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Sak 1: Åpning 
 
Forbundsleder Sigve Bolstads tale til landsmøtet mandag 21. november 
 
 
Kjære landsmøte 

- Gode gjester fra inn og utland, æresmedlemmer, politisivile delegater, politileder 
delegater, politiutdannede delegater, lokal arrangør samt alle dere som ser på web 
kamera 

- Sist fredag hadde jeg et møte med Riksadvokat Tor Aksel Busch. Han ville Gjerne vært 
her men kunne ikke komme pga. alvorlig sykdom i nær familie. Skulle hilse landsmøtet så 
mye fra han. 

- Velkommen til et av de viktigste møtene i hele landet som skal vare i 4 dager 
- Jeg er glad for at PF Trøndelag med Vidar i spissen har påtatt seg denne viktige oppgaven 

og er sikker på at rammen for dere alle er den beste  
  

Vi står nå midt i en meget krevende tid. En krevende tid som krever ekstremt mye fra mange.  
 

Jeg har nå gjennomført medarbeidersamtaler med PF og kanskje Politinorge sine viktigste agenter for 
at PF og norsk politi skal lykkes med tidenes største politireform. Det er dere lokallagsledere som er 
"tett på" og i samtalene beskriver dere en arbeidshverdag som er spennende, men også særs hektisk 
og utfordrende. I tillegg føler dere på det enorme ansvaret som vervet fører med seg. Et ansvar som 
ikke slipper taket når arbeidshverdagen normalt burde vært over.    
 
JEG BER ALLE DERE DYKTIGE LOKALLAGSLEDERE Øyvind, Karl, Geir, Vidar, Linn, Kjetil R, Erlend, 
Ernst Olav, Stine, Kristin, Jan Arne, Reidun, Andreas, Polya, Ole Halvar, Håkon, Lasse, Bente og 
Espen OM Å REISE DERE OG MOTTA EN VARM OG VELFORTJENT APPLAUS FRA LANDSMØTET FOR 
DEN SÆRDELES VIKTIGE JOBBEN DERE GJØR FOR MEDLEMMENE, MEN OGSÅ SAMFUNNET.  
 
Så må jeg si at jeg også er stolt av den gode medlemsmassen, alle våre dyktige tillitsvalgte og et 
forbundskontor som høster gode tilbakemeldinger for sin service og kompetanse. 
 
PF sin visjon er at "vi skal være den beste fagforeningen i politi- og lensmannsetaten, med fornøyde 
og engasjerte medlemmer". For og nå en så ambisiøs visjon er det viktig at vi fortsetter og forvalter 
vår kraft, påvirkning og aktivitet på en troverdig måte. Geir Lippestad har delt sin erfaring med oss 
på en lokallagsledersamling i 2013. Der satte han fokuset på viktigheten av en solid verdiplattform 
der vi formidler en god verdikommunikasjon.  
 
Alle opplever vi forhold privat som er noe krevende, men også forferdelig tøffe. Dette kan være oss 
selv eller noen som står oss nært. Noen forhold vil prege oss på kort tid, mens andre vil vare livet ut. 
Derfor, og særlig i den tiden vi nå er inne i, så skal vi være ekstra bevisste på at mange 
arbeidsoppgaver, økt stress og større ansvar vil gjøre oss enda mere sårbare. Da blir det viktig at vi 
har en god porsjon med omtanke for hverandre. 
 
Situasjonen i Vest har vært ekstra krevende med først Monikasaken og den siste tids saker.  Det har 
gitt det å være tillitsvalgt en ny dimensjon og jeg er stolt over at PF klarer å være den beste 
fagforeningen i politi og lensmannsetaten også i ekstremt krevende tider. 
 
Vår viktigste oppgave er å kjempe for medlemmenes lønns og arbeidsvilkår. En enorm felles 
innsatsen ble lagt ned ifb med de krevende ATB forhandlingene som ble avsluttet etter landsmøtet i 
fjor. Dette var et bevis på at PF evner å stå samlet i krevende perioder og en unik evne til å vise 
styrke. Jeg vil benytte anledningen til å takke forhandlingssjef Roar som ledet disse forhandlingene 
og alle i arbeidsgruppen som stod samlet løpet ut.     
 
Under åpningstalen på Landsmøtet i fjor la jeg stor vekt på det som oppleves som forsøk på 
fagforeningsknusing i Verden, Europa, Norden og Norge. Selvsagt er forsøkene ulike rundt omkring i 
verden, men sterke nok til også å bli tatt på alvor i Norge. Dette jobbes det selvsagt godt med i vår 
hovedsammenslutning Unio. I tillegg vil jeg trekke frem det særdeles gode og viktige samarbeidet vi 
har med våre nordiske land i Nordisk Politiforbund. Erfaringene fra blant annet Sverige og Danmark, 
som i dag er representert med forbundsleder Lena Nitz fra Sverige og Claus Oxfeldt fra Danmark, 
viser tydelig at det ikke står så bra til. 
 



28. januar i fjor gikk vi sammen med LO og YS ut i en politisk streik under parolen «Forsvar 
Arbeidsmiljøloven».  Den samlet mange titalls tusen i hele Norge og omhandlet blant annet økt bruk 
av midlertidige ansettelser, lengre arbeidsdager, mer pålagt overtid samt søndag som arbeidsdag for 
flere. 
 
Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus har i samarbeid med PF og 5 andre 
Forbund gjennomført en omfattende, representativ undersøkelse blant arbeidstakere i Norge. Dette 
Medbestemmelsesbarometeret som ble lagt frem 7.november viser at det er lite forskjell i de formelle 
arenaene i den Norske samarbeidsmodellen, men det er derimot store forskjeller i praksis, særlig når 
det gjelder medbestemmelse og innflytelse. Eivind og Bitten fra AFI vil foredra på temaøkten på 
torsdag om medbestemmelsebarometeret . 
 
Undersøkelsen bekrefter det som vi tillitsvalgte har sagt i lenger tid. Den reelle medbestemmelsen er 
under press og det er utrolig uheldig i den tiden vi nå står inne i. Reell medbestemmelse er essensielt 
for og lykkes med tidenes politireform.  
 
Derfor er MEDBESTEMMELSE ordet for årets Landsmøte.     
 
Det er utrolig viktig at vi fokuserer sterkt på alle medlemsgruppene i PF fremover. Alle skal ha samme 
verdi som medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg vil jeg fremheve viktigheten av at vi organiserer både 
fra Særorgan og Politidistrikt.  
 
Årets vervekampanje har ført til nesten 1 000 nye medlemmer. 247 sivile medlemmer, 80 politi og 
656 studenter ved PHS. Det viser at vi er et attraktivt Forbund. Nå blir vår oppgave å sørge for at de 
blir fornøyde med medlemskapet. Det blir også viktig å presse på for at alle som går ut av PHS får 
jobb umiddelbart når de går ut av skolen. Det er ingen tvil om at samfunnet har bruk for hver og en 
av dem.         
 
Flybussen 
«Vi kjører ikke busser men mennesker» 
 
Det traff meg i hjertet, for selv om de faktisk kjører busser, så er det menneskene som er viktigst for 
dem. Det samme handler vår jobb som tillitsvalgte om. Nemlig å sette medlemmene i fokus. Derfor 
er vi alle her på landsmøtet.  For å gjøre vedtak, sette retning å legge politikken fremover. Ikke for 
vedtakene eller politikken sin egen skyld, men for medlemmene. 
 
Lykke til med viktige dager – benytt muligheten til å få frem det fornuftige du som delegat har og 
dele med oss andre – talestolen er egentlig et trivelig sted å være    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 2: Konstituering 

Dirigent: Sigve Bolstad 
 
Protokollfører: Per Erik Ommundsen 
 
 

Opprop 
 
Kontroll av delegatene til landsmøtet 2016 
Lokallagene har meldt inn sine delegater, og i henhold til vedtektenes § 5-2 nr. 7 skal dette 
kontrolleres av kontrollnemda. 
 
Det vises til kontrollnemdas innstilling som legges fram for landsmøtet, jfr. vedtektenes § 5-2 nr. 7.  
 
Kontrollnemda innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 

1. Landsmøtet godkjenner delegatene 
 
 

Godkjenning av innkallingen 
Det vises til innkalling av 20.6.2016 og rundskriv 04 - 2016. Dokumentene 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 2016 
 
 
Saksliste: 
 
1. Åpning 
2. Konstituering 
3. Interne saker 

3.1 Årsmelding 
3.2 Regnskap 

3.2.1 Regnskap pr. 31.12.2015 
3.2.2 Regnskap pr. 31.08.2016 

3.3 Vedtektsendringer 
3.4 Forslag nye retningslinjer – juridisk bistand 
3.5 Valg  
3.6 Organisasjonsutvikling i PF 
3.7 Evaluering av PFPL 
 

4. Lønns- og arbeidsvilkår 
5. Endring og omstilling i politiet 
6. Innkomne forslag 

6.1 PF Vest – Forslag nye etterforskingsinstrukser - anonymisering 
6.2 Hederstegn 

7. Handlingsprogram og strategisk program 
8. Ramme- og langtidsbudsjett 
9. Avslutning 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 

1. Landsmøtet godkjenner sakslisten. 



Forretningsorden 
Generelt 
Landsmøte i Politiets Fellesforbund avholdes 21. – 24. november 2016 i henhold til innkalling av 
20.6.2016 og saksunderlaget. 
 
Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning landsmøtet selv bestemmer. 
 
Møteledelse/møtetid 
Møtet ledes av valgte dirigenter. 
 
