Instrukser til landsmøtevalgte utvalg og Merkantilutvalget

Sivilutvalget
Formål:
1. Sivilutvalget formål er å fremme PF sin til enhver tid gjeldene politikk.
2. Sivilutvalget er valgt av Landsmøtet. Leder har møte/tale og stemmerett i
Forbundsstyret.
3. Sivilutvalget skal ha et spesielt fokus på de gruppene blant medlemmene som
ikke har politiutdannelse.
4. Sivilutvalget er ikke et besluttende organ.
5. Sivilutvalget er underlagt landsmøtet, fo rbundsstyret politisk, og
forbundskontorets ledelse administrativt.
Sivilutvalget skal:
1. Arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
2. Arbeide for innflytelse og medbestemmelse på medlemmenes arbeidsplass og
arbeidssituasjon.
3. Arbeide for likeverd mellom alle grupper medlemmer, gode kollegiale forhold
og likestilling mellom kjønnene.
4. Arbeide for at medlemmenes grunn-, etter- og videreutdanning til enhver tid er
i samsvar med de krav som er satt til medlemmene i deres arbeid.
5. Arbeide mål- og resultatorientert for å gjennomføre organisasjonens
strategiske program.
6. Sivilutvalget skal i samarbeid med andre råd/organer og forbundskontoret,
jobbe for å verve nye medlemmer til Politiets Fellesforbund.
7. Sivilutvalget skal bestå av minst 40 % representasjon av hvert kjønn.
8. Sivilutvalget skal, til hvert forbundsstyremøte, skriftlig og muntlig avgi status og
aktivitetsoversikt.
Politiets Fellesforbund Politilederne
Formål:
1. PF Politiledernes formål er å fremme PF sin til enhver tid gjeldene politikk.
2. PF Politilederne er valgt av Landsmøtet. Leder har møte/tale og stemmerett i
Forbundsstyret.
3. PF Politilederne skal ha et spesielt fokus på ledermedlemmene i PF.
4. PF Politilederne er ikke et besluttende organ.
5. PF Politilederne er underlagt landsmøtet, forbundss tyret politisk, og
forbundskontorets ledelse administrativt.
PF Politilederne skal:
1. Arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
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2. Arbeide for innflytelse og medbestemmelse på medlemmenes arbeidsplass og
arbeidssituasjon.
3. Arbeide for likeverd mellom alle grupper medlemmer, gode kollegiale forhold
og likestilling mellom kjønnene.
4. Arbeide for at medlemmenes grunn-, etter- og videreutdanning til enhver tid er
i samsvar med de krav som er satt til medlemmene i deres arbeid.
5. Arbeide mål- og resultatorientert for å gjennomføre organisasjonens
handlingsprogram.
6. PF Politilederne skal i samarbeid med andre råd/organer og forbundskontoret,
jobbe for å verve nye medlemmer til Politiets Fellesforbund.
7. PF Politilederne skal bestå av minst 40 % representasjon av hvert kjønn.
8. PF Politilederne skal, til hvert forbundsstyremøte, skriftlig og muntlig avgi
status og aktivitetsoversikt.

Likestillings- og mangfoldsutvalget
Formål:
1. Likestillings- og mangfoldsutvalgets formål er å fremme PF sin til enhver tid
gjeldene politikk.
2. Likestillings- og mangfoldsutvalget er valgt av Landsmøtet. Leder har tale- og
forslagsrett i Forbundsstyret.
3. Likestillings- og mangfoldsutvalget skal ha et spesielt fokus på å fremme
likestilling- og mangfold i PF.
4. Likestillings- og mangfoldsutvalget er ikke et besluttende organ.
5. Likestillings- og mangfoldsutvalget er underlagt landsmøtet, forbundsstyret
politisk, og forbundskontorets ledelse administrativt.
Likestillings- og mangfoldsutvalget skal:
1. Arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
2. Arbeide for innflytelse og medbestemmelse på medlemmenes arbeidsplass og
arbeidssituasjon.
3. Arbeide for likeverd mellom alle grupper medlemmer, gode kollegiale forhold
og likestilling mellom kjønnene.
4. Arbeide for at medlemmenes grunn-, etter- og videreutdanning til enhver tid er
i samsvar med de krav som er satt til medlemmene i deres arbeid.
5. Arbeide mål- og resultatorientert for å gjennomføre organisasjonens
handlingsprogram.
6. Likestillings- og mangfoldsutvalget skal i samarbeid med andre råd/organer og
forbundskontoret, jobbe for å verve nye medlemmer til Politiets Fellesforbund.
7. Likestillings- og mangfoldsutvalget skal bestå av minst 40 % representasjon av
hvert kjønn.
8. Likestillings- og mangfoldsutvalget skal, til hvert forbundsstyremøte, skriftlig og
muntlig avgi status og aktivitetsoversikt.
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Hedersutvalget
Formål:
1. Hedersutvalgets formål er å behandle forslag på kandidater til Politiets
Fellesforbunds æresbevisninger og oppmerksomheter med lik behandling.
Kriteriene for tildeling fremgår av egne statuetter.
2. Tre av medlemmene i Hedersutvalget velges av Landsmøtet, det fjerde
medlemmet oppnevnes av forbundsstyret.
3. Hedersutvalget er både et besluttende organ og et innstillende organ i henhold
til statuttene for tildeling av PFs æresbevisninger og oppmerksomheter.
4. Hedersutvalget innstiller til Landsmøtet.
Hedersutvalget skal:
1. Hedersutvalget skal i god tid før Landsmøtet gjøre organisasjonen
oppmerksom på at det er anledning til å fremme kandidater til
æresmedlemskap og hederstegn. Innsendte forslag på kandidater som skal
tildeles diplom i henhold til statuttene skal behandles fortløpende.
2. Hedersutvalget skal referatføre behandlingen av alle forslag. Referat
oversendes forbundskontoret for arkivering i PFs dokumentarkiv.
Forbundskontoret bistår også med det praktiske arbeidet ved utdeling av
æresbevis og øvrige oppmerksomheter.

Merkantilutvalget
Formål:
1. Merkantilutvalgets formål er forhandle fram best mulige kollektive og private
forsikringsordninger for medlemmene og forhandle fram andre
medlemsfordeler innenfor det merkantile og det finansielle området.
2. Merkantilutvalget består av fem medlemmer. Leder skal være et
forbundsstyremedlem og en skal være fast ansatt ved forbundskontoret med
økonomikompetanse. Forbundskontoret har ansvar for søknadsprosesser til
utvalget og utarbeider innstilling over kandidatene. Forbundsstyret peker ut
medlemmer for landsmøteperioden i første forbundsstyremøte etter
landsmøtet.
3. Merkantilutvalget er ikke et besluttende organ.
4. Merkantilutvalget er underlagt forbundsstyret og har fullmakt til å føre og
fullføre forhandlinger på vegne av forbundsstyret.
5. Signering av avtaler gjøres i henhold til forbundets styrevedtatte
fullmaktstruktur, med tilhørende registrering i Enhetsregisteret.
Merkantilutvalget skal:
1. Merkantilutvalget skal holde forbundsstyret løpende orientert om vesentlige
endringer.
2. Ved innføring av nye obligatoriske forsikringsordninger, både med og uten
reservasjonsrett for foreningens medlemmer, skal Merkantilutvalget fremme
saken for Politiets Fellesforbunds besluttende organ.
3. Merkantilutvalget skal gi en årlig redegjørelse for utvalgets arbeid.
4. Merkantilutvalget skal følge de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer i
forbundet.
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