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Landsmøtet 16.
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Sundvolden hotell
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Sak 1: Åpning
Åpningsseremonien ble ledet av forbundsnestleder Sigve Bolstad.
Første post p programmet var musikalsk innslag ved June Dvøy.
Deretter fikk Randi SkIe Hetland, PF Nordre Buskerud, ordet og hilste velkommen til Nordre
Buskerud politidistrikt p vegne av lokallaget.
Forbundsleder Arne Johannessen holdt deretter følgende pningstale:
Hjertelig velkommen.
Overskrift for dette landsmøtet er læring. PF mener at norsk politi skal sette erfaringslæring i fokus.
Vi m bli bedre til lære av alle gode og mindre gode saker. Og det m bli systematikk i læringen.
Finstad-utvalget dokumenterer politiets mangel p læring.
Det er spesielt være p Sundvolden hotell. Mange i salen har sterke erfaringer fra 22. juli. Da
rammet det som ingen trodde kunne ramme. Byrkrater p jobb ble bombet. Ungdommer i sin beste
alder ble bombet.
Mange har hatt enorm belastning i ettertid og har det tøft også i politiet. Politiet opplever
samfunnstragedien og mange stiller kritiske spørsmål. Det er betimelig og det er rett. Hadde jeg vært
offer eller prørendc hadde jeg stilt minst like kritiske sporsml. Det som er trist at kritikerne også
trekker for raske konklusjoner. De bør heller vente med trekke konklusjoner til alle fakta er p
bordet. Nr informasjon fra granskninger er p bordet, da kan man trekke konklusjoner.
—

Medlemmene forstår at det stilles kritiske spørsmål. Hvordan kunne dette skje? Hva kunne vært gjort
i forkant? PST sin rolle? Nærpoliti? Hva kan vi lære? 22. juli sviktet samfunnet. Nr s mange ble
drept p en dag, er det noe fundamentalt som svikter.
Det er også andre store utfordringer.
VG skrev denne uken at det har vært 116 overfallsvoldtekter i det offentlige rom over hele landet.
Bare 9 gjerningspersoner er tatt. Det er utfordring og avdekker et stort problem. Samfunnet svikter
her også, hvordan kan det skje? Vi har litt jobbe med, som samfunn i forhold til forebygging,
holdningsskaping, læring. Hva gjorde Rogaland og Stavanger? Tallene, 116 overfallsvoldtekter, 9
gjerningspersoner tatt, er statistikk for mange. For ofrene og pårørende, s er det ikke statistikk.
Mange fr ødelagt livet sitt. Nestendrap har tidligere justisminister Storberget kalt det, og det er en
god skildring. Da er det rart at det er media som m sette en slik sak p dagsorden, som løfter fram
et s stort samfunnsproblem. S m vi diskutere alle sider av det, holdninger, kvinnesyn osv.
Er samfunnet fornøyd med politiet sitt? Politiet kom ikke godt ut p en oversikt over hvilke
samfunnsinstitusjoner som folk er fornøyd med, som ble offentliggjort i gr.
Mange er fornøyd med barnehager, skole, helsevesen, men ikke med det politiet leverer. Samtidig er
det slik at dem som har vært i kontakt med politiet, er mer fornøyd enn dem som ikke har vært det.
Det viser at publikum danner sitt inntrykk av opplevelsen med politiet, men de har større
forventninger til politiet. Det m vi ta inn over oss.
Politi og maktmonopolet er under press. Professor Tor-Geir Myhrer skrev for kort tid siden en kronikk
i Aftenposten. Der slo han fast at prinsippet om at bare politiet kan bruke fysisk makt i samfunnet.
Men n fr vi populistiske utspill om andre som kan g inn i politiet og gjøre politiets oppgaver.
Parkeringsvakter, politireserven, Garden, forholdet politiet-forsvaret, private vektere. Det er en
prinsippløs debatt. Rart at det dukker opp samtidig som vi har 150 nyutdannede politifolk. Er
parkeringsvaktene bedre til skape trygghet enn de nyutdannede?
Jeg vil takke tidligere justisminister Storberget. Han har gjort mye bra for politiet og han er en utrolig
energisk og pgende. Vi har hatt en åpen og tett dialog, men ogs kranglet. Men jeg har enorm
respekt for det han har gjort og det politiske han str for i synet p politiet/kriminalpolitikken.
Den nye justisministeren, Grete Faremo, fr store utfordringer. Faremo stiller i debatt i morgen. Vi
gleder oss, det er spenstig av henne stille etter s kort tid. Jeg har tidligere hatt et godt samarbeid

med henne. Hun var justisminister da vi kjempet for streikeretten, som vi fikk 1994 og brukte i 1995.
Men hun var ryddig, hun var god p rolledeling mellom politikk og fag. Det håper jeg hun fortsatt er,
slik at Politidirektoratet slipper den detaljstyringen som har vært. Men da m også Politidirektoratet
ta sin styre-rolle.
Det er store bemanningsutfordringer i norsk politi. Bemanningen har gått ned fra 1,8 til 1,6 i dag. Det
gr feil vei. Det er s enkelt at vi har mange ubesatte stillinger samtidig som vi har en stor
befolkningsvekst som gjør at det blir færre per 1000. Svaret er penger. Både for lite penger og
forvaltningen av penger.
En annen utfordring er sentraliseringen som n skjer i norsk politi. Resultatreformen skal trekke opp
linjene for framtidas politi. Samtidig foregår det helt åpenbart ulike prosesser om omstrukturering og
omstillingsprosesser i nesten alle politidistrikt. Dette m stoppes.
Skal det være et krav fra samfunnet at vi er p plass nr det er behov? Politikerne tør ikke
diskutere responstid. Politikerne tør ikke fordi det vil bety en debatt om bemanning. Ifjor ble politiet
framstilt som lønnsvinnere i staten. Det erjo fantastisk, for det betyr at vi har gjort en god jobb.
Sannheten er at det meste har vi betalt for selv, ved mer arbeidstid og mer fleksibilitet.
I 2012 er det ny runde, med reforhandling av arbeidstidsbestemmelsene. I dette m vi ha med oss at
norsk politi i dag er avhengig av ekstraarbeid, for f den daglige driften til g.
Samfunnet forventer utrolig mye mer enn det vi kan levere. Noen tror at politiet blir drevet slik som
amerikanske krim-serier p TV. Ser politikerne ogs p krim? Det er stor forskjell p krim p ty og
krim i virkeligheten.
Politiets Fellesforbund har mange ganger krevd en politistudie, a la forsvarsstudie. Vi vil ta
utgangspunkt i forventningene til politiet, og forsøke se trender framover, se inn i glasskulen, for
svar p hvordan polititjenesten m være framover for tilfredsstille publikum.
Det er veldig bra at Høyre har tatt politistudie-saken i Stortinget. Hele Stortinget m stemme ja.
Men det er p tide at vi trekker inn folk utenfra. Det er for mye innavl i slike analyser/evaluering i
politiet.
Dette var utfordringer i politiet. Men vi skal ikke glemme at det er positive ting også!
Avslutningsvis vil jeg understreke at det alltid er hyggelig se gjestene p våre landsmøter. Det at de
kommer p møte etter møte, ser jeg som en tillitserklæring.
Etter en kort pause holdt forbundsleder Arne Johannessen minnetale over to av våre medlemmer som
har gtt bort siste året: tidligere kontorsjef i Norsk Politiforbund, Willy Taugbøl og politiførstebetjent
Trond Berntzen som ble drept 22. juli p Utøya mens han hadde grepet inn som politimann.
Forbundslederen annonserte ett minutts stilihet til minne om disse to, alle ofrene etter bomben i
regjeringskvartalet og p Utøya og øvrige medlemmer som har falt fra siste året.
Deretter fikk følgende ordet til hilsningstaler: statssekretær Terje Moland Pedersen,
stortingsrepresentant og leder av justiskomiteen Per Sandberg og assisterende politidirektør Otto
Sterk.
Åpningsseremonien ble avsluttet med et kunstnerisk innslag ved June Dvøy.

Sak 2: KONSTITUERING
Dirigent: forbundsieder Arne Johannessen
Protokollfører: organisasjonssjef Egil Haaland

Opprop
Kontroll av delegatene til landsmøtet 2011
Lokallagene har meldt inn sine delegater, og i henhold til vedtektenes
kontrolleres av kontrollnemnda.

§

5-2 nr. 7 skal dette

Det vises til kontrollnemndas innstilling som legges fram for landsmøtet, jfr. vedtektenes

§

5-2 nr. 7.

Kontrollnemnda innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Landsmøtet god kjenner delegatene
Det er 121 stemmeberettigede i salen.

Godkjenning av innkallingen
Det vises til innkalling av 9.6.2011. Innkallingen ble sendt lokallagsiederne, utvalgene og
forbundsstyret som rundskriv 11/2011 samme dag p e-post, og lagt p hjemmesidene.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Landsmøtet godkjenner innkallingen.

Godkjenning av sakslisten for landsmøtet 2011.
Saksilste:
i.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Åpning
Konstituering
Interne saker
3.1 Årsmelding
3.2 Regnskap
3.3 Vedtektsendringer
Lønnssaken
Generell bevæpning av norsk politi
Innkomne forslag
6.1 Forslag om navneendring for Likestillingsutvalget
6.2 Forslag fra Oslo Politiforening “Skille mellom oppgaver for politi og
politisivile i fremtidens politi”
6.3 Forslag fra om tildeling av hederstegn
6.4 Forslag fra Sivilutvalget “Deltagelse p sonesamlinger”
Handlingsprogram og strategisk program
Ramme- og langtidsbudsjett
Avslutning

Tematorg blir avholdt.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Landsmøtet godkjenner sakslisten.

Enstemmig vedtatt.

Forretningsorden
Generelt
Landsmøte i Politiets Fellesforbund avholdes 16.
9.6.2011 og saksunderlaget.

