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Sak 1: Åpning
Sigve Bolstads tale til landsmøtet

mandag 24. november

Kjære landsmøte
Jeg hilser særlig til tidligere forbundsleder Arne Johannessen og ønsket han lykke til i hans nye jobb
som lensmann i Sogndal, en jobb han går inn i mandag 1. desember 2014.
Politiets Fellesforbund er et forbund som ønsker å organisere alle ansatte i politiet. Det er viktig for
Politiets Fellesforbund å arrangere landsmøtet rundt omkring i landet der vi har tillitsvalgte og
medlemmer. Derfor er jeg stolt av å komme til Bodø.
Dagen startet på utmerket

måte, på morgenparolen

på Politihuset i Bodø.

Medlemstallet i PF stiger stadig, det har vært en økning på 672 fra forrige landsmøtet.
Sagt på en annen måte, nesten 1000 stk økning fra i fjor, 190 av dem er sivile medlemmer.
landsmøtet, det innebærer 3,8 nye medlemmer per dag i snitt.
I salen er det 122 delegater;

hver av dere har ansvar for 127 av medlemmene

Kjære

i PF.

Det er fortsatt en vanskelig situasjon for nyutdannede politifolk. De siste tallene PF har hentet inn er
205 i fast jobb, 338 midlertidig jobb, 121 fremdeles jobbsøkende.
PF har jobbet for bevæpnet politi. Vi
bevæpnet politi. Vi ønsker at politiet
situasjonene der det måtte kreves. I
Justis- og beredskapsdepartementet
trusselvurderingen.

har et landsmøtevedtak som sier vi skal gå for generelt
skal øke sikkerheten til publikum i de få, men avgjørende,
tillegg handler det om egen sikkerhet. Vi er tilfreds med at
har gitt 4 ukers bevæpning som et resultat av den siste

PF har fått et humanitært prosjekt. Det kom mange gode forslag og forbundsstyret falt ned på SOSbarnebyer i Murmansk. Per Kristian Heitmann og Odd Børre Evensen skal stå på stand utenfor salen
og informere om prosjektet.
Denne høsten har vi fått historiens nest største lokale lønnspott. Det har vært krevende for
lokallagene. Fra arbeidsgiversiden har det blåst en litt annerledes vind. Men til tross for det har det
vært gjort en formidabel jobb som har ført til gode resultater. En slik jobb hever merkevaren PF. I
Søndre Buskerud er det blitt brudd. Men med så mange kompetente personer både i lokallaget og
sentralt i forbundet er jeg sikker på at det blir et godt resultat også der til slutt.
Nærpolitireformen blir krevende. PF har hatt en klok tilnærming, vi har hatt nærhet til
beslutningstakerne og vært med å dra dette i rett retning: vi har satt ned fem punkter, med publikum
i POD: et handlingskraftig politi, et
i sentrum, som beskriver «det nye politiet». Endringsprogrammet
politi som er på rett sted til rett tid.
Vårt hovedbudskap er fortsatt lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap, og med ledelse og
kompetanse i ytterste ledd. Etterforskning, spesialtjenester osv, er en del av de fem punktene, det er
ikke glemt.
Det er behov for endring i politiet. Derfor har vi denne gangen et tematorg

om omstilling.

Hvert landsmøte har en sak som fungerer som en «vekker». Denne gangen er det organisering av
ledere. Styrken til PF er at vi organiserer bredt. Det er også viktig for arbeidsgiver. Det er viktig for
PF fortsatt å være den tyngste aktøren i politiet. Det er et felles ansvar at også ledersaken lander
godt når den blir behandlet. Det er sagt at «Det du ønsker å bevare må du endre på».
Det er bedre med rimelig kontroll enn full kontroll har Stein Johnny Hvalstad sagt. Har vi full kontroll
på alle saker? Har vi tenkt på alle sider og konsekvenser av forslag til vedtak som ligger der? Vi skal
lande også denne saken på en god måte.
For kort tid siden besøkte jeg bestemor i Tysfjord. Hun er interessert i barnebarnet og hva jeg driver
med og i PF. Hun gav et godt råd: «dokker må holde sammen og skite i alt småtteri». Jeg gleder meg
stort til dette landsmøtet. Det er lagt til rette på en fantastisk måte fra lokallaget og
Nå er resten opp til oss alle. Godt landsmøte.
forbundskontoret.

Sak 2: KONSTITUERING
Dirigent:

Sigve Bolstad

Protokollfører:

Lars Øverkil

Opprop
Kontroll

av delegatene

til landsmøtet

2014

Lokallagene har meldt inn sine delegater, og i henhold til vedtektenes
kontrolleres av kontrollnemnda.
Det vises til kontrollnemndas
vedtektenes § 5-2 nr. 7.

Kontrollnemnda

1.

innstilling som legges fram for landsmøtet, jamfør

innstiller

til landsmøtet

Landsmøtet godkjenner

Godkjenning

§ 5-2 nr. 7 skal dette

å gjøre

følgende

vedtak:

delegatene.

av innkallingen

Det vises til innkalling av 18.6.2014 og rundskriv 05 - 2014. Dokumentene
utvalgene og forbundsstyret som egen mail og lagt på hjemmesidene.

er sendt lokallagslederne,

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Landsmøtet godkjenner innkallingen.

Godkjenning

av sakslisten

for landsmøtet

2014

Saksliste:
Åpning
Konstituering
Interne
saker

3.1 Årsmelding
3.2 Regnskap
3.2.1 Regnskap for 2013
3.2.2 Regnskap per 31.8.2014
3.3 Valg
3.4 Organisering av lederne i PF
3.5 Fremtidig organisering av PF
3.6 Vedtektsendringer
Lønn og pensjon
Endring og omstilling
Innkomne
forslag

i politi-

og lensmannsetaten

6.1 Sak fra PF studentene om utvidelse av ordningen med juridisk bistand
6.2 Forslag om tildeling av Hederstegn
Handlingsprogram
og strategisk
Rammeog langtidsbudsjett
Avslutning

Forbundsstyret

1.

innstiller

til landsmøtet

Landsmøtet godkjenner

program

å gjøre

følgende

vedtak:

sakslisten.
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Forretningsorden
Generelt
Landsmøte i Politiets Fellesforbund avholdes 24. - 27. november 2014 i henhold til innkalling av
18.6.2014 og saksunderlaget.
Møtets forhandlinger

er offentlige i den utstrekning

landsmøtet selv bestemmer.

Møteledelse/møtetid
Møtet ledes av valgte dirigenter.
Mandag 24. november
11:00-12:00
Lunsj/innsjekking
12:00-16:30
Åpning og landsmøtebehandling
16:30-16:50
Pausemat
16:50-19:00
Landsmøtebehandling
20:00

Middag

Tirsdag 25. november
08:30-10:00
Landsmøtebehandling
10:00-15:00
Utflukt med Lunsj
15:30-19:00
Landsmøtebehandling
20:00

Middag

Onsdag 26. november
08:30-12:00
Landsmøtebehandling
12:00-13:00
Lunsj
13:00-16:00
Landsmøtebehandling
16:00-16:20
Pausemat
Tematorg
16:20-18:00
19:30

Aperitiff/festmiddag

Torsdag 27. november
09:00-12:00
Landsmøtebehandling
12:00-13:00
Lunsj/avreise

Taletid, talerett og forslagsrett
Forbundsleder og saksinnleder kan få ordet ubegrenset antall ganger. Øvrige med møte- og talerett
kan få ordet inntil tre ganger i samme sak.
Med unntak av innledningsforedrag,

er taletiden maksimalt tre minutter

på alle innlegg.