Mandag 21. november 
11.00-12.00  Lunsj/innsjekking 
12.00-15.45  Åpning og landsmøteforhandlinger 
15.45-16.05 Pause / pausemat  
16.05-18.00 Landsmøteforhandlinger 
18.00-18.15  Kaffepause 
18.15-19.00 Landsmøteforhandlinger 
 
20.00  Middag 
 
Tirsdag 22. november 
08.30-10.00 Landsmøteforhandlinger 
10.00-10.15 Kaffepause 
10.15-12.00 Landsmøteforhandlinger 
12.00-13.00  Lunsj  
13.00-15.00 Landsmøteforhandlinger 
15.00-15.30 Pause / pausemat – klargjøring for utflukt 
15.30-19.00 Utflukt 
19.30-22.00 Middag annet sted enn landsmøtehotellet 
22.00---> Transport tilbake til hotellet 
 
 
Onsdag 23. november 
08.30-10.00  Landsmøteforhandlinger 
10.00-10.15 Kaffepause 
10.15-12.00 Landsmøteforhandlinger 
12.00-13.00 Lunsj 
13.00-1445 Landsmøteforhandlinger 
14.45-15.00 Pause 
15.00-16.30 Landsmøteforhandlinger 
16.30-16.45 Pause / pausemat 
16.45-17.50 Landsmøteforhandlinger 
 
19.00-19.25 Aperitiff 
19.30---> Festmiddag 
 
 
Torsdag 24.november 
09.00-10.40 Tematorg – medbestemmelse 
10.40-11.00 Pause 
11.00-11.30 Landsmøteforhandlinger 
11.30-12.00 Avslutning 
12.00-13.00 Lunsj 
12.30---> Avgang busser til Værnes flyplass 
 
 
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 replikkordskiftet. Til hvert innlegg er det anledning til seks replikker, hver på 
maksimum ett minutt. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til 
duplikk.  
 
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 talerstolen.  
 
Alle med talerett får utlevert tre likelydende nummerskilt til å benytte for å tegne seg på talerlisten 
for hhv. innlegg, replikk og til forretningsorden. Nummerskiltene er merket med de ulike 
betegnelsene. 
 
Fremlegging og behandling av forslag 
Forslag må leveres skriftlig til møteledelsen, undertegnet med forslagsstillerens navn. 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 saker på sakslisten kan ikke behandles. 
 
De innkomne forslagene er ført opp under de sakene det er naturlig å behandle dem. Innkomne 
forslag som ikke har tilhørighet med andre saker behandles under sak 6.  
 
Avstemmingsregler 
Alle saker avgjøres med stemmeflertall hvor vedtektene ikke bestemmer annet.  
 
Kontrollnemda er tellekorps.  
 
Forbundsstyret har ikke stemmerett i saker som gjelder endelig godkjenning av regnskap, jfr. 
vedtektenes § 5-3 nr. 2. 
 
Avstemming skal være skriftlig i saker der en eller flere av de stemmeberettigede krever det. 
Skriftlige stemmer skal gis på utleverte stemmesedler.  
 
Elektronisk avstemmingssystem kan anvendes, og elektronisk avstemming likestilles med skriftlig. 
 
Protokoll 
Landsmøtet velger tre delegater til å underskrive protokollen. Protokollen skrives ut etter hver økt, og 
de tre valgte får hvert sitt eksemplar. I tillegg skrives ut ett eksemplar som hver av delegasjonene, 
utvalgene og kontrollnemda har ansvar for å hente i sekretariatet, og fem eksemplarer som blir gjort 
tilgjengelig for øvrige tilstedeværende. Rettelser til protokollen tas direkte med 
dirigent/protokollfører. Protokollen blir ikke opplest.  
 
Protokollen sendes alle lokallag snarest mulig etter møtet. 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
     1. Landsmøtet godkjenner forretningsorden. 
 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Som dirigenter velges:  

Geir Nordkil, PF Nordland 
Karin Nore, PF Romerike  
Bente Elisabeth Bugge, Oslo Politiforening 
Ole Kristoffer Tveiten, PF Vest (har meldt forfall) 

 
 
 



Forslag på dirigent: 
 Jan Thore Nerhus, PF Follo 
 
 
 
Vedtak: 
 Geir Nordkil, PF Nordland 
 Karin Nore, PF Romerike 

Bente Elisabeth Bugge, Oslo Politiforening 
Jan Thore Nerhus, PF Follo 

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

Irene Andersen Fjeldsbø, PF Vest 
Lars Olav Melkild, PF Møre og Romsdal 
Anne Berit Moen, Oslo Politiforening 
Martin Kjelby, PF Vest 

 
 
Vedtak: 
 Irene Andersen Fjeldsbø, PF Vest 
 Lars Olav Melkild, PF Møre og Romsdal 
 Anne Berit Moen, Oslo Politiforening 
 Martin Kjelby, PF Vest 
 
 
 
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) Elin Valkvæ Haugland, PF Nordland 
2) Polya Johansen, PF Pift 
3) Thomas Madsen, PF Sør-Øst 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Som redaksjonskomité velges:  

Unn Alma Skatvold, leder  
Frode M. Karlsen, PF Vest (har meldt forfall) 
Andrea Mandt, Oslo Politiforening 
Ranja Leirvik Zahl, PF Nordland  
Ellen Amundsen, PF Sør Øst 
Sven Arne Kjepso, forbundskontoret, sekretær 
 

 
Forslag nytt medlem: 
 Marita Flemmen Skogvoll, PF Vest 
 
 
Vedtak: 
 Unn Alma Skatvold, leder 
 Marita Flemmen Skogvoll, PF Vest 
 Andrea Mandt, Oslo Politiforening 
 Ranja Leirvik Zahl, PF Nordland 
 Ellen Amundsen, PF Sør-Øst 

Sven Arne Kjepso, forbundskontoret, sekretær 



  
 
 
 
 

Sak 3.1: Årsmelding 
 
Dirigenter: Bente Elisabeth Bugge og Jan Thore Nerhus 
 
Protokollførere: Irene Andersen Fjeldsbø og Lars Olav Melkild 
 
Permisjonssøknader:  Wilhelm Bjølseth, PF Romerike, søker permisjon 21.11.2016 til ca. Kl 1600. 
   Isabel Schultz Karlsen, PF Follo, søker permisjon 23.11.2016. 
   Lill Heidi Tinholt , Leder PFPL, søker permisjon 21.11.2016  
   Hilde Røhmemo, PF Vest, søker permisjon 22.11.2016, ca kl 1300, samt                 
                                  24.11.2016. 

Veronica Dale, Oslo Politiforening, søker permisjon fra 21.11.2016 kl. 1600 og 
ut dagen, samt 22.11.2016 fra kl. 1600 og ut dagen.                                    

 
 
 
Innledning ved: Forbundsleder Sigve Bolstad 
 
Deretter følgende fikk leder av kontrollnemda Marina Sørgård ordet, etterfulgt av utvalgslederne i 
følgende rekkefølge: Nasim Karim, Likestillings– og Mangfoldsutvalget, Lill Heidi Tinholt, PF 
politilederne, Vegard Monsvoll, Sivilutvalget og Reidun Martinsen, Merkantilutvalget 
 
 
Deretter hadde følgende ordet: Audun Buseth HVO, Paul Olav Fjælberg OPF, Hilde Røhmesmo PF 
Vest, Unn Alma Skatvold PF Østfold, Kjetil Drange PF Vest, Per Anders Røsjorde PF Sør-Vest, Nils 
Hopland Blikra PF Sør-Vest, Erlend Ravndal Bjørnestad PF Sør-Vest. 
 
Pause kl. 1545-1605 
 
Permisjonssøknader: Stine Borgen Nilsen PF Agder, søkte om permisjon 24.11.16, Espen Andreassen 
UP søkte om permisjon fra og med 23.11.16 kl 1200 og ut landsmøtet, anmodet videre om at 
observatør 167 Kai Voldengen overtar som delegat for UP. 
 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Margrete Eide Vaage PF Vest, Guro Bjørk Sørby PF Vest, Ole Halvar Larsen PHS, Leder av sivilutvalget 
Vegar Monsvoll PF Trøndelag, Kenneth Magnussen PF Nordland, Mari Maline Bjønness PF Studentene, 
Fredrik Svendby Engen PF Studentene, Astrid Røren PF Sør-Øst, Arne Johanessen PF Vest 
(Æresmedlem), Line Skjengen PF Vest, Håkon Moan PF KRIPOS, Gunn Hege Høgberg OPF, replikk 
Erik Nakken, replikk Joakim Dyrdal OPF, Vinje OPF, Henriette Kampseveen OPF, Astrid Helen Hovland 
PF Vest, Ingve Lunde Hesjedal PF Vest, Siv Skogland Clausen OPF, Paul Olav Fjælberg OPF (2. gang), 
Edgar Opsal PF Sør-Vest, Stine Mæland Bergan PF Sør-Øst, Forbundsstyremedlem Kjetil Rekdal PF 
Vest, Annette Kildal OPF, Pål Klethagen OPF, Are Schønning Berg OPF, Linda Bryhn OPF, Kristin 
Akerholt OPF (Replikk), Andrea Mandt OPF, Andreas Granlund OPF, Forbundsstyremedlem Kjetil 
Drange PF Vest (Replikk), Edgar Opsal PF Sør-Vest (2. gang), Mette Skare OPF, Michael Næss 
Kristiansen Troms PF, Geir Nordkil Nordland PF, Nasim Karim OPF, Kristin Akerholt OPF, Pål Klethagen 
OPF (2. gang), Jan Arne Kongsmo PF Romerike, Andreas Pareli Wahl PU, Tore Hellebust OPF, Nasli 
Mina Sabohi OPF. 
 
