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FORORD

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og
lensmannsetaten. Vi organiserer flere yrkesgrupper og nivåer
innenfor justissektoren. Politiets Fellesforbund vil ivareta
helheten for hvordan fremtidens politi skal være, for at Norges
befolkning kan oppleve trygghet, lov og orden i samfunnet.

Politiets Fellesforbund er en sentral
premissleverandør for regjeringen og de
ulike partienes kriminalpolitikk. Politiets
Fellesforbund setter dagsorden og
engasjerer seg til en hver tid i samfunnsmessige saker av særlig betydning.
Politiets samfunnsoppdrag står som en
sentral og viktig bærebjelke i vår
demokratiske velferdsstat. Gjennom et
lokalt forankret nærpoliti, med flerfoldig
kompetanse, legges grunnlaget for at
samfunnet får de polititjenester de har
krav på. Et politi av høy kvalitet, som er
i forkant, som etterforsker, oppklarer og
irettefører kriminalitet, og leverer
trygghet til samfunnet.
Politiets Fellesforbund er en ansvarlig
fagforening, som er opptatt av politirollen

og dens utvikling på den ene siden, og
sine medlemmers lønns- og arbeidsvilkår
på den andre. Vi mener det er en nær
sammenheng mellom disse, og skal
derfor jobbe for å skape best mulige
resultater for våre medlemmer og for
politiet som en viktig samfunnsaktør.
Samfunnet er i stadig endring. Store
reformer preger mange offentlige etater.
Samtidig står vi overfor et stadig tøffere
sikkerhetspolitisk bilde, hvor terror
preger hverdagen til flere av våre
naboland.
Hvis vi skal lykkes med å skape trygge
samfunn, må det være fokus på å
forebygge og etterforske kriminalitet,
i samhandling med andre, og gjennom
langsiktig og målrettet arbeid.

Sigve Bolstad
Forbundsleder
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Politikerne har et stort ansvar for å sette politiet i stand til
å håndtere oppgavene beskrevet i politiloven og møte
forventningene fra samfunnet. Politiloven understreker at
det er staten som skal sørge for polititjenestene som
samfunnet har behov for.

Politiets Fellesforbund mener det kreves
stor politisk vilje til å satse på politiet og
tildele tilstrekkelige rammevilkår. Politiet
er avhengig av dette for å levere de beste
tjenestene til samfunnet, og for å skape
trygghet i et stadig mer urolig internasjonalt samfunn. Slik ressurssituasjonen er
i dag er det dessverre ikke alltid politiet
lykkes med sitt samfunnsoppdrag.
Politiets Fellesforbund har igjennom sine
landsmøter fattet vedtak som har
påvirkning på flere områder i samfunnet.
Det er en nær sammenheng mellom gode
lønns- og arbeidsvilkår, og et profesjonelt
og kompetent lokalt forankret politi, som
løser sine oppgaver på en god måte.

Politiets Fellesforbund mener at
politikerne må sørge for:
Et lokalt forankret nærpoliti, til det
beste for samfunnet
Økt satsing på forebygging
Økt kvalitet og kompetanse i
etterforskningen
Sikre motstandsdyktige samfunn
Generell bevæpning av norsk politi
Økt handlingsrom og styrket
bemanning for fremtidens politi

POLITIETS FELLESFORBUND
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ET LOKALT FORANKRET
NÆRPOLITI, TIL DET BESTE FOR
SAMFUNNET
Publikum forventer at politiet skal være tilstede der de bor og oppholder seg

POLITIETS FELLESFORBUND VIL:

POLITIKERNE MÅ:

A
 t hele befolkningen i Norge skal ha
høy tillit til politiet. Dette må skje
gjennom tilgjengelighet og tilstedeværelse i lokalsamfunnene i det daglige.

Bevilge nok ressurser til politidistriktene, slik at det kan ansettes tilstrekkelig med politiansatte og det ikke må
holdes stillinger ledige.

 a et lokalt forankret nærpoliti som har
H
tilstrekkelige ressurser, kompetanse og
slagkraft som trengs for å utøve
samfunnsoppdraget.

Sørge for at Nærpolitireformen gir en
bedre polititjeneste for hele befolkningen, ved at den fullfinansieres.

