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Sak 1: Åpning
SIGVE BOLSTADS LANDSMØTEÅPNING
Velkommen til en av landets viktigste arenaer. Velkommen til den viktigste arenaen der
kriminalpolitikk blir diskutert, velkommen til landsmøtet.
På sist landsmøte refererte jeg arkivansvarlig Annbjørg. Det handler ikke om å være den beste i
klassen, men lede den beste klassen. PF er den beste klassen. Det har vært travle dager lenge. Vi
hadde styremøte i går kveld. Annbjørg kommer etter meg etter møte og sier Sigve, du står jo i vinkel
hele tiden. Hva betyr det egentlig? Det betyr at vi er inne i en krevende periode både for tillitsvalgte,
medlemmer og etaten. På den bakgrunn var det ekstra hyggelig med invitten fra koret.
Politireform
Prosess rundt særorgan
Forhandlinger om ATB
Tvistesak med POD om organisering av fremtidens politi
Politibudsjett 2016
Flyktningestrøm i Europa og i Norge
Bevæpning
Ny utlysningstekst politimestere
Samhandlingsutfordringer mot viktige interessenter
Etablering av nye lokallag
Terror og mer terror
Hovedoppgjør 2016
Varsling, det er et politidistrikt i vest som har stått i det, også lokallaget har stått i det
I beretningsdebatten kommer jeg nærmere tilbake til dette. Nå skal jeg nevne tre saker.
For det første, terror. Helt forferdelig, sist i Paris med over 100 stk som ble brutalt og meningsløst
drept. For det andre, stor flyktningstrøm inn til landet – ros og honnør til dem av våre tillitsvalgte og
medlemmer som tar i mot flyktningene. De blir tatt i mot med verdighet. Etaten viser at man er
verdigheten verdig. Vi har med mennesker å gjøre, vi har pratet mye om verdigrunnlag i PF.
Og så til den siste av de tre. Det gjør noe når vi opplever at kollegaer blir utsatt for hendelser som i
Ottestad, Vennesla, Vinstra og i Oslo. Det er tøft, mange blir preget, det handler om verdighet, vise
forståelse og det sier noe om den jobben som vi, politi- og lensmannsetaten, hver dag står i. Vi står i
en jobb der vi utgjør en forskjell. Det er krevende og jeg er ikke sikker på at alle har skjønt det like
godt.
Derfor er jeg glad for at når vi inviterer gjester er det bredde i hvem vi inviterer; andre forbund,
Unio, Storting, departement, politimester og ordfører.
Jeg skal ikke være belærende, det er ufint, sier mamma. Men smak likevel litt på samfunnsoppdraget
norsk politi har. Det er krevende. Det ansvaret tar norsk politi, vi er så til de grader villig til å ta det
og stå i det. Det gjør en forskjell i hverdagen. Samhold er vår styrke står det på fanen til Oslo
politiforening. Den har stått seg i mange år. I år er vi i 2015 uten at noen har kommet på noe som
står seg bedre for en fagforening.
Unn Alma og jeg opplever at vi var på landsmøte i Eurocop i forrige uke. Vi har godt samarbeid med
resten av Norden, vi er godt fornøyd med at vi er med i Unio-fellesskapet, glad for det samarbeidet vi
har med andre forbund i politi- og lensmannsetaten. Det jeg registrerer er at fagforeningen står
under et visst press om dagen. Vi opplever det, hører det godt i Dublin, i Kenya og fra en delegasjon
fra Sør-Afrika som besøkte PF i høst, det er ikke alltid like lystig og registrere det vi hører og ser.
PFs visjon er ikke å ta en makt som er så stor at det må gjøres med PF. Jeg registrerer at noen er
tilbake i 2008/2009 nå i 2015. Vi er i 2015 nå. Jeg registrerer at det blir sagt og skrevet. Nå er
samhold virkelig på sin plass og i så måte er dette virkelig et bra skue. Som konferansier Unn Alma
kan du beordre folk til å være lenger enn torsdag. Kanskje er veiene så glatte. Nå er det ekstra viktig
at vi ser hverandre, samhold er ekstra viktig.
Fagforeningene under press, så langt gikk det at det var en massiv samling i slutten av januar i Oslo
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og på småsteder rundt i landet knyttet til forsemring av arbeidsmiljøloven. Slike samlinger komme
ikke uten grunn.
Nå slår det meg her at det er ekstra viktig at vi ser hverandre. Jeg er klar over at det oppleves at PF
har et stort trykk på de politiutdanna. Mye debatt rundt bevæpning, kompetansebasert lønnssystem.
Derfor slår jeg et stort og godt slag for mangfold og likestillingsutvalget, sivilutvalget og hms-fokuset
til Audun som hovedverneombud. Nå er det viktig at vi samles enda mer og sier at samhold er vår
styrke.
PF har vist at vi gjør en forskjell, har påvirkning og makt. Det ansvaret er jeg overbevist om at vi
tåler og utøver i klokskap. Jeg er sikker på at våre lokallagsledere føler på det store ansvaret. Det er
hyggelig å konstatere at PF er attraktiv, solid attraktiv. Siden 1. januar 2015 har vi fått 998 nye
medlemmer. Av dem er 219 sivile medlemmer.
Sist landsmøte var vi 15500, i dag er vi 16107 medlemmer. 92 posent av årets kull har blitt PF
medlemmer. Jeg vil gi ros til POD om at vi ble enige om å utveksle tall for hvor mange som er
kommer i jobb. Tallet for i år er 558. Fortsett med det Karin og jeg har hele PF bak meg på det.
Opprettelsen av PFPL ble en suksess. Med Lill Heidi i spissen ble det gjennomført lederkongress i
Bergen som stod til godt over seks. Takk for den gode jobben som gjøres i utvalgene, takk til
utvalgslederne. Velkommen til nye til landsmøte.
Reformen krever veldig mye. En av de store tilbakemeldingene vi får krever mye. Vi må ha
kompetanse, kunnskap og opplæring. Et stadig større uttak kommer i lokal regi gjennom lokallagene
som arranger kurs. Så langt er 20 millioner brukt til opplæringstiltak til beste for politi- og
lensmannsetaten.
For snart 18 år siden kom Terje Ødegård med ideen om PFs solidaritetsfond. Den ideen har blitt mer,
det er blitt til en egenkapital på 115 millioner kroner. Avslutningsvis vil jeg også gratulere Erlend som
den første lokallagslederen i et nytt fusjonert lokallag. Gratulerer med vel gjennomført årsmøte 19.
november. Etterhvert kommer det flere etter.
Vi er inne i det andre året med vårt humanitære prosjekt SOS barnebyer i Murmansk. De tiltakene
som iverksettes i Murmansk er av stor betydning for barna i Murmansk. Per Kristian og Odd Børre har
selv vært i Murmansk og sett hvordan det fungerte. De var imponert over jobben som ble gjort.
Derfor har forbundsstyret besluttet å fortsette prosjektet i to nye år.
Jeg har vært lite innom lønn og budsjett, dont worry, jeg kommer sterkere tilbake til det på
beretningsdebatten.
Jeg ønsker alle sammen et helt fantastisk landsmøte. Bruk retten dere har til å være på talerstolen.
Bruk de kloke ordene til Unn Alma, er man på landsmøte første gang, her er demokratiet. Ingen tale
er for dum. Jeg venter ikke alle på talerstolen, men ikke sett dere på bussen eller dra fra møtet og
tenk «jeg skulle sagt det».
På mitt første landsmøte hadde jeg skrevet innlegg jeg aldri fremførte. Jeg angret som en hund.
Dette er et demokratisk landsmøte, benytt muligheten, det eneste dere ser er vennlige ansikter.
Takk til Kristin og Oslo for å ha lagt til rette for et meget godt møte.
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Sak 2: KONSTITUERING
Dirigent: Sigve Bolstad
Protokollfører: Per Erik Ommundsen

