PROTOKOLL
År 2014 den 28., 29., 30. april, samt 20. mai ble det avholdt forhandlingsmøter angående
særavtale om godtgjørelse til UEH / IP3 mannskaper i politi- og lensmannsetaten.

Tilstede:
Fra Politidirektoratet (POD):

Ståle Versland
Daniel Slyngstad Billaud

Fra Politiets Fellesforbund:

Arild Hustad
Erlend Bjørnestad (til stede 28., 29. og 30.april)
Liv Ova Graham

Fra Norges Politilederlag (NPL):

Geir Krogh (til stede 28., 29. april og 20. mai)
John Rune Lunder (til stede 28. april)

Fra Politijuristene (PJ):

Anders Schrøder Amundsen

……………………………………………………………………………………………….

Ståle Versland ledet møtene.
Saken gjaldt:
Forhandling om godtgjørelse for UEH / IP3 i politi- og lensmannsetaten. Fullmakt til å forhandle
ble gitt av FAD og Hovedsammenslutningene i protokoll av 15. februar 2010.
Etter å ha gjennomført forhandlinger den 28., 29., 30. april og 20.05 kom partene ikke til enighet
om sentral særavtale om godtgjørelse for UEH/ IP3 som inngår i utrykningsenhetene.

I møte 30.april2014 ble arbeidsgivers siste tilbud lagt frem for organisasjonene med følgende
innhold:
”Særavtale om godtgjørelse for deltakelse i utrykningsenheten (UEH)
Etter forhandlinger mellom organisasjonene i politi- og lensmannsetaten og
Politidirektoratet er det inngått følgende avtale. Fullmakt til å forhandle ble gitt av FAD
og Hovedsammenslutningene i protokoll av 15. februar 2010.
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§ 1 Formål
Denne avtalen har som formål å gi en kompensasjon til de tjenestemenn som gjør tjeneste
i utrykningsenheten (UEH).
§ 2 Hvem avtalen gjelder for
Avtalen gjelder for mannskap som inngår i utrykningsenheten og som fortløpende er
vurdert som egnet.
§ 3 Definisjon
Med utrykningsenheten menes i denne særavtalen en enhet bestående av mannskaper med
IP3- kompetanse.
§ 4 Godtgjørelse
I den tid den ansatte gjør tjeneste i utrykningsenheten tilkommer vedkommende
godtgjørelse etter følgende satser:
Sats 1: kr 10 000,- pr år.
Sats 2: kr 13 000,- pr år.
Sats 3: kr 15 000,- pr år.
Vedkommende tilkommer sats 1 for de første fire år, sats 2 det 5. til og med 8. år og sats 3
fra og med det 9. år.
De tjenestemenn som totalt har høyere kompensasjon enn ny fremforhandlet særavtale pr.
1. januar 2015 beholder differansen som en personlig ordning.
§ 5 Bortfall av andre avtaler
Denne avtalen erstatter alle andre lokale avtaler knyttet til UEH/IP3.
§ 6 Regulering
Satsene i § 4 reguleres årlig, hvorav første gang 1. september 2016, etter
konsumprisindeksen pr 1. mai samme år.
§ 7 Varighet
Denne særavtale trer i kraft 1. januar 2015 og gjelder frem til 1.mai 2016. Deretter er det
3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist.
Dette tilbudet ble ikke akseptert av organisasjonene og i uenighetsprotokoll ble undertegnet
26. mai 2014. Med mindre avtalen bringes inn til tvisteløsning gjelder arbeidsgivers siste
tilbud.
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For Politidirektoratet

For Politiets Fellesforbund

……………………….

……………………………..

For Norges Politilederlag

……………………………….