H
 a lik polititjeneste for alle kommuner,
med krav om responstid og reise
avstand, slik at det ikke blir et «klasseskille» mellom kommunene.
H
 a arbeidstidsbestemmelser som
ivaretar de ansatte i tråd med Arbeidsmiljøloven sine bestemmelser om
helse, miljø og sikkerhet.

Sørge for trygghet og lik polititjeneste
for alle, også der geografi og avstander
gjør det vanskelig, og unngå at det bare
blir en sentraliseringsreform.
Sørge for at det er en balanse mellom
arbeidsgivers behov for fleksibilitet og
de ansattes behov for vern.

Politiets Fellesforbund er opptatt av hva
norsk politi skal være. Politiet skal
kjennetegnes gjennom at befolkningen
i Norge har høy tillit til politiet. For å sikre
dette skal publikum oppleve at politiet er
til for dem. Dette må skje gjennom
tilstedeværelse og tilgjengelighet i
lokalsamfunnene i det daglige, hvor
dialog og samspill står i fokus. Et lokalt
forankret nærpoliti har ressurser,
kompetanse og slagkraft som trengs for
å utøve samfunnsoppdraget. Politiets
Fellesforbund forventer at politikerne
ivaretar disse vitale verdiene for
samfunnet.
Politiet gjennomfører nå historiens
største reform. Det er forventet at vi vil se
resultater av reformen i 2020. Et samlet
Storting vedtok 10. juni 2015 de politiske
rammene for Nærpolitireformen gjennom
Prop. 61 LS (2014–2015) Endringer i
Politiloven (trygghet i hverdagen –
Nærpolitireformen). Politiets Felles
forbund støtter målet med reformen; et
nærpoliti som er operativ, synlig og
tilgjengelig, og som har kapasitet og
kompetanse til å forebygge, etterforske og
påtale kriminelle handlinger, og sikre
innbyggernes trygghet. Politiets Felles-

forbund mener at Politirollemeldingens ti
grunnprinsipper fortsatt utgjør en solid
plattform for politiets samfunnsoppdrag
– selv om politiet endres.
Samtidig stiller Politiets Fellesforbund
spørsmål til om den nye lokale strukturen, som er et resultat av reformen, vil
være med å sikre et lokalt forankret
nærpoliti med en god hverdagsberedskap. Fakta er at flere kommuner
kommer dårligere ut i forhold til nærhet,
reiseavstand og responstid. Politikerne
må satse på, og prioritere, at politiet har
ressurser med kvalitet og kompetanse i
det ytterste leddet, hvor nærpolitiet skal
virke sammen med samfunnet i det
daglige.
Fremtidens politi er også avhengig av å
finne en god balanse mellom arbeids
givers behov for fleksibilitet og den
enkelte ansattes behov for vern i tråd
med regelverket.

POLITIETS FELLESFORBUND
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ØKT SATSING PÅ FOREBYGGING
Publikum forventer at politiet skal kunne forhindre og bekjempe kriminalitet

POLITIETS FELLESFORBUND VIL:

POLITIKERNE MÅ:

H
 a et økt fokus på forebyggende arbeid
gjennom tillitsbasert ledelse.

Godta at ikke alt forebyggende arbeid
kan måles. Tilstedeværelse er et av de
viktigste forebyggende tiltakene
politiet har, og for at publikum skal føle
trygghet.

H
 a en samfunnsøkonomisk analyse av
hva kriminaliteten koster Norge.
H
 a økt samarbeid på tvers av etater
som alle er involvert i forebygging, som
skole, barnevern, helse med mer.

Iverksette en samfunnsøkonomisk
analyse av hva kriminalitet koster
samfunnet, for å forstå viktigheten av
forebyggende arbeid.

H
 a økt fokus på økonomisk-, IKT- og
grenseoverskridende kriminalitet.

Sørge for en økt og helhetlig satsing på,
og tilnærming til, kriminalitets
forebygging på tvers av etater og
departementsstruktur.
Sørge for at politiet har nok ressurser
og oppdatert teknologi til å bekjempe
morgendagens kriminalitet.
.