Konstituering
Opprop
Kontroll av delegatene til landsmøtet 2015
Lokallagene har meldt inn sine delegater, og i henhold til vedtektenes § 5-2 nr. 7 skal dette
kontrolleres av kontrollnemda.
Det vises til kontrollnemdas innstilling som legges fram for landsmøtet, jfr. vedtektenes § 5-2 nr. 7.
Kontrollnemda innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Landsmøtet godkjenner delegatene

Godkjenning av innkallingen
Det vises til innkalling av 22.6.2015 og rundskriv 03 - 2015. Dokumentene er sendt lokallagslederne,
utvalgene og forbundsstyret som egen e-post og lagt på www.pf.no.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Landsmøtet godkjenner innkallingen.

Godkjenning av sakslisten for landsmøtet 2015
Forbundsstyret foreslår for landsmøtet at sakene 6.1, 6.2 og 6.3 realitetsbehandles under sak 3.3
«Organisasjonsutvikling i PF».
Forbundsstyret foreslår videre at sak 6.6 om hederstegn, behandles som første sak 25. november.
Saksliste:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Åpning
Konstituering
Interne saker
3.1 Årsmelding
3.2.1 Regnskap per 31.12.2014
3.2.2 Regnskap per 31.08.2015
3.3 Organisasjonsutvikling i PF
Lønns- og arbeidsvilkår
Endring og omstilling i politiet
Innkomne forslag
6.1 PF Sørøst - Fordeling av medlemskontingent til lokallagene
6.2 PF Sørøst - Forslag til sammensetning av forbundsstyret
6.3 PF Hordaland - Føring av lokalt regnskap
6.4 Oslo Politiforening - Transport og fremstilling i politiet
6.5 PF Hordaland - Varsling
6.6 Hederstegn
Handlingsprogram og strategisk program
Ramme- og langtidsbudsjett
Avslutning
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Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Landsmøtet godkjenner sakslisten.

