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3.6.1. Innstilling fra valgkomiteen PF – 2022-2024 
 
Valgkomiteen har for perioden 2020 til 2022 bestått av: 
 

• Iver Aage Iversen, leder 

• Bente Nilsen, nestleder 

• Bente Hansen, medlem 

• Brit Jorun Krogstad, medlem 

• Hilde Røhmesmo, medlem og sekretær 

• Jan Magnar Sandvik, medlem 

• Lena Eriksen Jonassen, medlem 

• Niclas O. Carlsson, medlem 

• Tor Ragnar Steffensen, medlem 

• Brita Hansen, vara 

• Eldar Meling, vara 

• Stein Rune Ø. Halleraker, vara 
 
Valgkomiteen ble konstituert i februar 2022 med Bente Nilsen som nestleder og Hilde 
Røhmesmo som sekretær. Under konstitueringsmøtet ble det lagt en plan for videre arbeid. 
Komiteen gikk umiddelbart bredt ut og snakket med interne og eksterne aktører. Dette for å 
danne seg et bilde av hvor Politiets Fellesforbund står i dag og hvilke behov Politiets 
Fellesforbund har for fremtiden. 
 
I slutten av februar 2022 ble det kjent at Sigve Bolstad trakk seg fra vervet som 
forbundsleder med virking fra 1. mars 2022. Valgkomiteen fikk derfor i oppdrag fra 
forbundsstyret om å lage en innstilling for suppleringsvalg av ny forbundsleder og eventuelt 
andre ledige verv som kunne oppstå.  
 
Komiteen sendte ut brev til alle lokallag og inviterte dem til å komme med forslag til 
kandidater til forbundsleder og eventuelt andre ledige verv. Alle foreslåtte kandidater ble 
intervjuet. 
 
Det ble kun foreslått en kandidat til forbundsledervervet, og dette var sittende 
forbundsnestleder.  
 
Videre ble det foreslått flere kandidater til vervet som forbundsnestleder. To av de foreslåtte 
ble funnet kvalifisert, men den ene av de to viste seg gjennom prosessen å ikke være 
valgbar siden hen ikke hadde mulighet til å tre inn i vervet med 100 % frikjøp på det aktuelle 
tidspunktet.  
 
Ettersom én av de foreslåtte kandidatene til forbundsnestleder var sittende leder av 
sivilutvalget ble det også her laget en innstilling til ny leder. Til dette vervet var det også kun 
foreslått én kandidat. 
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Valgkomiteen laget følgende enstemmige suppleringsinnstilling, og den ble tatt til følge av 
forbundsstyret:  
 

• Unn Alma Skatvold, forbundsleder (PF Øst) 

• Vegard Monsvoll, forbundsnestleder (PF Trøndelag) 

• Øyunn Myklestul-Jensen, leder sivilutvalget (PF Øst) 
 
Etter at vervene som forbundsleder, forbundsnestleder og leder av sivilutvalget var besatt, 
fortsatte valgkomiteen arbeidet frem mot landsmøtet 2022 ved å be alle lokallag om innspill 
til kandidater til de de ulike sentrale vervene i Politiets Fellesforbund. 
 
Komiteen ba om innspill på flere kandidater til hvert enkelt verv, både fra eget og andre 
lokallag. Alle sittende i dagens verv ble også spurt om de ønsket gjenvalg og deres 
motivasjon for å stå videre. 
 
Komiteen har hatt en grundig runde med intervjuer av aktuelle kandidater til forbundsstyret, 
samt intervjuer av aktuelle kandidater for leder sivilutvalg og leder lederutvalg. 
 