Politiets Fellesforbund mener at det er et
manglende fokus på det proaktive
arbeidet. Forebyggingsbegrepet er bredt.
Det dekker både innsats hvor målet er å
forhindre at et problem utvikler seg og
innsats for å begrense omfang av et
problem som er under utvikling eller
allerede har utviklet seg.
Forebygging må gjennomsyre alle sider
ved politiets virksomhet. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet har over tid hatt
høy politisk prioritet, men politiet har slitt
med å vise resultater av arbeidet, blant
annet fordi dette ikke måles med fastlagte
styringsindikatorer. Politiet Fellesforbund
mener politiet, i likhet med øvrig offentlig
sektor, er moden for tillitsbasert ledelse og
styring. Ved bruk av New Public management styringsideologi må den videreutvikles. Måltallene i dag reflekterer ikke det
politiet faktisk gjør.
Politiets Fellesforbund mener at en
samfunnsøkonomisk analyse av hva
kriminaliteten koster Norge vil bidra til
strategisk og målrettet arbeid, hvor
politiet arbeider mer kunnskapsbasert.
Dette vil kunne gi effektiv forebygging og
bekjempelse av kriminalitet, som igjen
gir økt trygghet i befolkningen, sparer

samfunnet for store menneskelige og
økonomiske kostander, og således vil
være en investering for fremtiden.
Ansvaret for kriminalitetsforebygging er i
all hovedsak lagt til politiet, men det er
uten tvil nødvendig at etater på tvers av
departementsstrukturen samhandler for
at forebygging skal realiseres. Politiets
Fellesforbund mener at politiet i samhandling med andre aktører kan arbeide
mer målrettet, men dette krever en økt og
helhetlig satsing på, og tilnærming til,
kriminalitetsforebygging. Økt satsing på
forebygging vil kunne gi mer tillit, og er
av stor samfunnsmessig verdi og vil
kunne være kostnadsbesparende.
Utviklingstrekkene i samfunnet viser at
kriminaliteten blir påvirket av globalisering og teknologisk utvikling. Kriminalitetstyper som IKT- og
grenseoverskridende kriminalitet, samt
økonomisk kriminalitet er alvorlige i et
samfunnssikkerhetsperspektiv. For å
kunne arbeide forebyggende og bekjempe
morgensdagens kriminalitet fordrer det
at politiet har ressurser og teknologi til å
bekjempe disse kriminalitetstypene.

POLITIETS FELLESFORBUND
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ØKT KVALITET OG KOMPETANSE
I ETTERFORSKNING
Publikum forventer at politiet avdekker, etterforsker og irettefører kriminalitet

POLITIETS FELLESFORBUND VIL:

POLITIKERNE MÅ:

A
 t politiet må ha en solid og
komplementær kompetanse for å møte
dagens- og morgensdagens
kriminalitet.

Opprettholde status og kvalitet på
Politihøgskolen, slik at det kan sikres et
relevant utdanningstilbud tilpasset
morgendagens kriminalitet.

A
 t sivilrettslige og forvaltningsmessige
oppgaver forblir i politiet. Dette er med
å gi politiet en bredere kontaktflate mot
publikum.

Sørge for at de sivilrettslige og
forvaltningsmessige oppgavene forblir
i politiet.

A
 t etterforskningsfeltets posisjon og
status styrkes, for å sikre at etterforskningsrollen gjøres attraktiv.
A
 t det politifaglige ansvaret innenfor
etterforskning må tydeliggjøres.

Sørge for muligheter innen karriere
utvikling og godt lønnsnivå for de som
tilegner seg ønsket og nødvendig
kompetanse på etterforskningsfeltet.
Sørge for å se hen til viktigheten av
politifaglig ansvar i videre arbeid med
lovforslag om ny straffeprosesslov.
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Politiet må ha solid og komplementær
kompetanse for å møte dagens- og
morgensdagens kriminalitet. En verden
som kommer stadig tettere endrer
kriminalitetsbildet. Overgrep mot barn på
nett, menneskehandel, slaveri, narkotikakriminalitet og global terrorisme får
stadig nye former, som krever en vitenskapelig tilnærming.

Politiets Fellesforbund har i sitt hørings
svar til forslag til ny straffeprosesslov,
vært tydelige på hvordan ansvarsfordelingen for og styringen av etterforskningen bør være. Politiets Fellesforbund
mener at betydningen av det politifaglige
ansvaret for taktisk og teknisk gjennomføring av etterforskningsskritt må
anerkjennes.