—

18. november 2011

henhold til innkalling av

Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning landsmøtet selv bestemmer.
Møteledelse/ møtetid
Møtet ledes av valgte dirigenter.
Onsdag 16.
11.00-12:30
12:30-19:30
20.00

november
Lunsj/innsjekking
Åpning og landsmøteforhandlinger
Middag

Torsdag 17. november
08:30-11.00 Landsmøteforhandlinger
11.00-13.00 Tematorg
13.00-14:00 Lunsj
14:00-15:30 Politisk debatt
15:30-18:00 Landsmøteforhandlinger
19:30
Aperitiff/festmiddag
Fredag 18. november
09:00-14:00 Landsmøteforhandlinger
14:00 Lunsj/avreise
Det velges protokollførere til

føre protokollen.

Det velges redaksjonskomité som skal fungere under landsmøtet.
Taletid, talerett og forslagsrett
Forbundsleder og saksinnleder kan f ordet ubegrenset antall ganger. øvrige med møte- og talerett
kan f ordet inntil tre ganger i samme sak.
Med unntak av innledningsforedrag, er taletiden maksimalt tre minutter p alle innlegg.
Det legges opp til replikkordskifte. Til hvert innlegg er det anledning til seks replikker, hver p
maksimum ett minutt. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning
til duplikk.
Møteledelsen kan foreslå ytterligere begrensning i taletiden og strek med de inntegnede talerne.
I tillegg til Landsmøtets delegater, og de som er nevnt i vedtektenes
Æresmedlemmer gis talerett.

§ 5-4, gis følgende rettigheter:

Til forretningsorden gis den enkelte ordet en gang i ett minutt til hvert forhold.
De som har innlegg skal tale fra talerstolen. Replikker kan tas med mikrofon fra salen.
Alle med talerett fr utlevert tre likelydende nummerskilt til benytte for tegne seg p talerlisten
for h.h.v. innlegg, replikk og til forretningsorden. Nummerskiltene er merket med de ulike
betegnelsene.
Framsetting og behandling av forslag
Forslag m leveres skriftlig til møteledelsen, undertegnet med forslagsstillerens navn. Forslag som p
forespørsel fra møteledelsen ikke fr støtte fra andre enn forslagsstilleren, bortfaller. Nytt forslag kan
ikke opptas, og framsatt forslag kan ikke trekkes, etter at det er besluttet satt strek med de
inntegnede talerne. Forslag som ikke har forbindelse med de oppførte saker p sakslisten kan ikke
behandles.
De innkomne forslagene er ført opp under de sakene det er naturlig behandle dem. Innkomne
forslag som ikke har tilhørighet med andre saker behandles under sak 6.

Avstemmingsregler
Alle saker avgjøres med stemmeflertall hvor vedtektene ikke bestemmer annet.
Kontrollnemnda er tellekorps.
Forbundsstyret har ikke stemmerett i saker som gjelder endelig godkjenning av regnskap, jfr.
vedtektenes § 5-3 nr. 2.
Avstemming skal være skriftlig i saker der en eller flere av de stemmeberettigede krever det.
Skriftlige stemmer skal gis p utleverte stemmesedler. Elektronisk avstemmingssystem kan
anvendes, og clektronisk avstemming likestilles med skriftlig.
Protokol I
Landsmøtet velger tre delegater til underskrive protokollen. Protokollen skrives ut etter hver økt, og
de tre valgte fr hvert sitt eksemplar. I tillegg skrives ut ett eksemplar som hver av delegasjonene,
utvalgene og kontrollnemnda har ansvar for hente i sekretariatet, og fem eksemplarer som blir
gjort tilgjengelig for øvrige tilstedeværende. Rettelser til protokollen tas direkte med
dirigent/protokollfører. Protokollen blir ikke opplest.
Protokollen sendes alle lokallag snarest mulig etter møtet.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Landsmøtet godkjenner forretningsorden.
Enstemmig vedtatt.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
Som dirigenter velges:
Kareen Gjesteland, PF Rogaland
Svend Martin Bjelland, OPF
Bente Elisabeth Bugge, forbundsstyret
Enstemmig vedtatt.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
Som protokollførere velges:
Anne Berit Moen, OPF
Knut Olav Røstad, PF Nord Trøndelag
Liv Ova Graham, forbundskontoret
Enstemmig vedtatt.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
Til å underskrive protokollen velges:
Birthe Ollestad
Ann-Cathrin Johansen
Roar Fosse
Enstemmig vedtatt.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
Som redaksjonskomité velges:
Sigve Bolstad, forbundsstyret, leder
Anita Brattaas Mikalsen, PF Helgeland
Britt M. Engels Iki, PF Vestfinnmark
Kristin Halvorsen, PF Østfold
Erik Eriksen, OPF
Terje Tømmers, forbundskontoret, sekretær
Enstemmig vedtatt.

Landsmøtet fortsatt kl. 1428 med følgende:
Dirigenter: Bente Elisabeth Bugge og Svend Martin Bjelland og protokollførere Anne Berit Moen og
Knut Olav Røstad.

Sak 3.1 Årsmelding
Innleder forbundsleder Arne Johannessen.
Deretter fikk utvalgslederne Gry Mossikhuset, Sivilutvalget, Ingjerd Kagnes, Norske Politiledere,
Nasim Karim, Likestillingsutvalget og Bente Elisabeth Bugge, Merkantilutvalget ordet.
Deretter hadde følgende ordet:
Anders Hemli Rimstad Oslo, Erik Eriksen Oslo, Roar Fosse Hordaland, Kjetil Rekdal Hordaland,
Cathrine Kveseth Oslo, Evald Grane Hordaland, Arild Sandstøl Rogaland, Lasse Roen Oslo, Ann
Cathrin S. Johansen Søndre Buskerud, Roger Fjellin Søndre Buskerud, Eldar Meling Oslo, Frøydis
Wathne Broch NPL/Hordaland, John Arild Jsund Rogaland.
Pause fra kl.1547-1600.
Deretter hadde følgende ordet:
Karoline Holmgren Rogaland, Erlend Ravndal Bjørnestad Rogaland, Kjell Eirik Mortensen
Vestfinnmark, Rune Arstein Nord-Trøndelag, Arild Hustad Romerike, Merete Hagen Toppe Hordaland,
Stian Jensen Heir Oslo, Erik Enksen Oslo (2. gang), Eldar Meling Oslo (2. gang), Unn Aima Skatvold
Østfold, Sigve Bolstad Oslo, Marius Bækkevar Asker og Bærum, Finn-Tore Pettersen Nordmøre og
Romsdal, Per Erik Skjefstad Hedmark, Arild Hustad Romerike (2. gang).
Oppsummering ved forbundsleder Arne Johannessen som la frem forbundsstyrets innstilling til
vedtak:

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Årsmeldingen godkjennes. Debatten tas til etterretning.
Vedtak:
1. Årsmeldingen godkjennes. Debatten tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Pause fra kl. 1703-1725.
Landsmøtet fortsatte med følgende:
Dirigenter: Bente Elisabeth Bugge og Kareen Gjesteland og protokollførere Anne Berit Moen og Knut
Olav Røstad.

Sak 3.2.1 Regnskap
Innleder: forbundsstyremedlem Per Øyvind Skogmo, som fremla forbundsstyrets forslag til vedtak:

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Regnskap for Politiets Fellesforbund for r 2010 godkjennes.
2. Regnskap for Politiets Fellesforbunds Solidaritetsfond for r 2010 godkjennes.
3. Regnskap for PF Forsikring for 2010 godkjennes.
4. Regnskap for OU-virksomheten for 2010 godkjennes.
5. Regnskap for Politiforum for 2010 godkjennes.
6. Revisjonsberetningen tas til etterretning.
Vedtak:
1. Regnskap
2. Regnskap
3. Regnskap
4. Regnskap

for
for
for
for

Politiets Fellesforbund for r 2010 godkjennes.
Politiets Fellesforbunds Solidaritetsfond for r 2010 godkjennes.
PF Forsikring for 2010 godkjennes.
OU-virksomheten for 2010 godkjennes.

5.
6.

Regnskap for Politiforum for 2010 godkjennes.
Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3.2.2: Regnskap pr 31.08.11
Saken ble fremlagt av forbundsstyremedlem Per øyvind Skogmo til orientering.

Sak: 3.3 Vedtektsendringer
Innleder: forbundsstyremedlem Audun Buseth som redegjorde for de foreslåtte vedtektsendringene
og fremla forbundsstyrets innstilling til vedtak.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Vedtekter, statutter og instrukser endres i tråd med endringsforslagene som fremkommer i
dokumentet “Vedtekter, statutter og instrukser Landsmøtet 2011”.
2. Vedtekter, statutter og instrukser iverksettes pr 19.11.2011.
—

Deretter hadde føkjende ordet:
Roger Fjellin Søndre Buskerud, Ester Klubben Hordaland som fremsatte et nytt forslag:
PF Hordaland foreslr for landsmøtet at vedtektsendringene gjelder pensjonister som har et
ansettelsesforhold i etaten.
Deretter hadde følgende ordet:
Erik Eriksen Oslo, Jan Magnar Sandvik Sunnmøre, Charlotte Halse Hordaland (replikk), Kjetil Rekdal
Hordaland, Einar Roald Endresen Haugaland og Sunnhordland, Audun Buseth Asker og Bærum, Erik
Eriksen Oslo (2. gang), Roger Fjellin Søndre Buskerud (2. gang), Arne Johannessen Sogn og
Fjordane, Roar Fosse Hordaland, Ester Klubben Hordaland som trakk forslaget.
Oppsummering ved Audun Buseth.
Vedtak:
1. Vedtekter, statutter og instrukser endres i tråd med endringsforslagene som fremkommer i
dokumentet “Vedtekter, statutter og instrukser Landsmøtet 2011”.
2. Vedtekter, statutter og instrukser iverksettes pr 19.11.2011.
—

Enstemmig vedtatt.
De nye vedtektene er vedlagt protokollen i sin helhet, sist i protokotlen.
Ny delegat møtte. 122 stemmeberettigede.