Det legges opp til replikkordskiftet. Til hvert innlegg er det anledning til seks replikker, hver på
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.
Til forretningsorden

§ 5-4, gis følgende rettigheter:

gis den enkelte ordet en gang i ett minutt til hvert forhold.

De som har innlegg eller replikk skal tale fra talerstolen.
Alle med talerett får utlevert tre likelydende nummerskilt til å benytte for å tegne seg på talerlisten
for henholdsvis innlegg, replikk og til forretningsorden.
Nummerskiltene er merket med de ulike
betegnelsene.
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Fremlegging og behandling av forslag
Forslag må leveres skriftlig til møteledelsen, undertegnet med forslagsstillerens navn. Forslag som på
forespørsel fra møteledelsen ikke får 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 inntegnede
talere. Forslag som ikke har forbindelse med de oppførte saker på sakslisten kan ikke behandles.
De innkomne forslagene er ført opp under de sakene det er naturlig å behandle dem. Innkomne
forslag som ikke har tilhørighet med andre saker behandles under sak 6.

Avstemmingsregler
Alle saker avgjøres med stemmeflertall
Kontrollnemnda

hvor vedtektene

ikke bestemmer

annet.

er tellekorps.

Forbundsstyret har ikke stemmerett
vedtektenes § 5-3 nr. 2.

av regnskap, jamfør

i saker som gjelder endelig godkjenning

Avstemming skal være skriftlig i saker der en eller flere av de stemmeberettigede
Skriftlige stemmer skal gis på utleverte stemmesedler.
Elektronisk avstemmingssystem

kan anvendes, og elektronisk

avstemming

krever det.

likestilles med skriftlig.

Protokoll
Landsmøtet velger tre delegater til å underskrive protokollen. Protokollen skrives ut etter hver økt, og
de tre valgte får hvert sitt eksemplar. I tillegg skrives ut ett eksemplar som hver av delegasjonene,
utvalgene og kontrollnemnda har ansvar for å hente i sekretariatet, og fem eksemplarer som blir
gjort tilgjengelig for øvrige tilstedeværende. Rettelser til protokollen tas direkte med
Protokollen blir ikke opplest.
dirigent/protokollfører.
Protokollen sendes alle lokallag snarest mulig etter møtet.

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende
1. Landsmøtet godkjenner forretningsorden.

vedtak:

å gjøre følgende

vedtak:

Forbundsstyret

innstiller

til landsmøtet

Som dirigenter velges:
Lars Morten Lothe, PF Hordaland
Ester Klubben, PF Hordaland
Morten Andreas Hervang, Oslo politiforening
Karin Nore, PF Romerike

Forbundsstyret

innstiller

til landsmøtet

å gjøre følgende

vedtak:

velges:
Som protokollførere
Marianne Ytterbøl, PF Østfold
Kenneth Henriksen, Oslo politiforening
Anne Berit Moen PF, Oslo politiforening
Jan Magnar Sandvik, PF Sunnmøre

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
Forslag til personer som skal underskrive protokollen fremmes av landsmøtet.
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Til å underskrive

protokollen

velges: (etter

forslag fra landsmøtets

Stine Benjaminsen Nygård, PF Telemark
Jahn Thore Nerhus, PF Follo
Vidar Aaltvedt, PF Telemark

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet
Som redaksjonskomit
velges:
Unn Alma Skatvold - leder
Ørjan Hjortland, PF Hordaland
Per Erik Ommundsen, OPF
Ranja Leirvik Zahl, PF Helgeland
Kristin Halvorsen, PF Østfold
Terje Tømmerås, forbundskontoret

å gjøre følgende

- sekretær

vedtak:

delegater)

Sak 3.1: Årsmelding
Dirigenter:

Morten Andreas Hervang og Karin Nore

Protokollførere:
Innledning:

Anne Berit Moen og Jan Magnar Sandvik

Forbundsleder Sigve Bolstad

Deretter fikk leder av kontrollnemda Ivar Sindre Hellene ordet, etterfulgt av utvalgslederne i følgende
rekkefølge: Nasim Karim Likestillings- og mangfoldutvalget,
Roar Isaksen NPL, Vegar Monsvoll
Sivilutvalget og Reidun Martinsen Merkantilutvalget.
Pause kl. 1515-1530.
Justisminister

Anders Anundsen talte til landsmøtet.

Pause kl. 1635-1645.
Politidirektør

Odd Reidar Humlegård talte til landsmøtet.

Pause kl. 1750-1800.
Landsmøteforhandlingene

fortsatte

kl. 1800.

Permisjonssøknader:
Rolf Olav Sollied PF Troms søker permisjon tirsdag 25.11. k. 0830-1000.
Ingrid Trønnes Mæhre PF Agder søker permisjon fra tirsdag 25.11. kl. 17 til og med onsdag
26.11.2014.

Deretter hadde følgende ordet:
Audun Buseth HVO, Tore Buene OPF, Karl Gunnar Karlsson PF Troms, Vegar Monsvoll Sivilutvalget,
Ingve Lunde Hesjedal PF Telemark, Andrea Mandt OPF, Paul Olav Fjælberg OPF, Gunn Hege Høgberg
OPF, Kjetil Rekdal PF Hordaland, Evaid Grane PF Hordaland, Marita Flemmen Skogvoll PF Hordaland,
Ørjan Hjortland PF Hordaland, Margrete Vaage PF Hordaland, Ole Kristoffer Tveiten PF Hordaland.

Landsmøtet avsluttet

for dagen 24.11.2014

kl. 1900.
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Tirsdag 25.11.2014

Permisjonssøknad:
Jan Otto Johansen OPF søker permisjon 25.11.2014

kl. 0900-1000.

Følgende hadde ordet:
Annie S. Sandho Jalloh OPF, Marius Bækkevar PF Asker og Bærum, Tore Buene OPF (2. gang), Hans
Kristian Ek PF Østfold, Karl Gunnar Karlsson PF Troms (2. gang), Kjetil Drange PF Sogn og Fjordane,
Bjørn Tharaldsen PF Øst-Finnmark, Stine Benjaminsen Nygård PF Telemark, Ingve Lunde Hesjedal PF
Telemark, Ole Halvar Larsen PHS, Hans Amund Solberg OPF, Knut Johan Fredrick Nysæter OPF, Pål
Klethagen OPF, Astrid Røren PF Søndre Buskerud, Stein Olaf Røberg UP, Stig Erling Rønneberg PF
Søndre Buskerud, Merethe Rikardsen PF Sør-Trøndelag, Anniken Helene Mjaaland OPF (Bladstyret),
Kristin Akerholt OPF, Edgar Opsal PF Rogaland, Magnus Nilsen PF Vestfinnmark, Tore Buene OPF (3.
gang), Ørjan Hjortland PF Hordaland, Isabella Dahl PF studentene, Marianne Sørum Engebretsen PF
Østfold, forbundsnestleder Unn Alma Skatvold PF Østfold, Finn-Tore Pettersen PF Nordmøre og
Romsdal, Nils Hopland Blikra PF Haugaland Sunnhordaland, Eldar Meling OPF.

Pause fra kl. 1000-1530.

