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Rundskriv 04 - 2016 – Innkalling med foreløpig saksliste –
Landsmøte 2016
Forbundsstyret behandlet innkalling og foreløpig saksliste til landsmøtet på forbundsstyremøte 15.juni 2016.
Landsmøtet er mandag 21. til torsdag 24. november 2016 på Clarion Hotel og Congress
Trondheim
Foreløpig saksliste:
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Åpning
Konstituering
Interne saker
Årsmelding
Regnskap
Vedtekter
Lønns- og arbeidsvilkår
Endring og omstilling i politiet
Innkomne forslag
Handlingsprogram og strategisk program
Ramme- og langtidsbudsjett
Avslutning

Tematorg/debatter
Samarbeidsformen, den såkalte «Norske- / Nordiske modellen« er under press.
Medbestemmelsen, slik den i økende grad har vært praktisert siden opprettelsen av
Hovedavtalen i 1935, blir utfordret. Dette opplever vi både fra den sittende Regjering og fra
sentral arbeidsgiver. Under landsmøtet vil det bli arrangert tematorg med fokus rettet mot
fremtidens utfordringer knyttet til temaet medbestemmelse.
Det legges opp til at landsmøtet kan vedta resolusjoner og øvrige uttalelser, uten at det
nødvendigvis er i form av vedtak i en landsmøtesak.
Dokumenter
Det vil ikke bli sendt ut en landsmøteperm med dokumenter til landsmøtet. Dokumentene
vil bli sendt ut elektronisk til delegatene og andre som skal delta på landsmøtet.
Delegater
Vedlagt finner dere oversikt over antall delegater fra det enkelte lokallag i henhold til
vedtektenes § 5-2 nr. 3, jfr. også § 2-4 nr. 2.
For å kunne ha rett til representasjon på landsmøtet må lokallaget ha stått tilsluttet
forbundet i minst ni måneder, jf. vedtektenes § 5-2 nr. 2.

De lokallagene som kun har en delegat har anledning til å møte med en observatør i tillegg.
Observatørene fra lokallagene og landsmøtevalgte vararepresentanter får tale- og
forslagsrett.
Delegatene skal velges av lokallagene etter vedtektenes § 5-2. Frist for innsendelse av
navn på delegater er 5. september 2016.
Delegater og observatører, forfall eller andre endringer i delegasjonen meldes fortløpende
til forbundskontoret på e-post til pf@pf.no.
Forslag på saker
Lokallagene kan fremme forslag for landsmøtet, og disse skal etter vedtektene være
mottatt på forbundskontoret senest to måneder før landsmøtet kommer sammen
Fristen for innsendelse av saker er senest 5. september 2016. Forbundskontoret vil
imidlertid oppfordre lokallagene til å sende inn sakene så tidlig som mulig, slik at vi får
anledning til å innarbeide dem i de oppførte sakene på en best mulig måte.
Dirigenter og referenter
Landsmøtet skal velge dirigenter og referenter. Det er viktig for en god avvikling av
landsmøtet at disse oppgavene ivaretas av personer som har evne til god
møtegjennomføring.
Vi ber om at lokallagene fremmer forslag på personer til disse oppgavene. Vi ber også
lokallagene foreslå personer som enten tilhører delegasjonen eller skal inviteres som gjest i
forhold til at de er valgt av landsmøtet som vararepresentant, eller er observatør.
Forslag på dirigenter og referenter sendes forbundskontoret senest 5. september 2016, pr
e-post til pf@pf.no.
Vi forutsetter at de som foreslås er forespurt og har sagt seg villig til oppgaven. Det vil som
tidligere bli avviklet et formøte med dirigenter og referenter for gjennomgang av
landsmøtes avvikling.
Reise
Reisen skal foregå på den billigste måten for Politiets Fellesforbund, og ovennevnte frist er
derfor viktig å overholde slik at det kan bestilles rimelige billetter for dem som er avhengig
av fly. Skriv om reise til og fra landsmøtet blir sendt ut i slutten av august.

Med vennlig hilsen

Sigve Bolstad
Forbundsleder

Per Erik Ommundsen
Generalsekretær
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