Sak 6.3: Forslag om tildeling av hederstegn
Innleder: forbundsieder Arne Johannessen som fremla tre forslag for tildeling av hederstegn til:
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1.
Jan Martin Skulstad tildeles PFs hederstegn for sin innsats for PF lokalt og sentralt
gjennom en lang periode.
Vedtak:
1.

Jan Martin Skulstad tildeles PFs hederstegn for sin innsats for PF lokalt og sentralt
gjennom en lang periode.

Enstemmig vedtatt.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å fatte følgende vedtak:
1.
Liv Bente Aunemo tildeles PFs hederstegn for sin innsats for PF lokalt og sentralt gjennom
en lang periode.
Vedtak:
1.

Liv Bente Aunemo tildeles PFs hederstegn for sin innsats for PF lokalt og sentralt gjennom
en lang periode.

Enstemmig vedtatt.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å fatte følgende vedtak:
1. Terje Moland Pedersen tildeles PFs hederstegn for sin innsats for PF lokalt og sentralt.
Deretter hadde følgende ordet:
Eldar Meling OPF, Jan Magnar Sandvik Sunnmøre, Evald Grane Hordaland, Einar Roald Endresen
Haugaland og Sunnhordland, Audun Buseth Asker og Bærum.
Vedtak:
1.

Terje Moland Pedersen tildeles PFs hederstegn for sin innsats for PF lokalt og sentralt.

Vedtatt mot 21 stemmer.

Sak 6.1: Forslag fra Likestillingsutvalget om navneendring
Innleder: første vara til forbundsstyret Ernst Olav Lunde, som fremla forbundsstyrets innstilling til
vedtak.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1.
Likestillingsutvalget skifter navn til Likestillings- og mangfoldsutvalget.
2.
Vedtektene § 2-3, 5-6 nr. 3 og 6-1 nr. 3, og nettsidene m.m. rettes opp med nytt navn.
Vedtak:
1.
2.

Likestillingsutvalget skifter navn til Likestillings- og mangfoldsutvalget.
Vedtektene § 2-3, 5-6 nr. 3 og 6-1 nr. 3, og nettsidene m.m. rettes opp med nytt navn.

Enstemmig vedtatt.
Møtet avsluttet 16.11.2011 kl. 1825.

Landsmøtet fortsatte 17.11.2011 kl. 0830 med følgende:
Dirigenter: Kareen Gjesteland og Bente Elisabeth Bugge og protokollførere Liv Ova Graham og Knut
Olav Røstad.

Dirigentene ønsket to nye delegater og gjester velkommen. Totalt 124 delegater.
Kjell Bjerke PPF hilste til landsmøtet.

Sak 5: Generell bevæpning av norsk politi
Innledninqer: professor Liv Finstad redegjorde for forskningen.
Deretter la forbundsieder Arne Johannessen fram forbundsstyrets flertallsinnstilling:
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Politiet skal fortsatt ikke være generelt bevæpnet. (Vedtatt mot to stemmer)
2. Vpeninstruksen kreves endret i trd med saksunderlaget.
3. Alle patruljekjøretøy/fremkomstmidler (sivile og uniformerte) som brukes i operativ tjeneste,
skal tilrettelegges for lagring av tjenestevpen, også tohndsvpen der dette er fysisk mulig.
4. Alle i operativ tjeneste med vpengodkjenning m snarest f personlige våpen.
5. Arbeidsgiver m straks iverksette bedre og mer tilpasset opplæring/trening for operativt
mannskap.
6. Det kreves at arbeidsgiver nedsetter et utvalg som utreder alle sider ved bruk av “mindre
dødelig våpen (som elektrovpen).
7. Regelverket for oppbevaring av ammunisjon og plombering av våpen m endres i tråd med
saksunderlaget.
Forbundsnestleder Sigve Bolstad redegjorde for forbundsstyrets mindretall.
Deretter hadde følgende ordet:
Anita Hermandsen Troms som fremla nytt forslag til endring av innstillingen til pkt. 1.
Landsmøtet utsetter vedtaket om politiet skal være generelt bevæpnet eller ikke til
Landsmøtet 2012.»
Deretter hadde følgende ordet:
Forbundsleder Arne Johannesen (til forretningsorden), Erik Eriksen Oslo (replikk), Stian Jensen Heir
Oslo (replikk), forbundsleder Arne Johannessen (til forretningsorden).
Pause fra kl.0935 til kl.0949.
Forbundsleder Arne Johannessen uttalte at Forbundsstyret gir sin fulle støtte til forslaget fra Troms.
Videre anbefalte han landsmøtet om ta dette forslaget opp til votering.
Vedtak:
1. Landsmøtet utsetter vedtaket om politiet skal være generelt bevæpnet eller ikke til
Landsmøtet 2012.
Vedtatt mot 7 stemmer.

Debatten fortsatte, noe endret, i og med at punkt i allerede var ferdigbehandlet.
Deretter hadde følgende ordet:
Birte Ollestad Rogaland som fremsatte nytt forslag:
«Ordet politimann endres og/eller presiseres i hele instruksen.»
Deretter hadde følgende ordet:
Odd Børre Evensen Øst-Finnmark, Karin Nore Romerike, Marius Bækkevar fra Asker og Bærum, Kjetil
Rekdal Hordaland, Rune Arstein Nord-Trøndelag, Erik Eriksen Oslo, Stian Jensen Heir Oslo, Erlend
Ravndal Bjørnestad Rogaland, Raymond Hkonsen PF studentene, Finn-Tore Pettersen Nordmøre og
Romsdal som la frem nytt forslag:

«Arbeidsgiver skal legge til rette for fremskutt lagring av våpen også for Reservetjeneste, slik
at alle patruljekjøretøy har våpen disponibelt fra oppstart av oppdrag.»
Deretter hadde følgende ordet:
Trond Arne Aglen Sunnmøre, Audun Buseth Asker og Bærum, forbundsnestleder Sigve Bolstad
(2.gang), Odd Børre Evensen øst-Finnmark, Torgeir Lindstad Asker og Bærum, Roar Fosse
Hordaland, øyvind Haagaas Walding Oslo som la frem forslag og presisering av pkt. 3.
«POD m plegge samtlige politidistrikt innføre fremskutt lagring av skytevpen. Dette
innebærer at alle patruljekjøretøy/fremkomstmidler (sivile og uniformerte) som brukes i
operativ tjeneste, skal tilrettelegges for lagring av tjenestevpen, også tohndsvpen der
dette er fysisk mulig.»
Deretter hadde følgende ordet:
Trond Arne Aglen Sunnmøre (2. gang), Kjetil Drange Sogn og Fjordane, Eldar Meling Oslo, Merete
Hagen Toppe Hordaland, Lasse Roen Oslo, Kjell Eirik Mortensen Vest-Finnmark (replikk),
forbundsstyremedlem Gry Mossikhuset Salten, forbundsstyremedlem Per øyvind Skogmo Troms,
Marius Bækkevar Asker og Bærum (2.gang), Raymond Hkonsen PF studentene (2.gang),
hovedverneombud Bjørn Egeli Agder og Kjetil Rekdal Hordaland (2.gang).
Forbundsleder Arne Johannessen avsluttet debatten med oppsummering og ba om at
redaksjonskomiteen ble nedsatt.
Landsmøtet tok pause kl. 1110 for tematorg og politisk debatt i tråd med programmet for
landsmøtet.

Landsmøtet startet igjen kl. 1600 med følgende.
Dirigenter: Kareen Gjesteland og Svend Martin Bjelland og protokollførere Anne Berit Moen og Liv
Ova Graham.
Leder i Unio Anders Folkestad hilste til landsmøtet.
Nestleder Sigve Bolstad la frem redaksjonskomiteens forslag til nytt vedtak som hadde med seg
forslagene fra Birte Ollestad Rogaland, øyvind Haagaas Walding Oslo og Finn-Tore Pettersen
Nordmøre og Romsdal:
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Vpeninstruksen kreves endret i tråd med saksunderlaget. Det skal brukes kjønnsnøytrale
betegnelser.
2. Arbeidsgiver m plegge samtlige politidistrikt og særorgan innføre fremskutt lagring av
skytevpen. Dette innebærer at patruljekjøretøy/fremkomstmidler (sivile og uniformerte) som
brukes i operativ tjeneste herunder reservetjeneste skal tilrettelegges for lagring av
tjenestevpen, også tohndsvpen der dette er fysisk mulig.
3. Alle i operativ tjeneste med vpengodkjennng ni. snarest f personlige våpen.
4. Arbeidsgiver m straks iverksette mer og bedre opplæring/trening for operativt mannskap.
5. Det kreves at arbeidsgiver nedsetter et utvalg som utreder alle sider ved bruk av “mindre
dødelig vpen (som elektrovpen).
6. Regelverket for oppbevaring av ammunisjon og plombering av våpen m endres i tråd med
saksunderlaget.
7. Arbeidsgiver m øke kvantiteten og kvaliteten av vpenopplæringen ved PHS.

Deretter hadde følgende ordet:
Audun Buseth Asker og Bærum som ville ha med ordet «alle» foran patruljekjøretøy i pkt. 2.
Vedtak:
1. Vpeninstruksen kreves endret i tråd med saksunderlaget. Det skal brukes kjønnsnøytrale
betegnelser.
2. Arbeidsgiver m plegge samtlige politidistrikt og særorgan innføre fremskutt lagring av
skytevpen. Dette innebærer at alle patruljekjøretøy/fremkomstmidler (sivile og uniformerte)
som brukes i operativ tjeneste herunder reservetjeneste skal tilrettelegges for lagring av
tjenestevpen, ogs tohndsvpen der dette er fysisk mulig.

3.
4.
5.
6.
7.