Deretter hadde følgende ordet:
Frode Hjuistad PF Hedmark, Edgar Opsal PF Rogaland.

Oppsummering

Forbundsstyret

ved forbundsleder

innstiller

Sigve Bolstad som la frem forbundsstyrets

til landsmøtet

å gjøre

følgende

innstilling

til vedtak:

vedtak:

Årsmeldingen godkjennes
Debatten tas til etterretning

Vedtak:

Årsmeldingen godkjennes
Debatten tas til etterretning
Enstemmig vedtatt.
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Regnskap for 2013

Sak 3.2.1:
Dirigenter:

Morten Andreas Hervang og Karin Nore
Anne Berit Moen og Jan Magnar Sandvik

Protokollførere:

Innleder:

Reidun Martinsen

Deretter hadde følgende ordet:
Evald Grane PF Hordaland, Jørgen Hellwege OPF, Nils Hopland Blikra PF Haugaland og
Sunnhordaland, Ole Kristoffer Tveiten PF Hordaland, Jørgen Hellwege OPF, forbundsleder
Bolstad.

til landsmøtet

innstiller

Forbundsstyret

å gjøre følgende

Sigve

vedtak:

Regnskap for Politiets Fellesforbund for 2013 godkjennes.
Regnskap for Politiets Fellesforbunds Solidaritetsfond for 2013 godkjennes.
Regnskap for PF Forsikring for 2013 godkjennes.
Regnskap for OU-virksomheten for 2013 godkjennes.
Regnskap for Politiforum for 2013 godkjennes.
Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Vedtak:
Regnskap for Politiets Fellesforbund for 2013 godkjennes.
Regnskap for Politiets Fellesforbunds Solidaritetsfond for 2013 godkjennes.
Regnskap for PF Forsikring for 2013 godkjennes.
Regnskap for OU-virksomheten for 2013 godkjennes.
Regnskap for Politiforum for 2013 godkjennes.
Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3.2.2:
Innleder:

Regnskap pr 31.8.2014

Reidun Martinsen

Regnskapet pr 31.8.2014

er en orienteringssak

hvor Forbundsstyret

ikke har lagt opp til vedtak.

Pause fra kl. 1630-1640.

Hilde P. Staveli Moan PF Sør-Trøndelag har blitt syk. Merethe Rikardsen PF Sør-Trøndelag
derfor hennes plass.

overtar

/ °Q,
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Sak 3.3: Valg
Dirigenter:

Morten Andreas Hervang og Karin Nore

Protokollførere:

Anne Berit Moen og Jan Magnar Sandvik

Innleder: Leder av valgkomiteen
suppleringsvalg.

Iver Aage Iversen som la frem valgkomiteen

enstemmige

forslag til

Valgkomiteen legger frem følgende enstemmige innstilling til landsmøtet 2014:
Forbundsstyret:
Forbundsleder
Forbundsnestleder

Bolstad, Sigve
Skatvold, Unn Alma

OPF
Østfold

Aga, Kristin
Drange, Kjetil
Evensen, Odd B. H.
Huse, Ann Rita
Lunde, Ernst Olav
Martinsen, Reidun
Rekdal, Kjetil

OPF
Sogn og Fjordane
Øst Finnmark
Romerike
Agder
Hedmark
Hordaland

Johnsen, Vidar
Amundsen, Ellen
Ommundsen, Per Erik
Bækkevar, Marius
Zahl, Ranja

Sør-Trøndelag
Telemark
OPF
Asker & Bærum
Helgeland

Leder Monsoll, Vegard
Skare, Mette
Karlson, Karl
Vara Mandt, Andrea

Sør- Trøndelag
Asker & Bærum
Troms
OPF

Leder Tinholt, Lill Heidi
Stølen, Laila
Johnsen, Robin
Vara Karlsen, Frode

Nordre Buskerud
Sunhordland og Haugaland
Salten
Hordaland

Leder Karim, Nazim
Oppsahl, Edgar
Rikardsen, Merethe
Vara Vårvik, Audun

Asker & Bærum
Rogaland
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Leder Sørgård Marina

M. Hålogaland

Forbundsstyremedlemmer i
alfabetisk rekkefølge:

Vara til forbundsstyret:

Sivilutvalget:

Lederutvalget:

Likestilling og
mangfoldutvalget:

Kontrolluemnda
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Arnesen, Runar
Lothe, Lars Morten
Vara Sorte, Torill

Østfold
Hordaland
Søndre Buskerud

Leder Aaltvedt, Vidar
Jalloh, Annie S.S
Tveit, Thomas

Telemark
OPF
PHS

Iversen, Iver Aage
Mossikhuset, Gry
Sandvik, Jan Magnar
Solheim, Oddvar
Rømesmo, Hilde
Jonassen, Lena E.
Iversen, Lilly-Kristine
Nilsen, Bente
Steffensen, Tor R.
Meling, Eldar
Walin, Karin
Fossnes, Ole Tom

OPF
Salten
Sunnmøre
Asker & Bærum
Hordaland
Rogaland
Sør-Trøndelag
M. Hålogaland
Telemark
OPF
Vestfold
Agder

Bladstyret:

Valgkomite:

vara
vara
vara

Deretter hadde følgende ordet:
Ingen ønsket ordet.
Vedtak:
Sigve Bolstad - forbundsleder OPF
Unn Alma Skatvold - forbundsnestleder

PF østfold

Begge valgt ved akklamasjon.
Forbundsstyremedlemmer

i rekkefølge - alle valgt ved akklamasjon.

Vara til forbundsstyret:
1. Vidar Johnsen PF Sør-Trøndelag - valgt ved akklamasjon
Følgende hadde ordet:
Ingrid Lutro Langaard OPF som foreslo Per Erik Ommundsen OPF som 2. vara til forbundsstyret. Stine
Benjaminsen Nygård PF Telemark, Astrid Røren PF Søndre Buskerud, Kristin Halvorsen PF Østfold,
Edgar Opsal PF Rogaland, Stine Benjaminsen Nygård PF Telemark (2. gang), Karin Madeleine Walin
PF Vestfold, Evald Grane PF Hordaland.
Til forretningsorden:
Ivar Sindre Hellene Kontrollnemda.
Det er 121 stemmeberettigede

i salen.

Vedtak:
Per Erik Ommundsen OPF - 2. vara til forbundsstyret
Valgt med 70 stemmer mot 51 stemmer.
Til forretningsorden:

Iver Aage Iversen innstilte Ellen Amundsen som 3. vara til forbundsstyret.

Deretter hadde følgende ordet:
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Torgeir Lindstad PF Asker og Bærum som forslo Marius Bækkevar som 3. vara til forbundsstyret.
Karin Madeleine Walin PF Vestfold.
Vedtak:
Ellen Amundsen PF Telemark - 3. vara til forbundsstyret
Valgt med 67 stemmer mot 52 stemmer. 3 blanke stemmer.
Marius Bækkevar PF Asker og Bærum - 4. vara til forbundsstyret
Ranja Zahl PF Helgeland - 5. vara til forbundsstyret
Valgt ved akklamasjon.

innstilling

- valgkomiteens

Sivilutvalget

Norske politiledere

- valgkomiteens

og mangfoldutvalget

Likestillings-

Kontrollnemnda

- valgkomiteens

Bladstyret - valgkomiteens

Forbundsleder

innstilling

- alle valgt ved akklamasjon.

