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2. Konstituering 
 

Opprop 
 
 

Kontroll av delegatene til landsmøtet 2022 
 
Lokallagene har meldt inn sine delegater, og i henhold til vedtektenes § 5-2 nr. 9 skal dette 
kontrolleres av kontrollnemnda. 
 
Det vises til kontrollnemndas innstilling som legges fram for landsmøtet, jf. vedtektenes § 5-2 
nr. 9.  
 
Kontrollnemnda innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 

1. Landsmøtet godkjenner delegatene. 
 
 

Godkjenning av innkallingen 
 
Det vises til innkallingen 20.6.2022 og rundskriv 6/2022. Innkallingen er sendt 
lokallagslederne, utvalgene og forbundsstyret som egen e-post og lagt på www.pf.no.  
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 

1. Landsmøtet godkjenner innkallingen. 
 
 

Godkjenning av sakslisten for landsmøtet 2022 
 
Saksliste: 
 

1. Åpning 
2. Konstituering 
3. Interne saker 

3.1 Årsmeldinger 
3.2 Regnskap 

3.2.1 Regnskap pr. 31.12.2021 
3.2.2 Regnskap pr. 31.08.2022 

3.3 Organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund 
3.3.1 Ivaretakelse av medlemmer 
3.3.2 Utvalgsstruktur 

3.4 Vedtekter 
3.4.1 Forslag til vedtektsendring fra forbundsstyret 
3.4.2 Forslag til vedtektsendring fra Politiets Fellesforbund Sør-Øst 

3.5 Æresbevisninger 
3.6 Valg 
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3.6.1 Valgkomiteens forslag 
3.6.2 Forbundsstyrets forslag til kandidater til valgkomite 2022 – 

2024 
3.7 Overordnet handlingsplan 2022 – 2024 
3.8 Ramme- og langtidsbudsjett (behandles som siste sak under landsmøtet) 

4. Lønn 
5. Arbeidsvilkår 

5.1 Hovedavtalen og utøvelse av medbestemmelse 
5.2 Varslingsproblematikken før og nå 
5.3 Identitetsskjerming 
5.4 Arbeidsavtaler og forslag til landsmøtevedtak fra Politiets Fellesforbund Øst 
5.5 Forslag fra Oslo Politiforening: Arbeidstidsbestemmelsene (ATB) inn i 

studieløpet på Politihøgskolen 
6. Samfunnsansvar 

6.1 Fremtidens politi 
6.2 Grunnberedskapen i norsk politi 
6.3 Politimyndighet og påtalemyndighet 

7. Avslutning 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 

1. Landsmøtet godkjenner sakslisten. 
 
 

Forretningsorden 
 
Generelt 
Landsmøte i Politiets Fellesforbund avholdes 14. november til 17. november 2022 i henhold 
til innkallingen av 20. juni 2022.  
 
Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning landsmøtet selv bestemmer. 
 
Møteledelse/møtetid 
Møtet ledes av valgte dirigenter. 
 
Mandag 14. november 
Kl. 12.30 – 14.00 Åpning 
Kl. 14.15 – 18.00 Landsmøteforhandlinger (pause etter behov) 
Kl. 19.00 –  Middag 
 
Tirsdag 15. november 
Kl. 08.30 – 11.30 Landsmøteforhandlinger (pause etter behov) 
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj 
Kl. 12.30 – 17.30 Landsmøteforhandlinger (pause etter behov) 
Kl. 19.00  Middag 
 
Onsdag 16. november 
Kl. 08.30 – 11.30 Landsmøteforhandlinger (pause etter behov) 
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj 
Kl. 12.30 – 16.30 Landsmøteforhandlinger (pause etter behov) 
Kl. 19.00  Festmiddag 
 
Torsdag 17. november 
Kl. 08.30 – 13.00 Landsmøteforhandlinger og avslutning (pause etter behov) 
Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj 
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Taletid, talerett og forslagsrett 
Forbundsleder og saksinnleder kan få ordet ubegrenset antall ganger. Øvrige med møte- og 
talerett kan få ordet inntil tre ganger i samme sak. 
 