Alle i operativ tjeneste med vpengodkjenning m snarest f personlige vpen.
Arbeidsgiver m straks iverksette mer og bedre opplæring/trening for operativt mannskap.
Det kreves at arbeidsgiver nedsetter et utvalg som utreder alle sider ved bruk av “mindre
dødelig våpen (som elektrovpen).
Regelverket for oppbevaring av ammunisjon og plombering av vpen m endres i tråd med
saksu nderlaget.
Arbeidsgiver m øke kvantiteten og kvaliteten av vpenopplæringen ved PHS.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4: Lønnssaken
Innleder: forbundsnestleder Sigve Bolstad, som fremla forbundsstyrets innstilling til vedtak.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. De overordna målene og hovedstrategien som ble fastlagt p landsmøtet i 2010 ligger fast.
2. PF skal arbeide for at medlemmene fr en verdsetting og en lønnsutvikling som står i forhold
til rollen, oppgavene, belastningen, risiko, krav til kompetanse, ansvaret, psykiske og fysiske
krav og den kompleksitet politirollen inneholder.
3. Arbeidet med ATB og sentrale særavtaler skal være et særlig prioritert arbeidsomrde for PF i
2012.
4. Arbeidstidsbestemmelsene er en sentral særavtale som angår store deler av PF sin
medlemsmasse. PF skal arbeide for at de nye arheidstidshestemmelsene skal ivareta krav til
HMS og gi medlemmene bedre kompensasjon og lønnsmessig tillegg enn dagens
arbeidstidsbestemmelser.
5. PF skal sammen med Unio, arbeide for at forskriften av 1. juli 2009, som unntar
polititjenestemenn og arrestforvarere fra hviletidsbestemmelsene, blir fjernet.
Deretter hadde følgende ordet:
Øyvind Haagaas Walding Oslo, Erik Eriksen Oslo, Roar Fosse Hordaland som fremsatte nytt forslag til
pkt 6.
«PF skal jobbe for at det innen utgangen av 2012 etableres en varslingsordning for
mannskaper. Disse skal tilgodeses med et beredskapstillegg i størrelsesorden kr. 2500,3000,- pr. måned».

-

Deretter hadde følgende ordet:
Karoline Holmgren Rogaland, Evald Grane Hordaland, Rune Vidar Molland Hordaland, Arild Hustad
Romerike, Kristin Halvorsen Østfold, Roger Fjellin Søndre Buskerud, Arild Sandstøl Rogaland, Roar
Isaksen NPL/Oslo, Eldar Meling Oslo, Kjetil Rekdal Hordaland som fremsatte et nytt forslag til pkt. 7.
«PF skal arbeide mlrettet for

f etablert en ny lønnsramme for fagspesialistene i politiet».

Replikk ved Ann-Cathrine S. Johansen Søndre Buskerud.
Deretter hadde følgende ordet:
Arild Hustad Romerike (2. gang), forbundsleder Arne Johannessen Sogn og Fjordane, Iver Aage
Iversen Sivilutvalget/Oslo, Bente Elisabeth Bugge Oslo (replikk), Trond Arne Aglen Sunnmøre, Ingjerd
Kagnes NPL/Hedmark, Kjetil Drange Sogn og Fjordane som fremsatte nytt forslag.
«Ber om at PF jobber for at det automatisk gis 3 rs ansiennitet for PHS, og ikke at en
gjennom tilsettingsprosess».
Pause fra kl. 1715-1735.
Søknad om permisjon:
Erlend Ravndal Bjørnestad søker om permisjon fra landsmøteforhandlingene fra 17.11.2011 til
landsmøtets slutt. Dette grunnet begravelse. Delegat 139 Arild Sandstøl trer inn i hans sted.
Permisjon innvilget. Landsmøtet godkjente Arild Sandstøl som ny delegat.
Deretter hadde følgende ordet Arild Sandstøl Rogaland (replikk), Ingjerd Kagnes NPL/Hedmark (til
oretningsorden).

Oppsummering ved Sigve Bolstad som fremla forbundsstyrets forslag til innstilling til vedtak.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. De overordna mlene og hovedstrategien som ble fastlagt p landsmøtet i 2010 ligger fast.
2. PF skal arbeide for at medlemmene fr en verdsetting og en lønnsutvikling som står i forhold
til rollen, oppgavene, belastningen, risiko, krav til kompetanse, ansvaret, psykiske og fysiske
krav og den kompleksitet politirollen inneholder.
3. Arbeidet med ATB og sentrale særavtaler skal være et særlig prioritert arbeidsomrde for PF i
2012.
4. Arbeidstidsbestemmelsene er en sentral særavtale som angår store deler av PF sin
medlemsmasse. PF skal arbeide for at de nye arbeidstidsbestemmclsene skal ivareta krav til
HMS og gi medlemmene bedre kompensasjon og lønnsmessig tillegg enn dagens
arbeidstidsbestemmelser.
5. PF skal sammen med Unio, arbeide for at forskriften av 1. juli 2009, som unntar
polititjenestemenn og arrestforvarere fra hviletidsbestemmelsene, blir fjernet.
6. PF skal jobbe for at det innen utgangen av 2012 etableres en varslingsordning for
mannskaper. Disse skal tilgodeses med et beredskapstillegg i størrelsesorden kr. 2500,3000,- pr. mned.
7. PF skal arbeide mlrettet for f etablert en ny lønnsramme for fagspesialistene i politiet.
-

Forslaget fra Kjetil Drange Sogn og Fjordane blir ikke realitetsbehandlet men blir oversendt
Forbundsstyret for videre behandling. Forslagsstiller var enig i dette.
Vedtak:
1. De overordna målene og hovedstrategien som ble fastlagt p landsmøtet i 2010 ligger fast.
2. PF skal arbeide for at medlemmene fr en verdsetting og en lønnsutvikling som str i forhold
til rollen, oppgavene, belastningen, risiko, krav til kompetanse, ansvaret, psykiske og fysiske
krav og den kompleksitet politirollen inneholder.
3. Arbeidet med ATB og sentrale særavtaler skal være et særlig prioritert arbeidsomrde for PF i
2012.
4. Arbeidstidsbestemmelsene er en sentral særavtale som angår store deler av PF sin
medlemsmasse. PF skal arbeide for at de nye arbeidstidsbestemmelsene skal ivareta krav til
HMS og gi medlemmene bedre kompensasjon og lønnsmessig tillegg enn dagens
arbeidstidsbestemmelser.
5. PF skal sammen med Unio, arbeide for at forskriften av 1. juli 2009, som unntar
polititjenestemenn og arrestforvarere fra hviletidsbestemmelsene, blir fjernet.
6. PF skal jobbe for at det innen utgangen av 2012 etableres en varslingsordning for
mannskaper. Disse skal tilgodeses med et beredskapstillegg i størrelsesorden kr. 2500,3000,- pr. mned.
7. PF skal arbeide mlrettet for f etablert en ny lønnsramme for fagspesialistene i politiet.
-

Enstemmig vedtatt.

Møtet avsluttet 17.11.2011 kl. 1750.

Landsmøtet fortsatte 18.11.2011 kl. 0900 med følgende:
Dirigenter: Kareen Gjesteland og Svend Martin Bjelland og protokollførere Anne Berit Moen og Knut
Olav Røstad.
Jan Bøhler hilste til landsmøtet.

Sak 6.2 Forslag fra OPF Skille mellom oppgaver for politi
og politisivile i fremtidens politi
—

Innleder: forbundsstyremedlem Anja Fjerdingen Forbord som fremla forbundsstyrets innstilling til
vedtak.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Saken er svært viktig for PFs medlemmer, og m ha en grundig behandling i hele
organisasjonen.
2. Forbundsstyret nedsetter et utvalg som skal legge frem et forslag til hvilke arbeidsoppgaver
innenfor politi- og lensmannsetaten som krever politiutdannelse.
3. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med utvalget som er nedsatt for behandle
Resultatreformen.
4. Utvalget skal også vurdere om det bør innføres sentrale standarder, og en sentral
autorisasjonsordning, for tildeling av alle typer politimyndighet.
Deretter hadde følgende ordet:
Erik Eriksen Oslo som la frem forslag til endring av pkt. 2.
«Forbundsstyret nedsetter et utvalg som, innen landsmøtet i 2012, skal legge frem et forslag
til hvilke arbeidsoppgaver i politi- og lensmannsetaten som krever politiutdannelse.»
Deretter hadde følgende ordet:
John Arild Jsund Rogaland, Vegar Monsvoll Sør-Trøndelag, øyvind Haagaas Walding Oslo (til
replikk), Torbjørn Sørum Oslo, Bente Elisabeth Bugge (replikk), Charlotte Halse Hordaland, Reidun
Martinsen Hedmark, Eirik Wilmann Oslo, Anders Hemli Rimstad Oslo, Nasim Karim
Likestillingsutvalget/Asker og Bærum, forbundsieder Arne Johannessen Sogn og Fjordane (til
forretningsorden), Arne Inge Hammer NPL/Salten, Mette Skare Sivilutvalget/Asker og Bærum, Eirik
Wilmann Oslo (replikk), Roar Fosse Hordaland, Wenche A. Andberg Kripos, forbundsstyremedlem Gry
Mossikhuset Salten, Kjetil Rekdal Hordaland (replikk), Erik Eriksen Oslo (2. gang), Stian Jensen Heir
Oslo, Karin Elisabeth Nore Romerike, forbundsnestleder Sigve Bolstad Oslo, Erik Eriksen Oslo
(replikk), Mette Skare Sivilutvalget/Asker og Bærum som foreslo at pkt 4 strykes.
Deretter hadde følgende ordet:
Eldar Meling Oslo (replikk), Erik Eriksen Oslo (til forretningsorden), forbundsleder Arne Johannessen
Sogn og Fjordane (til forretningsorden),
Oppsummering ved Anja Fjerdingen Forbord.
Vedtak:
1. Saken er svært viktig for PF5 medlemmer, og m ha en grundig behandling i hele
organisasjonen.
2. Forbundsstyret nedsetter et utvalg som, innen landsmøte 2012, skal legge frem et forslag til
hvilke arbeidsoppgaver innenfor politi- og lensmannsetaten som krever politiutdannelse.
3. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med utvalget som er nedsatt for behandle
Resultatreformen.
4. Utvalget skal også vurdere om det bør innføres sentrale standarder, og en sentral
autorisasjonsordning, for tildeling av alle typer politimyndighet.
Enstemmig vedtatt.
Pause fra kl. 1030-1105.
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Søknad om permisjon:
Odd Børre Evensen øst-Finnmark søker om permisjon fra 18.11.2011 kl. 1100 og til landsmøtets
slutt. Dette begrunnes med flyavgang og hjemreise. Observatør Man Vold tiltrer i Evensen sitt sted.
Permisjonen innvilget. Landsmøtet godkjente Man Vold som delegat.