Oppsummering ved forbundsleder Sigve Bolstad som la frem forbundsstyrets innstilling til vedtak: 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
 

1. Årsmeldingen godkjennes 
2. Debatten tas til etterretning 



 
 
Vedtak: 
 

1. Årsmeldingen godkjennes 
2. Debatten tas til etterretning 

 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 3-2 flyttes til tirsdag 22.11.16 
 
 
Pause fra kl. 1810-1825 
 
 
 

Sak 3.3: Vedtektsendringer 
 
Dirigenter: Karin Nore og Geir Nordkil 
 
Protokollførere: Anne Berit Moen og Martin Kjelby 
 
Innledning ved: Vidar Johnsen 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Lise Merete Wattø PF Sør-Øst som fremmet følgende forslag: 
 
«§ 5-6 siste del: Hedersutvalg, fire medlemmer, en av disse oppnevnes av forbundsstyret. Den første 
valgte er leder» 
 
 
 
 
 
 
Innledning 
 
Forbundsstyret ønsker å opprette et hedersutvalg for få mest mulig lik behandling av innmeldte 
kandidater til æresmedlemskap og andre hedersbevisninger.   
 
Forbundsstyret mener at utvalget bør bestå av fire medlemmer.  Tre medlemmer innstilles av 
valgkomiteen og velges av landsmøtet. Valgbare er æresmedlemmer og hederstegninnehavere. Det 
siste medlemmet oppnevnes av forbundsstyret, på første forbundsstyremøte etter landsmøtet.   
 
Hedersutvalget innstiller til landsmøtet, som fatter vedtak om tildeling av alle former for 
hedersbevisninger.   
 
Endringen innebærer at det gjøres følgende endringer i vedtektene og Statutter for tildeling av PFs 
æresbevisninger og oppmerksomheter.   
 
Dersom endringene blir vedtatt, vil valgkomiteen legge frem forslag på navn til utvalgets medlemmer.   
 
 
 
 



 
Forslag til endring av vedtektene 
 
 
Forslag til endring av Statutter for tildeling av PFs æresbevisninger og oppmerksomheter 
 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
§ 2-3 Faste utvalg 

• Politiets Fellesforbund Politilederne 
• Sivilutvalget  
• Likestillings- og mangfoldsutvalget 
• Hedersutvalget 
 

 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
§ 3-7 Æresmedlemskap 

1. Æresmedlemskap gis av landsmøtet etter innstilling fra hedersutvalget. 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
§ 5-6 Valg 
… 

3. Det velges representanter til følgende utvalg:  
Politiets Fellesforbund Politilederne , tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er 
leder. Sivilutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Likestillings- 
og mangfoldsutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. 
Hedersutvalg, fire medlemmer. Tre av disse er enten er æresmedlemmer eller har fått 
hederstegn, det fjerde medlemmet oppnevnes av forbundsstyret.  Den først valgte er leder. 
 

 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
§ 12-2 Ikrafttreden 
Denne vedtekt er vedtatt på landsmøtet i Politiets Fellesforbund 21.11.2016, og gjøres gjeldende fra 
samme dag 
 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Tildeling av æresmedlemskap, gullmerke m/diplom 

2. Forslag til kandidater kan fremmes av lokallag, forbundsstyret eller hedersutvalget. 
3. Hedersutvalget behandler innkomne forslag og innstiller til landsmøtet. 

 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Tildeling av hederstegn, sølvmerke m/diplom 

2. Forslag til kandidater kan fremmes av lokallag, forbundsstyret eller hedersutvalget.  
3. Tildeling av hederstegn forberedes og innstilles av hedersutvalget. 

 



 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Tildeling av diplom 

3. Hedersutvalget foretar tildeling etter innstilling fra lokallagene.  Forbundsstyret og 
hedersutvalget kan også innstille kandidater til diplom. 

 
 
 
Vedtak: 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
§ 3-7 Æresmedlemskap 

4. Æresmedlemskap gis av landsmøtet etter innstilling fra hedersutvalget. 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
§ 12-2 Ikrafttreden 
Denne vedtekt er vedtatt på landsmøtet i Politiets Fellesforbund 21.11.2016, og gjøres gjeldende fra 
samme dag 
 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Tildeling av æresmedlemskap, gullmerke m/diplom 

5. Forslag til kandidater kan fremmes av lokallag, forbundsstyret eller hedersutvalget. 
6. Hedersutvalget behandler innkomne forslag og innstiller til landsmøtet. 

 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Tildeling av hederstegn, sølvmerke m/diplom 

4. Forslag til kandidater kan fremmes av lokallag, forbundsstyret eller hedersutvalget.  
5. Tildeling av hederstegn forberedes og innstilles av hedersutvalget. 

 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Tildeling av diplom 

4. Hedersutvalget foretar tildeling etter innstilling fra lokallagene.  Forbundsstyret og 
hedersutvalget kan også innstille kandidater til diplom. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Mette skare OPF (til forretningsorden), Forbundsnestleder Unn Alma Skatvold PF Øst som trakk 
forbundsstyrets forslag om endring i vedtektenes § 5-6, Michael Næss Kristiansen PF Troms (til 
forretningsorden). 
  



 
Vedtak: 
 
§ 5-6 Valg 
… 

3. Det velges representanter til følgende utvalg:  
Politiets Fellesforbund Politilederne , tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er 
leder. Sivilutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Likestillings- 
og mangfoldsutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. 
Hedersutvalg, fire medlemmer, en av disse oppnevnes av forbundsstyret. Den første valgte er 
leder. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Landsmøtet avsluttet for dagen 21.11.2016 kl 1850 
 
 
 
 
 
Tirsdag 22.11.2016 kl 0845 
 
Hilsningstale fra Petter Aaslestad (Leder Forskerforbundet). 
 
Forbundsleder Sigve Bolstad orienterer at Forbundsstyret har innstilt på 8 hederstegn og ett 
æresmedlemsskap. 
 
Forslag Hederstegn 
 
Anders Folkestad, hederstegn 
Bente Elisabeth Bugge, hederstegn 
Jan Tore Hagenes, hederstegn 
Roger Fjellin, hederstegn 
Ellen Amundsen, hederstegn 
Kjetil Rekdal, hederstegn 
Stein Wilhelmsen, hederstegn 
 
Forslag Æresmedlemskap 
 
Jørgen Hellwege, æresmedlemskap. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 

 
 
Sak 3.2.1: Regnskap for 2015 
 
Dirigenter: Karin Nore og Geir Nordkil 
 
Protokollførere: Anne Berit Moen og Martin Kjelby 
 
Innledning ved: Reidun Martinsen 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Ingen ønsket ordet 
 
 
 



 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 

1. Regnskap for Politiets Fellesforbund for 2015 godkjennes. 
2. Regnskap for Politiets Fellesforbunds Solidaritetsfond for 2015 godkjennes. 
3. Regnskap for PF Forsikring for 2015 godkjennes. 
4. Regnskap for OU-virksomheten for 2015 godkjennes. 
5. Regnskap for Politiforum for 2015 godkjennes. 
6. Revisjonsberetningen tas til etterretning. 

 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Regnskap for Politiets Fellesforbund for 2015 godkjennes. 
2. Regnskap for Politiets Fellesforbunds Solidaritetsfond for 2015 godkjennes. 
3. Regnskap for PF Forsikring for 2015 godkjennes. 
4. Regnskap for OU-virksomheten for 2015 godkjennes. 
5. Regnskap for Politiforum for 2015 godkjennes. 
6. Revisjonsberetningen tas til etterretning. 

 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

 
 
Sak 3.2.2: Regnskap pr. 31.08.2016 
 
 
Dirigenter: Karin Nore og Geir Nordkil 
 
Protokollførere: Anne Berit Moen og Martin Kjelby 
 
Innledning ved: Reidun Martinsen 
 
 
Regnskapet pr. 31.08.2016 er en orienteringssak hvor Forbundsstyret ikke har lagt opp til vedtak. 
  



Sak 3.7 Evaluering av ledersatsingen i PF 
 
Dirigenter: Karin Nore og Geir Nordkil 
 
Protokollførere: Anne Berit Moen og Martin Kjelby 
 
Innledning ved: Lill Heidi Tinholt 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Joakim Dyrdal  OPF (til forretningsorden), Lill-Heidi Tinholt PFPL, Astrid Røren PF Sør-Øst, Øyvind 
Lorentzen PF Finnmark, Hilde Røhmesmø PF Vest (til forretningsorden), Lill-Heidi Tinholt PFPL, Politisk 
rådgiver Jørgen Hellwege (replikk), Morten Andreas Hervang OPF, Stine Benjaminsen Nygård PF Sør-
Øst, Paul Olav Fjælberg OPF, Joakim Dyrdal OPF, Politisk rådgiver Jørgen Hellwege, Tor Sverre 
Paulsen OPF. 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 

1. En egen lederforening i PF med navnet Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL) videreføres 
som en fast ordning. 

2. Leder av PFPL gis 100 % frikjøp. Har fast plass i forbundsstyret som i dag. Ved forfall møter 
annet styremedlem fra PFPL. Styret i - og leder av PFPL, velges på Landsmøtet - innenfor 
målgruppen. 

3. En forbundssekretær skal ha hovedfokus på PFPL, som i dag.  
4. Målgruppen til PFPL er ledere med personal, budsjett og resultatansvar – helt eller delvis 

(avsnittsledere/seksjonsledere/seksjonssjef/avdelingsledere (el tilsv.) og oppover). 
5. Mål, rolle og oppgaver følger av PFs handlings- og strategisk program med spesielt fokus på 

ledelse og ledermedlemmer.  
6. PFPLs representasjon på Landsmøtet videreføres med tre delegater med tale, stemme og 

forslagsrett.  
7. Lokalt medlemskap opprettholdes. Lokale lederutvalg består som i dag. Lokallagene skal i 

størst mulig utstrekning legge til rette for at leder av lokalt lederutvalg kan være 
representert  i lokale styrer og forhandlingsutvalg.  

8. Økonomien knyttet til PFPL og satsningen tilpasses vedtaket. Det skal vurderes, ut i fra en 
hensiktsmessighet, en ekstrakontingent på kr. 30,- pr. mnd for medlemskap i PFPL for 
budsjettmessig dekning for satsisngsområdene. 

