5.3 Forslag for landsmøtet 2018 fra PF Troms
PF Troms vil fremme forslag om at PF aktivt skal arbeide opp mot hovedsammenslutningene
for å få til endringer i Hovedavtalen (HA) til neste reforhandling i forbindelse med at
nåværende HA utløper 31.12.2019.
De endringer som vi ser som mest aktuelle er at det må inn klare formuleringer som ivaretar
interessene for tillitsvalgte som arbeider turnus og er bosatt geografisk som gir utfordringer
med logistikken.
Dagens HA tar ikke høyde for dette, men er på mange måter tilpasset tillitsvalgte som jobber
dagtid mandag til fredag, og som bor ikke langt unna ring tre i Oslo.
Politiet er en virksomhet der mange av våre medlemmer og tillitsvalgte arbeider turnus og er
bosatt spredt i hele landet. Det gir utfordringer når det skal rekrutteres nye tillitsvalgte på
ulike nivå, for sammensetning og kategorier av ansatte, og å beholde de vi allerede har når
belastningen oppleves og bli for stor.
Vi ser at det fra arbeidsgiver ofte er manglende forståelse og liten vilje for tilrettelegging for
tillitsvalgte i turnus, for eksempel:






Møter som legges på tidspunkt der den tillitsvalgte har F/UF dager uten at det
kompenseres på noen måte eller på sin høyd med "timer på kortet"
Manglende tilrettelegging i forbindelse med møter og kurs i regi av organisasjonene
Liten vilje til å se på tillitsmannsarbeid som likestilt med vanlig tjeneste
Kurs i regi av organisasjoner som går over 5 dager der tillitsvalgte i turnus har F/UF
dager må sikres fri helg etter eller at F/UF kompenseres. (Mulig ATB tema)
Ikke hensyntatt at nødvendig reisetid blir godtgjort økonomisk eller i forhold til hviletid
i forbindelse med ulike møter, kurs, konferanser og lignende

De paragrafer som særlig må presiseres i HA er:





§ 1 nr. 7 og nr. 12
§ 36 nr.5
§ 39 nr. 4
§ 43 nr. 1, 2, 3, og nr. 4

For styret i PF Troms
Karl Karlsson

Forbundsstyret innstiller til landsmøte å gjøre følgende vedtak:
1. Saken sendes tilbake til forbundsstyret for realitetsbehandling etter behandling på
landsmøtet 2018
2. PF fremmer saken for partene i forbindelse med revidering av Hovedavtalen i 2019.
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