Sak 6.4 Forslag fra Sivilutvalget om deltakelse på
sonesamlinger
—

Innleder: forbundsstyremedlern Unn A!rna Skatvold som fremla forbundsstyret inntilling til vedtak

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Etter drøfting med lokallagslederne, avgjør forbundsstyret om forslaget til Sivilutvalget skal
tas til følge eller ikke.
Deretter hadde følgende ordet:
Hilde Larsen Agder, Bente Nilsen Hlogaland, forbundsstyremedlem Ingjerd Kagnes NPL/Hedmark,
Wenche A. Andberg Kripos, Roger Fjellin Søndre Buskerud, forbundsnestleder Sigve Bolstad Oslo,
Mette Skare Sivilutvalget/Asker og Bærum, Robin Johnsen Salten (replikk), forbundsstyremedlem Gry
Mossikhuset Salten, forbundsstyremedlem Bente Elisabeth Bugge Oslo, Arild Sandstøl Rogaland.
Dirigentene tok sivilutvalgets opprinnelige forslag opp til votering
«Sonesamlingene utvides til at ledere av lederutvalgene og sivutvalgene i sonen er faste
deltakere.»

Forslagene ble satt opp mot hverandre. Forslaget fra Sivilutvalget fikk 12 stemmer.
Vedtak:
1. Etter drøfting med lokallagslederne, avgjør forbundsstyret om forslaget til Sivilutvalget skal
tas til følge eller ikke.

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program
Innleder: forbundsstyremedlem Runar Arnesen som fremla forbundsstyrets innstilling til vedtak.

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å fatte følgende vedtak:
1. Det framlagte handlingsprogram og langsiktig plan vedtas.
Søknad om permisjon:
Kjell Eirik Mortensen, Grete Rugland og Britt M. Iki, Vestfinnmark søker om permisjon fra 18.11.2011
ved lunsjtid på grunn av flyavgang til Alta.
Permisjon innvilget.
Deretter hadde følgende ordet:
Arild Hustad Romerike, Eldar Meling Oslo som fremsatte nytt forslag.
«Lønn- og arbeidsvilkr skal være prioritert foran ressurser.»
Deretter hadde følgende ordet:
Tom Kristiansen Hedmark, Annett Christin Bugge Oslo, Ernst Olav Lunde Agder, øyvind Haagaas
Walding Oslo (replikk), Robin Johnsen Salten, Einar Roald Endresen Haugaland og Sunnhordland, Erik
Eriksen Oslo, forbundsieder Arne Johannessen Sogn og Fjordane, øyvind Haagaas Walding Oslo
(replikk), Evald Grane Hordaland, Arild Hustad Romerike som fremsatte nytt forslag.
«Hovedsatsningsomrde Lønn. Fokusomrder Ressurs og Ledelse.»
Deretter hadde følgende ordet:

15

Kjetil Rekdal Hordaland (replikk), John Arild Jsund Rogaland (replikk), Roger Fjellin Søndre
Buskerud, Arild Hustad Romerike (replikk).
Pause fra kl. 1211-1230.
Søknad om permisjon:
Audun Buseth Asker og Bærum søker landsmøtet om permisjon fra 18.11.2011 kl. 1315 for
fly til Alta.
Permisjon innvilget.

rekke

Deretter hadde følgende ordet:
Eldar Meling Oslo som fremmet et felles forslag fra Eldar Meling og Arild Hustad Romerike om endring
av teksten.
«Side 3 i saksunderlaget endres jf. skissen.
Teksten p side 4 4. overskrift «Fokus 2012» endres andre avsnitt til følgende:
Hovedsatsningsomrde er Lønns- og arbeidsvilkr.
Dernest har landsmøtet utpekt to fokusomrder: Ressurser og Ledelse.»
—

Deretter hadde følgende ordet:
Arild Sandstøl Rogaland, forbundsstyremedlem Unn Alma Skatvold Østfold, Erik Eriksen Oslo, Roar
Isaksen NPL/Oslo, Vegar Monsvoll Sør-Trøndelag, Stian Jensen Heir Oslo, forbundsleder Arne
]ohannessen Sogn og Fjordane (til forretningsorden).
Pause fra kl. 1246-1253.
Deretter hadde følgende ordet:
Forbundsleder Arne Johannessen Sogn og Fjordane. Forbundsstyret stiller seg bak forslaget som ble
fremmet av Eldar Meling Oslo og Arild Hustad Romerike.
Vedtak:
1. Det framlagte handlingsprogram og langsiktig plan med de endringer som fremkommer i
forslaget fra Meling og Hustad vedtas.
Enstemmig vedtatt.

Sak 8: Ramme- og Iangtidsbudsjett
Innleder: forbundsstyremedlem Ivar Hellene som fremla forbundsstyrets innstilling til vedtak.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å fatte følgende vedtak:
1. Rammebudsjett for 2012, og langtidsbudsjett for 2013 2016 vedtas.
—

Deretter hadde følgende ordet:
Cathrin Kveseth Oslo.
Vedtak:
1.

Rammebudsjett for 2012, og langtidsbudsjett for 2013

Enstemmig vedtatt.
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—

2016 vedtas.

Sak 9: Avslutning
Avslutning ved forbundsieder Arne Johannessen som oppsummerte landsmøtet som et godt
landsmøte. Han takket forbundsstyret for et godt samarbeid halvveis i denne perioden. Arne
Johannessen er veldig godt fornøyd. Han løftet også frem sekretariatet og alle som gjør at vi kan
gjennomføre et slikt møte.
Helt til slutt takket han dirigenter og protokollførere, og ønsket god tur hjem.
Landsmøtet avsluttet 18.11.2011 kl. 1306.
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Vedtekter for Politiets Fellesforbund
Kapittel i Navn, formål og virksomhet
1-1
1.
2.
3.
4.

Forbundets navn er Politiets Fellesforbund, forkortet PF.
Forbundet består av tidligere Norsk Politiforbund (stiftet 16mai 1905) og Lensmannsetatens Landslag (stiftet
22mars 1914), som fusjonerte 12november 1997.
Stiftelsesdato er 16mai 1905.
Forbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

1-2
1.
2.
3.
4.

§

Navn

Formål

Forbundets formål er organisere alle tilsatte og studenter innenfor politi- og lensmannsetaten, andre tilsatte
under Justisdepartementet som naturlig tilhører etaten og medlemmer som er blitt pensjonister.
Tidligere medlemmer kan fortsette som assosiert medlem.
Forbundet skal ivareta med lemmenes økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser.
Forbundet er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

1-3

Forbundets virksomhet

Forbundet skal:
1. Arbeide for bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkr.
2. Arbeide for innflytelse og medbestemmelse p egen arbeidsplass og arbeidssituasjon.
3. Arbeide for iikeverd mellom alle grupper medlemmer, qode koliegiaie forhold og iikestiiina 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. Utvikling av tillitsvalgte og arbeide for at de fr best mulige arbeidsvilkr.
6. Delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid.
7. Utgi fagblad.
8. Gi økonomisk støtte til juridisk bistand og rettshjelp til medlemmer i saker som gjelder deres lønns- og
arbeidsvilkr eller har sammenheng med deres arbeidsforhold, i henhold til egne retningslinjer.
9. Avsette midler til et fond som skal nyttes til støtte medlemmene under arbeidskamp, i henhold til egne
retningslinjer.
10. Delta i den generelle samfunnsdebatten, med særlig vekt p kriminalpolitikk.
11. Arbeide for videreutvikle gode merkantile tilbud.
12. Arbeide mål- og resultatorientert for gjennomføre organisasjonens handlingsprogram.

Kapittel 2 Organer og faste utvalg

§
1.

2-1

Lokallagenes drift reguleres av egne vedtekter.

2-2
1.
2.

§
1.

2.

Forbundets besluttende organer er:

Landsmøtet
Forbundsstyret

2-3
•
•
•

Lokallag

Faste utvalg

Norske Politiledere
Sivilutvalget
Likestillingsutvalget

2-4

Likestilling
2

I Politiets Fellesforbund skal det være minst 40 % representasjon av hvert kjønn i besluttende organer, råd,
utvalg og komiteer, der dette er mulig. Dette gjelder også vararepresentanter i ovennevnte og for
forbunds kontoret.
Lokallag som fr tildelt flere delegater til landsmøtet, plikter fordele disse i forhold til kjønn og
stillingskategori.

Kapittel 3 Medlemskap
3-1
1,

2.
3.

Medlemskap oppnås gjennom lokallag.
Som medlem i forbundet kan opptas alle som omfattes av § 1-2, nr. 1 og 2 og som godkjenner forbundets
3 Medlemskap innebærer ogs at medlemmet godkjenner at forbundet oppbevarer medlemsdata
vedtekter.
om seg selv, til internt bruk og for ha oversikt
4
Hvert politidistrikt, særorgan og institusjon kan utgjøre et lokallag. Studenter ved Politihøgskolen opptas som
studentmed lemmer gjennom PF-studentene.
Tilsatte og studenter som sympatiserer med, står tilsluttet eller representerer politiske partier, organisasjoner
eller grupper som har et nazistisk, rasistisk eller tascistisk formäl, kan ikke være medlem forbundet.