Forretningsorden
Generelt
Landsmøte i Politiets Fellesforbund avholdes 24. november – 26. november 2015 i henhold til
innkalling av 22. juni 2014 og saksunderlaget.
Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning landsmøtet selv bestemmer.
Møteledelse/møtetid
Møtet ledes av valgte dirigenter.
Tirsdag 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
Onsdag 25. november
08.30 – 11.15 Landsmøtebehandling
11.15 – 12.00 Tematorg
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Tematorg
15.00 – 15.20 Pausemat
15.20 – 18.00 Landsmøtebehandling
19.30

Aperitiff/festmiddag

Torsdag 26. 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 § 5-4, gis følgende rettigheter:
Æresmedlemmer gis talerett.
Til forretningsorden 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 hhv. 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 hvor vedtektene ikke bestemmer annet.
Kontrollnemda 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 på utleverte stemmesedler.
Elektronisk avstemmingssystem kan anvendes, og elektronisk avstemming 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 kontrollnemda har ansvar for å 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.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
Som dirigenter velges:
Geir Nordkil, PF Salten
Ester Klubben, PF Hordaland
(Morten Andreas Hervang, Oslo Politiforening) – syk.
Karin Nore, PF Romerike
Jahn Tore Nerhus inn som erstatter for Hervang
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
Som protokollførere velges:
Irene Andersen Fjeldsbø, PF Hordaland
Anne Berit Moen, Oslo Politiforening
Svein Rike, PF Sunnmøre
Olav Espedal, PF Haugaland og Sunnhordland
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
Forslag til tre personer som skal underskrive protokollen fremmes av landsmøtet.
Til å underskrive protokollen velges: (etter forslag fra landsmøtets delegater)
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Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
Som redaksjonskomité velges:
Unn Alma Skatvold - leder
Ørjan Hjortland, PF Hordaland
Andrea Mandt, Oslo Politiforening
Ranja Leirvik Zahl, PF Helgeland
Ellen Amundsen, PF Telemark
Sven Arne Kjepso, forbundskontoret,

Sak 3.1: Årsmelding
Dirigenter: Geir Nordkil og Karin Nore
Protokollførere: Anne Berit Moen og Olav Espedal
Permisjonssøknad: Ole B. Nordvik PF Hedmark søker permisjon fra onsdag 25.11.2015 kl. 1530 til
torsdag 26.11.2015 kl. 0900.
Innledning: Forbundsleder Sigve Bolstad
Permisjonssøknad: Sandra Kvant PF Hordaland søker permisjon fra tirsdag 24.11.2015 kl. 1200 til kl.
1900 på grunn av rettsoppmøte.
Deretter fikk leder av kontrollnemda Marina Sørgård ordet, etterfulgt av utvalgslederne i følgende
rekkefølge: Nasim Karim Likestillings- og mangfoldsutvalget, Lill Heidi Tinholt PFPL, Vegar Monsvoll
Sivilutvalget og Reidun Martinsen Merkantilutvalget.
Deretter hadde følgende ordet: Audun Buseth HVO, Kjetil Rekdal Forbundsstyret, Eldar Meling OPF,
Erlend Ravndal Bjørnestad PF Rogaland, Siv Skogland Clausen OPF, Edgar Opsal Likestillings- og
mangfoldsutvalget, Marius Bækkevar PF Asker og Bærum, Charlotte Kalst Halse PF Hordaland,
Thomas Tveit Bladstyret, Christopher Tanberg PF Rogaland.
Pause fra kl. 1545 – 1605
Deretter hadde følgende ordet: Linda Bryhn OPF, replikk Truls Andre Hjortnæs OPF, replikk
Christopher Tanberg PF Rogaland, Linn Kathrin Knudsen PF Sunnmøre, Margrete Vaage PF Hordaland,
Bjørn Lagmannsveen PF Hedmark, Stig Rønneberg PF Søndre Buskerud, Ole Kristoffer Tveiten PF
Hordaland, Kristin Akerholt OPF, Carl Axel Bakke-Erichsen PF Hordaland, Annie S. Sandholt Jalloh
OPF, Ørjan Hjortland PF Hordaland, Heidi Heltberg Gjelten OPF, Hans Kristian Ek PF Østfold, Paul Olav
Fjælberg OPF, Bjørn Tharaldsen PF Øst-Finnmark, Mette Skare Sivilutvalget, Laila Pedersen Stølen
PFPL, replikk Isabella Dahl PF studentene, Andreas Pareli Adolfsen PU, Gunn Hege Høgberg OPF,
Marie Brunstad Ekeberg PF Romerike, Pål Klethagen OPF, Eldar Meling OPF (2. gang) og Hanne Hagen
Rotnes PF studentene.
Oppsummering ved forbundsleder Sigve Bolstad som la frem forbundsstyrets innstilling til vedtak:
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Årsmeldingen godkjennes
2. Debatten tas til etterretning
Vedtak:
1. Årsmeldingen godkjennes
2. Debatten tas til etterretning
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Pause fra kl 16.10 – 17.20

Sak 3.2.1: Regnskap for 2014
Dirigenter: Ester Klubben og Jahn Thore Nerhus
Protokollførere: Svein Rike og Irene Andersen Fjeldsbø
Innleder: Reidun Martinsen
Deretter hadde følgende ordet: Ingen ønsket ordet.

