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3.4 Vedtekter  

 
 
Vedtektene til Politiets Fellesforbund har gjennom ulike landsmøter siden 1997, blitt endret 
ved at noe er fjernet helt, noe har kommet til og noe er bare endret innholdsmessig. 
Dette har ført til et sett med vedtekter som fremstår med ulik språkbruk, mange fotnoter og 
paragrafer hvor praksis i dag er annerledes enn på det tidspunktet det ble vedtatt. 
 
Forbundsstyret har derfor hatt en gjennomgang av dagens vedtekter med tanke på 
implementering av fotnoter, språkvask og tilpassing til dagens virkelighet. Alle fotnoter som 
fremgår sist i vedtektspeilet, gjelder dagens vedtekter som går frem av venstre kolonne. Der 
fotnotene fortsatt er aktuelle, er disse søkt å tas inn i selve vedtektene slik at det skal være 
enklere å ha oversikt over gjeldende regelverk. 
 
Vedlegget inneholder dagens vedtekter sett oppimot endringsforslag fra forbundsstyret, og 
begrunnelsen foreligger i det følgende: 
 
§ 1-2 Formål 
Punkt 1: Ved å sette punktum etter «Justis- og beredskapsdepartementet», er vi 
fremtidsrettet og åpner for muligheten til å ta inn andre medlemsgrupper under samme 
departement som kan være aktuelle medlemmer dersom det fattes et ekspansjonsvedtak. 
Det er heller ikke et formål å organisere medlemmer som er pensjonister, men de kan 
opprettholde medlemskap jf. § 3-10. 
 
Punkt 2: Flyttet til kapittel 3 da «Tidligere medlemmer kan fortsette som assosierte 
medlemmer», ikke er et formål. 
 
§1-3 Forbundets virksomhet 
Punkt 5: Språklig endring som samsvarer grammatisk med de andre punktene i paragrafen. 
 
Punkt 12: Handlingsprogrammet vedtas av landsmøtet. Vedtak knyttet til virksomheten 
fattes også i forbundsstyret og punktet utvides til også å omfatte dette. 
 
§ 2-3 Faste utvalg: 
«Likestillings- og mangfoldsutvalget» strykes jf. forslag til innstilling i sak 3.3. og endringen 
avhenger av vedtaket i sak 3.3. Organisasjonsutvikling. 
  
§ 3-1 Opptak av enkeltmedlemmer 
Punkt 1: Dette punktet hadde en lang fotnote om hva oversikten over medlemsdata kunne 
brukes til og hvordan det var regulert i ulikt lovverk. Etter siste revidering av dette punktet har 
GDPR lovverket tredd i kraft og personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke 
data vi oppbevarer om medlemmet. 
 
Punkt 2: Navnendring til PF Politistudentene ble gjort av landsmøtet i 2018. 
 
Punkt 3: Forslaget om endring til «ekstremistiske formål», vil kunne dekke opp både høyre- 
og venstreekstremisme. 
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Punkt 4: Budsjett- og resultatansvar ligger på virksomhetens øverste nivå. Oppgavene kan 
delegeres, men ikke ansvaret. Det er også foreslått at man ikke kan reservere seg mot å 
være tilknyttet PFPL. I realiteten vil det i så fall innebære og reservere seg mot informasjon 
direkte rettet mot ledere og muligheten til å delta på lederrettet opplæring. 
 
§ 3-2 Medlemskapets ikrafttreden 
Her foreslås det en tilføying om «godkjent som medlem av lokallaget» siden det er lokallaget 
som håndterer innmeldingen. 
 
§ 3-3 Overføring av medlemskap 
Punkt 2: Her foreslås det en tilføying som åpner for å gjøre en vurdering da det i praksis har 
vist seg at det er mer sunn fornuft enn 6 måneders regelen som brukes. 
 
Punkt 3: Dagens vedtekter forutsetter nærmest at uteksaminerte går rett ut i jobb. Det har 
dessverre ikke vært realiteten de siste årene, og det fremlegges derfor forslag til 
vedtektsendring som ivaretar dette slik at vi best mulig kan ivareta deres medlemskap. 
 
Punkt 5. Dette er et nytt punkt som tar i seg dagens §1-2, punkt 2, samt eksisterende 
fotnote. 
 
§ 3-5 Uføretrygdet medlem 
Punkt 1: Presisering av at medlemskapet består frem til oppnådd pensjonsalder. 
 
§ 3-6 Utmelding 
Punkt 1: For å unngå misforståelser omkring når en faktisk utmelding har skjedd, er det 
behov for å være mer presis her og punktet er oppdatert etter gjeldende praksis. 
 
§ 4-1 Kontingent 
Siste setning om ekstra kontingent til PFPL, foreslås strøket når utvalgsstrukturene foreslås 
endret. 
 
§ 5-1 Landsmøtets avvikling og frister 
Punkt 5: Her foreslås det et nytt tillegg som gir åpning for digitalt landsmøte, men 
hovedregel er fortsatt et fysisk landsmøte. 
 
Punkt 9: Det er flere år siden det ble produsert egne landsmøtemapper og sendt ut til 
delegatene. Punktet foreslås derfor endret til å harmonere med realiteten. 
 
Punkt 10: Dette punktet ble ikke oppdatert på landsmøtet 2017 da det ble vedtatt landsmøte 
annethvert år og det kom inn endret punkt 2, og nye punkt 3 og 4 om kongress som da 
forrykket nummereringen. 
 
§ 5-2 Landsmøtets delegater 
Punkt 5: Fotnoten er tatt inn i vedtektene. 
 
Punkt 6: Her foreslås fotnoten om at delegatene skal velges på et medlems- eller styremøte, 
fjernet. Lokallagene må selv få bestemme hvordan de velger / plukker ut delegater. 
 
Punkt 7: Fotnoten er tatt inn i vedtektene. Med krav om minstetid om ni måneders 
medlemskap for studenter på Politihøgskolen, vil ikke førsteårsstudentene kunne være 
delegater. 
 
§ 5-6 Valg 
Punkt 3: Foreslåtte endringer som følge av foreslåtte endringer i sak 3.3. 
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Punkt 5: Fotnote er tatt inn som nytt punkt. 
 
§ 5-8 Ekstraordinært landsmøte 
Punkt 5: Nytt. Sees i sammenheng med foreslått punkt 5 i § 5-1. 
 
§ 6-1 Forbundsstyret 
Punkt 3: Endring som følge av foreslått endring i utvalgsstruktur og avhenger av vedtak 
fattet i sak 3.3. Organisasjonsutvikling. 
 
Punkt 4: Nytt. Forbundsstyret foreslår at leder i PF politistudentene skal ha møte- og talerett 
i forbundsstyret.   
 
§ 7-4 Politiforum – bladstyret 
Punkt 5: Det er innhentet en juridisk betenkning som konkluderer med at det ikke er 
anledning til å ansette en redaktør på åremål. Punktet er derfor foreslått omformulert til at 
man enten ansetter en redaktør fast eller velger en redaktør for en fireårs periode avhengig 
av hvem som er best kvalifisert.  
 
§12-2 Ikrafttreden 
Datoen endres til dato for landsmøtets endelige vedtak.   
 
 
 
 
  
Forbundsstyrets innstiller til landsmøtet å fatte følgende vedtak: 
 
Vedtektene vedtas med virkning fra XX.XX.2021. 
 
 
 
 
 