3-2
1.

2.

3.
4.

2.

Uføretrygdet medlem

Medlemmer som blir uføretrygdet kan fortsatt st som medlem i Politiets Fellesforbund.
Ved oppnådd aldersgrense blir medlemmet pensjonistmedlem.

3-6
1.

Permittert medlem

Permittert medlem, som ikke mottar lønn fra etaten, kan etter søknad opprettholde sitt medlemskap med
samme rettigheter og plikter som ordinært medlem.

3-5
1.
2.

Overføring av medlemskap

Medlem som flytter fra et lokallag til et annet blir medlem av det nye lokallaget fra tiltredelsestidspunkt i den
nye stillingen. Lokallagene har gjensidig plikt til varsle hverandre og forbundet. Det enkelte medlem har
ansvaret for at slik melding blir gitt til lokallaget.
Et medlem skal som hovedregel st tilsluttet lokallaget i det distriktet/særorganet der medlemmet mottar sin
hovedlønn. Medlemmer som tilsettes eller beordres til tjeneste i sentrale organer eller andre tjenestesteder,
kan overføre sitt medlemskap til det lokale lag, dersom tjenesten vil vare utover 6 måneder.
[tt’r uteksaminering fra PHS overføres stul ItIdk-I,’,k,4lCt automatisk til ordinært medlemskap i iokciiiaqet
pa vedkommendes nye tjenestested.
Ved alderspensjonering blir medlemmet pensjonistmedlem. Medlem, som ikke reserverer seg, blir automatisk
meldt inn i Politiets Pensjonistforbund ved oppndd aldersgrense.

3-4
1.

Medlemskapets ikrafttreden

Medlemskapet trer i kraft fra den dato vedkommende blir godkjent som medlem.

3-3
1.

Opptak av enkeltmedlemmer

Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig til lokallaget. Medlemskapet opphører ved utgangen av den mned siste
kontingentinnbetaling finner sted.
Dersom et medlem skylder kontingent for seks måneder, og etter purring ikke betaler, opphører
medlemskapet.

§ 3-7 Æresmedlemskap
1.
2.

Æresmedlemskap gis av landsmøtet etter innstilling fra forbundsstyret.
Æresmedlemskap er livsvarig.

3-8
1.

Plikt til å ta tillitsverv

Medlemmer i forbundet har plikt til påta seg tillitsverv, men kan frasi seg gjenvalg for en like lang periode
som vedkommende har innehatt tillitsverv i forbundet.

3-9 Studentmedlemskap
1.

Studentmedlemmer har rettigheter som ordinære medlemmer s langt det passer og følger av disse
vedtekter.
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3-10 Pensjonistmedlemskap
1.

Pensjonistmedlemmer fr Politiforum, kan benytte PFs merkantile medlemsfordeler og forsikringsordninger.
Det vil ikke ytes økonomisk støtte til juridisk bistand, med unntak av bistand til forhold som oppsto mens
medlemmet var i arbeid og hvor forholdet kommer inn under retningslinjene.

Kapittel 4 Kontingent

4-1
i.

2.

Kontingent fastsettes av landsmøtet. Kontingenten beregnes prosent av medlemmets pensjonsgivende
inntekt. Landsmøtet kan fastsette en øvre grense for kontingenttrekkets grunnlag og minstekontingent. For
studentmedlemmer og pensjonistmedlem fastsettes egen kontingent.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

4-2
1.

Kollektiv gruppelivsforsikring

Premie til kollektiv ulykkesforsikring og gruppelivsforsikring, fastsettes som et kronebeløp som til en hver tid
skal tilsvare forsikringspremien. Forsikringsforholdene gjelder fra den dato vedkommende blir godkjent som
medlem

4-3
1.

Kontingent

Ekstraordinær kontingent

Fkstraordinær kontingent kan utskrives av landsmøtet eller ekstraordinært landsmøte.

Kapittel 5 Landsmøtet

5-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Landsmøtets avvikling og frister

Landsmøtet er forbundets øverste organ.
Ordinært landsmøte holdes årlig.
Tid og sted for landsmøtet fastsettes av forbundsstyret. Innkalling med foreløpig saksliste sendes lokallagene
normalt 4 mneder før landsmøtet holdes.
Lokallag har rett til fremme forslag for landsmøtet.
Forslag m være mottatt p forbundskontoret senest 2 måneder før landsmøtet kommer sammen.
Forbundsstyret sender forslag til saksliste
7 og de innkomne forslag til lokallagene minst 6 uker før landsmøtet.
Saksdokumenter sendes ut senest 14 dager før møtet avholdes.
Forbundsstyret kan om nødvendig fravike fristene i denne paragrafs pkt. nr. 3, 5 og 6.

§ 5-2 Landsmøtets delegater
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Landsmøtet består av forbundsstyret, valgte delegater fra lokallagene og fire delegater fra PF-studentene til
sammen 124 delegater.
Lokallag har rett til representasjon p landsmøtet nr det har sttt tilsluttet forbundet i minst 9 måneder før
landsmøtet holdes, og eiler hr oppfylt sine forpliktelser.
Representasjonsretten regnes
5 ut etter gjennomsnittsantallet for ordinære medlemmer som har innbetait
kontingent de tre siste måneder før landsmøtet skal kalles inn:
Alle lokallag møter med minst en delegat.
øvrige delegater fordeles matematisk i forhold til lokallagenes medlemsmasse.
Delegater velges av lokallagene
.
6
Valgbare er alle medlemmer som har stått tilsluttet forbundet i minst 9 måneder før landsmøtet holdes og
ellers har sitt medlemskap i orden.
Ved valg av delegater skal det tas hensyn til representative medlemsgrupper.
Delegat fra lokallaget meldes inn til forbundskontoret innen den frist forbundsstyret setter. Delegaten
kontrolleres av kontrollnemnda. Kontrollnemnda legger fram sin innstilling for landsmøtet nr dette kommer
sammen.

5-3 Stemmerett og avstemminger
1.
2.

Ved avstemminger i landsmøtet har hver delegat i stemme. Sakene blir avgjort ved stemmeflertall om ikke
annet er vedtektsfestet. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder endelig godkjenning av regnskap.
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5-4

Annen representasjon og gjester

Følgende skal inviteres til landsmøtet:
1. Medlemmer av valgkomiteen inviteres til landsmøtet. Lederen har tale- og forslagsrett under sak om valg.
2. Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten, som har tale- og forslagsrett i saker som gjelder
ombudets arbeidsomrde.
3. Redaktøren av PolitiForum, som har tale- og forslagsrett i saker som gjelder eget arbeidsomrde.
4. Medlemmer og varamedlemmer av landsmøtevalgte utvalg, som ikke er delegater, har tale- og forslagsrett.
5. Saksbehandlere ved forbundskontoret, som har tale- og forslagsrett.
8
6. Kontrollnemnda har møteplikt i landsmøtet med tale- og forslagsrett.
7. Gjester inviteres av forbundsstyret.
8. resmedlemmer inviteres til landsmotenp.
9. Ln representant som gjest/observatør inviteres fra de lokallag som har en deleqat, gis tale- og forslagsrett.
10. Leder av HTU-UP inviteres som gjest/observatør med tale- og forslagsrett.

§

5-5

Landsmøtets oppgaver

Landsmøtet skal:
1. Godkjenne delegatenes fullmakter.
2. Godkjenne innkalling, vedta saksliste og vedta forretningsorden.
3. Velge dirigenter, referenter, redaksjonskomité og andre komiteer landsmøtet har behov for.
4. Behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført opp p sakslista.
5. Behandle forslag om endring av forbundets vedtekter.
6. Benkeforslag om endring av vedtektene kan ikke tas opp med mindre det har sammenheng med forslag
fremmet p vanlig måte.
7. Fastsette kontingent og vedta rammebudsjett og langtidsbudsjett.
8. Regnskap skal være egen post p saksllsta.
9. Avgjøre saker som er innanket til landsmøtet.
10. Godkjenne protokoll fra forhandlingene.
11. Godkjenne årsmelding som er avgitt for landsmøteperioden.

5-6

Valg

Landsmøtet skal velge for en to rs periode:
1. Forbundsleder, forbundsnestleder og syv forbundsstyremedlemmer valgt alfabetisk.
2. 5 varamedlemmer i rekkefølge til forbundsstyret.
3. Det velges representanter til følgende utvalg:
Norske Politiledere
, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder.
9
Sivilutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder.
Likestillingsutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder.
4. Leder av Norske Politiledere og Sivilutvalget er medlemmer av forbundsstyret.
°
1
5. Det velges et bladstyre bestående av to medlemmer og ett varamedlem.
’
1
6. Kontrollnemnd bestende av tre medlemmer og ett varamedlem valgt i rekkefølge. Den først valgte er leder.
Ingen av disse kan være medlemmer av forbundsstyret eller være fastlønnet ved forbundskontoret.
7. Valgkomitè bestående av ni medlemmer og tre varamedlemmer. Valgkomiteen velges for to r.
8. Foreta nødvendig suppleringsvalg for gjenværende del av to rs perioden p fritt grunnlag.

5-7
1.
2.
3.
4.

Vdlgene skal gjøres skriftdg dersom minst en av delegatene krever det.
Valg kan foretas ved elektronisk avstemming, som likestilles med skriftlig avstemming. Slik avstemming
foretas etter egne retningslinjer.
Ved valg kreves det absolutt flertall.
Dersom absolutt flertall ikke oppnås i første valgomgang, strykes den som har fått færrest stemmer. Deretter
foretas omvalg mellom de resterende kandidatene. Dette fortsetter til en oppnår absolutt flertall. Ved
stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

5-8
1.
2.
3.
4.

