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Rundskriv 08 - 2020 - Tilskudd uforholdsmessige reiseutgifter 2021

Lokallagene skal ha mulighet til å drive en forsvarlig virksomhet til det beste for våre
medlemmer. Lokallag med få medlemmer og ekstraordinære reiseutgifter som en følge av store
geografiske avstander, kan søke om tilskudd til uforholdsmessige reiseutgifter ifb møter og
medlemspleie i lokallaget.

Ordningen gjelder for de lokallag som ligger under gjennomsnittet av antall aktive medlemmer.
Pr november 2020 ergjennomsnittlig antall aktive medlemmer pr lokallag 680. Se tabell under
foroversikt over antall medlemmer i ditt lokallag. Medlemmer med kategori pensjonist, uføre,
æresmedlem eller assosiert medlem er ikke iberegnet.

Dersom lokallaget har lavere lokallagskontingent enn gjennomsnittet av lokallagene, kan
evt utbetaling av innvilgede midler først skje etter at lokallagene har økt lokallagskontingenten
til gjennomsnittet. Gjennomsnittlig lokallagskontingent er, som det kommer frem i
tabellen på neste side, kr 105.

Søknad om tilskudd sendes til pf@pf.no, skriv «Søknad tilskudd til uforholdsmessige
reiseutgifter i lokallag» i emnefeltet. Søknaden må inneholde følgende:

Forventet overskudd/underskudd i 2020
Beløp det søkes om
Hva tilskuddet skal brukes til
Kontonummer for tilskudd
Nåværende kontingent og evt plan for å imøtekomme kravom lokallagskontingent på kr
105.

Søknadsfrist 10.12.2020

Oversikt gjennomsnittlig kontingent pr lokallag og medlemmer i pr lokallag

Gjennomsnitt lokal
kontingent

Antall aktive
medlemmer

Agder 100 599
Finnmark 99 332
Innlandet 100 815
Møre og Romsdal 125 497



 

2 
 

Nordland 96 596 

OPF 95 2718 

PF Kripos 90 395 

PF PIFT 75 205 

PF UP 90 32 

Politiets Sikkerhetstjeneste 85 417 

Politiets utlendingsenhet 85 315 

Politihøgskolen 53 103 

Sentral politiledelse 42 90 
Spesialenheten for 
politisaker 0 19 

Sør-Vest 99 970 

Sør-Øst 122 1345 

Troms 100 423 

Trøndelag 104 969 

Vest 126 1058 

Øst 128 1709 

Gjennomsnitt 105 680 

 
(Gjennomsnittlig kontingent pr lokallag kan være noe lavere enn trekket i lokallaget da noen 
medlemmer betaler halv kontingent eller ingen kontingent) 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Politiets Fellesforbund 
 
 
 
 
Susanne Wathne 
Saksbehandler 
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