
 

 

Særavtale om instruksjonsgodtgjørelse i politi- og 

lensmannsetaten inngått 2.3.2015 
 
 
§ 1 Bakgrunn  

Siste sentrale særavtale om godtgjørelse for instruksjon i politi- og lensmannsetaten var 

gjeldende fra 1.1.2001, og ble inngått mellom Justisdepartementet, Politiets 

Fellesforbund, Politiembetsmennenes Landsforening og Norges Lensmannslag.  Avtalen 

ble i eget brev sagt opp av arbeidsgiver den 16.5.2003. Partene kom ikke til enighet om 

ny avtale og ved endringer av reglene om forhandlingssteder fra 2004 er slike særavtaler 

fremforhandlet i det enkelte politidistrikt. Det vises ellers til rundskriv 17/2004 fra POD. 

 

I protokoll av 15.2.2010 har FAD og Hovedsammenslutningene endret forhandlingssted 

for enkelte særavtaler i politi- og lensmannsetaten.  

”Følgende særavtaler skal heretter forhandles mellom Politidirektoratet (POD) og 

forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner på forbundsnivå: 

 Særavtale om instruksjonsgodtgjørelse” 

 

Protokollen legges til grunn for inngåelse av denne særavtale. 

 

§ 2 Virkeområde 

Avtalen gjelder for ansatte som ikke har instruksjon som sitt daglige virke, og som for en 

kortere periode utfører instruksjon. Avtalen omfatter også ansatte som har instruksjon 

som sitt daglige virke når de blir innbeordret til instruksjonsvirksomhet i regi av 

Politihøgskolen, og instruksjonen foregår utenfor eget distrikt. 

 

§ 3 Godtgjørelse  

Sats 1 timebasert instruksjon: 260,- kr pr time.  

Sats 2 godtgjøring for instruksjon med godkjent kompetanse, jf § 4: 1100,- kr pr dag. 

Sats 3 godtgjørelse for instruksjon i eget distrikt,  

samt instruksjon på PHS uten godkjent kompetanse, jf, § 4: kr 825,- pr dag. 

 

Godtgjørelse etter sats 1 pr dag kan ikke overstige godtgjørelse etter sats 2. 

 

For- og etterarbeid i regi av Politihøgskolen godtgjøres med sats 1 pr dag. 

Instruktør beholder, i inntil 3 mndr, turnustillegg etter sin ordinære arbeidsplan. 

Instruksjon med varighet inntil 5 sammenhengende dager skal innarbeides ved oppsett 

av arbeidsplan.  

 

Utgifter til omsorgsforpliktelser dekkes etter Statens særavtale om permisjon og 

økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs m.v. § 8 

 

§ 4 Definisjon av godkjent instruktørkompetanse 

Godkjent kompetanse er politihøgskolens instruktørutdanning, eller tilsvarende 

pedagogisk utdanning. Videre likestilles minimum 5 års erfaring fra fagfeltet sammen 

med dokumentert 4 ukers instruksjonsvirksomhet lokalt og/eller sentralt. 

 

§ 5 Regulering 

Satsene i § 3 reguleres årlig, hvorav første gang 1. september 2016, etter 

konsumprisindeksen pr 1. mai samme år.



 

 

§ 6 Bortfall av andre avtaler 

Denne avtalen erstatter alle lokale avtaler, inkludert Politihøgskolen, knyttet til 

godtgjørelser for instruksjon. I tillegg erstatter den Rundskriv G115/2000 fra 

Justisdepartementet og Rundskriv 02/2001 fra Politidirektoratet, samt brev av 

16.2.2004, med vedlegg, fra Politidirektoratet til Politihøgskolen. 

 

§ 7 Varighet 

Denne særavtale trer i kraft 1. september 2015 og gjelder frem til 31. desember 2017. 

Deretter løper den for 1 år av gangen, hvis ingen av partene sier den opp. Det er 3 

måneders gjensidig oppsigelsesfrist. 
 