9. Forbundsstyret skal vurdere behovet for evaluering av ordningen innen Landsmøtet til PF i 
2020. 

 
Vedtak: 
 

1. En egen lederforening i PF med navnet Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL) videreføres 
som en fast ordning. 

2. Leder av PFPL gis 100 % frikjøp. Har fast plass i forbundsstyret som i dag. Ved forfall møter 
annet styremedlem fra PFPL. Styret i - og leder av PFPL, velges på Landsmøtet - innenfor 
målgruppen. 

3. En forbundssekretær skal ha hovedfokus på PFPL, som i dag.  
4. Målgruppen til PFPL er ledere med personal, budsjett og resultatansvar – helt eller delvis 

(avsnittsledere/seksjonsledere/seksjonssjef/avdelingsledere (el tilsv.) og oppover). 
5. Mål, rolle og oppgaver følger av PFs handlings- og strategisk program med spesielt fokus på 

ledelse og ledermedlemmer.  
6. PFPLs representasjon på Landsmøtet videreføres med tre delegater med tale, stemme og 

forslagsrett.  
7. Lokalt medlemskap opprettholdes. Lokale lederutvalg består som i dag. Lokallagene skal i 

størst mulig utstrekning legge til rette for at leder av lokalt lederutvalg kan være representert  
i lokale styrer og forhandlingsutvalg.  

8. Økonomien knyttet til PFPL og satsningen tilpasses vedtaket. Det skal vurderes, ut i fra en 
hensiktsmessighet, en ekstrakontingent på kr. 30,- pr. mnd for medlemskap i PFPL for 
budsjettmessig dekning for satsingsområdene. 

9. Forbundsstyret skal vurdere behovet for evaluering av ordningen innen Landsmøtet til PF i 
2020. 

 
Enstemmig vedtatt 



Pause fra kl 0950-1015 

Sak 3.5: Valg 

Dirigenter: Karin Nore og Geir Nordkil 
 
Protokollførere: Anne Berit Moen og Martin Kjelby 
 
Innledning ved Iver Aage Iversen 
 
Valgkomiteen legger frem følgende enstemmige innstilling til Landsmøtet 2016. 
 
Forbundsstyret 

  Leder Sigve Bolstad OPF 
Nestleder Unn Alma Skatvold PF Østfold 
Medlem Kristin Aga OPF 
Medlem Kjetil Drange PF Vest 
Medlem Ernst Olav Lunde PF Agder 
Medlem Reidun Martinsen PF Innlandet 
Medlem Kjetil Rekdal PF Vest 
Medlem Astrid Røren PF Sør-Øst 
Medlem Bjørn Tharaldsen PF Finnmark 

   1.varamedlem Vidar Johnsen PF Trøndelag 
2.varamedlem Merethe Rikardsen PF Trøndelag 
3.varamedlem Marius Bækkevar OPF 
4.varamedlem Brita Hansen PF Agder 
5.varamedlem Olav Espedal PF Sør-Vest 

   Lederutvalg 
  Leder Lars Reiersen PF Sør-Øst 

Medlem Karin Madeleine 
Walin PF Sør-Øst 

Medlem Robin Johnsen PF Nordland 
Varamedlem Hilde Aar Fjeld PF Sør-Øst 

   Sivilutvalg 
  Leder Vegard Monsvoll PF Trøndelag 

Medlem Mette Skare OPF 
Medlem Karl Karlsson PF Troms 
Varamedlem Marit Rotmo PF Møre og Romsdal 

      Likestilling og mangfold 
  Leder Nasim Karim OPF 

Medlem Edgar Opsal PF Sør-Vest 
Medlem Merethe Rikardsen PF Trøndelag 
Varamedlem Audun Vårvik PF Trøndelag 

      Bladstyret 
  Leder Vidar Aaltvedt PF Sør-Øst 

Medlem Silje Elin Matre PF Sør-Vest 
Medlem Thomas Tveit PF Nordland 

   Kontrollnemda 
  Leder Marina Sørgård PF Nordland 

Medlem Runar Arnesen PF Østfold 
Medlem Lars Morten Lothe PF Vest 
Varamedlem Torill Sorte PF Sør-Øst 



 
   

Valgkomiteen 
  

 
Ole Tom Fossnes PF Agder 

 
Iver Aage Iversen OPF 

 
Lena E. Jonassen PF Sør-Vest 

 
Eldar Meling OPF 

 
Gry Mossikhuset PF Nordland 

 
Bente Nilsen PF Nordland 

 
Hilde Røhmesmo PF Vest 

 

Jan Magnar 
Sandvik PF Møre og Romsdal 

 

Tor Ragnar 
Steffensen PF Sør-Øst 

   1.varamedlem Glenn Rune 
Johansen PF Kripos 

2.varamedlem Brit Jorun Krogstad PF Trøndelag 
3.varamedlem Magnus Nilsen PF Finnmark 
 
 
 
 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Jan Arne Kongsmo PF Romerike, Håkon Moan PF Kripos, Jill Signe Olsen OPF (til forretningsorden), 
Joakim Dyrdal OPF. 
 
Pause fra kl 1035-1050 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Polya Vitkova Johansen PF PIFT, Ole Halvar Larsen PHS, Hans-Kristian Ek PF Østfold, 
 
Vedtak: 
 
Sigve Bolstad – forbundsleder OPF 
Unn Alma Skatvold – forbundsnestleder PF Østfold 
 
Begge valgt ved akklamasjon 
 
Forbundsstyremedlemmer i rekkefølge – alle valgt ved akklamasjon 
 
Vara til forbundsstyret: 
1. Varamedlem Vidar Johnsen PF Trøndelag – valgt ved akklamasjon 
 
Følgende hadde ordet: 
Jan Arne Kongsmo PF Romerike, leder av valgkomiteen Iver Aage Iversen OPF, Jan Arne Kongsmo PF 
Romerike (2.gang). 
 
Pause 1107-1125 
 
2. Varamedlem Merethe Rikardsen PF Trøndelag 
3. Varamedlem Marius Bækkevar OPF 
4. Varamedlem Brita Hansen PF Agder 
5. Varamedlem Olav Espedal PF Sør-Vest 
 
Alle valgt ved akklamasjon 
 
Lederutvalget – Valgkomiteens innstilling – alle valgt ved akklamasjon 
 
Sivilutvalget – Valgkomiteens innstilling - alle valgt ved akklamasjon 
 
 



 
Likestilling- og mangfoldsutvalget – Valgkomiteens innstilling - alle valgt ved akklamasjon 
 
Bladstyret - Valgkomiteens innstilling - alle valgt ved akklamasjon 
 
Kontrollnemda - Valgkomiteens innstilling - alle valgt ved akklamasjon 
 
Hedersutvalget: 
Valgkomiteens leder Iver Aage Iversen fremmet tre kandidater til Hedersutvalget. 
 
Jahn Thore Nerhus PF Øst (leder), Gry Mossikhuset PF Nordland, Kent Robert Lundemo PF Trøndelag. 
 
Alle valgt ved akklamasjon. 
 
Valgkomiteen: 
 
Ole Tom Fossnes PF Agder – valgt ved akklamasjon 
Iver Aage Iversen OPF - valgt ved akklamasjon 
Lena E. Jonassen PF Sør-Vest - valgt ved akklamasjon 
Eldar Meling OPF – valgt ved akklamasjon 
Gry Mossikhuset PF Nordland - valgt ved akklamasjon 
 
Følgende hadde ordet: 
Jan Arne Kongsmo PF Romerike som foreslo Karin Elisabeth Nore PF Romerike istedenfor Bente Nilsen 
PF Nordland som medlem i valgkomiteen, Håkon Moan PF Kripos som foreslo at Glenn Rune Johansen 
PF Kripos bytter plass med Bente Nilsen PF Nordland i valgkomiteens innstilling, Andreas Pareli Wahl 
PF PU (replikk), Kenneth Magnussen PF Nordland, Politisk rådgiver Jørgen Hellwege (til 
forretningsorden). 
 
Bente Nilsen fikk 17 stemmer, Karin Elisabeth Nore fikk 60 stemmer og Glenn Rune Johansen fikk 46 
stemmer. Nytt valg mellom Karin Elisabeth Nore PF Romerike og Glenn Rune Johansen PF Kripos. 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Michael Næss Kristiansen PF Troms (til forretningsorden), Paul Olav Fjælberg OPF (til 
forretningsorden), Æresmedlem Egil Haaland (til forretningsorden), Forbundssekretær Roar Fosse PF 
Vest (til forretningsorden), Joakim Dyrdal OPF (til forretningsorden), Politisk Rådgiver Jørgen 
Hellwege (til forretningsorden). 
 
Vedtak: 
 
Karin Nore PF Romerike medlem i valgkomiteen 
Valgt med 64 stemmer mot 54 stemmer. 1 blank stemme. 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Håkon Moan (til forretningsorden) som ønsket nytt valg fordi det bare var 119 som avga stemmer, 
når det var 124 stemmeberettigede. 
 
Pause fra kl 1218-1318 
 
Permisjonssøknad fra Per Otto Kolsvik PF Romerike innvilget permisjon 24.11.16 pga rettsoppmøte.  
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Leder kontrollnemda Marina Sørgård PF Nordland (til forretningsorden), Håkon Moan PF Kripos (til 
forretningsorden), Ole Halvar Larsen PHS (replikk), Håkon Moan PF Kripos (til forretningsorden), 
Fredrik Svendby Engen Politistudentene (til forretningsorden), Politisk rådgiver Jørgen Hellwege (til 
forretningsorden), Forbundsekretær Roar Fosse PF Vest (til forretningsorden), Håkon Moan PF Kripos 
(til forretningsorden), Michael Næss Kristiansen PF Troms (til forretningsorden), Politisk rådgiver 
Jørgen Hellwege som foreslo en test av det elektroniske stemmegivingssystemet. 
 
Landsmøtet besluttet å avholde nytt valg mellom Karin Nore PF Romerike og Glenn Rune Johansen PF 
Kripos. 
 