- valgkomiteens

innstilling

- alle valgt ved akklamasjon.

innstilling - alle valgt ved akklamasjon.

innstilling - alle valgt ved akklamasjon.

- valgkomiteens

Valgkomiteen

- alle valgt ved akklamasjon.

innstilling

- alle valgt ved akklamasjon.

Sigve Bolstad tok ordet og takket de som gikk av og gratulerte

de som ble valgt inn.

Pause fra kl. 1735-1755.
Det ble fremlagt to permisjonssøknader:
Kjetil Klungland, medlem av PF studentene i perioden hele torsdag - godkjent.
Kent Skibstad, PF studentene i perioden fra kl. 15.00 onsdag og hele torsdag - godkjent.
Dirigentene

ba om at Landsmøtet utsatte møtetiden til kl. 1900 - godkjent

Dirigentene

ba videre om å gå på sak 3.5 grunnet antatt omfattende

tidsbruk på sak 3.4 - godkjent.

V
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Sak 3.5: Fremtidig
Dirigenter:

av PF

Lars Morten Lothe og Ester Klubben

Protokollførere:
Innleder:

organisering

Marianne Ytterbøl og Kenneth Henriksen

Odd Børre Evensen

Deretter hadde følgende ordet:
Vegar Monsvoll PF Sør-trøndelag
Forbundsstyret

innstiller

- leder sivilutvalget.

til landsmøtet

å gjøre følgende

vedtak:

Landsmøte pålegger forbundsstyret å gjennomføre prosesser for
organisasjon med bakgrunn i de endringer som blir gjennomført
Endringene i PF skal ta utgangspunkt i at vi skal være den beste
fornøyde og engasjerte medlemmer. Bedre måloppnåelse, bedre
av medlemmer og tillitsvalgte skal være det viktigste.

å utvikle PF som
i politiet
fagforeningen i politiet med
ivaretakelse og involvering

Landsmøte pålegger forbundsstyret å gjennomføre prosesser for
organisasjon med bakgrunn i de endringer som blir gjennomført
Endringene i PF skal ta utgangspunkt i at vi skal være den beste
fornøyde og engasjerte medlemmer. Bedre måloppnåelse, bedre
av medlemmer og tillitsvalgte skal være det viktigste.

å utvikle PF som
i politiet
fagforeningen i politiet med
ivaretakelse og involvering

Vedtak:

Forbundsleder Sigve Bolstad fikk ordet. Bård Stensli, Oslo Politiforening, mottok ros for sitt arbeid for
PF og fokus på homofile og lesbiske personers status i politiet og utad og ble overrakt Ildsjelprisen.
Bård Stensli fikk ordet og takket for prisen.

Landsmøteforhandlingene

avsluttet

kl. 18.23.
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Onsdag 26.11.14 kl. 08.45
Per Kristian Heitmann PF Nord-Trøndelag sammen med Odd Børre Evensen forbundsstyremedlem
orienterte om SOS barnebyer Murmansk prosjektet.
Permisjonssøknader:
Frode Karlsen, PF Hordaland onsdag kl. 09.00 og ut Landsmøtet grunnet familieforhold. Esther
Klubben, PF Hordaland overtar stemmerett fra samme tid - godkjent.
Jan Otto Johansen, Oslo Politiforening onsdag kl. 09.00 til 10.00 grunnet vitneforklaring - godkjent.
godkjent.
Ole Kristoffer Tveiten, PF Hordaland torsdag kl. 10.00 grunnet vitneforklaring

av lederne i PF

Sak 3.4: Organisering
Dirigenter:

Lars Morten Lothe og Ester Klubben

Protokollførere:
Innledere:

Marianne Ytterbøl og Kenneth Henriksen

Sigve Bolstad som fremla forbundsstyret

Forbundsstyret,

mot en stemme,

innstiller

Forum PFPL
1.

Det opprettes forumet Politiets
Fellesforbund Politilederne (PFPL)

2.

Målet for PFs fortsatte og
forsterkede ledersatsing er bedre
ivaretakelse av ledermedlemmer,
styrking av PFs rolle som
samfunnsaktør og bedre
måloppnåelse.

sitt forslag til vedtak:

til landsmøtet

å gjøre følgende

vedtak:

Forening PFPL
1.

Det opprettes foreningen Politiets
Fellesforbund Politilederne (PFPL)
Målet for PFs fortsatte og
forsterkede ledersatsing er bedre
ivaretakelse av ledermedlemmer,
styrking av PFs rolle som
samfunnsaktør og bedre
måloppnåelse.

Målgruppen til Politiets
Fellesforbund Politilederne er ledere
med personal, budsjett og
resultatansvar, helt eller delvis.

3.

Målgruppen til Politiets
Fellesforbund Politilederne er ledere
med personal, budsjett og
resultatansvar, helt eller delvis.

4.

PFPLfår to ekstra delegater på
landsmøte.

4.

PFPLfår to ekstra delegater på
landsmøte.

5.

Leder av PFPL. Leder er frikjøpt av
PF, i størrelsesorden X.

5.

Leder av PFPL. Leder er frikjøpt av
PF, i størrelsesorden X.

6.

Det opprettes en ny stilling som
rådgiver,
forbundssekretær/politisk
som har oppfølgingsansvar for
ledermedlemmer i PF. Rollen
innebærer å initiere, tilrettelegge og
gjennomføre tiltak og aktiviteter, gi
støtte og veiledning i utfordrende
situasjoner, fremme lederrelaterte
interesser, og ivareta
enkeltmedlemmer ved behov.

6.

Det opprettes en ny stilling som
rådgiver,
forbundssekretær/politisk
som har oppfølgingsansvar for
ledermedlemmer i PF. Rollen
innebærer å initiere, tilrettelegge og
gjennomføre tiltak og aktiviteter, gi
støtte og veiledning i utfordrende
situasjoner, fremme lederrelaterte
interesser, og ivareta
enkeltmedlemmer ved behov.

7.

Ny organisering for
ledermedlemmer i PF skal evalueres
innen to år. Dette skal sees i
sammenheng med endringer i PF
som følge av ny organisering i
politiet.

7.

Ny organisering for
ledermedlemmer i PF skal evalueres
innen to år. Dette skal ses i
sammenheng med endringer i PF
som følge av ny organisering i
politiet.

8.

Organisatoriske konsekvenser
Kontingent fastsettes av
Landsmøtet.

8.

Organisatoriske konsekvenser
Foreningen PFPL blir en selvstendig
juridisk enhet.
Kontingent fastsettes av PFPL.

9.

Økonomi
Forumet får midler til drift, i tillegg
til det som tas inn av kontingent.
OU-midler tildeles etter søknad.

9.

Økonomi
Foreningen har et selvstendig
ansvar for økonomien. PFPL får
tilskudd til driften av forbundet i
tillegg til det som tas inn av
kontingent.
OU-midler tildeles etter søknad.