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regnskap for Politiets Fellesforbund for 2014 godkjennes.
Regnskap for Politiets Fellesforbunds Solidaritetsfond for 2014 godkjennes.
Regnskap for PF Forsikring for 2014 godkjennes.
Regnskap for OU-virksomheten for 2014 godkjennes.
Regnskap for Politiforum for 2014 godkjennes.
Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regnskap for Politiets Fellesforbund for 2014 godkjennes.
Regnskap for Politiets Fellesforbunds Solidaritetsfond for 2014 godkjennes.
Regnskap for PF Forsikring for 2014 godkjennes.
Regnskap for OU-virksomheten for 2014 godkjennes.
Regnskap for Politiforum for 2014 godkjennes.
Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3.2.2: Regnskap pr 31.8.2015
Dirigenter: Ester Klubben og Jahn Tore Nerhus
Protokollførere: Svein Rike og Irene A. Fjeldsbø
Innleder: Reidun Martinsen
Regnskapet per 31.8.2015 er en orienteringssak hvor Forbundsstyret ikke har lagt opp til vedtak.
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Sak 3.3: Organisasjonsutvikling i PF
Dirigenter: Ester Klubben og Jahn Tore Nerhus
Protokollførere: Svein Rike og Irene A. Fjeldsbø
Sakene 6.1, 6.2 og 6.3 er behandlet under denne saken.
Innleder: Kristin Aga til pkt 3.3, Vidar Johnsen til pkt 6.1, Unn Alma Skatvold til pkt 6.2, Odd Børre
Evensen til pkt 6.3
Deretter hadde følgende ordet: Astrid Røren PF Søndre Buskerud til pkt 6.1, Stine Benjaminsen
Nygård PF Telemark til pkt 6.2, Ørjan Hjortland PF Hordaland til pkt 6.3
Landsmøteforhandlingene avsluttet for dagen kl 18.00, debatten fortsetter i morgen.
Forbundsleder Sigve Bolstad fikk ordet. Anders Folkestad, avtroppende leder Unio mottok takk for
lang innsats for Unio.
Anders Folkestad fikk ordet og takket for oppmerksomheten.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård talte til landsmøtet.

9

Onsdag 25.11.15

Sak 6.6: Hederstegn
Saken behandles her etter landsmøtes godkjenning under konstitueringen.
Dirigenter: Geir Nordkil og Karin Nore
Protokollførere: Anne Berit Moen og Olav Espedal
Innleder: Sigve Bolstad
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
Følgende personer tildeles PFs hederstegn, sølvmerke med diplom for sin innsats for PF lokalt
og sentralt gjennom en lang periode:
Terje Tømmerås, Jan Thore Nerhus, John Mong,
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
Lars Øverkil tildeles PFs hederstegn, sølvmerke med diplom for sin innsats for PF lokalt og
sentralt gjennom en lang periode:
Deretter hadde følgende ordet: Erlend Ravndal Bjørnestad PF Rogaland som ba om skriftlig
avstemming, Per Kristian Heitmann PF Nord Trøndelag, Carl Axel Bakke-Erichsen PF Rogaland, Håkon
Moan PF Kripos, Mette Varem Forbundskontoret. Til forretningsorden: Kjetil Rekdal Forbundsstyret.
Vedtak: Lars Øverkil tildeles Pfs hederstegn, sølvmerke med diplom for sin innsats for PF lokalt og
sentralt gjennom en lang periode med 92 mot 30 stemmer, 4 blanke.

Sak 3.3: Organisasjonsutvikling i PF
Fortsettelse fra dag 1.
Dirigenter: Ester Klubben og Jahn Tore Nerhus
Protokollførere: Svein Rike og Irene A. Fjeldsbø
Følgende hadde ordet: Edgar Opsal PF Rogaland og Per Fronth PF Vestfold som kom med følgende
forslag til vedtak:
Landsmøtet i Politiets Fellesforbund vedtar at sak vedrørende fordeling av den sentrale kontingenten
blir behandlet av prosess støttegruppen. Gruppen skal, i løpet av 2016, fremme forslag til
Forbundsstyret OM den sentrale kontingenten skal deles mellom PF sentralt og lokallagene, og
eventuelt hvilken fordelingsnøkkel som skal ligge til grunn.
Forbundsstyret bearbeider forslag, og fremmer det som egen sak under Landsmøtet 2016.
Deretter hadde følgende ordet: Charlotte Halse PF Hordaland, Espen Sjeggestad PF Kripos, Vegar
Monsvoll PF Sør-Trøndelag, Nasim Karim leder likestilling og mangfoldsutvalg, Kjetil Drange PF Sogn
og Fjordane, Kristin Aga OPF.
Kristin Aga ba om en pause for at Forbundsstyret kunne samles. Innvilget kl. 0930-0935.
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Kristin Aga hadde ordet og foreslo at redaksjonskomiteen settes i arbeid for å utarbeide nytt forslag
til vedtak. Dette ble innvilget.

