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VURDERING OM NESTLEDER I PF SKAL VÆRE FRIKJØPT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Nestleder i PF frikjøpes. 
2. Nestleders rolle og funksjon er plassert på forbundskontoret. 

 

 
Saksframstilling: 
 
Frikjøp, nestleder i PF 
 
Bakgrunn: 
Nestleder i PF har vært frikjøpt etter forbundsstyrevedtak 12. mars 2015. Vedtaket 
har deretter blitt forlenget i ytterligere to vedtak, og sist i forbundsstyremøte 20.11.17. 
Vedtaket om ytterligere frikjøp ble da forlenget frem til Landsmøtet i 2018. Viser også 
til vedtak i forbundsstyret 15.juni 2016, sak 180/16, om at forbundsstyret avgjør 
denne saken og at evt frikjøp av nestleder vil ikke medføre vedtektsendringer: 
 
1. Vedtak fattet i forbundsstyremøte 12. mars 2015, kulepunkt 3 - "Behandles på 

landsmøte 2016" oppheves. 
 

OU-gruppa har vurdert behovet for frikjøp av nestleder i PF etter Landsmøtet 2018. 
Det er viktig for organisasjonen og valgkomiteen å vite hvilke premisser som ligger til 
nestledervervet før valg foretas på Landsmøtet i 2018. Arbeidet fremlegges for 
forbundsstyret, og vedtak fattes i god tid før valgkomiteens frister utløper.  
 
 
Grunnlag for frikjøp/historikk: 
Historisk sett har nestleder i PF stort sett vært frikjøpte tillitsvalgte, men da på grunn 
av verv som lokallagsleder i ulike lokallag. Unntakene har vært Annie Sandersen i 
2005 og Unn Alma Skatvold i 2013/2015. Skatvold var lokallagsleder i Østfold frem til 
2015, og ble etter avsluttet lokallagslederverv frikjøpt som nestleder i PF, jfr. vedtak 
nevnt over.  
OU-gruppa har ikke lagt vekt på historikken i saken, men valgt å se på behovet for 
PF fremover. 
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Behov: 
Grunnlaget for vedtaket av frikjøp av nestleder i 2015 var først arbeidsoppgavene 
som tilligger rollen, samt en vurdering om at reformen ytterligere ville forsterke 
behovet for en frikjøpt nestleder: 

«Det er noen oppgaver som naturlig ligger til nestledervervet. Her kan nevnes 
EuroCOP, Nordisk Politiforbund, Unio styret, Unio Stat samt HAMU. I tillegg følger 
arbeidsgrupper, styringsgrupper samt oppfølgning i tilknytning til det som her er 
nevnt. Eksempelvis vil det være endel arbeid i forkant og etterkant av Unio Stat 
møter. Det er også viktig at nestlederen møter på sonesamlinger, 
lokallagsledersamlinger, årsmøter m.m. Det vil bli en rekke nye arbeidsoppgaver i 
forbindelse med Politireformen. Noen av oppgavene vil være av politisk karakter. 

Nestleder sin plassering. Nestleder har ikke personalansvar. Nestleder er direkte 
underlagt forbundsleder.» 

Etter vedtaket har nestleder fått flere oppgaver, som f.eks. leder av større prosjekter 
som OU-gruppa og pensjonsgruppa. Nestleder er også forbundsleders stedfortreder 
som styreleder av forbundsstyret. 

Det har de senere år vært stor utvikling av PF som organisasjon. PF har blitt større, 
lokallagene har blitt større i tråd med distriktsammenslåingen, og sentralt har det blitt 
ansatt både analytisk kompetanse og politisk rådgiver. Samtidig har Politidirektoratet 
økt antall ansatte kraftig, og det har medført en tydelig sentralisering av beslutninger 
som påvirker lokallagene og distriktene. Det har medført ytterligere krav til både 
lokallag og forbundskontor, og spesielt samspillet mellom disse. 

Samlet sett har dette medført at presset på deltakelse fra PFs ledelse i ulike fora har 
økt betraktelig. Selv om Generalsekretær inngår i forbundskontorets ledergruppe er 
det viktig å minne om at denne funksjonen i større grad skulle være daglig leder på 
forbundskontoret, og i mindre grad være en politisk aktør i PF. 

OU-gruppa har funnet det naturlig å diskutere nestledervervet med forbundsleder. 
Han har i sin redegjørelse lagt vekt på at behovet for en frikjøpt nestleder ikke vil bli 
mindre etter reformen. Han har i den sammenheng ikke bare lagt vekt på økt sentralt 
behov, men også et stort behov for PFs ledelse til å være mer ute i lokallagene, og i 
møte direkte med medlemmer. 

