Særavtale om godtgjørelse til praksisveiledere i politi- og lensmannsetaten
§ 1 Formål
Denne avtalen har som formål å gi praksisveiledere en kompensasjon for det ansvar
vedkommende har i forbindelse med utøvelse av funksjonen. Kompensasjonen skal videre dekke
for merarbeid knyttet til tilrettelegging i umiddelbar nærhet av start eller slutt av tjenesten.
§ 2 Hvem avtalen gjelder for
Avtalen gjelder for praksisveiledere som er valgt ut til denne oppgaven av politimesteren.
Det kan ikke velges ut mer enn én praksisveileder pr student. Dersom det velges ut én
praksisveileder for to studenter må ordningen godkjennes av Politihøgskolen.
Praksisansvarlig og den enkelte praksisveileder har i samarbeid ansvaret for gjennomføringen av
praksisåret. Det er en forutsetning at praksisveileder følger fagplanen fra Politihøgskolen.
§ 3 Definisjon
Med praksisveileder mener denne særavtalen den som er tildelt ansvaret for, i samarbeid med
praksisansvarlig, å planlegge og tilrettelegge den enkelte students daglige opplæring i praksisåret.
§ 4 Godtgjørelse
I den tid studenten har opplæring ved politidistriktet tilkommer praksisveieleder en godtgjørelse.
Godtgjørelsen er tidsbegrenset til maksimalt 10 måneder per studieår. Godtgjørelsen bortfaller
ikke når studenten er fraværende grunnet pålagt opplæring eller avvikling av ferie. Det samme
gjelder dersom studenten er fraværende på grunn av sykdom av kortere varighet enn 4 uker.
2 års veiledning av politihøgskolestudenter i praksisperioden skal for øvrig være ett av politiets
tjenesteområder under planmessig tjenestegjøring.
§ 5 Satser for godtgjørelse
Godtgjørelse gis som et månedlig kronetillegg etter følgende satser:
Sats 1: kr 2 000,Sats 2: kr 2 500,Sats 3: kr 2 700,Praksisveiledere tilkommer sats 1 det første år, sats 2 det andre år og sats 3 fra det tredje år.
Opphold i funksjonen som praksisveileder på mindre enn to studieår avbryter ikke opprykk.
Arbeidsgiver plikter i løpet av det første året å gi praksisveiledere tilbud om gjennomføring av
pedagogisk kurs fra Politihøgskolen eller tilsvarende pedagogisk opplæring på minimum 15
studiepoeng.
Praksisveiledere som ikke fullfører pedagogisk opplæring som nevnt ovenfor til tross for tilbud
fra arbeidsgiver blir stående på sats 1.
Praksisveileder med formelt ansvar for to studenter godtgjøres med et tillegg på 50% i forhold til
ovennevnte satser.

De tjenestemenn som i dag totalt har høyere kompensasjon enn ny fremforhandlet særavtale
beholder differansen som en personlig ordning.
§ 6 Regulering
Satsene i § 5 reguleres årlig, hvorav første gang 1. september 2015, etter konsumprisindeksen pr
1. mai samme år.
§ 7 Bortfall av andre avtaler
Denne avtalen erstatter alle andre lokale avtaler knyttet til godtgjørelser til praksisveiledere og
andre veiledere av studenter i praksisperioden.
§ 8 Varighet
Denne særavtale trer i kraft 1. september 2014 og gjelder frem til 31. august 2017. Deretter løper
den for 1 år av gangen, hvis ingen av partene sier den opp. Det er 3 måneders gjensidig
oppsigelsesfrist.