Sak 4: Lønn- og arbeidsvilkår
Dirigenter: Geir Nordkil og Karin Nore
Protokollførere: Anne Berit Moen og Olav Espedal
Innleder: Kjetil Drange
Deretter hadde følgende ordet: Kjetil Rekdal Forbundsstyret, Eirik Barstad Wilmann OPF, replikk Odd
Børre Evensen Forbundsstyret, Lorraine Elizabet Pfeltz PF Asker og Bærum, Charlotte Kalst Halse PF
Hordaland som stilte følgende forslag:
PF skal igjennom neste landsmøteperiode stanse mindrelønnsutviklingen for ansatte i politi- og
lensmannsetaten
Innen 2018/2019, det vil si to hovedoppgjør, skal lønnsutviklingen i Politiet igjen være på høyde med
gjennomsnittet i staten.
Deretter hadde følgende ordet: Stein Rune Halleraker PF Hordaland.
Pause fra 1000-1020
Deretter hadde følgende ordet: Paul Olav Fjælberg OPF, Per Kristian Heitmann PF Nord-Trøndelag
som hadde følgende forslag:
-

ATB-avtalens økonomi skal videreføres på minst dagens nivå.
Politiet skal innen utgangen av 2018 ha ei grunnlønn på minst gjennomsnitt i staten
Lønnsutjevning skal prioriteres, ulikheter kartlegges og utjevnes innen utgangen av 2018.

Deretter hadde følgende ordet: Replikk Roar Fosse Forbundskontoret, Nils Blikra PF
Haugaland&Sunnhordland som hadde følgende forslag:
PF vil ikke medvirke til en reform som forringer polititjenesten til publikum og ikke tar våre
medlemmers lønns- og arbeidsvilkår på alvor.
Deretter hadde følgende ordet: Mette Skare Sivilutvalget som hadde følgende forslag:
PF skal ha et ambisiøst fokus på våre medlemmers lønnsutvikling. Vår målsetting er at medlemmene
minimum skal ha lønn på nivå med andre statsansatte innen 2020.
Pkt 8 i henhold til saksunderlaget utgår.
Deretter hadde følgende ordet: Marius Bækkevar PF Asker & Bærum, Ørjan Hjortland PF Hordaland,
Ranja Leirvik Zahl PF Helgeland, Merete Rikardsen Likestilling og Mangfoldsutvalget, Vegard Monsvoll
Sivilutvalget, Magnus Nilsen PF Vestfinnmark, Nasim Karim Likestillings- og mangfoldsutvalget,
replikk Isabella Dahl PF Studentene, Ole Kristoffer Tveiten PF Hordaland, Espen Sjeggestad PF Kripos,
Pål Klethagen OPF.
Pause fra 1100-1115

Tematorg 1115 - 1345
Landsmøtet tar pause for gjennomføring av Tematorg i tråd med programmet
Foredrag av Jan Ole Vanebo og Henrik Syse
Sigve Bolstad deler ut Ildsjelprisen til Robin Shaefer
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1400 – 1500 Justisminister Anders Anundsen taler til landsmøtet
Permisjonssøknad fra Lars Reiersen PF Vestfold – torsdag 26.11.2015 grunnet referansegruppemøte i
POD.
Deretter hadde følgende ordet: Unn Alma Skatvold Forbundsstyret som fremmet nytt forslag til
vedtak fra Forbundsstyret:
1. Den overordnede strategien og hovedmålene som ble fastlagt på landsmøtet 2010 gjelder
fortsatt.
2. Landsmøtevedtak fra 2013 vedrørende pensjon gjelder fortsatt.
3. Øvrige vedtak som omhandler lønn og pensjon fra tidligere landsmøter erstattes av årets
vedtak.
4. 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.
5. PF skal ha fokus på hvilke lønnsmessige muligheter en endring av politiet gir i forhold til å
skape et fremtidsrettet lønns- og karrieresystem.
6. PF skal ha fokus på at forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.3.4 1c gjennomføres.
7. PF skal gjennom neste landsmøteperiode lokalt og sentralt arbeide for å stanse
mindrelønnsutviklingen for ansatte i politi- og lensmannsetaten.
8. Innen utgangen av 2019 skal lønnsnivået i Politiet igjen være på høyde med gjennomsnittet i
staten.
Deretter hadde følgende ordet: Jill Signe Gaustad OPF, Eldar Meling OPF, Wilhelm Bjølseth PF
Romerike, Jon Inge Kvalbukt PF Helgeland, Petter Kringen PF studentene, Per Fronth PF Vestfold,
Marie Brunstad Ekeberg PF Romerike, Andreas Pareli Adolfsen PF PU, Lasse Kristian Hekkås OPF.
Forslagsstillerne Mette Skare PF Asker og Bærum, Charlotte Kalst Halse PF Hordaland, Nils Blikra PF
Haugaland og Sunnhordland og Per Kristian Heitmann PF Nord-Trøndelag trakk sine forslag og stiller
seg bak redaksjonskomiteens forslag.
Deretter hadde følgende ordet: Kjetil Drange Forbundsstyret som støttet redaksjonskomiteens forslag
med et endret ord.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Den overordnede strategien og hovedmålene som ble fastlagt på landsmøtet 2010 gjelder
fortsatt.
2. Landsmøtevedtak fra 2013 vedrørende pensjon gjelder fortsatt.
3. Øvrige vedtak som omhandler lønn og pensjon fra tidligere landsmøter erstattes av årets
vedtak.
4. 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.
5. PF skal ha fokus på hvilke lønnsmessige muligheter en endring av politiet gir i forhold til å
skape et fremtidsrettet lønns- og karrieresystem.
6. PF skal ha fokus på at forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.3.4 1c gjennomføres.
7. PF skal gjennom neste landsmøteperiode lokalt og sentralt arbeide for å stanse
mindrelønnsutviklingen for ansatte i politi- og lensmannsetaten.
8. Innen utgangen av 2019 skal lønnsnivået i Politiet minst være på høyde med gjennomsnittet i
staten.
Vedtak:
1. Den overordnede strategien og hovedmålene som ble fastlagt på landsmøtet 2010 gjelder
fortsatt.
2. Landsmøtevedtak fra 2013 vedrørende pensjon gjelder fortsatt.
3. Øvrige vedtak som omhandler lønn og pensjon fra tidligere landsmøter erstattes av årets
vedtak.
4. PF skal arbeide mer bevisst for å koble sammen lønn og pensjon i vår fagforenings
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5.
6.
7.
8.