Arne Inge Hammer PF Salten (NPL) ba om ordet og la frem nytt forslag:

Forslag til landsmøtevedtak

sak 3.4. - organisering

av ledere i PF fra Norske Politiledere:

Grunnlaget for denne saken ligger i saksdokumenter som går helt tilbake til slutten av 1990. Dette
grunnlaget er samlet i to gode rapporter, rapporten fra arbeidsutvalget i 2013 og siste rapport fra
arbeidsutvalget fra 2014. Med de anbefalinger som ligger i rapportene, fremmer vi følgende forslag
til vedtak:
Det opprettes en egen lederforening i PF med navnet Politiets Fellesforbund Politilederne
(PFPL)
Leder av PFPL gis 100 % frikjøp. Har fast plass i forbundsstyret som i dag. Ved forfall møter
annet styremedlem fra PFPL. Styret i - og leder av PFPL, velges på Landsmøtet - innenfor
målgruppen. For valget i 2014 blir frikjøp avtalt mellom forbundsleder og ny leder av PFPL.
En forbundssekretær skal være øremerket PFPL, som i dag.
Målgruppen til PFPL er ledere med personal, budsjett og resultatansvar - helt eller delvis
(avsnittsledere/seksjonsledere/seksjonssjef/avdelingsledere
(el tilsv.) og oppover).
Mål, rolle og oppgaver følger av PF's handlings- og strategisk program med spesielt fokus på
ledelse og ledermedlemmer.
PFPL's representasjon på Landsmøtet blir tre delegater med tale, stemme og forslagsrett. *
Lokalt medlemskap opprettholdes. Lokale lederutvalg består som i dag. Lokallagene skal
utrede muligheten for at leder av lokalt lederutvalg kan være representert i lokale styrer og
forhandlingsutvalg.
Økonomien knyttet til opprettelse av PFPL tilpasses vedtaket. Det skal trekkes en
ekstrakontingent på kr. 30,- pr. mnd for medlemskap i PFPL.
Satsningen og organisering er en prøveordning på 2 år. Denne skal evalueres innen utløpet
av juni 2016. Eventuell videreføring/justering
besluttes på Landsmøtet i 2016.
*Endringer av vedtekter tas under sak 3.6.

Forslaget hadde støtte i salen.
Deretter hadde følgende ordet:
Christopher Tanberg PF Rogaland, Frode Karlsen PF Hordaland, Nils Hopland Blikra PF Haugaland og
Sunnhordland, Evald Grane PF Hordaland, Eirik Barstad Wilmann OPF, Kjetil Rekdal PF Hordaland,
Karin Madeleine Walin PF Vestfold, Kristin Aga OPF, forbundsleder Sigve Bolstad som fremla forslag
om pause og behandling av saken av forbundsstyret
Pause fra kl. 0938-1002

Forbundsleder

Sigve Bolstad fikk ordet. Forbundsstyret

trekker sitt opprinnelige

forslag.
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Vedtak:
Det opprettes en egen lederforening i PF med navnet Politiets Fellesforbund Politilederne
(PFPL).
Leder av PFPL gis 100 % frikjøp. Har fast plass i forbundsstyret som i dag. Ved forfall
møter annet styremedlem fra PFPL. Styret i - og leder av PFPL, velges på Landsmøtet innenfor målgruppen. For valget i 2014 blir frikjøp avtalt mellom forbundsleder og ny
leder av PFPL.
En forbundssekretær skal være øremerket PFPL, som i dag.
Målgruppen til PFPL er ledere med personal, budsjett og resultatansvar - helt eller delvis
(avsnittsledere/seksjonsledere/seksjonssjef/avdelingsledere
(el tilsv.) og oppover).
Mål, rolle og oppgaver følger av PF's handlings- og strategisk program med spesielt fokus
på ledelse og ledermedlemmer.
PFPL's representasjon på Landsmøtet blir tre delegater med tale, stemme og forslagsrett.

*Endringer

Lokalt medlemskap opprettholdes. Lokale lederutvalg består som i dag. Lokallagene skal
utrede muligheten for at leder av lokalt lederutvalg kan være representert i lokale styrer
og forhandlingsutvalg.
Økonomien knyttet til opprettelse av PFPLtilpasses vedtaket. Det skal trekkes en
ekstrakontingent
på kr. 30,- pr. mnd for medlemskap i PFPL.
Satsningen og organisering er en prøveordning på 2 år. Denne skal evalueres innen
utløpet av juni 2016. Eventuell videreføring/justering
besluttes på Landsmøtet i 2016.
av vedtekter tas under sak 3.6.

Sak 3.6 Vedtekter - utsettes til senere på grunn av justeringer
Forbundsstyret. Behandles etter sak 5.

av forslaget til vedtekter

fra
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Sak 4: Lønn og pensjon
Dirigenter:

Morten Andreas Hervang og Karin Nore

Protokollførere:

Innleder:

Anne Berit Moen og Jan Magnar Sandvik

Unn Alma Skatvold som fremla forslag om å stryke pkt 3 i forslag til vedtak.

Deretter hadde følgende ordet:
Marius Bækkevar PF Asker og Bærum, Nils Hopland Blikra PF Haugaland og Sunnhordaland, Fredrik
Svendby Engen PF studentene, Jan Arne Kongsmo PF Romerike, Per Erik Ommundsen OPF, Frode
Hjulstad PF Hedmark, forbundsleder Sigve Bolstad.

Forbundsstyret

innstiller

til landsmøtet

å gjøre følgende

vedtak:

Den overordnede strategien og hovedmålene som ble fastlagt på landsmøtet 2010 gjelder
fortsatt.
Landsmøtevedtak fra 2013 vedrørende pensjon gjelder fortsatt.
Øvrige vedtak som omhandler lønn og pensjon fra tidligere landsmøter erstattes av årets
vedtak. Foreslått strøket.
PF skal arbeide for at medlemmene får 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.
PF skal arbeide mer bevisst for å koble sammen lønn og pensjon i vår fagforenings
strategiske arbeid, og etablere forståelse i medlemsmassen i forhold til medlemmenes
livslønn.
PF skal ha fokus på hvilke behov en endring av politiet gir, i forhold til å skape et
fremtidsrettet
lønns- og karrieresystem. PFs tilnærming i dette arbeidet vil være å stimulere
både fag og ledelse i politiets ytre publikumsrettede ledd.

Vedtak:
Den overordnede strategien og hovedmålene som ble fastlagt på landsmøtet 2010 gjelder
fortsatt.
Landsmøtevedtak fra 2013 vedrørende pensjon gjelder fortsatt.
PF skal arbeide for at medlemmene får 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.
PF skal arbeide mer bevisst for å koble sammen lønn og pensjon i vår fagforenings
strategiske arbeid, og etablere forståelse i medlemsmassen i forhold til medlemmenes
livslønn.
PF skal ha fokus på hvilke behov en endring av politiet gir, i forhold til å skape et
fremtidsrettet lønns- og karrieresystem. PFs tilnærming i dette arbeidet vil være å stimulere
både fag og ledelse i politiets ytre publikumsrettede ledd.
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Sak 5: Endring og omstilling
Dirigenter:

Morten Andreas Hervang og Karin Nore

Protokollførere:

Innleder:

i politiet

Anne Berit Moen og Jan Magnar Sandvik

Arild Sandstøl

Forbundsstyret

innstiller

til landsmøtet

å gjøre følgende

vedtak:

PF sin viktigste oppgave i omstillingsprosessen er å ivareta medlemmenes lønns- og
arbeidsvilkår.
PF skal bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov.
Fremtidige strukturelle endringer må komme som et resultat av gode lokale prosesser med
tid og mulighet for involvering.
PF legger til grunn at det settes av tilstrekkelige midler til endring og omstillingsarbeid.
PF mener at fremtidens politi skal kjennetegnes av
forebygging, lokal forankring og god hverdagsberedskap
at ledelse og kompetanse finnes i det ytterste leddet, der politiproduktet skapes
å være desentralisert og integrert i lokalsamfunnene
å ha en lokal ledelse som kan forplikte politiet ovenfor lokale samarbeidspartnere
å ha felles målsetning og retning. Likevel må aktivitetene som skal skape resultatene som
er vedtatt være forskjellige ut i fra situasjonen der oppgavene skal løses.