Politiansatte med både grunnleggende- og
spesialkompetanse og sivile eksperter på
ulike fagfelt, må til for at politiet skal bli
slagkraftig. Kunnskapsoverføring mellom
sivilrettslige og forvaltningsmessige
oppgaver, og andre politioppgaver skaper
et helhetstenkende politi. Det gir også en
samfunnsøkonomisk gevinst gjennom at
sjansen for å oppdage kriminalitet blir
større. Derfor må sivilrettslige og forvaltningsmessige oppgaver forbli i politiet.

Totalansvaret for etterforskning ivaretas
av både påtalemyndighet og politiutdannede, og balansen mellom ulike profesjoner utgjør styrken ved integrert påtale.
Sentralt i samarbeidet står fokuset på å
sikre etterforskningens objektivitet. På
samme måte som det er påtalemyndigheten som er nærmest til å vurdere
hvilke etterforskningsskritt det er behov
for, vil politifaglige etterforskere være
nærmest til å vurdere hvordan disse
gjennomføres med høyest mulig kvalitet.
Politiets Fellesforbund mener at det
politifaglige ansvaret må tydeliggjøres og
forventer at dette sees hen til i videre
arbeid med lovforslaget.

Politiets Fellesforbund mener at rekruttering, kompetanseutvikling, trening og
læring er nøkkelfaktorer for fremtidens
politi. Politihøgskolen må derfor fortsatt
ha en sentral rolle og kapasitet til å
utdanne politiansatte, og gi nødvendig
videre- og etterutdanning til alle faggrupper og nivå i politiet.
Det er et stort behov for å styrke etterforskningsfeltets posisjon og status. Hevet
kvalitet og effektivitet i straffesaksarbeidet vil øke publikums rettsikkerhet. Et av
de viktigste tiltakene for å få til dette er å
snu trenden med manglende mulighet for
karriereutvikling og et utilfredsstillende
lønnsnivå, som nevnt i rapport om
«Etterforskningen i politiet» (POD 2013).

Politiets Fellesforbunds landsmøte har
fattet følgende vedtak: «PF skal arbeide
for at det gjennomføres en politistudie
som utreder det tosporede system. PF
forutsetter at utredningen skal gjennomføres av en partssammensatt gruppe som
kan ivareta mangfoldet i politi- og
påtalemyndighet, med et objektivt og
fremtidsrettet perspektiv». Politiets
Fellesforbund forventer at politikerne
følger opp dette.

POLITIETS FELLESFORBUND
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SIKRE MOTSTANDSDYKTIGE
SAMFUNN
Publikum forventer at politiet i samhandling med andre trygger deres hverdag

POLITIETS FELLESFORBUND VIL:

A
 t politiet skal ha mulighet til å ha
tillits- og dialogbasert samhandling
med publikum.
A
 t det ordinære politiet, som ofte er
første enhet på stedet, er godt rustet til
å håndtere alle type hendelser som
utfordrer tryggheten i samfunnet.
A
 t samfunnets beredskapsressurser og
etater har god samhandling gjennom
avklarte styringslinjer, og tilstrekkelig
felles treningsgrunnlag.

POLITIKERNE MÅ:

Sørge for tilstrekkelig politiansatte der
publikum bor og oppholder seg.
Sørge for økt kompetanse og gode
øvingsfasiliteter også for det ordinære
politiet.
Sørge for god tilrettelegging for
samhandling og øvelser på tvers av
etater.

Trusselnivået forandrer seg. Flere av våre
naboland har i 2017 opplevd å bli rammet
av terror. For at Norge skal være rustet til å
forebygge og håndtere kriser, må forutsetningene for god beredskap og samhandling være på plass. Det er politiets oppgave
å forebygge og bekjempe kriminalitet i
fredstid. Samtidig er det viktig å videre
utvikle gode samarbeidsordninger med
andre samfunnsaktører. Det er politikernes ansvar å sikre dette.
God hverdagsberedskap handler i første
rekke om politiets evne til å forebygge og
skape trygghet i hverdagen. Politiet må
ha tid og tillit til dialogbasert samhandling med publikum. Det er det ordinære
politiet som utgjør den viktigste og
fundamentale delen av politiets beredskap. Det er ofte den ordinære patruljen
som kommer først til en hendelse og det
er derfor viktig med et tilstrekkelig
kompetansegrunnlag og øvingsmuligheter for å håndtere dette. Det er viktig å
understreke at hele politiet er en
beredskapsorganisasjon. Når kriser
oppstår og rammer, har samfunnet behov
for spydspissene; de nasjonale bistandsressursene og spesialistene i Særorganene.