strategiske arbeid og etablere forståelse i medlemsmassen i forhold til medlemmenes
livslønn.
PF skal ha fokus på hvilke lønnsmessige muligheter en endring av politiet gir i forhold til å
skape et fremtidsrettet lønns- og karrieresystem.
PF skal ha fokus på at forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.3.4 1c gjennomføres.
PF skal gjennom neste landsmøteperiode lokalt og sentralt arbeide for å stanse
mindrelønnsutviklingen for ansatte i politi- og lensmannsetaten.
Innen utgangen av 2019 skal lønnsnivået i Politiet minst være på høyde med gjennomsnittet i
staten.

Enstemmig vedtatt.

Fortsettelse sak 3.3: Organisasjonsutvikling i PF
Permisjonssøknad: Jorunn Lisbeth Rydjord PF Agder fra kl 10.30 torsdag 26.11.15 – innvilget.
Dirigenter: Ester Klubben og Jahn Tore Nerhus
Protokollførere: Svein Rike og Irene A. Fjeldsbø
Redaksjonskomiteen la fram følgende forslag:
-

Landsmøtet viser til saksunderlaget og støtter opprettelsen av prosesstøttegruppen og
mandatet som er tillagt denne.

-

Prosesstøttegruppen skal også ta inn forslagene om fordeling av medlemskontingent,
sammensetning av fremtidig forbundsstyre og hvorledes regnskapsføringen i lokallagene
håndteres.

-

Prosesstøttegruppen skal orientere om fremdriften i arbeidet på lokallagsledersamlingene
gjennom 2016.

-

OU-prosessen i Politiets Fellesforbund settes opp som egen sak på Landsmøtet i 2016.

Deretter hadde følgende ordet: Kristin Aga OPF
Forslagsstillerne i sak 6.1, 6.2 og 6.3 bekreftet at de trekker sine forslag.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5: Endring og omstilling i politiet
Innleder: Kjetil Rekdal
Deretter hadde følgende ordet: Nils Blikra PF Haugaland og Sunnhordland som la fram følgende
forslag til nytt punkt:
-

PF vil ikke medvirke til en reform som forringer polititjenesten til publikum og ikke tar våre
medlemmers lønns- og arbeidsvilkår på alvor.
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Deretter hadde følgende ordet: Vegar Monsvoll PF Sør-Trøndelag
Pause fra kl 16.35 – 16.55.
Deretter hadde følgende ordet: Stein Rune Halleraker PF Hordaland som la fram følgende forslag til
nytt kulepunkt under pkt 6:
-

PFH mener at fremtidens politi skal kjennetegnes av en åpen og ærlig kultur med fokus på
medbestemmelse og et godt ytringsklima.

Deretter hadde følgende ordet: Espen Sjeggestad, PF Kripos som la fram følgende forslag til nytt
punkt:
-

Tidligere vedtak om at PF skal jobbe for å skille politi og påtale strykes.

Deretter hadde følgende ordet: replikk Unn Alma Skatvold PF Østfold, svarreplikk Espen Sjeggestad
PF Kripos, Jill Signe Gaustad OPF som la fram følgende forslag til nytt punkt 7:

-

PF skal være en aktiv aktør ved utredning av og forhandlinger om ny
særorganstruktur/nasjonale beredskapsressurser, slik at strukturelle endringer blir
besluttet på bakgrunn av gode faglige vurderinger.

Deretter hadde følgende ordet: Robin Johnsen PF Salten, Edgar Opsal PF Rogaland som hadde forslag
til nytt kulepunkt under pkt 6:
-

