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ORDNING MED STØTTE TIL UFORHOLDSMESSIGE 
REISEUTGIFTER I LOKALLAG 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Ordning med støtte til uforholdsmessige reiseutgifter i lokallag opprettes i tråd 

med saksunderlaget 
2. Det settes av 500 000 kroner i budsjett pr år til ordningen 
3. Det sendes ut rundskriv og behandles etter søknad innen 1.12 pr år slik at 

lokallagene kan planlegge med dette i sine lokale budsjett 
4. Generalsekretæren administrerer ordningen 

 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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Saksframstilling: 
 
OU- gruppen har diskutert problemstillingen med at enkelte lokallag har store 
driftsutgifter på grunn av lange reiseavstander og dyre reisekostnader i distriktet. 
Dette kombinert med et lavt antall medlemmer gjør at de har en begrenset økonomi 
til å gjennomføre aktiviteter som har en kostnad.   
Færre og større lokallag i forbindelse med reformen har ikke nødvendigvis gjort 
denne situasjonen bedre for alle.  På grunn av store avstander er det vanskelig å få 
avholdt styremøter og drive med medlemspleie. Det er videre vanskelig å få til 
nødvendige besøk eller yte støtte til tillitsvalgte ute i distriktet.  Noe av dette kan 
gjennomføres ved hjelp av telefon eller videomøter. Ou-gruppen mener likevel at 
dette ikke kan erstatte viktigheten og verdien av personlige møter. Direkte møter 
mellom lokale styrer, tillitsvalgte og medlemmer handler om lokaldemokrati og 
muligheter til innflytelse.   
Politiets Fellesforbund har en ordning i dag som heter: «Tilbakeføring av kontingent». 
Formålet med denne er at lokallag som har ekstra utfordringer kan søke om 
økonomisk støtte.  OU-gruppen mener at ordning bør fortsette. Dette ble støttet av 
lokallagslederne på lokallagsledersamlingen i juni 2018.  
Vi foreslår noen endringer når det gjelder navn og kriterier. Ordningen kan kalles: 
«Tilskudd til uforholdsmessige reiseutgifter i lokallag».  Tildeling av økonomisk støtte 
skal handle om lokallagenes begrensede mulighet til å gjennomføre en 
hensiktsmessig drift på grunn av store avstander i distriktet samt få medlemmer som 
gir et dårligere inntektsgrunnlag enn for de store lokallagene. 
 
Kriteriene som foreslås er følgende: 

 Kontingenten skal være minst på gjennomsnitt med resten av lokallagene.  
 Denne ordningen gjelder lokallag som har store geografiske avstander og 

kostbare reiseutgifter 
 Ordningen gjelder de lokallag som ligger under snitt av antall medlemmer pr 

lokallag i PF.  ( pr. oktober 2018 ligger dette på ca 695 medlemmer-  13197  
aktive betalende medlemmer delt på 19 lokallag).  

 Det må redegjøres for formålet med søknaden.   
 Regnskap og budsjett må legges ved søknaden.   

 
 

Ordningen må være forutsigbar for lokallagene. Lokallagene sender søknad på 
høsten og må få svar i god tid. Dette gjør det mer realistisk å planlegge neste års 
aktivitet. Budsjett og planlagte aktiviteter kan da behandles på lokale årsmøter. 
 
 

Ou-gruppen mener at solidaritet i Politiets Fellesforbund er en viktig faktor. Vi må alle 
støtte opp om at våre lokallag har gode muligheter til å drive en forsvarlig virksomhet 
til det beste for våre medlemmer. Tildelte OU midler som fordeles etter antall 
medlemmer blir fort brukt opp og kan således ikke utgjøre den eneste økonomiske 
støtten til kursvirksomhet og møter. Foreslåtte ordning er også et tilskudd som kan 
dekke aktiviteter som ikke er OU-berettiget. 
Det bør som i dag avsettes midler på egen post i budsjettet til Politiets Fellesforbund 
og som godkjennes av Landsmøtet.  I 2018 ble det totalt søkt om støtte på 480 000 
kroner. Det ble innvilget støtte til fem lokallag på til sammen 400 000 kroner - som er 
nåværende ramme for ordningen. 
For at det skal være et større handlingsrom for tildeling, foreslår ou-gruppen at 
beløpet settes til kr. 500 000,-  og beløpet vurderes årlig i tråd med prisveksten. 
Generalsekretæren administrerer ordningen.  
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Ordning med støtte til ekstraordinære reiseutgifter i lokallagene 
 

 
Forbundsstyret har behandlet saken i møte 09.10.2018 sak 154/18 
 
Møtebehandling 
 
Ernst Olav Lunde innledet på saken. Det handler om å se PF under ett, solidaritet og 
støtte til de lokallagene som trenger det. Har i dag en ordning som heter: 
«Tilbakeføring av kontingent». Formålet med denne er at lokallag som har ekstra 
utfordringer kan søke om økonomisk støtte. OU-gruppen mener at ordning bør 
fortsette. Dette ble støttet av lokallagslederne på lokallagsledersamlingen i juni 2018. 
Det foreslås noen endringer når det gjelder navn og kriterier. Ordningen kan kalles: 
«Tilskudd til uforholdsmessige reiseutgifter i lokallag». Tildeling av økonomisk støtte 
skal handle om lokallagenes begrensede mulighet til å gjennomføre en 
hensiktsmessig drift på grunn av store avstander i distriktet samt få medlemmer som 
gir et dårligere inntektsgrunnlag enn for de store lokallagene. Gjennomgikk kriteriene 
som bør ligge til grunn.  
 
Diskusjonspunkter:  

- Ta inn i rundskrivet at tilbakeføring av kontingent utgår 

- Kriteriet «Denne ordningen gjelder lokallag som har store geografiske 

avstander og kostbare reiseutgifter» vil bare favne om enkelte lokallag, flere 

som har store avstander 

- Solidaritet bør være hovedfokus, de som har minst skal få hente ut noe ekstra 

for å sikre oppfølging av medlemmer  

- Kan være særskilte tilfeller, må vurderes 

 
Vedtak  

1. Ordning med støtte til uforholdsmessige reiseutgifter i lokallag opprettes i tråd 
med saksunderlaget  

2. Det settes av 500 000 kroner i budsjett per år til ordningen  
3. Det sendes ut rundskriv og behandles etter søknad innen 1.12 per år slik at 

lokallagene kan planlegge med dette i sine lokale budsjett  
4. Generalsekretæren administrerer ordningen  
5. Ordning med tilbakeføring av kontingent opphører 
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