Deretter hadde følgende ordet:
Astrid Røren PF Søndre Buskerud, Erlend Ravndal Bjørnestad PF Rogaland, Per Kristian Heitmann PF
Nord-Trøndelag, Eirik Barstad Wilman OPF, leder av Sivilutvalget Vegar Monsvoll PF Sør-Trøndelag,
Vidar Johnsen PF Sør-Trøndelag, Espen Sjeggestad PF Kripos, Magnus Nilsen PF Vestfinnmark,
forbundsnestleder Unn Alma Skatvold PF Østfold, Ørjan Hjortland PF Hordaland, Marita Flemmen
Skogvoll PF Hordaland som foreslo at vedtak fra 2004 om reservetjeneste oppheves og foreslo et nytt
vedtak:
Følgende oppheves: PF skal arbeide for å avskaffe reservetjenesten i dagens form. Inntil dette lar seg
gjennomføre skal PF arbeide for at avlønningen av reservetjeneste heves vesentlig og sikres mot
inflasjon.
Nytt forslag: PF skal arbeide for bedre lønns- og arbeidsvilkår ved beredskapsvakt

Deretter hadde følgende ordet:
Erik Reikrås PF Romerike, Kjetil Drange PF Sogn og Fjordane, Stein Olaf Røberg UP, æresmedlem
Arne Johannessen, Espen Sjeggestad PF Kripos (2. gang) som fremla nytt forslag til pkt. 5:
PF sin viktigste oppgave i omstillingsprosessen er å ivareta medlemmenes lønns- og
arbeidsvilkår.
PF skal bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov.
3

Fremtidige
strukturelle
endringer
må komme på bakgrunn
av gode, faglige begrunnede
beslutninger
PF legger til grunn at det settes av tilstrekkelige
midler til endrng
og ornstillingsarbed,
lokale prosesser med tid og mulighet
for involvering.

. gode

PF mener at fremtidens politi skal kjennetegnes av
forebygging, lokal forankring og god hverdagsberedskap
at ledelse og kompetanse finnes i det ytterste leddet, der politiproduktet skapes
å være desentralisert og integrert i lokalsamfunnene, samticlig stottet av nasjonaie
bistandsfunksjoner
med hoy grad av spesialisering
og særlig fokus p,,`3mbetodeutvikligg
og kvalitet

å ha en lokal ledelse som kan forplikte politiet ovenfor lokale samarbeidspartnere
å ha felles målsetning og retning. Likevel må aktivitetene som skal skape resultatene
som er vedtatt, være forskjellige ut i fra situasjonen der oppgavene skal løses.

A
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Deretter hadde følgende ordet:
Marius Bækkevar PF Asker og Bærum, Svein Rike PF Sunnmøre,

Pause fra kl. 1145-1300.

Deretter hadde følgende ordet:
Øyvind Haagaas Walding OPF, Audun Buseth HVO, Kent Robert Lundemo PF Nord-Trøndelag, Kjetil
Drange PF Sogn og Fjordane, Erik Reikrås PF Romerike (2. gang), Ole Kristoffer Tveiten PF Hordaland
som foreslo nytt forslag:
PF skal arbeide for å utrede tosporssystemet

gjennom en politistudie.

Deretter hadde følgende ordet:
Ørjan Hjortland PF Hordaland (2. gang), Erlend Ravndal Bjørnestad PF Rogaland, Christopher Tanberg
PF Rogaland, Britt D. Brugrand PF Sogn og Fjordane, Marius Bækkevar PF Asker og Bærum (2. gang),
Hans Kristian Ek PF Østfold, Evald Grane PF Rogaland, leder av Sivilutvalget Vegar Monsvoll PF SørTrøndelag (2. gang), Øyvind Haagaas Walding OPF (2. gang), Arild Sandstøl Forbundsstyret som
foreslo å sette ned redaksjonskomiteen for å sy sammen et forslag.
Saken ikke avsluttet.
torsdag 27.11.14.

Redaksjonskomiteen

skal arbeide med forslag til vedtak. Saken tas opp igjen

Pause fra kl. 1335-1357.
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Sak 3.6: Vedtekter
Dirigenter:

Lars Morten Lothe og Ester Klubben

Protokollførere:
Innleder:

Marianne Ytterbøl og Kenneth Henriksen

Ernst Olav Lunde

Deretter hadde følgende ordet:
Ingen ønsket ordet.

Forbundsstyret

innstiller

til landsmøtet

å gjøre følgende

Angående overføring av medlem til Politiets Pensjonistforbund
1.

innstiller

Angående fastsetting

å gjøre

av lønns- og arbeidsvilkår

innstiller

Angående sammensetning

følgende

til landsmøtet

vedtak:

for forbundssekretærer

å gjøre

samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for
Sekretærer kan ikke være medlemmer av

følgende

vedtak:

av bladstyret

Notene til vedtektene endres til:
I tillegg til de valgte medlemmer av bladstyret skal en fra forbundskontoret
fullverdig medlem av bladstyret.

Forbundsstyret

innstiller

Angående Statutter
1.

til landsmøtet

Vedtektenes § 6-2 nr. 10 endres til:
Velge et tilstrekkelig antall fastlønte sekretærer,
disse. Valgperioden fastsettes av forbundsstyret.
forbundsstyret eller kontrollnemnda.

Forbundsstyret

1.

(PPF)

Vedtektenes § 3-3 nr. 4 endres til:
Ved oppnådd aldersgrense eller dersom man blir pensjonert etter andre bestemmelser, blir
medlemmet i PF automatisk overført til Politiets Pensjonistforbund. De som ønsker fortsatt
medlemskap i PF kan fortsette som medlem. Medlemmet kan være medlem i både Politiets
Pensjonistforbund og PF.

Forbundsstyret

1.

vedtak:

til landsmøtet

å gjøre

følgende

vedtak:

for Politiets Fellesforbunds solidaritetsfond

Statutter for Politiets Fellesforbunds solidaritetsfond
endres til:
Plasserings- og disposisjonsråd
Rådet består av 3 personer:
Forbundsleder
To medlemmer av forbundsstyret
En fra forbundskontoret

Forbundsstyret

tiltre som

innstiller

til landsmøtet

å gjøre

følgende

punkt Plasserings- og disposisjonsråd

vedtak:

Angående Juridisk bistand til studentmedlemmer

20

Vedtektenes § 1-3 nr. 8 endres til:
Gi økonomisk støtte til juridisk bistand og rettshjelp til medlemmer i saker som gjelder deres
lønns- og arbeidsvilkår eller har sammenheng med deres arbeidsforhold, i henhold til egne
kan også få juridisk bistand og rettshjelp i
retningslinjer. Politihøgskolestudenter
3 årige studieløp.
sammenheng med studentmedlemmers
Forbundsstyret får fullmakt til å utarbeide vedlegg til retningslinjer for juridisk bistand i tråd
med saksunderlaget.