Med unntak av innledningsforedrag, er taletiden maksimalt tre minutter på alle innlegg. 
 
Det legges opp til mulighet for å komme med replikk. Til hvert innlegg er det anledning til tre 
replikker, hver på maksimum ett minutt. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. 
Det er ikke anledning til duplikk (replikk til replikken). 
 
Møteledelsen kan foreslå ytterligere begrensning i taletiden og strek med de inntegnede 
talerne. 
 
I tillegg til landsmøtets delegater, og de som er nevnt i vedtektenes § 5-4, gis følgende 
rettigheter: Æresmedlemmer gis talerett. 
 
Til forretningsorden gis den enkelte ordet en gang i ett minutt til hvert forhold. 
De som har innlegg eller replikk skal tale fra talerstol. 
 
Alle delegater og andre med talerett benytter MyMeet for å melde seg på talerlisten for hhv. 
innlegg, replikk og til forretningsorden.  
 
Fremlegging og behandling av forslag 
Forslag fremmes elektronisk i MyMeet. Forslag som på forespørsel fra møteledelsen ikke får 
støtte fra andre enn forslagsstilleren, bortfaller.  
 
Nytt forslag kan ikke opptas, og framsatt forslag kan ikke trekkes, etter at det er besluttet satt 
strek med inntegnede talere. Forslag som ikke har forbindelse med de oppførte sakene på 
sakslisten, kan ikke behandles. 
 
De innkomne forslagene er ført opp under de sakene det er naturlig å behandle dem.  
 
Avstemningsregler 
Alle saker avgjøres med stemmeflertall hvor vedtektene ikke bestemmer annet.  
 
MyMeet anvendes for avstemning, og elektronisk avstemning likestilles med skriftlig.  
 
Kontrollnemnda kontrollerer resultatet.  
 
Der det ikke foreligger andre forslag enn forbundsstyrets innstilling, vil det ikke bli avholdt 
avstemning. 
 
Forbundsstyret har ikke stemmerett i saker som gjelder endelig godkjenning av regnskap, jf. 
vedtektenes § 5-3 nr. 2. 
 
Protokoll 
Landsmøtet velger tre delegater til å underskrive protokollen. Signering foregår med 
elektronisk signatur. Protokollen sendes ut etter hver økt, til de tre valgte. I tillegg sendes den 
ut til hver av delegasjonene, utvalgene og kontrollnemnda. Rettelser til protokollen tas direkte 
med dirigent/protokollfører. Protokollen blir ikke opplest. 
 
Endelig protokoll sendes alle lokallag snarest mulig etter landsmøtet. 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
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1. Landsmøtet godkjenner forretningsorden. 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Som dirigenter velges:  
 

Bente Elisabeth Bugge forbundskontoret, leder 
Ole Kristoffer Tveiten  PF Vest 
Morten Hervang  Oslo politiforening 
Finn Skårsmoen  PF Trøndelag 
Finn Hilmarsen  PF Innlandet 

 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Som protokollførere velges: 
 

Eivind Hellesund  PF Vest 
Sigvart Oluf Sivertsen PF Møre og Romsdal 
Gro Kopperud   PF Øst 
Stian Loeng   PF Innlandet 

 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:  
Forslag til tre personer som skal underskrive protokollen fremmes av landsmøtet.  
 
Til å underskrive protokollen velges: (etter forslag fra landsmøtets delegater) 

1.  
2.  
3.  

 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
Som redaksjonskomité velges:  
 

Vegar Monsvoll  forbundsstyret 
Mette Degvold  Oslo politiforening 
Runar Fagerlund  PF Troms 
Ninna Sollie   PF Øst 
Kristin Konglevoll Fjell PF Vest 
Espen Sjeggestad  forbundskontoret, sekretær 