Valgregler

Ekstraordinært Landsmøte

Forbundsstyret innkaller til ekstraordinært landsmøte nr spesielle saker gjør det nødvendig, eller nr minst
halvparten av forbundets ordinære medlemmer krever det.
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle de saker som er årsak
til innkallingen.
Delegater til det ekstraordinære landsmøtet velges av lokallagene
For øvrig gjelder kravet om fullmakt for delegater og øvrige regler om forhandlinger og møterett tilsvarende
som for ordinært landsmøte.
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Kapittel 6 Forbundsstyret

§ 6-1 Forbundsstyret
1,
2.
3.

Forbundsstyret er beslutningsdyktig nr minst 6 medlemmer, hvorav leder eller nestleder, er til stede.
Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Møter i forbundsstyret holdes etter innkalling fra forbundslederen. Det skal også holdes møte dersom 4
eller flere av styremedlemmene krever det.
Leder av likestillingsutvalget og hovedverneombud skal innkalles til alle styremøter med tale- og
forslagsrett.

§ 6-2 Forbundsstyrets oppgaver
Forbundsstyret skal:
1. Lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtekt og landsmøtets vedtak.
2. Lede arbeidet for bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkr etter de retningslinjer som er trukket
opp av landsmøtet.
3. Avgi årsmelding.
4. Innkalle landsmøtet, og forberede saker som skal opp til behandling.
5. Forvalte forbundets midler i samsvar med budsjettvedtak i landsmøtet.
6. Godkjenne PF5 regnskap, revidert av statsautorisert revisor.
7. Velge representanter til nasjonale og internasjonale fagforeningsorganisasjoner.
8. Behandle saker som er innanket til forbundsstyret.
9. Ta avgjørelse vedrørende kjøp og salg av fast eiendom.
10. Velge et tilstrekkelig antall fastlønte sekretærer. Valgperioden fastsettes av forbundsstyret. Sekretærer
kan ikke være medlemmer av forbundsstyret eller kontrollnemnd.
11. Foreta tilsettinger i forhundets fiste stillinqshjemler, samt fastsette lonns- og arheidsvilkr for disse.
12. Foreta nødvendig supplcringsvalg for gjenværende del av landsmøteperiode etter innstilling fra
valgkomiteen.
13. Utarbeide instruks for arbeid i utvalg.’
2

Kapittel 7 Administrative forhold
§ 7-1 Forbundskontoret
1.
2.
3.

Forbundet har sitt hovedkontor i Oslo.
Forbundsiederen er forbundets daglige leder. Staben forøvrig består av tillitsvalgte og fast tilsatte.
Forbundsstyret bestemmer hvem som skal forplikte forbundet. Ansvaret for forsvarlig forvaltning av
forbundets midler phviler forbundsstyret.

§ 7-2 Revisjon
1.
2.
3.

Revisjonen i forbundet utføres av statsautorisert revisor.
Revisjon foretas i henhold til revisorloven og god revisjonsskikk. Forbundsstyret inngår avtale mellom revisor
og forbundet.
Forbundsstyret godkjenner regnskapet.

§ 7-3 Kontrollnemnd
1.

§
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrollnemnda utfører sine oppgaver i henhold til egen instruks vedtatt av landsmøtet.

7-4

Politiforum

—

bladstyret

Politiforum er Politiets Fellesforbunds uavhengige fagblad.
Landsmøtet er eier av bladet.
Bladstyret fastsetter budsjett innenfor gitte rammer.
Formlsparagraf for fagbladet fastsettes av landsmøtet.
Bladstyret skal velge/ansette redaktør for en fire rs periode. Bladstyret kan også velge/ansette medarbeidere
til bladet.
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Kapittel 8 Uravstemming
8-1
1.

Uravstemming skal alltid holdes nr det gjelder saker som vil føre til endring av forbundets
organisasjonsmessige status, fusjonering med andre fagforbund og ellers nr forbundsstyret bestemmer det.
Tilsvarende gjelder nr lokallag som dekker minst halvparten av forbundets medlemmer krever det.
Pensjonistmed lemmer og studentmed lemmer har stemmerett.

§ 8-2
1.
2.

Organisasjonsmessig status, fusjon m.m.

Tarifforslag

Forslag om ny Hovedtariftavtale i staten skal som regel legges fram for medlemmene til uravstemning, jfr.
Hovedavtalens § 46 nr. 1,
Unio har rett til foreta kollektiv plassoppsigelse for medlemmene i forbindelse med forhandlinger om endring
av alminnelige lønns- og arbeidsvilkr, jf. Tjenestetvistloven. Yrkesaktive medlemmer har stemmerett.

Kapittel 9 Suspensjon, utelukking

§
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

9-1

Utelukking

Forbundsstyret kan utelukke lokallag og enkeitmedlemmer eller suspendere tillitsvalgte som;
•
setter seg ut over forbundets vedtekter
•
vedtak, eller
•
opptrer p en måte som er egnet til svekke tilliten til forbundet eller dets tillitsvalgte.
Den som utelukkes eller suspenderes skal, før vedtak fattes, gis anledning til uttale seg og være til stede
under sakens behandlinq.
Utelukket lokallag eller enkeltmedlem har ikke krav mot forbundet.
Den sak som har medført suspensjon av tillitsvalgt skal legges frem til endelig avgjørelse i første møte i det
organ, jf vedtektens § 2 -1, som har valgt den tillitsvalgte.
Suspendert tillitsvalgt beholder normalt ikke sin lønn fra forbundet, da det forutsettes at vedkommende gr
tilbake til sin ordinære stilling inntil saken er endelig avgjort.
Ved suspensjon har forbundsstyret fullmakt til treffe midlertidige ordninger inntil saken er endelig avgjort.
Søknad om gjeninntreden i medlemskapet avgjøres av forbundsstyret etter innstilling fra lokallaget.

Kapittel 10 Tvisteløsning

§
1.
2.

§
1.
2.

10-1 Tvister om medlemskap
Tvist om medlemskap i forbundet avgjøres av forbundsstyret.
Forbundsstyrets avgjørelse kan, av den vedtaket gjelder, ankes inn for landsmøtet.

10-2 Tvist i Forbundsstyret
Er det meningsforskjell i forbundsstyret, har mindretallet rett til anke saken inn for landsmøtet.
Anke m fremmes før møtets slutt og protokolleres. Anke gis ikke oppsettende virkning med mindre
forburidsstyret bestemmer det.

§ 10-3 Tvist om suspensjon og utelukking
1.
2.
3.
4,
5.

§
1,

Utelukket lokallag kan anke forbundsstyrets avgjørelse til landsmøtet. Lokallaget skal gis anledning til
uttale seg og være representert under ankesakens behandling.
Utelukket enkeitmedlem kan anke forbundsstyrets avgjørelse til landsmøtet. Medlemmet skal gis anledning til
uttale seg og være til stede under ankesakens behandling.
Suspendert tillitsvalgt kan enke forbundsstyrets avgjørelse til landsmøtet. Den tillitsvalgte skal gis anledning
til uttale seg og være til stede under ankesakeris behandling.
Fristen for anke etter denne paragrafs pkt. 1, 2 eller 3 er to måneder, regnet fra den dag varsel om
forbundsstyrets vedtak er mottatt av den det gjelder.
Anke gis ikke oppsettende virkning med mindre forbundsstyrets vedtak bestemmer det.

10-4 Tvist om tolking av denne vedtekt.
Tvist om tolking av denne vedtekt avgjøres av forbundsstyret. Forbundsstyrets avgjørelse kan ankes til
landsmøtet.
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Kapittel 11 Oppløsning
11-1 Oppløsning
1.
2.
3.
4.

Forbundet kan bare oppløses nr landsmøtet med 2/3 flertall har gjort vedtak om det. Før slikt vedtak fattes
m med lemsmassen med 2/3 flertall ved uravstemming ha gitt forslaget tilslutning.
Pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer har stemmerett.
Landsmøtet bestemmer også i tilfelle hvordan forbundets midler skal anvendes.
Midler fra oppløst lokallag forvaltes av forbundet i 10 r. Dersom det ikke innen denne tid er dannet ny
lokalavdeling i distriktet, er midlene betrakte som forbundets.

Kapittel 12 Vedtektsendring
12-1 Vedtektsendring
1.
2.

End ring av denne vedtekt kan bare foretas av landsmøtet med 2/3 flertall.
Forslag til vedtektsendring settes fram i samsvar med bestemmelsene i § 5-1 nr. 5.