 



Vedtak: 
Karin Nore PF Romerike medlem i valgkomiteen 
Valgt med 65 stemmer mot 59 stemmer. Det var 124 stemmeberettigede i salen. 
 
 
Hilde Røhmesmo PF Vest – valgt ved akklamasjon 
Jan Magnar Sandvik PF Møre og Romsdal – valgt ved akklamasjon 
 
Følgende hadde ordet: 
Andreas Pareli Wahl PF PU som foreslo seg selv, Stine Benjaminsen Nygård PF Sør-Øst, Andreas 
Pareli Wahl PF PU (replikk), Rune Christian Johnsen PHS. 
 
Vedtak: 
Tor Ragnar Steffensen PF Sør-Øst medlem i valgkomiteen 
Valgt med 65 stemmer mot 58 stemmer. 1 stemmer blankt. 
 
1. Varamedlem Glenn Rune Johansen PF Kripos – Valgt ved akklamasjon 
2. Varamedlem Brit Jorun Krogstad PF Trøndelag – Valgt ved akklamasjon 
3. Varamedlem Magnus Nilsen PF Finnmark – Valgt ved akklamasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 3.6: Organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund 
 
Dirigenter: Bente Elisabeth Bugge og Jan Thore Nerhus 
 
Protokollførere: Irene Andersen Fjeldsbø og Lars Olav Melkild 
 
Innledning ved: Unn Alma Skatvold 
 
 
Permisjonssøknad: Nils Blikra PF Sør-Vest søkte om permisjon onsdag 23.11.2016 fra ca kl 1330 og 
fram til ca. 1400. 
 
Deretter hadde følgende ordet: Stine Benjamins Nygård PF Sør-Øst, Polya Vitkova Johansen PF PIFT, 
Kjetil Johan Pedersen OPF, replikk Mette Skare OPF, Thomas Madsen PF Sør-Øst, Joakim Dyrdal OPF, 
Linn Kathrin Knudsen PF Møre og Romsdal, Kjetil Johan Pedersen OPF (2. gang), replikk Morten 
Andreas Hervang OPF, Jørgen Hellwege Forbundskontoret, Hilde Røhmesmo PF Vest, Per Anders 
Røsjorde PF Sør-Vest og Jan Arne Kongsmo PF Romerike og replikk Hilde Røhmesmo PF Vest. 
 
 
Landsmøtet avsluttet for dagen 22.11.2016 kl. 1452.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onsdag 23.11.2016 kl. 0845 
 
 
Permisjonssøknader: Joakim Dyrdal OPF 23.11.2016 fra kl 0930-1000, Karin Nore Romerike PF går 
inn som delegat for Per Otto Kolsvik Romerike PF i den tid han er invilget permisjon, Bård Fjermestad 
PF Sør-Øst permisjon 23.11.2016 fra kl 0930-1030. 
 
 
Oppsummering ved nestleder Unn Alma Skatvold, som også la fram forbundsstyret innstilling til 
vedtak. 

 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 

1. Redegjørelsen og debatten tas til etterretning. 
 

2. Når forslag til fordeling av roller og oppgaver mellom lokallagene og PF sentralt er fordelt, 
utarbeides det forslag til ny modell for kontingentnivå og fordeling.  

 
3. Det utarbeides retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Denne beskriver et sett av kriterier, 

egenskaper og kompetanse hos medlemmer som skal kunne innstilles å være valgbare til 
forbundsstyret, eller andre sentrale verv i PF. Retningslinjene legges frem for landsmøtet i 
2017 og gjelder fra valget i 2018. 
 

4. Forslag til en frivillig og ny ordning med føring av lokallagenes regnskap, legges frem for 
landsmøtet i 2017. Lokallag som ønsker at forbundskontoret fører regnskap fra 2018, må ha 
gitt beskjed om dette innen 15. mai 2017.   

 
 
 
Vedtak: 
 
 
 

1. Redegjørelsen og debatten tas til etterretning. 
 

2. Når forslag til fordeling av roller og oppgaver mellom lokallagene og PF sentralt er fordelt, 
utarbeides det forslag til ny modell for kontingentnivå og fordeling.  

 
3. Det utarbeides retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Denne beskriver et sett av kriterier, 

egenskaper og kompetanse hos medlemmer som skal kunne innstilles å være valgbare til 
forbundsstyret, eller andre sentrale verv i PF. Retningslinjene legges frem for landsmøtet i 
2017 og gjelder fra valget i 2018. 
 

4. Forslag til en frivillig og ny ordning med føring av lokallagenes regnskap, legges frem for 
landsmøtet i 2017. Lokallag som ønsker at forbundskontoret fører regnskap fra 2018, må ha 
gitt beskjed om dette innen 15. mai 2017 

 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
  



Sak 3.4: Forslag nye retningslinjer - juridisk bistand  
 
Dirigenter: Bente Elisabeth Bugge og Jan Thore Nerhus 
 
Protokollførere: Irene Andersen Fjeldsbø og Lars Olav Melkild 
 
Innledning ved: Ann-Rita Huse 
 
Deretter hadde følgende ordet: Andreas Pareli Wahl PU, Jørgen Hellwege Forbundskontoret, Stine 
Benjamins Nygård PF Sør-Øst, Andreas Pareli Wahl (2.gang) som hadde innspill om endring i 
lokallagenes ansvar ved førstegangs konsultasjon, Ann-Rita Huse PF Romerike, Sigve Bolstad 
Forbundskontoret ba om at Forbundstyret ble gitt tid til å vurdere og evt. omformulere forslag til 
vedtak.  
 
Saken utsatt til senere. 
 
23.11.16 Kl 1340 
 
Oppsummering ved Ann-Rita Huse, hvor hun presenterte forslag til endring i retningslinjene som 
følger: 
 
Deretter hadde følgende ordet: Marita Flemmen Skogvoll PF Vest, replikk ved Tor Kasin PF Agder, 
Jørgen Hellwege, Fredrik Svendby Engen PF Studentene, Jørgen Hellwege (2.gang),Mari Maline 
Bjønnes PF-studentene, Ann-Rita Dyrseth Forbundskontoret ba om mer tid til å bearbeide teksten i 
retningslinjene. 
 
Saken utsettes til senere. 
 
23.11.16 kl 1635 
 
Følgende hadde ordet: Jørgen Hellwege Forbundskontoret presenterte nytt omarbeidet forslag til 
vedtak i retningslinjenes pkt. 3 og pkt. 5.: 

 

3. Hvilke forhold gir rett til juridisk bistand 

 
Juridisk bistand gis også til medlemmer i situasjoner hvor: 

• Det blir reist disiplinærsak  
• Medlemmet blir skadet i tjenesten og hvor skaden kan gi rett på erstatning.  
• Annen juridisk sak av en slik karakter at det skaper store endringer i ansettelsesforholdet 

som for eksempel oppsigelsessaker.   
• Medlem som er traumatisert etter en ulykke og som ikke er i stand til å ivareta sine 

interesser, kan få juridisk bistand. Etterlatte etter medlem som er død som følge av en 
ulykke, kan få bistand til å ivareta sine interesser.   

• Studentmedlemmet står i fare for ikke å få godkjent studiet eller miste studieplassen. 
• Pensjonisten har en sak knyttet til forhold fra perioden hvor vedkommende var i tjeneste, 

eller forhold som oppstår når vedkommende jobber på pensjonistvilkår. 
Det betyr at det normalt ikke innvilges advokatbistand for forhold som har skjedd på fritiden, med 
unntak der medlemmet har handlet som tjenestemann jf. politiinstruksen § 6-21, og hvor forhold 
medfører at det opprettes en disiplinærsak.  
 
 
5. Lokallagets rolle, tredje avsnitt 
 
Der lokallaget har innvilget eller samtykket til en sak som ikke kommer inn under saksområdet for 
juridisk bistand, eller at prosedyrene ikke er fulgt, så plikter lokallaget selv å dekke kostnadene for 
advokatbistanden. Lokallaget kan søke PF om at kostnadene dekkes, dersom det er rimelig grunn til å 
anta at forholdet ikke er tydelig beskrevet i retningslinjene. 
                                                
 
 



 

 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 

1. Forslag til nye retningslinjer for juridisk bistand innarbeidet med endringene i pkt. 3 og pkt. 5  
godkjennes  

2. Forslaget til sjekkpunktliste for lokallagene – vedlegg 1, godkjennes 

 
 
 
Vedtak: 
 
 
3. Hvilke forhold gir rett til juridisk bistand 

 
Juridisk bistand gis også til medlemmer i situasjoner hvor: 

• Det blir reist disiplinærsak  
• Medlemmet blir skadet i tjenesten og hvor skaden kan gi rett på erstatning.  
• Annen juridisk sak av en slik karakter at det skaper store endringer i ansettelsesforholdet 

som for eksempel oppsigelsessaker.   
• Medlem som er traumatisert etter en ulykke og som ikke er i stand til å ivareta sine 

interesser, kan få juridisk bistand. Etterlatte etter medlem som er død som følge av en 
ulykke, kan få bistand til å ivareta sine interesser.   

• Studentmedlemmet står i fare for ikke å få godkjent studiet eller miste studieplassen. 
• Pensjonisten har en sak knyttet til forhold fra perioden hvor vedkommende var i tjeneste, 

eller forhold som oppstår når vedkommende jobber på pensjonistvilkår. 
Det betyr at det normalt ikke innvilges advokatbistand for forhold som har skjedd på fritiden, med 
unntak der medlemmet har handlet som tjenestemann jf. politiinstruksen § 6-22, og hvor forhold 
medfører at det opprettes en disiplinærsak.  
 