Forbundsstyret

innstiller

til landsmøtet

å gjøre følgende

vedtak:

Angående ikrafttreden
1.

Vedtektenes § 12-2 endres til:
Denne vedtekt er vedtatt på landsmøtet i Politiets Fellesforbund 2x.11.2014,
gjeldende fra samme dag.

og gjøres

Vedtak:
(PPF)

Angående overføring av medlem til Politiets Pensjonistforbund
1.

Vedtektenes § 3-3 nr 4 endres til:
Ved oppnådd aldersgrense eller dersom man blir pensjonert etter andre bestemmelser, blir
medlemmet i PF automatisk overført til Politiets Pensjonistforbund. De som ønsker fortsatt
medlemskap i PF kan fortsette som medlem. Medlemmet kan være medlem i både Politiets
Pensjonistforbund og PF.

av lønns- og arbeidsvilkår

Angående fastsetting

1.

Vedtektenes § 6-2 nr 10 endres til:
Velge et tilstrekkelig antall fastlønte sekretærer,
disse. Valgperioden fastsettes av forbundsstyret.
forbundsstyret eller kontrollnemnd.

Angående sammensetning
1.

av bladstyret

tiltre som

oppgaver

Vedtektenes § 7-4 nr. 5 endres til:
Bladstyret skal velge/ansette redaktør for en fire års periode. Bladstyret velger/ansetter
medarbeidere til bladet.

Angående Statutter
1.

samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for
Sekretærer kan ikke være medlemmer av

Notene til vedtektene endres til:
I tillegg til de valgte medlemmer av bladstyret skal en fra forbundskontoret
fullverdig medlem av bladstyret.

Angående bladstyrets
1.

for forbundssekretærer

for Politiets Fellesforbunds solidaritetsfond

Statutter for Politiets Fellesforbunds solidaritetsfond
endres til:
Plasserings- og disposisjonsråd
Rådet består av 4 personer:
Forbundsleder
To medlemmer av forbundsstyret
En fra forbundskontoret

punkt Plasserings- og disposisjonsråd
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Angående Juridisk bistand til studentmedlemmer
Vedtektenes § 1-3 nr 8 endres til:
Gi økonomisk støtte til juridisk bistand og rettshjelp til medlemmer i saker som gjelder deres
lønns- og arbeidsvilkår eller har sammenheng med deres arbeidsforhold, i henhold til egne
kan også få juridisk bistand og rettshjelp i
retningslinjer. Politihøgskolestudenter
3 årige studieløp.
sammenheng med studentmedlemmers
Forbundsstyret får fullmakt til å utarbeide vedlegg til retningslinjer for juridisk bistand i tråd
med saksunderlaget.

Angående vedtektsendring
Forbundsstyret
1.

etter vedtak i sak 3.4 - organisering

av ledere i PF

innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:

Vedtektenes § 2-3 Faste utvalg endres til:
Politiets Fellesforbund Politilederne
Sivilutvalget
Likestillingsutvalget

Angående medlemsskap
Forbundsstyret
Vedtektenes
1.

innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:

§ 3-1 Opptak av enkeltmedlemmer

nytt punkt:

Ledere med personal, budsjett og resultatansvar, helt eller delvis blir automatisk
Politiets Fellesforbund Politilederne. Medlemmet kan reservere seg fra tilknytning
Tilknytning til PFPLforutsetter medlemskap i lokallag.

tilknyttet
til PFPL.

Angående kontigent
Forbundsstyret
1.

innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:

Vedtektenes § 4-1 Kontingent nr 1 endres til:
Kontingent fastsettes av landsmøtet. Kontingenten beregnes i prosent av medlemmets
pensjonsgivende inntekt. Landsmøtet kan fastsette en øvre grense for kontingenttrekkets
og pensjonistmedlem fastsettes egen
For studentmedlemmer
grunnlag og minstekontingent.
kontingent. Medlemmer som er tilknyttet Politiets Fellesforbund Politilederne betaler en ekstra
kontingent fastsatt av landsmøtet.

Angående Landsmøtets delegater
Forbundsstyret
1.

innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:

Vedtektenes § 5-2 Landsmøtets delegater nr 1 endres til:
Landsmøtet består av forbundsstyret, valgte delegater fra lokallagene, to fra Politiets
Fellesforbund Politilederne og fire delegater fra PF-studentene til sammen 126 delegater.

Angående valg
Forbundsstyret
1.

innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:

Vedtektenes

§ 5-6 Valg nr 3 og 4 endres til:

Politiets Fellesforbund Politilederne, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte
er leder. Sivilutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder.
Likestillingsutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder.
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4. Leder av Politiets Fellesforbund Politilederne og Sivilutvalget
forbundsstyret.

er medlemmer

av

Angående ikrafttreden
1.

Vedtektenes § 12-2 endres til:
Denne vedtekt er vedtatt på landsmøtet i Politiets Fellesforbund 26.11.2014,
gjeldende fra samme dag.

Sak 6.1: Sak fra PF studentene
med juridisk bistand

om utvidelse

og gjøres

av ordningen

Denne saken foreslås behandlet i sak 3.6 Vedtekter

Vedtak:

Denne saken behandles i sak 3.6 Vedtekter

svk
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6.2: Forslag om tildeling
Dirigenter:

Lars Morten Lothe og Ester Klubben

Protokollførere:

Innleder:

av Hederstegn

Marianne Ytterbøl og Kenneth Henriksen

Ann-Rita Huse

Deretter hadde følgende ordet:
Kristin Aga Oslo Politiforening (foreslo også Roar Isaksen til mottaker av hederstegn)

Forbundsstyret
1.

innstiller

til landsmøtet

å gjøre følgende

vedtak:

Følgende personer tildeles PFs hederstegn for sin innsats for PF lokalt og sentralt gjennom en
lang periode:
Frank Haga, Ove Sem, Gry Mossikhuset, Arild Sandstøl, Reidar Gaupås, Ivar Sindre Hellene
og Marina Sørgård

Vedtak:
1.

Følgende personer tildeles PFs hederstegn for sin innsats for PF lokalt og sentralt gjennom en
lang periode:
Frank Haga, Ove Sem, Gry Mossikhuset, Arild Sandstøl, Reidar Gaupås, Ivar Sindre Hellene,
Marina Sørgård og Roar Isaksen

Endring av vedtektene:
Navneendring fra Likestillingsutvalget

til Likestilling og mangfoldsutvalget.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt
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Sak 7: Handlingsprogram
Dirigenter:

Lars Morten

program

Lothe og Ester Klubben

Protokollførere:

Marianne

Innleder:

Rekdal

Kjetil

og strategisk

Ytterbøl

som la frem

og Kenneth

Henriksen

forbundsstyrets

innstilling

til landsmøtet.

Deretter
hadde følgende ordet:
Vidar Johnsen PF Sør-Trøndelag
Forbundsstyret
1.

innstiller

til landsmøtet

om å gjøre

Handlingsprogram

og strategisk

program

vedtas

Handlingsprogram

og strategisk

program

vedtas

følgende

vedtak:

Vedtak:

1.

Pause fra 1435 - 1500.

Tematorg
Landsmøtet

(1/

Landsmøteforhandlingene

avsluttet

for dagen.

1500 - 1800

tar pause for gjennomføring

av Tematorg

i tråd

med programmet
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Torsdag 27.11.14
Forbundsleder Sigve Bolstad orienterte
involverte en skadet politimann.