For Politijuristene

………………………………..
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Protokolltilførsel fra Politiets Fellesforbund:
BEREDSKAPSVAKT FOR IP-3 MANNSKAPER:
Politiets beredskapsevne i forbindelse med terroranslag og skarpe oppdrag er et tema som
allmenheten er svært opptatt av, og som vi i politiet må ta på største alvor.
Politiets fellesforbund mener bestemt at vi må øke den totale beredskapsevnen gjennom å innføre
en beredskapsvakt ordning for våre IP-3 mannskaper. De besitter en viktig kompetanse som
publikum og andre egne mannskaper må ha tilgang til, uavhengig av når på døgnet hendelsen
inntreffer, og uavhengig hvor i landet den neste tragiske hendelsen måtte komme.
I forhandlingsmøte mandag 28.4.2014 fremførte vi muntlig et tilbud til Politidirektoratet, om å
inngå en beredskapsavtale, som ville sikret en styrket beredskap for den befolkningen vi er satt til
å tjene.
En beredskapsvakt ordning for våre IP-3 mannskaper vil øke vår evne til å håndtere terroranslag,
skyting pågår og andre hendelser i hverdagen hvor våpen er involvert. Politiets Fellesforbund er
av den klare oppfatningen av at dette vil gi vårt publikum, og våre egne mannskaper, en bedre
sikkerhet og trygghet når de mest ekstreme oppdragene skal løses. Å ha IP-3 kompetansen
tilgjengelig til enhver tid, kan begrense skader og redde liv.
I dag har alle distrikter bekostet utdanning og gjennomført kompetansehevende tiltak for sine IP3 mannskaper, men dessverre har ikke alle distriktene satt sine IP-3 mannskaper inn i et
beredskapssystem, som sikrer tilgjengelighet når et eventuelt behov skulle melde seg.
Politiets Fellesforbund kan ikke forstå, med bakgrunn i all dokumentasjon som er fremlagt etter
22.juli 2011, at Politidirektoratet ikke ønsker å styrke beredskapsevnen og responstiden i alle
landets politidistrikter.
Politiets Fellesforbund’s tilbud om å forhandle frem en beredskapstjeneste for våre IP-3
mannskaper, ble høflig avvist av Politidirektoratet i møte den 28.4.2014

BREV FRA POLITIDIREKTORATET DATERT 13.5.2013:
I møte den 28.4 gav vi i PF en kort redegjørelse for innholdet i brev sendt ut fra Politidirektoratet
den 13.5.2013. I brevet henvises det til Stortingsmelding 21(2012-2013) – Terrorberedskap.
Politiets fellesforbund ba om en redegjørelse for hvordan politiets tildeling på til sammen 54,3
millioner var brukt for å oppnå hovedintensjonen i tildeling:
1. Øke antall IP 3 mannskaper
2. Bedre tilgjengeligheten til personell med særskilt tilleggskompetanse for bl.a skarpe oppdrag i
politidistriktene.
3. Øke antall treningstimer for IP 4 personell fra 40 til 48 timer.
Politiets Fellesforbund spurte Politidirektoratet om de hadde kontroll på om disse ressursene var
benyttet i henhold til intensjonen i Stortingsmelding 21. Politidirektoratet visste ikke om disse
ressursene var benyttet i henhold til intensjonen i Stortingsmeldingen.
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LOKALE SÆRAVTALER – IP-3 MANNSKAPER:
I møte den 29.4.2014 presenterte Politidirektoratet en oversikt som viste hvilke godtgjørelser som
i dag ytes i de respektive politidistrikt. Denne oversikten er ufullstendig, og viser situasjonen i
2010. Manglende innrapportering fra politidistriktene, og kanskje manglende føringer på hva de
skulle rapportere på, medførte at denne presentasjonen ble veldig upresis, og ikke representativ
for situasjonen i dag.
Alle lokale særavtaler en inngått før den tragiske hendelsen 22.juli 2011. Ingen nye avtaler er
inngått etter 2011. Grunnen til dette er at Politidirektoratet har pålagt distriktene et forbud mot å
inngå eller revidere lokale særavtaler for landets IP-3 mannskaper.

Protokolltilførsel fra Norges Politilederlag:
Norges Politilederlag ser klart behov for en avtale om godtgjørelse for IP3-mannskapene og
beklager at det ikke har vært mulig for partene å bli enige.
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