 
5. Lokallagets rolle, tredje avsnitt 
 
Der lokallaget har innvilget eller samtykket til en sak som ikke kommer inn under saksområdet for 
juridisk bistand, eller at prosedyrene ikke er fulgt, så plikter lokallaget selv å dekke kostnadene for 
advokatbistanden. Lokallaget kan søke PF om at kostnadene dekkes, dersom det er rimelig grunn til å 
anta at forholdet ikke er tydelig beskrevet i retningslinjene. 
 
 

1. Forslag til nye retningslinjer for juridisk bistand med endringene i pkt. 3 og pkt. 5  
godkjennes  

2. Forslaget til sjekkpunktliste for lokallagene – vedlegg 1, godkjennes 
 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 



 

Sak 4: Lønns- og arbeidsvilkår 

Dirigenter: Karin Nore og Geir Nordkil 
 
Protokollførere: Anne Berit Moen og Martin Kjelby 
 
Innledning ved: Kristin Aga 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Per Otto Kolsvik PF Romerike, Paul Olav Fjælberg OPF, Forbundsstyremedlem Ernst Olav Lunde PF 
Agder (replikk), Marius Bækkevar OPF (2 innlegg samlet), Marie Brunstad Ekeberg PF Romerike, 
Øyunn Myklestul-Jensen PF Østfold, Per Fronth PF Sør-Øst som foreslo tillegg til Forbundsstyrets 
vedtaksinnstilling punkt 4: 
 
«..Herunder arbeide for at turnustillegg i sin helhet inngår i den enkelte ansattes pensjonsgrunnlag.» 
 
Forslaget hadde støtte i salen. 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Pål Klethagen OPF, Silje Dølplads Johansson PF Sør-Øst, Mette Skare OPF, Joakim Dyrdal OPF 
(replikk), Marie Brunstad Ekeberg PF Romerike (2.gang), Guro Bjørk Sørby PF Vest, 
Forbundsstyremedlem Kjetil Drange PF Vest, Marius Bækkevar OPF (2.gang), Hans-Kristian Ek PF 
Østfold, Ingve Lunde Hesjedal PF Vest, Jan Arne Kongsmo PF Romerike (til forretningsorden). 
 
 
 
 
 
Pause fra kl 1005-1030 
 
Følgende hadde ordet: 
Wilhelm Bjølseth PF Romerike som foreslo å fjerne punkt 8 i forbundsstyrets vedtaksinnstilling. 
Forslaget hadde støtte i salen. 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Andreas Pareli Wahl PF PU som foreslo å opprette et nytt siste punkt: 
 
«PF må i neste Landsmøteperiode jobbe for en akseptabel grunnlønn for alle nytilsatte og en aktiv og 
forutsigbar bruk av det kompetansebaserte lønnssystemet» 
 
Forslaget hadde støtte i salen. 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Forbundsstyremedlem Kjetil Drange PF Vest (til forretningsorden), Per Fronth PF Sør-Øst (replikk), 
Joakim Dyrdal OPF (til forretningsorden), Kristin Akerholt OPF, Forbundsstyremedlem Kjetil Drange PF 
Vest (2.gang), Forbundsleder Sigve Bolstad OPF, Jan Arne Kongsmo PF Romerike, Karl Karlsson PF 
Troms (replikk), Mette Skare OPF (2.gang), Wilhelm Bjølseth PF Romerike (replikk), Lorraine 
Elizabeth Pfeltz OPF, Erlend Ravndal Bjørnestad PF Sør-Vest, Erik Nakken Vinje OPF, Gunn Hege 
Høgberg OPF (replikk), Forbundsleder Sigve Bolstad (replikk), Karl Karlsson PF Troms, Paul Olav 
Fjælberg OPF (2.gang), Andreas Pareli Wahl PF PU (replikk), Marita Flemmen Skogvoll PF Vest, 
Forbundsstyremedlem Kjetil Rekdal PF Vest, Stein Rune Halleraker PF Vest (replikk), Marius 
Bækkevar OPF (3.gang) som foreslo endring i punkt 5: 
 
«PF skal ha fokus på hvilke lønnsmessige muligheter endringer gir og skal jobbe aktivt for å få på 
plass et nytt lønnssystem som erstatter dagens kompetansebaserte lønnssystem og sikrer 
politiansatte lønnsutvikling på høyde med staten forøvrig» 
 
Forslaget hadde støtte i salen 
 
Deretter hadde følgende ordet: 



Michael Næss Kristiansen PF Troms, Pål Rake PF Studentene, Øyvind Lorentzen PF Finnmark, Karl 
Karlsson PF Troms (replikk), Jan Arne Kongsmo PF Romerike (replikk), Forbundsnestleder Unn Alma 
Skatvold PF Østfold, Marius Bækkevar OPF (replikk), Stein Rune Halleraker PF Vest (replikk), Veronica 
Dale OPF (replikk), Edgar Opsal PF Sør-Vest, Tor Kasin PF Agder som foreslo et nytt punkt. Strek var 
satt og redaksjonskomiteen og forbundsstyret ville se på det i pausen. 
 
Forbundsleder Sigve Bolstad presenterte Stortingsrepresentant Hadia Tajik som holdt sin hilsningstale 
til Landsmøtet. 
 
 
Lunsj fra kl 1210-1310 
 
Permisjonsøknad fra Inger Mari Mykland PF Finnmark som ber om permisjon grunnet sykdom i nær 
familie resten av Landsmøtet, innvilget. 
 
Oppsummering ved forbundsstyremedlem Kristin Aga OPF som presenterte forbundsstyrets nye 
forslag til vedtak. 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Per Fronth PF Sør-Øst (til forretningsorden), Forbundsstyremedlem Kjetil Rekdal PF Vest, Marius 
Bækkevar OPF (replikk), Andreas Pareli Wahl PF PU (replikk) som opprettholder sitt forslag, 
Forbundsstyremedlem Kristin Aga OPF (replikk). 
 
 
 
 
 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 

1. Den overordnede strategien og hovedmålene som ble fastlagt på landsmøtet 2010 gjelder 
fortsatt. 

2. Landsmøtevedtak fra 2013 vedrørende pensjon gjelder fortsatt. 
3. Øvrige vedtak som omhandler lønn og pensjon fra tidligere landsmøter erstattes av årets 

vedtak. 
4. PF skal arbeide mer bevisst for å koble sammen lønn og pensjon i vår fagforenings 

strategiske arbeid og etablere forståelse i medlemsmassen i forhold til medlemmenes 
livslønn, herunder arbeide for at turnustillegg i sin helhet inngår i den ansattes 
pensjonsgrunnlag. 

5. PF skal ha fokus på hvilke lønnsmessige muligheter endringer gir og skal jobbe aktivt for å se 
på et nytt lønnssystem som tar opp i seg lønnspolitiske målsetninger definert i vedtak fra 
Landsmøtet 2010. 

6. PF skal ha fokus på at lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.5.3. 1c 
gjennomføres. 

7. PF skal gjennom neste landsmøteperiode lokalt og sentralt arbeide for å stanse 
mindrelønnsutviklingen for ansatte i politi- og lensmannsetaten. 

8. Innen utgangen av 2019 skal lønnsnivået i Politiet minst være på høyde med gjennomsnittet i 
staten. Politiets Fellesforbund skal jobbe aktivt på alle arenaer som har betydning for 
lønnsdannelse for våre medlemmer for å nå dette målet innen utgangen av 2019. 

 
Forlsaget fra Andreas Pareli Wahl falt ved avstemming. 
 
Vedtak: 
 

1. Den overordnede strategien og hovedmålene som ble fastlagt på landsmøtet 2010 gjelder 
fortsatt. 

2. Landsmøtevedtak fra 2013 vedrørende pensjon gjelder fortsatt. 
3. Øvrige vedtak som omhandler lønn og pensjon fra tidligere landsmøter erstattes av årets 

vedtak. 
4. PF skal arbeide mer bevisst for å koble sammen lønn og pensjon i vår fagforenings 

strategiske arbeid og etablere forståelse i medlemsmassen i forhold til medlemmenes 



livslønn, herunder arbeide for at turnustillegg i sin helhet inngår i den ansattes 
pensjonsgrunnlag. 

5. PF skal ha fokus på hvilke lønnsmessige muligheter endringer gir og skal jobbe aktivt for å se 
på et nytt lønnssystem som tar opp i seg lønnspolitiske målsetninger definert i vedtak fra 
Landsmøtet 2010. 

6. PF skal ha fokus på at lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.5.3. 1c 
gjennomføres. 

7. PF skal gjennom neste landsmøteperiode lokalt og sentralt arbeide for å stanse 
mindrelønnsutviklingen for ansatte i politi- og lensmannsetaten. 

8. Innen utgangen av 2019 skal lønnsnivået i Politiet minst være på høyde med gjennomsnittet i 
staten. Politiets Fellesforbund skal jobbe aktivt på alle arenaer som har betydning for 
lønnsdannelse for våre medlemmer for å nå dette målet innen utgangen av 2019. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Hilsingstale fra Leder UNIO Ragnhild Lied. 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 5: Endring og omstilling i politiet 
 
Dirigenter: Bente Elisabeth Bugge og Jan Thore Nerhus 
 
Protokollførere: Irene Andersen Fjeldsbø og Lars Olav Melkild 
 
Innledning ved: Ernst Olav Lunde 
 
Deretter hadde følgende ordet: Kjetil Rekdal Forbundsstyret, Astrid Røren PF Sør-Øst, Kristin Aga 
Forbundsstyret, Marius Bækkevar OPF, Håkon Moan PF KRIPOS, replikk ved Anna Sollien 
Forbundskontoret, Mette Skare OPF, Reidun Martinsen PF Innlandet, replikk ved Karl Gunnar Geo 
Karlsson PF Troms, Annie Skovgaard Jalloh OPF, Erik Nakken Vinje OPF, replikk ved Paul Olav 
Fjælberg OPF, Pål Klethagen OPF, Marie Maline Bjønnes PF Studentene fremmet forslag om et nytt 
punkt: Som følge av reformen er det færre nyutdannede som kommer ut i jobb etter rimelig tid etter 
endt utdanning. PF skal arbeide for, og bidra til at nyutdannede kommer i jobb etter endt utdanning.  
 
