
 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00424-4 
Saksbehandler Paal Christian Balchen 
 
Saksgang Møtedato 

Forbundsstyret 21.03.2018 
 
 
 

   
 
 

EKSPANDERING AV POLITIETS FELLESFORBUND 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Sette ned en arbeidsgruppe etter landsmøtet i 2018 som behandler 

spørsmålet om ekspandering særskilt.  

2. Ikke ta saken videre. 

 
 

Saksframstilling: 
 
Prosess-støttegruppen har ved flere anledninger gjennomført tiltak for å innhente 
informasjon om denne saken. Først ble tema tatt inn som spørsmål i vår 
kartleggingsrunde i lokallag, våren 2017, deretter ble temaet diskutert med 
lokallagslederne på strategisamlingen på Holmenkollen i januar 2017. I tillegg ble 
dette temaet tatt opp på fagdagen 20. februar 2018 som omhandlet OU i Politiets 
Fellesforbund. 
 
Tilbakemeldingene viser at det er blandede meninger om PF skal utvides med andre 
grupper – alt fra at det er utelukket til at det er mulig med andre etater som ligner 
politiet.  
 
Fordeler som trekkes frem med mulig ekspandering, er at PF bygger et større 
apparat med økt makt, mer tyngde og blir en mer interessant aktør. PF har mulighet 
til å bli bedre på det vi ikke er så gode på nå – eksempelvis medlemmene uten 
politiutdannelse. Dette kan videre «tvinge» PF til å bli mer visjonær, samt ha 
muligheter til å skaffe bedre medlemsfordeler. 
 
Negative konsekvenser kan være at det oppstår interessemotsetninger og at det blir 
vanskeligere med målformuleringer. Det kan også medføre dårligere og dyrere 
forsikringer (merkantile avtaler) når vi ikke lenger er en homogen masse. 
 
PF har en veldig stor organisasjonstilknytning blant ansatte i politiet. Merkevaren PF 
representerer politiansatte og denne «identiteten» kan reduseres dersom PF tar inn 
medlemmer fra andre virksomheter. 
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Prosess-støttegruppens vurderinger 
 
Politiet står midt i en reform og det er flere omfattende endringer som er foretatt de 
siste årene.  Dette har krevd mye av PF og vil fortsette å gjøre dette i årene som 
kommer. Spesielt gjelder dette i forhold til at vi opplever redusert grad av 
medbestemmelse og arbeidsgivers økende bruk av styringsretten.  
 
Vi er opptatt av at PF skal videreutvikles for å kunne ivareta alle medlemmene best 
mulig i fremtiden. Det er ikke et mål å endre for endringens skyld, men fordi vi mener 
at en eventuell endring vil føre til noe bedre.  
 
Gjennom vårt arbeid har vi innhentet mye informasjon fra tillitsvalgte som tyder på   
at PF har et stort potensiale for utvikling på flere områder. Dette gjelder for eksempel 
samspillet mellom forbundsstyret, forbundskontor og lokallag. Kompetanse- og 
ressurssituasjon på forbundskontoret og i lokallagene, samt PFs kurs- og 
opplæringsvirksomhet. Ikke minst gjelder dette hvordan PF i dag ivaretar 
medlemmene på tvers av nivåer og utdannelse og funksjon.  
 
I tillegg til situasjonen angående medbestemmelse og arbeidsgivers bruk av 
styringsretten, er det andre ting i nær fremtid som kan gjøre det uhensiktsmessig å 
ekspandere nå. For det første kan det komme endringer i politiet som følge av den 
pågående reformen. Videre er det kommet en rapport som beskriver kompetanse 
behov i politiet – både når det gjelder politifaget og annen kompetanse som er viktig 
for å utføre samfunnsoppdraget. Anbefalingen i rapporten er blant annet at det antall 
politiutdannede reduseres for å skape rom for ansettelse/utdanning av andre 
faggrupper i politiet. Hva dette innebærer for PF må undersøkes nærmere. 
 
Prosess-støttegruppen har forståelse for at det er viktig å støtte opp under målet om 
å øke organisasjonsgraden, men dette handler ikke først og fremst om politietaten. I 
politiet er de fleste organisert og PF organiserer storparten av disse. Dersom det er 
snakk om å bidra til å øke organisasjonsgraden, vil det være et poeng å bidra til at 
samtlige i politiet er organisert, og da i PF. 
 
Det er ikke sikkert at det er noe motsetning mellom størrelse og makt, og det å være 
med på å øke organisasjonsgraden. Det er likevel noen utfordringer her. Spørsmålet 
blir fort hvor store vi må bli for at antall medlemmer skal utgjøre en forskjell. Skal PF 
kunne bli «større» kan det fort bli slik at vi får medlemmer fra andre organisasjoner – 
såkalt «kannibalisme». Dette kan fort skape uro og påvirke vårt samarbeid med 
andre organisasjoner. Er det dette vi ønsker? Og – er det muligheter å unngå dette?  
 
Prosess-støttegruppen skal legge frem en omfattende rapport for landsmøtet i 2018. 
Denne omhandler intern organisering og vil legge fokuset på fremtidens PF som 
kjennetegnes ved: 
 

• Vi avdekker og analyserer fremtidige utfordringer for å kunne være i 
forkant. 

• Vi utformer vedtak og overordnede strategier i nært samspill mellom ulike 
nivåer i organisasjonen.   

