Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00484-21
Paal Christian Balchen

Saksgang
Forbundsstyret

Møtedato
08.01.2018

ANGÅENDE SAMMENSETNING AV FORBUNDSSTYRET
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Saksframstilling:
Innledning
Forbundsstyrets sammensetning har vært sak på landsmøtene de siste tre årene.
Første gang var i 2015 hvor PF Sør-Øst foreslo endring. Saken ble avvist av
forbundsstyret i 2015 og foreslått inn som en del av Prosess-støttegruppens arbeid.
Dette ble formalisert gjennom vedtak på landsmøtet i 2016.
På landsmøtet i 2017 kom det inn et nytt forslag fra PF Kripos angående
sammensetning av forbundsstyret. Dette forslaget ble også avvist av landsmøtet
etter debatt og avstemming.
Hovedbegrunnelsene i forslagene fra PF Sør-Øst og PF Kripos
PF Sør-Øst:
PF Sørøst foreslår at det nye forbundsstyret settes sammen av de nye
lokallagslederne i PF.
Herunder også en representant fra de forskjellige særorganene.
Bakgrunnen for forslaget, er at dette vil gi en demokratisk sammensetning av
forbundsstyret.
Det vil i tillegg føre til at sentral informasjon raskt spres ut i de enkelte lokallag.
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Videre vil det sikre at forbundsstyret til enhver tid er oppdatert på de utfordringer som
finnes ute i
lokallagene. Ved en slik løsning, vil hele landet være representert i forbundsstyret.
Løsningen vil også sikre et mer omforent PF. Dette fordi man kan utarbeide strategier
SAMMEN med de som skal videreføre dem lokalt. På denne måten vil ”det ytterste
ledd” styrkes, samtidig som man sentralt får bedre gjennomslag for strategier som
kan omfatte HELE politi Norge.
PF Kripos:
En endring av Forbundsstyrets sammensetning i tråd med innleverte forslag vil sikre
et sterkere demokrati i organisasjonen. Mangfoldet i organisasjonen vil bli ivaretatt
ved at alle lokallag har en plass ved bordet. I tillegg vil alle lokallag ha trygghet for å
bli hørt i de saker som Forbundsstyret behandler.
En innsigelse mot ordningen kan være at de minste lokallagene får økt innflytelse på
bekostning av de største lokallagene. Landsmøtet vil imidlertid fortsatt være PF sitt
øverste organ, og delegatberegning ut fra medlemstall vil bestå. Demokratiet er
dermed ivaretatt, og de største lokallagene har fortsatt størst innflytelse når saker er
til behandling under Landsmøtet.
Det foregår i øyeblikket en utredning for å se på hvor ofte PF skal holde landsmøte.
Det er grunn til å tro at Landsmøtet 2017 vil vedta at det fra 2018 skal holdes
landsmøte hvert andre år. En slik ordning vil legge et større ansvar på og gi mer makt
til Forbundsstyret. Medlemmenes innflytelse på den strategiske driften av PF vil da bli
redusert. Det vil derfor være ekstra viktig at alle lokallag gjennom sitt styremedlem
har innsyn i de beslutninger som tas, og mulighet til å fremme sitt sin syn i saker som
behandles av Forbundsstyret.
Prosess-støttegruppens vurderinger
Forslaget om sammensetning av forbundsstyret fra PF Sør-Øst, ble grundig
behandlet av prosess-støttegruppen før landsmøtet i 2016. Forslaget som ble lagt
frem for landsmøtet innebar at det skulle utarbeides retningslinjer for valgkomiteen.
Som oppfølging av forslaget fra PF Sør-Øst, ble spørsmål om sammensetning av
forbundsstyret tatt med i kartleggingen i lokallag i 2016. Tilbakemeldingene viste at
det er mange ulike meninger om sammensetning og arbeidet i Forbundsstyret.
Spesielt gjelder dette rolleforståelse, kompetanse, personlig egnethet,
sammensetning og mangfold.
Med bakgrunn i innspillene utarbeidet prosess-støttegruppen forslag til
«Retningslinjer for valgkomiteen». Disse skal bidra til at valgkomiteen innstiller de
best egnede personene til forbundsstyret og forskjellige utvalg. Retningslinjene ble
vedtatt av landsmøtet i 2017.
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Forslaget om sammensetningen av forbundsstyret fra PF Kripos, som ble lagt frem
for landsmøtet i 2017, er enda ikke behandlet av prosess-støttegruppen.
I forslagene fra PF Sør-Øst og PF Kripos er det flere forhold de mener taler for en
endring av sammensetningen. Debatten på landsmøtet i 2017 reflekterte også noen
av disse argumentene.
Prosess-støttegruppen ønsker å trekke frem følgende punkter som nevnte lokallag
mener taler for endring av sammensetningen. Dette gjelder følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samtlige lokallagsledere utgjør forbundsstyret
Demokratisk sammensetning av forbundsstyret
Informasjon til lokallagene raskest mulig
Oppdatert på saker i lokallagene
Sikre et omforent PF og enklere å utarbeide felles strategi
Sikre mangfoldet
Alle lokallag er sikret medvirkning og innflytelse ved at en representant er i
forbundsstyret og kan fremme sitt lokale syn før beslutninger fattes
Forbundsstyret får for mye makt, spesielt når landsmøtet skal avholdes annet
hvert år

