argumentere bedre for noen tiltak.
Forslag til prioriterte politiske budskap i valgkampen.
• Kommunene burde tilby russpesifikke forebyggingsprogram rettet mot
foreldre/foresatte igjennom FAU skoleverket
• Offentlige områder og arenaer der barn og unge oppholder seg og samles skal
skjermes ved tildelinger av skjenkebevillinger. Dette gjelder også idretts- og
kulturarrangement og fritidstilbud.
• Styrke kvaliteten på skjenkekontrollen ved bedre opplæring av kontrollører,
bevillingshavere og ansatte ved utsalgssteder, og ved tettere samarbeid mellom
politi, bransjen og kommunen.

•

Bruke fleksibiliteten som ligger i forskriften om konsekvenser ved brudd på
alkoholloven (prikksystemet) til å sanksjonere graverende brudd, f.eks. salg av
alkohol til mindreårige, strengt.

Andre programposter
Skjerming av barn og unges
• Legge til rette for attraktive, varierte og tilgjengelige rusfrie fritidstilbud for barn
og unge under 20 år.
• Tilby russpesifikke forebyggingsprogram rettet mot foreldre
• Offentlige områder og arenaer der barn og unge oppholder seg og samles skal
skjermes ved tildelinger av skjenkebevillinger. Dette gjelder også idretts- og
kulturarrangement og fritidstilbud.
• Prioritere ressurser til helsestasjoner og skolehelsetjenesten slik at det er
tilgjengelig for unge i kommunen
Skjenkepolitikk
• Skjenkestopp på utestedene senest klokka 02.00
• Fastsette et «skjenketak» for antall skjenkesteder for å holde kontroll med og
begrense antallet skjenkesteder
• Legge føringer for at det skal være lettere å ta rusfrie valg og drikke alkoholfritt
• Skjenkepolitikken burde inngå i et interkommunalt samarbeid der skjenketiden
samkjøres med nabokommuner
• Styrke kvaliteten på skjenkekontrollen via bedre opplæring av kontrollører,
bevillingshavere og ansatte ved utsalgssteder, og ved tettere samarbeid med
politi, bransjen og kommunen
• Minst tre årlige kontroller av alle utsalgs- og skjenkestedene, og på de tidspunkt
det er mest sannsynlig at overskjenking/salg til mindreårige finner sted.
Hyppigere kontroll på utestedene med åpningstid etter klokka 24.00
• Bruke fleksibiliteten som ligger i forskriften om konsekvenser ved brudd på
alkoholloven (prikksystemet) til å sanksjonere graverende brudd, f.eks. salg av
alkohol til mindreårige, strengt.
VEDTAK:

Sentralstyret støtter forslaget til prioriteringer av politisk budskap for
kommunestyrevalget 2019. Når det gjelder enkeltformuleringer gir
styremedlemmene tilbakemeldinger til politisk rådgiver. Saken sendes også til politisk
engasjerte medlemmer i organisasjonen for å få innspill.
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Regnskap for IOGT per 30/6-2018
Regnskapet viser at det ikke er store avvik fra det oppsatte budsjettet så langt i året.

VEDTAK:

Regnskapet tas til orientering
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Møter fremover

Nils Johan Svalastog Garnes gikk gjennom møter fremover hvor
sentralstyremedlemmer kan delta.
5. - 7. oktober Stockholm. NORDAN seminar og årsmøte
12. – 13. oktober. Haugesund. Sentralstyremøte.
9. – 11. november. Tollare folkehøgskola. Virksomhetsforum. IOGT-NTO
20 .- 21. november. 8th European Alcohol Policy Conference.
VEDTAK:

Tatt til orientering

Ved protokollen
Jan Tore Evensen
Seniorrådgiver