Mangfold- og likestilling

Deretter hadde følgende ordet: Marita Skogvoll PF Hordaland, Mette Skare PF Asker og Bærum, Vidar
Johnsen PF Sør-Trøndelag, Astrid Røren PF Søndre Buskerud, replikk Kjetil Rekdal PF Hordaland
foreslo at redaksjonskomiteen ble satt i arbeid med å utarbeid nytt forslag til vedtak for alle
forslagene ble tatt inn. Dette ble innvilget.
Landsmøteforhandlingene avsluttet kl 17.25
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Torsdag 26.11.2015
Dirigenter: Ester Klubben og Jahn Tore Nerhus
Protokollførere: Svein Rike og Irene A. Fjeldsbø
Permisjonssøknad: Morten Isaksen PF Agder fra kl. 1015 grunnet rettsoppmøte. Innvilget
Sak 5 fortsetter.
Forbundsstyret innstilte til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. PF sin viktigste oppgave i omstillingsprosessen er å ivareta medlemmenes lønns- og
arbeidsvilkår.
2. PF skal bidra til at ledelse i politiet skal bygge opp under grunnleggende verdier i
samfunnsoppdraget og at ledelse i politiet er et eget fagområde.
3. PF skal bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov.
4. Videre fremtidige strukturelle endringer må komme som et resultat av gode lokale prosesser
med tid og mulighet for involvering.
5. PF legger til grunn at det settes av tilstrekkelige midler til endring og omstillingsarbeid for at
politireformen i hele tatt skal bli gjennomført.
6. 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
•
at felles målsetning og retning handler om verdiene i samfunnsoppdraget
•
lokal ledelse skal ha et reelt handlingsrom og kunne velge aktivitet ut i fra situasjonen
der oppgavene skal løses.
Redaksjonskomiteen arbeidet med nytt forslag til vedtak.
Deretter hadde følgende ordet: Elisa Hugvik PF studentene, replikk fra Ole Halvard Larsen PHS,
replikk fra Hanne Hagen Rotnes PF studentene, Kjetil Drange PF Sogn og Fjordane, Kjetil Drange PF
Sogn og Fjordane (2. gang), Geir Nordkil PF Salten, Reidun Martinsen PF Hedmark.
Redaksjonskomiteen ved Unn Alma Skatvold la deretter frem følgende forslag;
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. PF sin viktigste oppgave i omstillingsprosessen er å ivareta medlemmenes lønns- og
arbeidsvilkår.
2. PF skal bidra til at ledelse i politiet skal bygge opp under grunnleggende verdier i
samfunnsoppdraget og at ledelse i politiet er et eget fagområde.
3. PF skal bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov.
4. Videre fremtidige strukturelle endringer må komme som et resultat av gode lokale prosesser, gode
faglige vurderinger og med tid og mulighet for involvering.
5. PF legger til grunn at det settes av tilstrekkelige midler til endring og omstillingsarbeid for at
politireformen i hele tatt skal bli gjennomført.
6. 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
– at felles målsetning og retning handler om verdiene i samfunnsoppdraget
– lokal ledelse skal ha et reelt handlingsrom og kunne velge aktivitet ut i fra situasjonen der
oppgavene skal løses.
- nødvendig fokus på metodeutvikling og kvalitet
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- mangfold og likestilling
- en åpen og ærlig kultur med fokus på medbestemmelse og et godt ytringsklima.
Deretter hadde følgende ordet: Espen Sjeggestad PF Kripos, Erik Wilmann OPF, Jill Signe Gaustad
OPF ønsket endring i redaksjonskomiteens forslag. Jone Blikra trakk sitt forslag, Unn Alma Skatvold
kom med forslag til tilpasning. Dette ble støttet av Jill Signe Gaustad OPF som trakk sitt forslag.
Stein Rune Halleraker PF Hordaland trakk sitt forslag. Espen Sjeggestad PF Kripos (2. gang), Vegar
Monsvoll PF Sør-Trøndelag, Ellen Amundsen PF Telemark, Kjetil Rekdal PF Hordaland.
Forbundsstyret samles. Pause kl. 1000-1010.
Permisjonssøknad fra Robin Johnsen PF Salten fra kl. 1115 – innvilget.
Deretter hadde følgende ordet: Ernst Olav Lunde PF Agder, replikk Ørjan Hjortland PF Hordaland,
Marius Bekkevar PF Asker og Bærum, Erik Wilmann OPF (2.gang), Ørjan Hjortland PF Hordaland.
Kjetil Rekdal PF Hordaland oppsummerte debatten der Forbundsstyret endrer sitt forslag til vedtak i
samsvar med redaksjonskomiteens forslag.
Forslaget fra Forbundsstyret ble enstemmig vedtatt.
Det var deretter avstemming om forslaget fra Espen Sjeggestad skulle tas inn som eget punkt. Dette
falt mot 102 stemmer.
Vedtak:
1. PF sin viktigste oppgave i omstillingsprosessen er å ivareta medlemmenes lønns- og
arbeidsvilkår.
2. PF skal bidra til at ledelse i politiet skal bygge opp under grunnleggende verdier i
samfunnsoppdraget og at ledelse i politiet er et eget fagområde.
3. PF skal bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov.
4. Videre fremtidige strukturelle endringer må komme som et resultat av gode lokale prosesser, gode
faglige vurderinger og med tid og mulighet for involvering.
5. PF legger til grunn at det settes av tilstrekkelige midler til endring og omstillingsarbeid for at
politireformen i hele tatt skal bli gjennomført.
6. 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
– at felles målsetning og retning handler om verdiene i samfunnsoppdraget
– lokal ledelse skal ha et reelt handlingsrom og kunne velge aktivitet ut i fra situasjonen der
oppgavene skal løses.
- nødvendig fokus på metodeutvikling og kvalitet
- mangfold og likestilling
- en åpen og ærlig kultur med fokus på medbestemmelse og et godt ytringsklima.
Pause kl. 1027-1045
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Dirigenter: Geir Nordkil og Karin Nore
Protokollførere: Anne Berit Moen og Olav Espedal

