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Rundskriv 05 - 2021 - Innkalling og saksliste til landsmøte 2020
Forbundsstyret innkaller til utsatt landsmøte 2020. Sakslisten og delegatfordelingen er
behandlet av forbundsstyret og det bes om at lokallagene melder inn sine delegater og evt
observatører på nytt. Vi ber også om forslag på dirigenter og referenter. Endelig saksliste
ble vedtatt låst i forbindelse med utsettelsen av landsmøtet, og det er ikke anledning til å
fremme nye forslag til saker. Endelig saksliste er presentert under.
Landsmøte 2020 er fastsatt til uke 46, mandag 15.november 2021 til torsdag 18.november
2021 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

Oppsummering
15. september 2021 er fristen for å:
Melde inn navn på lokallagets delegater og observatører. OBS! Påmelding på «min
side»
Sende forslag på dirigenter og referenter til landsmøtet.
Det er ikke anledning til å fremme nye saker til landsmøte 2020, da sakslisten er
vedtatt låst.

Saksliste
1. Åpning
2. Konstituering
3. Interne saker
3.1 Årsmeldinger
3.2 Regnskap
3.2.1 Regnskap pr. 31.12.2018
3.2.2 Regnskap pr. 31.12.2019
3.2.3 Regnskap pr. 31.12.2020
3.3 Organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund
3.3.1 Sak fra Politiets Fellesforbund Sør-Vest –Endringsforslag på teksten til
organisering av PFPL
3.4 Vedtekter

AdresseGjerdrums vei 4, 0484Oslo

Org.nr. 871 000352

Telefon 23 16 31 00

3.5 Æresbevisninger
3.6 Valg
3.6.1 Valgkomiteens forslag
3.6.2 Forbundsstyrets forslag til kandidater til valgkomite 2020 - 2022
3.7 Ramme- og langtidsbudsjett (behandles som siste sak under landsmøtet)
4. Lønn
4.1 Lønnsnivå
4.2. Etterforskningsløftet
4.3. Pensjon
4.4. Sak fra Politiets Fellesforbund Sør-Vest –Opprettelse av
pensjonsutredningsgruppe (PUG)
5. Arbeidsvilkår
5.1 Arbeidstidsbestemmelsene
5.2 Yrkesskade
5.3 Varslingsproblematikken før og nå
5.4 Hovedavtalen og verdien av medbestemmelse
6. Samfunnsansvar
6.1 Fremtidens politi
6.2 Sak fra Politiets Fellesforbund Vest –Prioritering av landsmøtevedtak fra 2018
om politimyndighet
7. Avslutning
Delegater og observatører
Oversikten over antall delegater fra det enkelte lokallag er utarbeidet i henhold til vedtektenes §
5-2 nr.3, 4 og 5, samt § 2-4 nr.2. For å ha rett til representasjon på landsmøtet, må lokallaget
ha stått tilsluttet forbundet i minst ni måneder før landsmøtet avholdes jfr. vedtektenes § 5-2
nr.2. Valgbare er alle medlemmer som har stått tilsluttet forbundet i minst ni måneder føre
landsmøtet holdes og ellers har sitt medlemskap i orden jfr. vedtektenes § 5-2 nr.7.
De lokallagene som kun har én delegat, har anledning til å møte med én observatør i tillegg.
Observatøren har tale- og forslagsrett. Landsmøtevalgte vararepresentanter har også tale- og
forslagsrett. Oversikt over antall delegater pr lokallag ligger vedlagt og er ihht beregningen gjort
til landsmøte 2020. Navn på delegater og observatører meldes på til landsmøte via min side på
pf.no.
Påmelding av delegater og observatører
Hver enkelt delegat eller observatør må selv melde seg på landsmøte på pf.no/minside. I
begrunnelsen for påmelding må du skrive hvilken rolle du har til landsmøte.
1. Delegat. Det er 126 delegater; forbundsstyret, valgte delegater fra lokallagene, to fra
PFPL og fire fra PF Politistudentene. Alle med rollen som delegat, skriver «delegat» i
begrunnelsen for påmelding, uavhengig av hvilket verv man evt har. Ved endring i
delegasjonen etter påmeldingsfristen, meldes forbundet pr mail til kurs@pf.no
2. Observatører skriver «observatør» i begrunnelsen for påmelding.
Dirigenter og referenter
Landsmøte skal velge dirigenter og referenter. For å få en god avvikling av landsmøtet er det
viktig at disse oppgavene ivaretas av personer som har evne til god møtegjennomføring. Det vil
bli avviklet et møte med dirigenter og referenter i forkant av landsmøtet.
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Forslag på dirigenter og referenter sendes forbundskontoret pr mail til pf@pf.no innen
15.september 2021.
Med vennlig hilsen

Politiets Fellesforbund

Sigve Bolstad
Forbundsleder

Per Erik Ommundsen
Generalsekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.
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