• Vi iverksetter raskt hensiktsmessige tiltak mot oppdukkende forhold som 
påvirker våre fokusområder. 
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• Vi har til enhver tid tillitsvalgte og ansatte med rett kompetanse som 
ivaretar oppgavene til medlemmenes beste. 

• Vi er en lærende organisasjon som systematisk evaluerer måloppnåelse og 
gjennomfører erfaringsdeling. 

 
Ovennevnte punkter handler om hvordan PF skal kunne ivareta medlemmene på 
best mulig måte, samt hvilke prosesser og tiltak som iverksettes for god 
måloppnåelse. Prosess-støttegruppen mener at dette arbeidet må ferdigstilles før en 
eventuell ekspandering kan vurderes.  
 

Utredning av om PF skal ekspandere eller ikke, er en omfattende jobb og vil gå på 

bekostning av ovennevnte. Det må være et definert grunnlag for ekspandering før 

dette spørsmålet utredes nærmere. Eksempelvis bør det iverksettes en 

interessentundersøkelse for å finne ut hvem som kan være interessert i 

sammenslåing med PF. Videre bør det foretas en risiko/konsekvensanalyse for 

fordeler og ulemper. Er det for eksempel andre motiver for ekspandering enn økt 

organisasjonsgrad? Det må videre utredes hvilke fordeler PFs medlemmer kan 

oppnå med en ekspandering? Handler det om størrelse og makt eller hvem vi slår 

oss sammen med? 

 

Prosess-støttegruppen foreslår at utredning av eventuell ekspandering utsettes til 

etter landsmøtet i 2018 og utføres av en egen gruppe. Eventuelt bør dette stilles i 

bero til vi har gjennomført endringene vi foreslår for å utvikle PF. Rapporten som 

beskriver dette skal leges frem for landsmøtet i 2018. 

 
Anbefaling til Forbundsstyret 
 
Med bakgrunn i den pågående politireformen og utviklingstrekkene for kompetanse 
og faggrupper i politiet – anbefaler vi at det ikke settes i gang et omfattende arbeid 
for at PF skal ekspandere.  
 
Prosess-støttegruppen er opptatt av at vi først og fremst tar tak i utviklingsområdene 
som nevnt ovenfor. Vi anbefaler at det overordnede fokuset først og fremst rettes mot 
å ivareta eksisterende medlemmer best mulig. Deretter vil det være viktig å gjøre PF 
så attraktiv at alle ansatte/nyansatte i politiet - ønsker å være medlem hos oss.  
 
Prosess-støttegruppen ønsker at forbundsstyret foretar ny vurdering av hva som er 
formålstjenlig å gjøre i denne saken. Vi har følgende spørsmål som forbundsstyret 
bes ta stilling til: 
 

1. Sette ned en arbeidsgruppe etter landsmøtet i 2018 som behandler 

spørsmålet om ekspandering særskilt.  

2. Ikke ta saken videre. 

 
 
 
 



 

  
4 

Bakgrunn: 
 
På landsmøtet i 2016 ble det bestemt at prosess-støttegruppen skulle utrede saken 
om mulig ekspandering av Politiets Fellesforbund (PF) og fattet følgende vedtak:  

«Utvikling og forbedring av PF 

Politiets Fellesforbund er en organisasjon som kontinuerlig skal søke etter utvikling og 
forbedring for å kunne ivareta medlemmene. I dette arbeidet vil det også være naturlig å 
utrede muligheten for å ekspandere medlemsmassen innenfor eksempelvis hele 
justissektoren. Utredningen vil bli gjort som en del av arbeidet i prosess-støttegruppen.» 

 
Etter nærmere behandling i Prosess-støttegruppen foreslår vi at denne saken tas 
opp til ny vurdering i forbundsstyret. 
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Ekspandering av Politiets Fellesforbund 
 

 
Forbundsstyret har behandlet saken i møte 21.03.2018 sak 39/18 
 
Møtebehandling 
Unn Alma Skatvold redegjorde for saksunderlaget. Det er gjort en vurdering som 
munner ut i en anbefaling i saksunderlaget. Skatvold endret forslagene til alternative 
vedtak: 
Vedtak 

1. Sette ned en arbeidsgruppe etter landsmøtet i 2018 som behandler 

spørsmålet om ekspandering særskilt.  

2. Forbundsstyret legger saken frem for landsmøte 2018 med forslag om å fjerne 
vedtaket om utredning. 

3. Prosess-støttegruppen jobber videre med ekspandering særskilt 
 
Det er mange faktorer som spiller inn dersom skal vurdere en ekspandering. Dette 
har vært tatt opp både i kartleggingene, på lokallagsledersamling og på fagdag OU. 
Signalene er blandede fra innspillene, men med overvekt på skepsis. Prosess-
støttegruppen anbefaler å utsette en slik utredning grunnet tiden vi står i. Det er 
mange andre ting man skal ta stilling til som er vanskelig å lande dersom usikker på 
hvem som skal være medlemmer eller ikke. Gruppen anbefaler å gjøre ferdig det vi 
står i før vi evt utreder om ta inn flere medlemsgrupper. 
 
 
Vedtak  

1. Sette ned en arbeidsgruppe etter landsmøtet i 2018 som behandler 

spørsmålet om ekspandering særskilt.  

 
 
 


	15-00484-28 Vedtak , 21032018, Sak 39_18, Ekspandering av Politiets Fellesforbund 281621_1_1.pdf
	SAKSPROTOKOLL