Det er grunnlag for å hevde at PF, og omgivelsene som påvirker PFs arbeid, har 
endret seg betraktelig siden vedtaket i 2015. Dette bør legges til grunn for 
vurderingen om ytterligere behov for frikjøpt nestleder i PF. 

 
Nestleders rolle/posisjon i PF: 
Nestleder i PF velges på Landsmøtet. Pr. definisjon er det kun forbundsleder som 
nyter større tillit i medlemsmassen.  
I dagens PF finnes det en rekke politisk frikjøpte tillitsvalgte både lokalt og sentralt. 
Lokalt er alle lokallagsledere frikjøpt, og mange lokallag har både nestleder og 
organisasjonssekretærer som også er frikjøpt. Sentralt på forbundskontoret er det en 
rekke politiske forbundssekretærer, samt leder av PFPL og (pr. dags dato) leder av 
Sivilutvalget, som er frikjøpt.  
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Dette må settes inn i konteksten av diskusjonen om frikjøpt nestleder i PF. 
Nestleders rolle er klart definert som stedfortreder for forbundsleder. Ved akutte eller 
planlagte fravær er det nestleder som trer inn i forbundslederrollen. Det synes 
vanskelig å se for seg at en stedfortreder på kort varsel kan gå inn i denne rollen 
uten en kontinuerlig tilstedeværelse både på forbundskontoret og i organisasjonen 
forøvrig.  
Sist med ikke minst legges det til grunn at forbundsleder i PF nå og i fremtiden vil ha 
en svært aktiv arbeidssituasjon. Det er derfor viktig å tenke HMS også for ledelsen i 
PF. Nestlederrollen vil ha en avlastende effekt på forbundsleder, men også være en 
rådgiver og sparringspartner i krevende saker. 
 
 
Annet: 
OU-gruppa har ikke sett det som sitt mandat å vurdere økonomiske aspekter ved en 
evt videreføring av frikjøpt nestleder. Det må være en vurdering som gjøres av 
forbundsstyret i samarbeid med Generalsekretær. 
OU-gruppa mener prinsipielt at nestleders rolle og funksjon er på forbundskontoret. 
Historisk har valgte nestledere som også har vært lokallagsledere kombinert disse 
rollene. I lys av utviklingen av PF og lokallagene, og slik behovet er beskrevet, mener 
OU-gruppa at nestlederrollen ikke kan kombineres med øvrige roller i PF. 
 
 
 
Oppsummering: 
OU-gruppa mener at det vil være behov for en frikjøpt nestleder i PF fremover, og 
foreslår at forbundsstyret gjør følgende vedtak: 

3. Nestleder i PF frikjøpes. 
4. Nestleders rolle og funksjon er plassert på forbundskontoret. 
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Vurdering om nestleder i PF skal være frikjøpt 
 

 
Forbundsstyret har behandlet saken i møte 11.04.2018 sak 55/18 
 
Møtebehandling 
 
Sigve Bolstad innledet og Lars Reiersen redegjorde for saksunderlaget.  
Nestleder har fått flere oppgaver utover den opprinnelige planen. Samlet sett har 
presset økt betraktelig under reformen. Behovet vil ikke bli mindre etter at reformen 
er utført.  
Nestleder i PF har vært frikjøpt etter forbundsstyrevedtak 12. mars 2015. Vedtaket 
har deretter blitt forlenget i ytterligere to vedtak, og sist i forbundsstyremøte 20.11.17. 
Vedtaket om ytterligere frikjøp ble da forlenget frem til Landsmøtet i 2018. Viser også 
til vedtak i forbundsstyret 15.juni 2016, sak 180/16, om at forbundsstyret avgjør 
denne saken og at evt frikjøp av nestleder vil ikke medføre vedtektsendringer: 
 
1. Vedtak fattet i forbundsstyremøte 12. mars 2015, kulepunkt 3 - "Behandles på 

landsmøte 2016" oppheves. 
 

OU-gruppa har vurdert behovet for frikjøp av nestleder i PF etter Landsmøtet 2018. 
Det er viktig for organisasjonen og valgkomiteen å vite hvilke premisser som ligger til 
nestledervervet før valg foretas på Landsmøtet i 2018. Arbeidet fremlegges for 
forbundsstyret, og vedtak fattes i god tid før valgkomiteens frister utløper.  
 
Et samlet forbundsstyret støtter forslaget til vedtak.  
 
Vedtak  

1. Nestleder i PF frikjøpes. 
2. Nestleders rolle og funksjon er plassert på forbundskontoret. 
3. Forbundsleder får fullmakt til å håndtere det administrative 
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