Sak 6.1: Fra PF Sørøst om fordeling av medlemskontingent
til lokallagene
Saken behandlet under sak 3.3 om organisasjonsutvikling i PF

Sak 6.2: Fra PF Sørøst om sammensetning av
forbundsstyret
Saken behandlet under sak 3.3 om organisasjonsutvikling i PF

Sak 6.3: Fra PF Hordaland om føring av lokalt regnskap
Saken behandlet under sak 3.3 om organisasjonsutvikling i PF

Sak 6.4: Fra Oslo Politiforening - Transport og fremstilling
i politiet
Innleder: Vegard Monsvoll
Deretter hadde følgende ordet: Vegard Monsvoll sivilutvalget, Andrea Mandt OPF, Pål Klethagen OPF,
Raymond Håkonsen PF Søndre Buskerud, Stig Rønneberg PF Søndre Buskerud, Charlotte Kalst Halse
PF Hordaland, Ørjan Hjortland PF Hordaland, Reidun Martinsen Forbundsstyret.

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. Politiets Fellesforbund skal jobbe for å beholde arbeidsoppgavene tilknyttet transport og
fremstilling i politiet. Politiet må utrede alternative løsninger for å utnytte ressursene best
mulig internt i etaten.

Vedtak: Enstemmig vedtatt
1. Politiets Fellesforbund skal jobbe for å beholde arbeidsoppgavene tilknyttet transport og
fremstilling i politiet. Politiet må utrede alternative løsninger for å utnytte ressursene best
mulig internt i etaten.
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Sak 6.5: Fra PF Hordaland om Varsling
Innleder: Ernst Olav Lunde

Deretter hadde følgende ordet: Ørjan Hjortland PF Hordaland, Marita Flemmen Skogvoll PF
Hordaland, Audun Buseth HVO, Lasse Kristian Hekkås OPF, Nasim Karim Likestillings- og
mangfoldsutvalget.

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
1. PF skal jobbe for et bedre system som ivaretar varsleren og de involverte parter på en god
måte og i henhold til lovens intensjon.
2. PF skal jobbe for at det blir nedsatt en offentlig kommisjon som vurderer helheten og
samspillet blant de involverte i Hordalandssakene, med mål om læring og utvikling.
3. PF skal fremme en opprettelse av et varslingsombud.
4. PF skal fremme en opprettelse av en egen varslingsdomstol.

Vedtak: Enstemmig vedtatt
1. PF skal jobbe for et bedre system som ivaretar varsleren og de involverte parter på en god
måte og i henhold til lovens intensjon.
2. PF skal jobbe for at det blir nedsatt en offentlig kommisjon som vurderer helheten og
samspillet blant de involverte i Hordalandssakene, med mål om læring og utvikling.
3. PF skal fremme en opprettelse av et varslingsombud.
4. PF skal fremme en opprettelse av en egen varslingsdomstol.

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program
Innleder: Lill Heidi Tinholt
Deretter hadde følgende ordet: Eirik Barstad Wilmann OPF.
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet om å gjøre følgende vedtak:
1.

Handlingsprogram og strategisk program vedtas

Vedtak: Enstemmig vedtatt
1.

Handlingsprogram og strategisk program vedtas
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Sak 8: Ramme og langtidsbudsjett
Innleder: Ann Rita Huse
Deretter hadde følgende ordet: Ingen ba om ordet.

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende
vedtak:
1. Rammebudsjettene for 2016 og langtidsbudsjett for 2017-2020 vedtas.
2. Kontingenttaket økes med 2,7 %, fra kr 46 279 til kr 47 529.
3. Det settes av kr 3,3 millioner kroner til de sammenslåtte lokallagene i
politidistriktene, og kr 180 000 til PF Agder.
4. Midlene til de 11 sammenslåtte lokallagene fordeles slik at 60 % deles ut som et
fast beløp og 40 % etter medlemstall.
5. Lokallagene sender inn en kostnadsfastsatt plan over hva midlene skal brukes til.
6. Særorganene vil bli vurdert på samme måte når de skal inn i omstillingen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
1. Rammebudsjettene for 2016 og langtidsbudsjett for 2017-2020 vedtas.
2. Kontingenttaket økes med 2,7 %, fra kr 46 279 til kr 47 529.
3. Det settes av kr 3,3 millioner kroner til de sammenslåtte lokallagene i
politidistriktene, og kr 180 000 til PF Agder.
4. Midlene til de 11 sammenslåtte lokallagene fordeles slik at 60 % deles ut som et
fast beløp og 40 % etter medlemstall.
5. Lokallagene sender inn en kostnadsfastsatt plan over hva midlene skal brukes til.
6. Særorganene vil bli vurdert på samme måte når de skal inn i omstillingen.

Sak 9: Avslutning
Avslutning ved forbundsleder Sigve Bolstad
Utdeling av gaver
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