Selv om forslagene om sammensetning av forbundsstyret ble avvist av både
forbundsstyret og landsmøtet i 2016 og 2017, mener prosess-støttegruppen at dette
temaet må behandles grundig. Vi har satt opp sammensetning forbundsstyret som
eget punkt over oppgaver som skal arbeides med i prosess-støttegruppen frem mot
landsmøtet i 2018.
Anbefaling til forbundsstyret
Prosess-støttegruppen mener at Forbundsstyret så tidlig som mulig må signalisere til
lokallagene at de ønsker å imøtekomme deler av innholdet i forslagene. Vi mener at
dette kan tas opp på strategisamlingen i januar 2018
Prosess-støttegruppen mener at punktene som PF kripos og PF Sør-Øst har trukket
frem som begrunnelser for endring, samt debatten fra landsmøtet har noen
elementer som kan tas tak i uten grundig saksbehandling.
Det viktigste er at lokallagene opplever at forbundsstyret arbeider til det beste for
medlemmene og at lokallagene har god informasjon og kunnskap om arbeidet i
Forbundsstyret. Videre at lokallagene er sikret best mulig rammer for medvirkning og
innflytelse, samt involvering i strategiarbeid og at forbundsstyret får oversikt over
lokale forhold.
Forslag til umiddelbare tiltak
Prosess-støttegruppen foreslår følgende tiltak som kan legges frem for
lokallagslederne på samlingen i januar:
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•
•
•
•
•

Innkalling og saksunderlag sendes lokallagslederne før møtene i
forbundsstyret.
Referatene fra møter i Forbundsstyret skal sendes lokallagene innen èn uke
etter møtets slutt.
Lokallagsledersamlinger gjennomføres konsekvent før møte i Forbundsstyret.
Lokallagene gis anledning til å ha observatør i Forbundsstyremøter – maks tre
per gang (modell HAMU).
Forbundsstyremøter arrangeres i ulike lokallag/distrikter – eksempelvis fire
ganger i året. (modell HAMU).
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Angående sammensetning av forbundsstyret
Forbundsstyret har behandlet saken i møte 08.01.2018 sak 6/18
Møtebehandling
Unn Alma Skatvold redegjorde.
Forbundsstyrets sammensetning har vært sak på landsmøtene de siste tre årene.
Første gang var i 2015 hvor PF Sør-Øst foreslo endring. Saken ble avvist av
forbundsstyret i 2015 og foreslått inn som en del av Prosess-støttegruppens arbeid.
Dette ble formalisert gjennom vedtak på landsmøtet i 2016.
På landsmøtet i 2017 kom det inn et nytt forslag fra PF Kripos angående
sammensetning av forbundsstyret. Dette forslaget ble også avvist av landsmøtet
etter debatt og avstemming.

Hovedbegrunnelsene i forslagene fra PF Sør-Øst og PF Kripos
PF Sør-Øst:
PF Sørøst foreslår at det nye forbundsstyret settes sammen av de nye
lokallagslederne i PF.
Herunder også en representant fra de forskjellige særorganene.
Bakgrunnen for forslaget, er at dette vil gi en demokratisk sammensetning av
forbundsstyret.
Det vil i tillegg føre til at sentral informasjon raskt spres ut i de enkelte lokallag.
Videre vil det sikre at forbundsstyret til enhver tid er oppdatert på de utfordringer som
finnes ute i
lokallagene. Ved en slik løsning, vil hele landet være representert i forbundsstyret.