I arbeidet med innstillingen har man hensyntatt retningslinjene for valgkomiteens arbeid. Det 
har vært fokus på å sette sammen team bestående av mangfold og helhet. For å sikre dette 
har komiteen innstilt etter følgende kriterier:  
 

• Kompetanse 

• Kategori – søke mangfold i stillingskode, erfaring, verv og bakgrunn 

• Geografi og lokallagstilknytning 

• Kjønn – jf. Politiets Fellesforbund sine vedtekter 

• Personlige kvalifikasjoner og personlig motivasjon 
 
Samtlige verv er på nasjonalt nivå, og det har vært fokus på at man på dette nivået 
representerer hele landet. Valgkomiteen har tilstrebet en geografisk spredning, men 
kompetanse og mangfold har blitt satt foran geografisk tilhørighet.  
 
Valgkomiteen skal sørge for en innstilling som gir forbundsstyret, råd og utvalg 
komplementerende egenskaper som sikrer at Politiets Fellesforbund har et strategisk- og 
helhetlig blikk. I dette ligger det et krav til både kontinuitet og fornyelse for å bygge et lag 
som jobber i samme retning.  
 
Noen lokallag har spilt inn flere kandidater enn andre, noe som tyder på en god lokal 
rekruttering. Dette er også noe som gjenspeiles i innstillingen.  
 
Valgkomiteen ønsker avslutningsvis å påpeke at mengden av innspilte kandidater har en 
synkende trend. Dette gjør rekrutteringen til sentrale verv utfordrende. Derfor ønsker 
valgkomiteen seg i framtiden enda flere kandidater å velge mellom for å sette sammen 
mangfoldige grupper med kandidater som har komplimentere egenskaper.  
 
Som følge av det overnevnte har valgkomiteen laget følgende enstemmige innstilling: 
  



 
  side 3 

 

Forbundsstyret 

 
Unn Alma Skatvold    leder   PF Øst 
Ørjan Hjortland   nestleder PF Vest 
Linn Charlene Arild   medlem PF Finnmark 
Stine Bergan    medlem PF Sør-Øst 
Marius Bækkevar   medlem Oslo politiforening 
Håkon Moan    medlem PF Særorgan 
Espen Orud    medlem PF Øst 
Per Anders Røsjorde   medlem PF Sør-Vest 
Marina Sørgård   medlem PF Nordland 

 
Guro Volden    1. vara  PF Nordland 
Ulrikke Pauline Sivertsen  2. vara  PF Trøndelag 
Trond Haugmoen   3. vara  PF Agder 
Elisa Josefina Cabrera Hugvik 4. vara  Oslo politiforening 
Silje Sund    5. vara  PF Møre og Romsdal 

 
 
Lederutvalget 

 
Lars Reiersen    leder  PF Sør-Øst 
Karin Walin    medlem PF Særorgan 
Linn Kathrin Knudsen   medlem PF Møre og Romsdal 
Frode Stenersen   vara  PF Agder 

 
 
Sivilutvalget 

 
Øyunn Myklestul-Jensen  leder  PF Øst 
Arsim Ajeti    medlem PF Vest 
Thomas Madsen   medlem PF Sør-Øst  
Veronika Amundsen   vara  Oslo politiforening 

 
 
Kontrollnemnda 

 
Kristian Hanssen   leder  PF Nordland 
Lars Morten Lothe   medlem PF Vest 
Solbjørg Furseth   medlem PF Troms 
Torill Sorte    vara  PF Sør-Øst 

 
 
Bladstyret 

 
Sven Arne Kjepso   leder  Oslo politiforening 
Geir Jarret-Arnesen   medlem PF Sør-Øst 
Marie Tøkje    medlem PF Vest 

 
 
Likestillings- og mangfoldsutvalget 

 
Rikke Stefanie Hallgren  leder  PF Øst 
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Margrethe Eide Vaage  medlem PF Vest 
Jan Åge Sakariassen   medlem PF Agder 
Espen Mellbye Larsen  vara  PF Sør-Øst 

 
 
Hederstegnutvalget 

 
Gry Mossikhuset   leder  PF Øst 
Kent Robert Lundemo  medlem PF Trøndelag 
Iver Aage Iversen   medlem Oslo politiforening 

 
 
Varslingsnemda 

 
Kenneth Rastad   medlem PF Vest 
Kristin Akerholt   vara  PF Særorgan 
 


