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NOTAT 
 
   
Til:  

         
Dato: 20.6.2022 

Kopi:  
         

Side: 1 av 3 

Vår ref: 21/00583-8  
Saksbehandler: Susanne Wathne  
   

Rundskriv 06 - 2022 - Innkalling og foreløpig saksliste landsmøte 2022 

 
Landsmøte avholdes i uke 46, mandag 14.november til torsdag 17.november 2022, på Scandic 
Park Hotell i Sandefjord.  
 
 
Oppsummering  
 
1.september 2022 er fristen for å: 

• fremme forslag til saker til landsmøtet. Forslag sendes forbundskontoret pr e-
post til pf@pf.no 

  
1.oktober 2022 er fristen for: 

• påmelding av lokallagets delegater og observatører på min side på pf.no.  
• påmelding av deltakere på min side på pf.no. 
• å sende forslag på dirigenter og referenter til landsmøtet. Forslag sendes til 

forbundskontoret pr e-post til pf@pf.no 
 
 
Foreløpig saksliste  
 
1. Åpning  
2. Konstituering  
3. Interne saker  

3.1. Årsmeldinger  
3.2. Regnskap  
3.3. Organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund  
3.4. Vedtekter  
3.5. Æresbevisninger  
3.6. Valg  
3.7. Ramme- og langtidsbudsjett (behandles som siste sak)  

4. Lønn  
5. Arbeidsvilkår  
6. Samfunnsansvar  
7. Avslutning 
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Forslag til saker  
 
Lokallagene kan fremme forslag til saker til landsmøtet, og disse skal etter vedtektene være 
mottatt forbundskontoret senest to måneder før landsmøtet kommer sammen. Forslagene må 
sendes til pf@pf.no innen 1.september, men forbundskontoret oppfordrer likevel lokallagene til 
å sende inn sakene i god tid før fristen.  
 
 
Delegater og observatører 
 
Oversikten over antall delegater fra det enkelte lokallag er utarbeidet i henhold til vedtektenes 
§5-2 nr.3, 4 og 5. 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. 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. 
 
Delegater og observatør velges av lokallaget. 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, kan velges Videre skal det være minst 40% representasjon av hvert kjønn, samt at 
delegatfordelingen skal ta hensyn til stillingskategori jfr. vedtektenes § 2-4 likestilling. 
 
Delegater og observatører melder seg på landsmøtet via pf.no/min side innen 1.oktober 2022. 
 
 
Annen representasjon - deltakere 
 
I tillegg til delegater og observatører inviteres følgende deltakere ihht vedtektenes § 5-4. 
Medlemmer av valgkomiteen, medlemmer og varamedlemmer av landsmøtevalgte utvalg som 
ikke er delegater, hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten, redaktør av Politiforum, 
saksbehandlere ved forbundskontoret og leder av HTU-UP. Kontrollnemda har møteplikt jmfr 
vedtektenes § 5-4 punkt 6. 
 
Deltakere melder seg på landsmøtet via pf.no/min side innen 1.oktober 2022. 
 
 
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. 
Dirigenter og referenter vil få opplæring i forkant.  
 
Forslag på dirigenter og referenter sendes forbundskontoret pr e-post til pf@pf.no innen 
1.oktober 2022. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Unn Alma Skatvold                                                              Per Erik Ommundsen 
Forbundsleder                Generalsekretær 
Unn Alma Skatvold
Forbundsleder

Per Erik Ommundsen
Generalsekretær
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