Politiets Fellesforbund vil være en
pådriver for at forebygging, beredskap og
samhandling skal få økt fokus. Det
proaktive arbeidet er helt avgjørende for å
sikre motstandsdyktige samfunn. Dette
arbeidet fordrer tett samarbeid mellom
etater og organisasjoner. Politiets
Fellesforbund mener at det er avgjørende
å sikre tilstrekkelig og hensiktsmessig
samhandling mellom politi, forsvar,
brann- og redning, helse, frivillige
organisasjoner og kommuner.
For å sikre god kvalitet på samhandlingen er det viktig at det gjennomføres
øvelser og jevnlig gjennomgang av
rutiner. Samarbeidslinjer og beslutningsnivå må være avklart lokalt som
nasjonalt.
Stortingsmelding «Risiko i et trygt
samfunn– samfunnssikkerhet» (Melding
St.10 2016–2017) beskriver at det er
tilnærmet umulig å fjerne all risiko.
Politiets Fellesforbund deler denne
oppfatningen. Samtidig ønsker vi ikke et
samfunn som er gjennomsyret av
sikkerhetstiltak.

POLITIETS FELLESFORBUND
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GENERELL BEVÆPNING AV
NORSK POLITI
Publikum forventer at politiet kan trygge dem når alvorlige situasjoner inntreffer

POLITIETS FELLESFORBUND VIL:

Ha generell bevæpning av norsk politi.
H
 a forståelse for at generell bevæpning
både er viktig for befolkningens
sikkerhet og politiets egensikkerhet, i
et samfunn med et endret trusselbilde.
A
 t det nedsettes et utvalg som utreder
alle sider ved bruk av mindre dødelig
våpen.

POLITIKERNE MÅ:

Vedta generell bevæpning av norsk
politi.
Ta inn over seg samfunnsutviklingen
og et endret trusselbilde med gjentatte
alvorlige terrorhendelser i Europa og
våre nærmeste naboland, samt PSTs
vurdering av økt risiko for terror i
Norge.
Sørge for at det besluttes og nedsettes
et utvalg som utreder alle sider ved
bruk av mindre dødelige våpen.

Bevæpning har sin naturlige plass i
diskusjonen om hvordan politiet skal se
ut for fremtiden. Politiets oppgaver og
ansvar innebærer at politifolk må
håndtere skarpe situasjoner, når andre
trekker seg ut. Publikum har en forventning om at politiet skal løse slike oppdrag
raskt, og dermed kan tilgang til våpen
være en avgjørende faktor.
På bakgrunn av utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for
øvrig, herunder et endret trusselbilde, er
det nødvendig med våpen, for å beskytte
publikum og sikre den enkelte tjenestemann- og kvinne. Politiets Fellesforbund
har fattet vedtak som fastslår at forbundet jobber for generell bevæpning av
norsk politi. Norsk politi har behov for en
vesentlig bedre tilgang til bevæpning enn
hva som er dagens situasjon. Disse
vedtakene blir av mange sett på som
dramatiske.
Gjentatte alvorlige terrorhendelser i
Europa viser at terror og alvorlig kriminalitet er blitt en del av hverdagen. Politiets
Fellesforbund mener det er på høy tid at
norsk politi blir generelt bevæpnet, for å

håndtere disse situasjonene. Våre
naboland praktiserer tilsvarende ordning.
De står for de samme grunnleggende
verdiene som norsk politi, hvor det er
høyt fokus på tillit og minst mulig bruk
av makt.
I løpet av en fjorten måneders periode
(november 2014 til februar 2016) var norsk
politi midlertidig bevæpnet, grunnet et
skjerpet trusselbildet. Denne perioden
viste at politiet håndterte bevæpningen
på en svært god måte. Dette mener
Politiets Fellesforbund gir et godt
grunnlag for å vise at norsk politi har
kompetansen som trengs for å være
generelt bevæpnet. Den midlertidige
bevæpningen ga også politiet flere
læringspunkter som kan benyttes for
å videreutvikle rutiner og opplæring.
Politiets Fellesforbund mener at politikerne også må få på plass et bredt
sammensatt utvalg som utreder bruk av
mindre dødelige våpen.