Landsmøtet om en skytehendelse

i Gudbrandsdalen

som

Følgende permisjonssøknader ble fremlagt:
Ingrid Mæhre, PF Agder, resten av landsmøtet - godkjent.
Jan Otto Johansen, Oslo Politiforening, for torsdag fra kl. 11 og ut resten av Landsmøtet - godkjent.
Frode Hjulstad, PF Hedmark, for torsdag kl. 1145 og ut resten av Landsmøtet - godkjent.

Sak 5: Endring og omstilling
Dirigenter:

i politi- og lensmannsetaten

Lars Morten Lothe og Ester Klubben

Protokollførere:

Marianne Ytterbøl og Kenneth Henriksen

Innleder:
Forbundsnestleder Unn Alma Skatvold presenterte
innkomne forslagene fra tidligere behandling.

redaksjonskomiteens

forslag i saken basert på de

Forslaget var som følger:
PF sin viktigste oppgave i omstillingsprosessen er å ivareta medlemmenes lønns- og
arbeidsvilkår.
PF skal bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov.
Fremtidige strukturelle endringer må komme på bakgrunn av gode faglige begrunnede
beslutninger
i gode
PF legger til grunn at det settes av tilstrekkelige midler til endring og omstillingsarbeid,
lokale prosesser med tid og mulighet for innvolvering.
PF skal arbeide for at det gjennomføres en politistudie som utreder det tosporede system.
PF mener at fremtidens politi skal kjennetegnes av
forebygging, lokal forankring og god hverdagsberedskap
at ledelse og kompetanse finnes i det ytterste leddet, der politiproduktet skapes
å være desentralisert og integrert i lokalsamfunnene
nødvendig fokus på metodeutvikling av kvalitet
å ha en lokal ledelse som kan forplikte politiet ovenfor lokale samarbeidspartnere
å ha felles målsetning og retning. Likevel må aktivitetene som skal skape resultatene som
er vedtatt være forskjellige ut i fra situasjonen der oppgavene skal løses.

Deretter hadde følgende ordet:
Marita Flemmen Skogvoll PF Hordaland (ønsket å beholde de to stående forslagene), Evald Grane PF
Hordaland, Kjetil Rekdal PF Hordaland, Kjetil Drange PF Sogn og Fjordane, Espen Sjeggestad Kripos,
Nils Hopland Blikra PF Haugaland og Sunnhordland, Magnus Nilsen PF Vestfinnmark,
forbundsnestleder Unn Alma Skatvold (ba om at redaksjonskomiteen fikk lov til å se på saken en
gang til)
Redaksjonskomiteen

skulle arbeide med nytt utkast.

Pause fra kl. 1050-1105
Følgende permisjonssøknader ble fremlagt:
Arild Sandstøl, PF Rogaland, for torsdag kl. 1130 og ut resten av Landsmøtet - godkjent.
Kari Anne Kristiansen, Oslo Politiforening, for torsdag kl. 1200 og ut resten av Landsmøtet godkjent.

4A SA.,)L
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Redaksjonskomiteen la til følgende punkt:
7. Vedtaket fra Landsmøtet i 2004 om avvikling av reservetjeneste

Deretter hadde følgende ordet:
Marita Flemmen Skogvoll PF Hordaland (trakk kulepunkt
Forbundsstyret

innstiller

til Landsmøtet

å gjøre

2 i sitt fremlagte

følgende

oppheves.

forslag)

vedtak:

PF sin viktigste oppgave i omstillingsprosessen er å ivareta medlemmenes lønns- og
arbeidsvilkår.
PF skal bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov.
Fremtidige strukturelle endringer må komme på bakgrunn av gode faglige begrunnede
beslutninger
PF legger til grunn at det settes av tilstrekkelige midler til endring og omstillingsarbeid,
i gode
lokale prosesser med tid og mulighet for involvering.
PF skal arbeide for at det gjennomføres en politistudie som utreder det tosporede system.
PF mener at fremtidens politi skal kjennetegnes av
forebygging, lokal forankring og god hverdagsberedskap
at ledelse og kompetanse finnes i det ytterste leddet, der politiproduktet skapes
å være desentralisert og integrert i lokalsamfunnene
nødvendig fokus på metodeutvikling av kvalitet
å ha en lokal ledelse som kan forplikte politiet ovenfor lokale samarbeidspartnere
å ha felles målsetning og retning. Likevel må aktivitetene som skal skape resultatene som
er vedtatt være forskjellige ut i fra situasjonen der oppgavene skal løses.
Vedtaket fra Landsmøtet i 2004 om avvikling av reservetjeneste oppheves.

Vedtak:

PF sin viktigste oppgave i omstillingsprosessen er å ivareta medlemmenes lønns- og
arbeidsvilkår.
PF skal bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov.
Fremtidige strukturelle endringer må komme på bakgrunn av gode faglige begrunnede
beslutninger
PF legger til grunn at det settes av tilstrekkelige midler til endring og omstillingsarbeid,
i gode
lokale prosesser med tid og mulighet for involvering.
PF skal arbeide for at det gjennomføres en politistudie som utreder det tosporede system.
PF mener at fremtidens politi skal kjennetegnes av
forebygging, lokal forankring og god hverdagsberedskap
at ledelse og kompetanse finnes i det ytterste leddet, der politiproduktet skapes
å være desentralisert og integrert i lokalsamfunnene
nødvendig fokus på metodeutvikling av kvalitet
å ha en lokal ledelse som kan forplikte politiet ovenfor lokale samarbeidspartnere
å ha felles målsetning og retning. Likevel må aktivitetene som skal skape resultatene som
er vedtatt være forskjellige ut i fra situasjonen der oppgavene skal løses.
Vedtaket fra Landsmøtet i 2004 om avvikling av reservetjeneste oppheves.
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Sak 8: Ramme og langtidsbudsjett
Dirigenter:

Lars Morten Lothe og Ester Klubben

Protokollførere:

Innleder:

Marianne Ytterbøl og Kenneth Henriksen

Vegard Monsvoll

Deretter hadde følgende ordet:
Jørgen Hellwege Oslo Politiforening

Forbundsstyret

innstiller

(til forretningsorden)

til landsmøtet

å gjøre følgende

vedtak:

Rammebudsjett for 2015 og langtidsbudsjett for 2016-2019 vedtas.
Kontingenttaket økes med 3,3 %, fra kr 44 801 til kr 46 279.
Pensjonistmedlemmer
som også er medlem i PPF, betaler ikke kontingent til PF.
Pensjonistmedlemmer
som ikke er medlem i PPF og som har en eller flere forsikringer
Forsikring, betaler ikke kontingent til PF.

i PF

Vedtak:
Rammebudsjett for 2015 og langtidsbudsjett for 2016-2019 vedtas.
Kontingenttaket økes med 3,3 %, fra kr 44 801 til kr 46 279.
Pensjonistmedlemmer
som også er medlem i PPF, betaler ikke kontingent til PF.
Pensjonistmedlemmer
som ikke er medlem i PPF og som har en eller flere forsikringer
Forsikring, betaler ikke kontingent til PF.

Varaordfører

Sak 9;

i PF

Bodø Allan Ellingsen talte til Landsmøtet.

Avsluininq

Avslutning ved forbundsleder

Sigve Bolstad

L/, IM. Skx._ -,f\)/
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