Løsningen vil også sikre et mer omforent PF. Dette fordi man kan utarbeide strategier
SAMMEN med de som skal videreføre dem lokalt. På denne måten vil ”det ytterste
ledd” styrkes, samtidig som man sentralt får bedre gjennomslag for strategier som
kan omfatte HELE politi Norge.
PF Kripos:
En endring av Forbundsstyrets sammensetning i tråd med innleverte forslag vil sikre
et sterkere demokrati i organisasjonen. Mangfoldet i organisasjonen vil bli ivaretatt
ved at alle lokallag har en plass ved bordet. I tillegg vil alle lokallag ha trygghet for å
bli hørt i de saker som Forbundsstyret behandler.
En innsigelse mot ordningen kan være at de minste lokallagene får økt innflytelse på
bekostning av de største lokallagene. Landsmøtet vil imidlertid fortsatt være PF sitt
øverste organ, og delegatberegning ut fra medlemstall vil bestå. Demokratiet er
dermed ivaretatt, og de største lokallagene har fortsatt størst innflytelse når saker er
til behandling under Landsmøtet.
Det foregår i øyeblikket en utredning for å se på hvor ofte PF skal holde landsmøte.
Det er grunn til å tro at Landsmøtet 2017 vil vedta at det fra 2018 skal holdes
landsmøte hvert andre år. En slik ordning vil legge et større ansvar på og gi mer makt
til Forbundsstyret. Medlemmenes innflytelse på den strategiske driften av PF vil da bli
redusert. Det vil derfor være ekstra viktig at alle lokallag gjennom sitt styremedlem
har innsyn i de beslutninger som tas, og mulighet til å fremme sitt sin syn i saker som
behandles av Forbundsstyret.
Prosess-støttegruppens vurderinger
Forslaget om sammensetning av forbundsstyret fra PF Sør-Øst, ble grundig
behandlet av prosess-støttegruppen før landsmøtet i 2016. Forslaget som ble lagt
frem for landsmøtet innebar at det skulle utarbeides retningslinjer for valgkomiteen.
Som oppfølging av forslaget fra PF Sør-Øst, ble spørsmål om sammensetning av
forbundsstyret tatt med i kartleggingen i lokallag i 2016. Tilbakemeldingene viste at
det er mange ulike meninger om sammensetning og arbeidet i Forbundsstyret.
Spesielt gjelder dette rolleforståelse, kompetanse, personlig egnethet,
sammensetning og mangfold.
Med bakgrunn i innspillene utarbeidet prosess-støttegruppen forslag til
«Retningslinjer for valgkomiteen». Disse skal bidra til at valgkomiteen innstiller de
best egnede personene til forbundsstyret og forskjellige utvalg. Retningslinjene ble
vedtatt av landsmøtet i 2017.
Forslaget om sammensetningen av forbundsstyret fra PF Kripos, som ble lagt frem
for landsmøtet i 2017, er enda ikke behandlet av prosess-støttegruppen.

2

I forslagene fra PF Sør-Øst og PF Kripos er det flere forhold de mener taler for en
endring av sammensetningen. Debatten på landsmøtet i 2017 reflekterte også noen
av disse argumentene.
Prosess-støttegruppen ønsker å trekke frem følgende punkter som nevnte lokallag
mener taler for endring av sammensetningen. Dette gjelder følgende:









Samtlige lokallagsledere utgjør forbundsstyret
Demokratisk sammensetning av forbundsstyret
Informasjon til lokallagene raskest mulig
Oppdatert på saker i lokallagene
Sikre et omforent PF og enklere å utarbeide felles strategi
Sikre mangfoldet
Alle lokallag er sikret medvirkning og innflytelse ved at en representant er i
forbundsstyret og kan fremme sitt lokale syn før beslutninger fattes
Forbundsstyret får for mye makt, spesielt når landsmøtet skal avholdes annet
hvert år

Selv om forslagene om sammensetning av forbundsstyret ble avvist av både
forbundsstyret og landsmøtet i 2016 og 2017, mener prosess-støttegruppen at dette
temaet må behandles grundig. Vi har satt opp sammensetning forbundsstyret som
eget punkt over oppgaver som skal arbeides med i prosess-støttegruppen frem mot
landsmøtet i 2018.
Anbefaling til forbundsstyret
Prosess-støttegruppen mener at forbundsstyret så tidlig som mulig må signalisere til
lokallagene at de tar signalene fra forslagene på alvor. Vi mener at dette kan tas opp
på strategisamlingen i januar 2018
Prosess-støttegruppen mener at punktene som PF kripos og PF Sør-Øst har trukket
frem som begrunnelser for endring, samt debatten fra landsmøtet har noen
elementer som kan tas tak i uten grundig saksbehandling.
Det viktigste er at lokallagene opplever at forbundsstyret arbeider til det beste for
medlemmene og at lokallagene har god informasjon og kunnskap om arbeidet i
forbundsstyret. Videre at lokallagene er sikret best mulig rammer for medvirkning og
innflytelse, samt involvering i strategiarbeid og at forbundsstyret får oversikt over
lokale forhold.
Forslag til umiddelbare tiltak
Prosess-støttegruppen foreslår følgende tiltak som kan legges frem for
lokallagslederne på samlingen i januar:


Innkalling og saksunderlag sendes lokallagslederne før møtene i
forbundsstyret.
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Referatene fra møter i Forbundsstyret skal sendes lokallagene innen èn uke
etter møtets slutt.
Lokallagsledersamlinger gjennomføres konsekvent før møte i Forbundsstyret.
Lokallagene gis anledning til å ha observatør i Forbundsstyremøter – maks tre
per gang (modell HAMU).
Forbundsstyremøter arrangeres i ulike lokallag/distrikter – eksempelvis fire
ganger i året. (modell HAMU).

Vedtak





Innkalling og saksunderlag sendes lokallagslederne før møtene i
forbundsstyret.
Referatene fra møter i forbundsstyret skal sendes lokallagene innen èn uke
etter møtets slutt.
Lokallagsledersamlinger gjennomføres strategisk i forhold til
forbundsstyremøter.
Forbundsstyremøter arrangeres i ulike lokallag/distrikter – eksempelvis fire
ganger i året der det gis mulighet til å være observatører (modell HAMU).
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