12-2 Ikrafttreden
Denne vedtekt er vedtatt p landsmøtet i Politiets Fellesforbund 17.11.2009, og gjøres gjeldende fra 19.11.09.
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Statutter for tildeling av PFs æresbevisninger og oppmerksomheter
Tildeling av æresmedlemskap, guumerke m/diplom
1. Personer som utnevnes til æresmedlemmer i Politiets Fellesforbund i henhold til vedtektenes
§ 3-7, tildeles gullmerke og et bestemt diplom med pskrift om personens navn og
grunnlaget for æresmedlemskap. Diplomet skal undertegnes av forbundets leder og
nestleder..
2. Forslag til kandidater kan fremmes av lokallag eller forbundsstyret
3. Forbundsstyret behandler innkomne forslag og innstiller til landsmøtet.
4. Æresmedlemskap gis av landsmøtet, jfr. vedtektenes § 3-7 pkt. 1.
5. fEresmedlemrner fra Lensmannsetatens Landsiag og Norsk Politiforbund skal ha samme
rettigheter som nye æresmedlemmer.
Æresmedlemmer skal:
•
inviteres til forbundets landsmøter
•
motta en oppmerksomhet fra forbundet p remlsdager, hvert 5. r, fra og med
fylte 50 r
•
motta julehilsen fra forbundet
Tildeling av hederstegn, sølvmerke m/diplom
1. Medlemmer som har innehatt sentrale tillitsverv, og har utvist særlig innsats for Politiets
Fellesforbund, kan tildeles forbundets hederstegn. Hederstegn kan også tildeles andre som
har gjort en spesiell innsats for Politiets Fellesforbund.
2. Forslag til kandidater kan fremmes av lokallag eller forbundsstyret.
3. Tildeling av hederstegn forberedes og innstilles av forbundsstyret.
4. Vedtak om tildeling fattes av landsmøtet.
5. Tildeling foretas ved en høytidelighet.
6. Hederstegninnehavere fra Lensmannsetatens Landsiag og Norsk Politiforbund skal ha samme
rettigheter som nye hederstegninnehavere.
Hederstegnsinnehavere skal:
•
motta en oppmerksomhet fra forbundet p remlsdager, hvert ifi. r fra og med
fylte 50 r
•
motta julehilsen fra forbundet
Tildeling av diplom
1. Personer som har vært medlem i forbundet i minst 20 r, og har vist ekstraordinær innsats
for Politiets Fellesforbund gjennom lokalt eller sentralt arbeid, eller har innehatt sentrale verv
i minimum 4 r kan tildeles diplom.
2. Diplom kan også tildeles personer som ikke er medlem, men som har gjort en spesielt
fortjenestefull innsats for Politiets Fellesforbund.
3. Forbundsstyret foretar tildeling etter innstilling fra lokallagene. Forbundsstyret kan også
innstille kandidater til diplom.
4, Tildeling skjer pi okl!agets rsmote, eller ved en enkel tilstelning p tjenestestedet.
Tildeling av plakett m/inskripsjon
1. Tildeles lokallag og politidistrikter i forbindelse med jubileer som er delelig med 25, Tildeles
kun en gang deretter tildeles et nummerert grafisk blad.
2. Tildeles andre organisasjoner/samarbeidspartnere i forbindelse med jubileer hvor forbundet
er invitert.
3. Kan også tildeles enkeltpersoner som pskjønnelse for spesiell innsats. Innstilling fremmes for
forbundsstyret som tildeler i forbindelse med en passende forbundsstyremiddag.
-

Side 10 av 14

Instruks for kontrollnemnda
Forbundsstyret innstiller til landsstyret

gjøre følgende vedtak:

Instruks for kontrollnemnda:
Kontrollnemnda skal:
•
Fungere som et selvstendig organ som står til ansvar for landsmøtet.
•
Informere forbundsstyret om bemerkninger / kommentarer til aktuelle saker.
•
Kontrollere at vedtak og disposisjoner er i tråd med overordnede vedtak, gitte fullmakter og
forbundets vedtekter.
•
Kontrollere at den daglige ledelse og styrende organer følger opp de vedtak som er fattet.
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Statutter for Politiets Fellesforbunds solidaritetsfond
Formål
Politiets Fellesforbunds solidaritetsfond, herunder avkastning, skal brukes til:
•
Streikebidrag, herunder forsikringspremie til PFs gruppeliv- og ulykkesforsikring for
medlemmer som er tatt ut streik.
•
Utbetaling til medlemmer som gr av med pensjon, eller til etterlatte ved medlemmets død
før oppnådd pensjonsalder.
•
Dekning av ekstraordinære kostnader ved kamp om bedre lønns- og arbeidsvilkr for
medlemmene
3
Fondsstyret’
Forbundsstyret er fondsstyre, som har ansvar for beslutte:
•
Plassering av fondets midler
•
Disponering av fondets avkastning
•
Reduksjon av medlemmenes andel etter streik
•
Behandle klagesaker
Fondsstyret skal rapportere til Landsmøtet.
Plasserings- og disposisjonsråd
14
Rådet består av 3 personer:
Forbundsleder
Medlem av forbundsstyret
Administrasjonssjef
•
•
•
•
•

Rådet har ansvar for den daglige drift av fondet og
foreslå tiltak for fondsstyret.
plassere fondets kapital etter retningslinjer gitt av fondsstyret.
foreslå fordeling av avkastning.
foreslå reduksjon av fondet etter streik.

Inn betaling
Landsmøtet beslutter størrelsen p mnedlig kontingent til fondet.
Innbetalingene føres pr. medlem i medlemsregisteret.
Disponering av fondets avkastning
Fondets avkastning beregnes pr 31.12. Med avkastning regnes renter og gevinster/tap. En halvpart
av avkastningen tilføres fondet, den andre halvparten tilføres medlemmenes “konto” og skal utbetales
som bestemt under.
Utbetaling av streikebidrag
Unio stats forhandlingsutvalg beslutter størrelsen p streikebidraget.

15

Utbetaling av bonus
Medlemmer som har innbetalt til fondet og gr av med pensjon eller etterlatte til medlemmer fr
utbetalt medlemmets andel av fondet.
Med andel menes det medlemmet selv har betalt inn tillagt andel av rIig avkastning fratrukket andel
av fondet som eventuelt er forbrukt til streikebidrag.
Med etterlatte menes;
•
Ektefelle/registret partner.
•
Heterofil/homofil samboer.
•
Barn under 20 r.
• Andre som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.
Politiets Fellesforbund utbetaler medlemmets andel etter at utmeldingsskjema med:
•
En erklæring om at medlemmet pensjoneres
•
Bank-/postkontonummer
er mottatt. Utbetalingen foretas en gang i kvartalet.
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Innbetalt bonus utbetales skattefritt, mens avkastning oppgis til beskatning.
Utmeldt medlem
Medlemmer som melder seg ut, og som ikke kommer under punktet over, fr sin konto i fondet satt
til kr 0 to r etter utmelding.
Reduksjon av medlemsandel etter streik
Etter at det er utbetalt streikebidrag, skal den enkeltes innskudd i fondet reduseres med en
prosentsats som fastsettes av fondsstyret.
Dtn enkeltes andel skal reduseres med den prosertsatsen fondet er redusert mcd som følge av
utbetaling av streikebidrag.

Dersom fondet har en størrelse, som etter utbetaling av streikebidrag, fortsatt vil kunne dekke
utbetaling av streikebidrag for 1000 medlemmer i 30 dager, kan prosentsatsen for reduksjon
reduseres.
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Formålsparagraf

—

Politiforum

“Politiforum skal utøve saklig, uavhengig og kritisk journalistikk forankret i Politiets Fellesforbunds
formlsparagraf og handlingsprogram, redaktørplakaten, pressens Vær varsom-plakat og andre
presseetiske retningslinjer som gjelder for medlemmer av Den Norske Fagpresses Forening.
Politiforum har som oppgave sette PF-medlemmers interesser p dagsorden, bl.a. gjennom
formidle organisasjonens syn og politikk innenfor samfunnspolitiske, fagpolitiske og interessepolitiske
områder til medlemmer og opinion.
Poliliforuin skdl delid i samfunnsdebatten og stimulere til engasjement og rneningsbrytning, både p
papir og digitale plattformer.”.

Dette omfatter både uteksaminerte studenter som ikke har fått jobb i etaten og tidligere medlemmer som har
sluttet i etaten, Medlemmer som er i lønnet arbeid utenfor PFs primære avtale- og tariffomrder kan ikke pregne
hjelp fra PF til ivareta sine interesser overfor arbeidsgiver eller f økonomisk støtte til juridisk bistand. Det vises
for øvrig til saksunderlag sak 3-3.
2
Dersom det ikke er mulig oppfylle kravet om 40 % kvinnerepresentasjon skal det redegjøres for årsaken.
Vi har fjernet begrensningen som hindret dobbeltmedlemskap.
Som eksempel nevnes:
Regnskapsloven med forskrift(er) plikt til oppbevare bilag for innbetalinger som gjelder kontingent, forsikring
og streikefond.
Arbeidstvistioven o Movedavtaien plikt til ha oversikt over medlemmene torbindeise med .r-irbcndsknmp
Porsikringsavtaleloven plikt til ha oversikt over hvem som er med i kollektive forsikringsordninger
Saker fra ett eller flere enkeltmedlemmer som gjelder personlige forhold som søknader om økonomisk støtte til
juridisk bistand
Lønnsopplysninger til bruk i sentrale og lokale forhandlinger, og til bruk for ha oversikt over historisk
lønnsopplysninger.
Oversikt over deltagere p lokale og sentrale kurs. Etter avtale om OU-midler er vi forpliktet til deltagerlister og
regnskapsdata. Vi lagrer data om kursdeltagere for kunne sende ut kursbevis, arbeide med kompetanseplaner,
mm.
Gjelder ikke studentlaget.
6
Delegatene velges p medlems- eller styremøte.
Dette kan ikke gjøres gjeldene for PF-studentene. Studentene kan velge første rs studenter. Disse vil ikke
kunne fylle disse vilkrene.
8
Punktet er endret og omfatter n både tillitsvalgte og fast ansatte.
Vi har funnet det tidsriktig fjerne funksjons- og tjenestestedstilknytningen.
—

—

10

Ved forfall blant disse møter annet medlem av utvalget.

tillegg til de valgte medlemmer av bladstyret skal administrasjonssjefen tiltre som fullverdig medlem av
bladstyret. I tillegg skal en ekstern konsulent og redaktøren tiltre bladstyret. Det eksterne medlemmet skal være
en som bidrar med faglig tyngde i administrativ retning for drift av et medieorgan og som fullverdig medlem av
bladstyret, mens redaktøren har møterett. Bladstyret engasjerer det eksterne medlemmet.
12
Instruksen bør innholde momenter som krav til retningslinjer i forbindelse med virksomhetsplanlegging,
informasjon, referat, møtekalender, og lignende.
Punktet “Storresen p strekehidrn fra fondet” er fjernet. Dette fordi denne oppgaven ligger til Unlo stats
forhandhngsutvalg.
14
Det er tilstrekkelig med tre personer i rådet. Forbundssekretær er fjernet.
Siden fondet ble oppretter er PF blitt medlem av Unio. Det er Unio stats forhandlingsutvalg som beslutter
streikebidrag.
111
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