POLITIETS FELLESFORBUND
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ØKT HANDLINGSROM OG STYRKET
BEMANNING FOR FREMTIDENS POLITI
Publikum forventer at politiet har nødvendige forutsetninger for å håndtere samfunnsoppdraget

POLITIETS FELLESFORBUND VIL:

A
 t handlingsrommet til politiet økes og
at politiet får egne investeringsbudsjett
for nødvendig IKT- opprustning, utstyr
og kjøretøy.
A
 t det er en tilstrekkelig bemanning
som står i forhold til forventninger,
krav og framtidens politirolle. Det må
være minimum 2 politibetjenter per
1000 innbygger i alle politidistrikt, for å
sikre lik polititjeneste i hele landet.
A
 t politiet ikke får en reduksjon i
budsjettrammen og fritas fra effektivisering- og avbyråkratiseringskuttet
(ABE-reformen), all den tid politiet står
i reform og skal oppbemannes.
A
 t det gjennomføres en grundig
evaluering av Politidirektoratets rolle,
i tråd med mål og hensikt med
opprettelsen.

POLITIKERNE MÅ:

Styrke de frie driftsmidlene og redusere
øremerking, samt sørge for egne
investeringsbudsjett.
Innfri lovnad om minimum 2 politi
tjenestemenn per 1000 innbyggere,
som bør gjelde for alle politidistrikt og
ikke bare som et landsgjennomsnitt.
Sørge for at det er en klar sammenheng
mellom krav og forventninger til antall
stillinger og midler som bevilges
gjennom statsbudsjettet.
Sørge for at det besluttes og gjennomføres en evaluering av Politidirektoratets rolle.

19

For at politiet skal utøve sitt samfunnsoppdrag på en enda bedre måte er vi
avhengige av tilstrekkelige rammevilkår.
I gjennomføringen av historiens største
reform skal politiet opprettholde daglig
drift, omstille og ressurssette en ny
organisasjon. Det skal innføres ny
arbeidsmetodikk og måltall skal både
endres og økes. Dette er et krevende bilde.
Politiets Fellesforbund mener at dette vil
la seg gjøre under forutsetning av at det
er tilstrekkelig økonomisk handlingsrom
i politidistriktene. Det trengs tilstrekkelige omstillingsmidler til personalpolitiske tiltak, og øremerking av midler til
politiet må avta til fordel for frie driftsmidler, som et godt virkemiddel for å
skape mer balanse i virksomheten.
Politiets Fellesforbund har ved flere
anledninger påpekt behovet for langsiktige budsjetter som vil gi bedre muligheter til planlegging over tid og mer
forutsigbarhet. Politiets Fellesforbund har
også understreket behovet for et eget
investeringsbudsjett for nødvendig
IKT-opprustning, utstyr og kjøretøy.
Regjeringen må sørge for at politiet har
et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom
til dette.
Selv om bemanningen i politiet har økt
de senere årene, er det på bakgrunn av en
krevende økonomisk situasjon i politidistriktene ikke tilstrekkelig politidekning.
Politiets Fellesforbund har en forventning
til at politikerne sørger for en tilstrekkelig
bemanning som står i forhold til forventninger, krav og fremtidens politirolle. Det
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må være minimum 2 politibetjenter per
1000 innbygger i alle politidistrikt, for å
sikre lik polititjeneste i hele landet.
Politiets Fellesforbund mener det er
krevende at politiet skal belastes for
effektivisering og avbyråkratisering
(ABE-reformen), samtidig som det skal
oppbemannes. Effektivisering i kroner og
øre innebærer at færre ansatte må gjøre
like mye eller mer. Politiets Fellesforbund
stiller derfor spørsmål til hvordan
politikerne forventer at politiet skal
kunne effektivisere tilstedeværelse, som
er et av politiets viktigste kriminalitetsforebyggende tiltak. Politiets egne ressursanalyser (2016) viser at en politistilling i
gjennomsnitt koster en million kroner.
Etter Politiets Fellesforbund sin vurdering
bør det derfor være en klar sammenheng
mellom politikernes krav og forventninger til antall stillinger, og hvilke midler
som bevilges gjennom statsbudsjettet.
Politiets Fellesforbund mener også at det
må gjennomføres en grundig evaluering
av Politidirektoratets rolle, i tråd med
intensjoner og målsetning med opprettelsen av direktoratet i 2000.
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