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Lederavtalen – tjeneste på 17. mai
Direktoratet har mottatt spørsmål om hva som er riktig godtgjørelse i de tilfeller politimester
beordrer en lensmann til å være til stede i 17. mai-tog.
Direktoratet forstår særavtale om uregulert arbeidstid for ledere – lederavtalen – slik at ved
tilstedeværelse i 17. mai-tog som er nødvendig på grunn av sikkerhet eller lignende, skal ikke
slik tjeneste godtgjøres særskilt da det ligger innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområde. I
en slik situasjon vil tilstedeværelse i 17. mai-tog være ordinær polisiær virksomhet og
lensmannen kan pålegge andre tjenestemenn ved enheten å utføre arbeidsoppgaven.
Etter lederavtalen § 3. andre avsnitt skal arbeid pålagt av politimester som er utenfor
stillingens arbeids- og ansvarsområde, godtgjøres som overtid dersom det utføres utenfor
normalarbeidstiden. Å være tilstede i 17. mai-toget uten at det er politifaglig begrunnet vil
falle utenfor stillingens arbeids- og ansvarsområde og kompenseres etter lederavtalen § 3.
Forståelsen er en endring i forhold til direktoratets tidligere tolkning.
Det følger av dette at
-

dersom tilstedeværelse i 17. mai–tog skyldes politifaglige vurderinger av behov for
tilstedeværelse, er slik tjeneste ordinært betalt arbeid som også kan utføres av
tjenestemenn etter oppsatt tjenesteplan.

-

dersom politimester pålegger lensmann eller annen tjenestemann på lederavtalen å være
tilstede i 17. mai-tog uten at det er politifaglig begrunnet, vil dette omfattes av
lederavtalen § 3. andre avsnitt og godtgjøres som overtid dersom det utføres utenfor
normalarbeidstiden.

-

annen uniformert deltakelse av lensmann/ politistasjonssjef i 17. mai-tog ligger under
lensmannens/ politistasjonssjefens avgjørelsesmyndighet å vurdere. Slik deltakelse
godtgjøres ikke særskilt.
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