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3.4.1. A Forslag til vedtektsendringer fra 
forbundsstyret 
 
Vedtektenes § 6-2 omhandler forbundsstyrets oppgaver: 

 

 § 6-2 Forbundsstyrets oppgaver 

 Forbundsstyret skal: 

1. Lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtekter og landsmøtets vedtak. 
2. Lede arbeidet for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår etter de 

retningslinjene som er trukket opp av landsmøtet. 
3. Avgi årsmelding. 
4. Innkalle landsmøtet og forberede saker som skal opp til behandling. 
5. Forvalte forbundets midler i samsvar med budsjettvedtak i landsmøtet. 
6. Godkjenne Politiets Fellesforbunds regnskap, revidert av statsautorisert revisor. 
7. Velge representanter til nasjonale og internasjonale fagforeningsorganisasjoner. 
8. Behandle saker som er innanket til forbundsstyret. 
9. Ta avgjørelse vedrørende kjøp og salg av fast eiendom. 
10. Velge et tilstrekkelig antall fastlønte sekretærer, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår 

for disse. Valgperioden fastsettes av forbundsstyret. Sekretærer kan ikke være 
medlemmer av forbundsstyret eller kontrollnemnd. 

11. Foreta tilsettinger i forbundets faste stillingshjemler samt fastsette lønns- og 
arbeidsvilkår for disse. 

12. Foreta nødvendige suppleringsvalg for gjenværende del av landsmøteperiode etter 
innstilling fra valgkomiteen. 

13. Utarbeide instruks for arbeid i utvalg. 
14. Utarbeide og revidere retningslinjer for valgkomiteen. 

 

Vedrørende punkt 10 har forbundsstyret i realiteten delegert myndigheten til å fastsette 
lønns- og arbeidsvilkårene til forbundssekretærene, til personalleder som er 
generalsekretæren. 

Når det gjelder punkt 11 har dette punktet i sin helhet vært delegert til generalsekretæren da 
denne som øverste daglige administrative leder på forbundskontoret er den som er best i 
stand til å se behovet både med hensyn til kompetanse og ressursbruk, men ikke minst også 
påse at Politiets Fellesforbund er en attraktiv arbeidsplass med tanke på rekruttering. 
Begrensningene ligger innenfor budsjettrammene som fastsettes av landsmøtet. 

Kontrollnemnda har påpekt at det ikke er hjemmel til å delegere denne myndigheten slik 
vedtektene våre er pr d.d. 

Forbundsstyret ser det som mest hensiktsmessig at vedtektene endres slik at dagens 
ordning kan opprettholdes og ber om landsmøtets tilslutning, 



 
  side 2 

 

Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å fatte følgende vedtak: 

Forslag til nytt punkt 10: 

10. Velge et tilstrekkelig antall fastlønte sekretærer. Valgperioden settes av 
forbundsstyret. Sekretærer kan ikke være medlemmer av forbundsstyret eller 
kontrollnemnd. Fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår tillegges generalsekretæren 
som øverste administrative leder ved forbundskontoret. 

 

Punkt 11 utgår. 

Punkt 12 blir nytt punkt 11. 

Punkt 13 blir nytt punkt 12. 

Punkt 14 blir nytt punkt 13.  
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3.4.1. B Forslag til vedtektsendringer fra 
forbundsstyret 
 
(Ses i sammenheng med behandling av sak 3.3.) 
 
Vedtektenes § 2-3: Faste utvalg 
Sivilutvalget 
Hedersutvalget 
 
Vedtektenes § 5-6 
Nr. 3:  
Sivilutvalget: tre medlemmer og ett varamedlem. Den første valgte er leder. 
Hedersutvalg: fire medlemmer, hvorav tre velges av landsmøtet. Den første valgte er leder. 
Forbundsstyret oppnevner det fjerde medlemmet. 
Politiets Fellesforbund Politilederne: Det velges en leder med personlig vara. 
 
Vedtektenes § 6-1  
Nr. 3 Hovedverneombudet skal innkalles til alle styremøtene med tale- og forslagsrett. 