Deretter hadde følgende ordet: Ronny Hvalby Sollie PF Innlandet, replikk Mette Skare OPF, Line 
Skjengen PF Vest. 
 
Pause fra kl. 1445 – kl 1505 
 
 
Permisjonssøknader: Kent Robert Lundemo PF Trøndelag fra i dag kl 1500 og til 24.11.16 kl 0900. 
Lilly Kristin Iversen overtok delegatens stemme i permisjonstiden. 
 
Deretter hadde følgende hadde ordet: Christel Berg Gjevestad PF Sør-Øst, Hilde Røhmesmo PF Vest. 
 
Håkon Moan PF KRIPOS fremmet følgende forslag: Nytt punkt 6. PF’s tidligere vedtak om å skille politi 
og påtale oppheves. PF skal jobbe for at det gjennomføres en politistudie som utreder det tosporede 
system. 
 
Forslaget hadde støtte i salen. 
 
Deretter hadde følgende ordet: Lill Heidi Tinholt PF Sør-Øst, replikk ved Kent Bele PF Innlandet, Nils 
Hopland Blikra PF Sør-Vest, Linn Kathrin Knudsen PF Møre og Romsdal, Hilde Pernille Moan PF 
Trøndelag, Hans-Kristian Ek PF Østfold, Geir Nordkil PF Nordland, Kristin Akerholt OPF, replikk ved 
Karl Gunnar Geo Karlsson PF Troms, Kristin Akerholt OPF, Tor Sverre Paulsen OPF, Nasim Karim OPF, 
Andrea Mandt OPF, Paul Olav Fjælberg OPF, replikk ved Marita Skogvoll PF Vest, replikk ved Håkon 



Moan PF KRIPOS, Line Skjengen PF Vest (2.gang), Edgar Opsal PF Sør-Vest, Kjetil Drange  PF Vest, 
Sigve Bolstad Forbundskontoret, replikk Håkon Moan KRIPOS. 
 
 
Pause fra kl. 1610 til kl. 1630 
 
 
 
Deretter hadde forbundsleder Sigve Bolstad ordet.  
 
 
Ernst Olav Lunde oppsummerte og ba om at saken utsettes.     
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 

1. PF sin viktigste oppgave i omstillingsprosessen er å ivareta medlemmenes lønns- og 
arbeidsvilkår. 

2. PF skal aktivt bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov. 

3. Videre fremtidige strukturelle endringer må komme som et resultat av gode lokale prosesser 
med reell medbestemmelse og faglige vurderinger til grunn.  

4. PF skal bidra til at ledelse i politiet skal bygge opp under grunnleggende verdier i 
samfunnsoppdraget, at ledere har et reelt handlingsrom og at ledelse i politiet er et eget 
fagområde.  

5. PF legger til grunn at det settes av tilstrekkelige midler til endring og omstillingsarbeid for at 
politireformen i hele tatt skal bli gjennomført. 

6. PF skal arbeide for at det gjennomføres en politistudie som utreder det tosporede system 
7. PF mener at fremtidens politi skal kjennetegnes av: 

– Publikum må oppleve politiet er lokalt forankret gjennom å være desentralisert og 
integrert i lokalsamfunn  

– Publikum må oppleve en god hverdagsberedskap som er tuftet på forebygging, 
etterforskning og operative tjenester  

– Publikum må oppleve et tilgjengelig og tilstedeværende politi  
– De ansatte i politiet må oppleve en åpen og ærlig kultur hvor det er reell 

medbestemmelse og et godt ytringsklima 
– De ansatte i politiet må oppleve et høyt fokus på metodeutvikling og kvalitet 
– Publikum og de ansatte må oppleve mangfold og likestilling 

8. Disse vedtak erstatter tidligere vedtak 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. PF sin viktigste oppgave i omstillingsprosessen er å ivareta medlemmenes lønns- og 
arbeidsvilkår. 

2. PF skal aktivt bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov. 

3. Videre fremtidige strukturelle endringer må komme som et resultat av gode lokale prosesser 
med reell medbestemmelse og faglige vurderinger til grunn.  

4. PF skal bidra til at ledelse i politiet skal bygge opp under grunnleggende verdier i 
samfunnsoppdraget, at ledere har et reelt handlingsrom og at ledelse i politiet er et eget 
fagområde.  

5. PF legger til grunn at det settes av tilstrekkelige midler til endring og omstillingsarbeid for at 
politireformen i hele tatt skal bli gjennomført. 

6. PF skal arbeide for at det gjennomføres en politistudie som utreder det tosporede system 
7. PF mener at fremtidens politi skal kjennetegnes av: 

– Publikum må oppleve politiet er lokalt forankret gjennom å være desentralisert og 
integrert i lokalsamfunn  



– Publikum må oppleve en god hverdagsberedskap som er tuftet på forebygging, 
etterforskning og operative tjenester  

– Publikum må oppleve et tilgjengelig og tilstedeværende politi  
– De ansatte i politiet må oppleve en åpen og ærlig kultur hvor det er reell 

medbestemmelse og et godt ytringsklima 
– De ansatte i politiet må oppleve et høyt fokus på metodeutvikling og kvalitet 
– Publikum og de ansatte må oppleve mangfold og likestilling 

8. Disse vedtak erstatter tidligere vedtak 
 
 
 
 
 
Kristin Akerholt OPF søker permisjon fra Landsmøtet 24.11.16 pga reise. Innvilget. 
 

 
 
 
 
 
Sak 6.1: PF Vest – Forslag nye etterforskingsinstrukser – 
anonymisering 
 
Dirigenter: Karin Nore og Geir Nordkil 
 
Protokollførere: Anne Berit Moen og Martin Kjelby 
 
Innledning ved: Vegard Monsvoll 
 
Følgende hadde ordet: 
Marita Flemmen Skogvoll PF Vest som foreslo endring i første punkt: 
 
«PF ber POD nedsette en arbeidsgruppe som vurderer regulering av bruk av anonymitet til vern av 
ansatte i politi- og lensmannsetaten.» 
 
Forslaget hadde støtte i salen. 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Line Skjengen PF Vest, Gunn Hege Høgberg OPF, Marita Flemmen Skogvoll PF Vest (2.gang). 
 
Forslaget fra Marita Flemmen Skogvoll PF Vest ble enstemmig vedtatt. 
 

Forbundsstyret innstiller til landsmøte å gjøre følgende vedtak: 
 

• PF ber POD nedsette arbeidsgruppe som vurderer bruk av anonymitet av politipersoner med 
særskilte oppgaver i politiet.  

• PF ber Justisdepartementet om å igangsette arbeidsgruppe som vurderer lov og forskrift som 
verner aktørene i retten.   

• PF ber POD om å utarbeide nye etterforskningsinstrukser der anonymiseringsbestemmelsene i 
straffeprosessloven tas opp.  

• PF ber POD vurdere oppgraderinger i BL slik at det kan skrives anonymiserte rapporter og 
siktelser, beslutninger.  

• PF ber POD og Riksadvokaten skjerpe inn bruken av navn på tjenepersoner i avgjørelser.  
• PF ber POD om å lage HMS-rutiner som avklarer bruken av anonymitet.  
• PF ber POD og Riksadvokaten bruke anonyme stevnevitneforsikringer i større grad. 

 



Vedtak: 
 

• PF ber POD nedsette en arbeidsgruppe som vurderer regulering av bruk av anonymitet til 
vern av ansatte i politi- og lensmannsetaten. 

• PF ber Justisdepartementet om å igangsette arbeidsgruppe som vurderer lov og forskrift som 
verner aktørene i retten.   

• PF ber POD om å utarbeide nye etterforskningsinstrukser der anonymiseringsbestemmelsene i 
straffeprosessloven tas opp.  

• PF ber POD vurdere oppgraderinger i BL slik at det kan skrives anonymiserte rapporter og 
siktelser, beslutninger.  

• PF ber POD og Riksadvokaten skjerpe inn bruken av navn på tjenepersoner i avgjørelser.  
• PF ber POD om å lage HMS-rutiner som avklarer bruken av anonymitet.  
• PF ber POD og Riksadvokaten bruke anonyme stevnevitneforsikringer i større grad. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 6.2: Forslag om tildeling av Hederstegn 
 
Dirigenter: Karin Nore og Geir Nordkil 
 
Protokollførere: Anne Berit Moen og Martin Kjelby 
 
Innledning ved: Forbundsleder Sigve Bolstad 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
 
Denne saken ble behandlet tirsdag 22.11.2016 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 

1. Følgende personer tildeles PFs hederstegn for sin innsats for PF lokalt og sentralt 
gjennom en lang periode: 

 
Anders Folkestad, tidligere leder av UNIO   
Bente Elisabeth Bugge, Oslo Politiforening  
Erik Eriksen, Oslo Politiforening 
Jan Tore Hagnes, PF Nordland 
Roger Fjellin, Politiets pensjonistforening 
Ellen Amundsen, PF Sør-Øst 
Kjetil Rekdal, PF Vest 

  Stein N. Wilhelmsen, PF Nordland 
 

       2. Æresmedlemskap: 
 
            Jørgen Hellwege, Oslo Politiforening 
 
 

  
 



Vedtak: 
 
 

1. Følgende personer tildeles PFs hederstegn for sin innsats for PF lokalt og sentralt 
gjennom en lang periode: 

 
 Anders Folkestad, tidligere leder av UNIO 
 Bente Elisabeth Bugge, Oslo politiforening 
 Erik Eriksen, Oslo politiforening 
 Jan Tore Hagnes, PF Nordland 
 Roger Fjellin, Politiets pensjonistforening 
 Ellen Amundsen, PF Sør-Øst 
 Kjetil Rekdal, PF Vest 
 Stein N. Wilhelmsen, PF Nordland 
 
2. Æresmedlemskap: 
 
 Jørgen Hellwege, Oslo Politiforening 
 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
 

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program 

Dirigenter: Karin Nore og Geir Nordkil 

Protokollførere: Anne Berit Moen og Martin Kjelby 

Innledning ved: Kjetil Drange 

Deretter hadde følgende ordet: 
Ingen ønsket ordet. 

 

Saksutredning fra forbundsstyret 

Forslaget fra forbundsstyret innebærer ingen endring i selve handlingsprogrammet, men gir et signal 
om å utrede en utvidelse av medlemsgruppen, m.m.   
 
Forbundet er under omstilling. Forbundsstyret ser det som naturlig å se på organiseringen av PF, 
medlemsgrunnlaget og måten man arbeider på.   
 
Situasjonen er moden for se på en utvidelse av hvem som kan være medlemmer i PF. I dagens 
vedtekter står det:  
 

«Forbundets formål er å organisere alle tilsatte og studenter innenfor politi- og 
lensmannsetaten, andre tilsatte under Justisdepartementet som naturlig tilhører etaten og 
medlemmer som er blitt pensjonister.» 

 
En bør vurdere å utvide medlemsgruppen til for eksempel å omfatte alle ansatte innenfor 
justissektoren.   
 



Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Utvikling og forbedring av PF 
Politiets Fellesforbund er en organisasjon som kontinuerlig skal søke etter utvikling og forbedring for 
å kunne ivareta medlemmene. I dette arbeidet vil det også være naturlig å utrede muligheten for å 
ekspandere medlemsmassen innenfor eksempelvis hele justissektoren. Utredningen vil bli gjort som 
en del av arbeidet i prosess-støttegruppen. 

 

Vedtak: 
 
Utvikling og forbedring av PF 
Politiets Fellesforbund er en organisasjon som kontinuerlig skal søke etter utvikling og forbedring for 
å kunne ivareta medlemmene. I dette arbeidet vil det også være naturlig å utrede muligheten for å 
ekspandere medlemsmassen innenfor eksempelvis hele justissektoren. Utredningen vil bli gjort som 
en del av arbeidet i prosess-støttegruppen. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forbundsleder Sigve Bolstad presenterte Justisminister Anders Anundsen som talte til Landsmøtet. 
 
Landsmøteforhandlingene avsluttet 23.11.16 kl 1700. 

 
 

Torsdag 24.11.2016 kl. 0900 

 

Lilly-Kristine Iversen PF Trøndelag overtar for Kent Robert Lundemo PF Trøndelag i hans fravær. 
Innvilget. 

 

Mette Skare OPF overtar for Kristin Akerholt OPF i perioden hun har permisjon. Innvilget. 

 

 
Sak 5: Endring og omstilling i politiet forts. 
Dirigenter: Karin Nore og Geir Nordkil 
 
Protokollførere: Anne Berit Moen og Martin Kjelby 
 
Følgende hadde ordet: 
Forbundsstyremedlem Ernst Olav Lunde PF Agder. 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 

1. PF sin viktigste oppgave i omstillingsprosessen er å ivareta medlemmenes lønns- og 
arbeidsvilkår. 

2. PF skal aktivt bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov. 

3. Videre fremtidige strukturelle endringer må komme som et resultat av gode lokale prosesser 
med reell medbestemmelse og at faglige vurderinger ligger til grunn.  

4. PF skal bidra til at ledelse i politiet skal bygge opp under grunnleggende verdier i 
samfunnsoppdraget, at ledere har et reelt handlingsrom og at ledelse i politiet er et eget 
fagområde.  

5. PF legger til grunn at det settes av tilstrekkelige midler til endring og omstillingsarbeid for at 
politireformen i hele tatt skal bli gjennomført. 

6. PF skal arbeide for at det gjennomføres en politistudie som utreder det tosporede system. PF 



forutsetter at utredningen skal gjennomføres av en partssammensatt gruppe som kan ivareta 
mangfoldet i politi- og påtalemyndighet, med et objektivt og fremtidsrettet perspektiv.  

7. PF mener at fremtidens politi skal kjennetegnes av: 
• Publikum må oppleve politiet er lokalt forankret gjennom å være desentralisert og 

integrert i lokalsamfunn  
• Publikum må oppleve en god hverdagsberedskap som er tuftet på forebygging, 

etterforskning og operative tjenester 
• Publikum må oppleve et tilgjengelig og tilstedeværende politi  
• De ansatte i politiet må oppleve en åpen og ærlig kultur hvor det er reell 

medbestemmelse og et godt ytringsklima 
• De ansatte i politiet må oppleve et høyt fokus på metodeutvikling og kvalitet 
• Publikum og de ansatte må oppleve mangfold og likestilling 

8. Disse vedtak erstatter tidligere vedtak i sak 5 Endring og omstilling fra 2014 og 2015, vedtak 
i sak 8.2 Organisering av politi og lensmannsetaten nr. 3 fra 2000, vedtak i sak 5.1 Politi og 
samfunn nr. 5 fra 2004 og vedtak i sak 7.1 Fremtidig politirolle nr. 7 fra 2005. 

9. Som følge av reformen er det færre nyutdannede som kommer ut i jobb i rimelig tid etter 
endt utdanning. PF skal: 

• arbeide for, og bidra til at nyutdannede kommer i jobb etter endt utdanning 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Malin Maline Bjønnes PF studentene (forretningsorden), Forbundsstyremedlem Kjetil Rekdal PF Vest 
(til forretningsorden) som foreslo at man opphevet vedtaket, la inn forslaget fra PF studentene og 
stemte på nytt med forslaget fra PF studentene som et nytt punkt i vedtaket. 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. PF sin viktigste oppgave i omstillingsprosessen er å ivareta medlemmenes lønns- og 
arbeidsvilkår. 

2. PF skal aktivt bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov. 

3. Videre fremtidige strukturelle endringer må komme som et resultat av gode lokale prosesser 
med reell medbestemmelse og at faglige vurderinger ligger til grunn.  

4. PF skal bidra til at ledelse i politiet skal bygge opp under grunnleggende verdier i 
samfunnsoppdraget, at ledere har et reelt handlingsrom og at ledelse i politiet er et eget 
fagområde.  

5. PF legger til grunn at det settes av tilstrekkelige midler til endring og omstillingsarbeid for at 
politireformen i hele tatt skal bli gjennomført. 

6. PF skal arbeide for at det gjennomføres en politistudie som utreder det tosporede system. PF 
forutsetter at utredningen skal gjennomføres av en partssammensatt gruppe som kan ivareta 
mangfoldet i politi- og påtalemyndighet, med et objektivt og fremtidsrettet perspektiv.  

7. PF mener at fremtidens politi skal kjennetegnes av: 
• Publikum må oppleve politiet er lokalt forankret gjennom å være desentralisert og 

integrert i lokalsamfunn  
• Publikum må oppleve en god hverdagsberedskap som er tuftet på forebygging, 

etterforskning og operative tjenester 
• Publikum må oppleve et tilgjengelig og tilstedeværende politi  
• De ansatte i politiet må oppleve en åpen og ærlig kultur hvor det er reell 

medbestemmelse og et godt ytringsklima 
• De ansatte i politiet må oppleve et høyt fokus på metodeutvikling og kvalitet 
• Publikum og de ansatte må oppleve mangfold og likestilling 

8. Disse vedtak erstatter tidligere vedtak i sak 5 Endring og omstilling fra 2014 og 2015, vedtak 
i sak 8.2 Organisering av politi og lensmannsetaten nr. 3 fra 2000, vedtak i sak 5.1 Politi og 
samfunn nr. 5 fra 2004 og vedtak i sak 7.1 Fremtidig politirolle nr. 7 fra 2005. 

9. Som følge av reformen er det færre nyutdannede som kommer ut i jobb i rimelig tid etter 
endt utdanning. PF skal: 

• arbeide for, og bidra til at nyutdannede kommer i jobb etter endt utdanning 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 



 

 
Sak 8: Ramme- og langtidsbudsjett  
 
Dirigenter: Karin Nore og Geir Nordkil 
 
Protokollførere: Anne Berit Moen og Martin Kjelby 
 
Innledning ved: Kjetil Rekdal 
 
Deretter hadde følgende ordet: 
Ellen Amundsen PF Sør-Øst. 
 
Oppsummering ved forbundsstyremedlem Kjetil Rekdal PF Vest som korrigerte punkt 3 i 
forbundsstyrets innstilling til vedtak. 
 
 
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 
 

1. Rammebudsjettene for 2017 og langtidsbudsjett for 2018-2021 vedtas. 
2. Per 1.1.2017 økes kontingenttaket med 3,3 %, fra kr 47 529 til kr 49 097. 
3. Forbundsstyret gis overskridelsesfullmakt for å bevilge midler til lokallag i politidistriktene 

som ikke har brukt opp det som landsmøtet i 2015 satte av. Samt bevilge midler til lokallag i 
sær- og forvaltningsorgan, samt PST i tråd med vedtaket og saksunderlaget i budsjettsaken 
på landsmøtet 2015. 

 

Vedtak: 
 

1.  Rammebudsjettene for 2017 og langtidsbudsjett for 2018-2021 vedtas. 
2.  Per 1.1.2017 økes kontingenttaket med 3,3 %, fra kr 47 529 til kr 49 097. 
3. Forbundsstyret gis overskridelsesfullmakt for å bevilge midler til lokallag i politidistriktene 

som ikke har brukt opp det som landsmøtet i 2015 satte av. Samt bevilge midler til lokallag i 
sær- og forvaltningsorgan, samt PST i tråd med vedtaket og saksunderlaget i budsjettsaken 
på landsmøtet 2015. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

 
 
Sak 9: Avslutning 
 
Avslutning ved forbundsleder Sigve Bolstad 
 
Landsmøtet avsluttet 24.11.16 kl 1130. 
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