Vedtatt av Representantskapsmøtet 6. mars 2019

VEDTEKTER FOR NORGES POLITILEDERLAG
KAP. 1: FORMÅL – ORGANISASJONSOMRÅDE
1.1 NAVN
Organisasjonens navn er Norges Politilederlag, forkortet til NPL.
NPL er en egen organisasjon i Parat, som er en del av hovedorganisasjonen YS.
Alle medlemmene av NPL er også individuelle medlemmer i Parat.
1.2 FORMÅL
NPLs formål er å ivareta medlemmenes interesser, bidra til samarbeid innen politi- og
lensmannsetaten, gi bistand og råd i spørsmål som angår deres arbeid som ledere,
forhandle avtaler om medlemmenes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår, arbeide for
leder- og kompetanseutvikling, samt delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid.
NPL skal aktivt markere og synliggjøre lederrollen i etaten, både overfor
medlemmene, politiske fora, arbeidsgiver og opinionen via media.
1.3 ORGANISASJONSOMRÅDE
a) NPL er en sammenslutning av ledere på alle nivå og fagområder i politi- og
lensmannsetaten. Alle medlemmer er tilknyttet et lokallag.
Landsstyret avgjør tolkningstvister angående medlemskategorier.
b) Medlem som endrer tjenestested, blir automatisk medlem i lokallaget som dekker
det nye tjenestestedet.
c) Permittert medlem som fyller vilkårene etter pkt. 1.3 a), og som betaler kontingent,
har rettigheter og plikter som ordinært medlem.
d) Ved fratredelse av stillingen etter oppnådd pensjonsalder eller ved uførhet, fortsetter
medlemmet som pensjonistmedlem. Pensjonistkontingent fastsettes av Parat sentralt
e) Æres- og hedersbevisninger i NPL er:
- Æresmedlemskap
- Skjold
- Diplom
Dette tildeles i henhold til statutter fastsatt av landsmøtet.
f) Utmelding skjer skriftlig til lokallagets leder med 3 måneders varsel.
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KAP. 2: KONTINGENT - FORSIKRINGER
2.1 KONTINGENT
a) Kontingenten i NPL består av tre deler:
- Den til enhver tid gjeldende kontingent vedtatt av Parats landsmøte
- Tilleggs-kontingent vedtatt av NPLs landsmøte.
- Lokal kontingent fastsatt av landsmøte.
Kontingenten betales for alle årets måneder ved lønnstrekk
b) Medlem som er i permisjon fra stillingen må betale kontingent for å opprettholde
medlemskapet Landsstyret kan, etter søknad, redusere eller frita for kontingenten
c) I andre, særlige tilfeller kan Landsstyret, etter søknad, redusere eller frita for
kontingent.
d) Ekstraordinær kontingent kan vedtas av landsmøtet.
e) Dersom et medlem ikke betaler kontingenten, har Landsstyret rett til å stryke
medlemmet fra medlemslisten. Varsel om at strykning vil skje, sendes medlemmet
rekommandert med minst 14 dagers frist. Lokallaget skal varsles samtidig. Medlem
som er strøket av denne grunn, kan ikke gjenopptas som medlem før
kontingentrestansen er betalt.
f) Pensjonistmedlemmer må betale en årlig kontingent til Parat og vil ha tilgang til de
samme medlemsfordelene i NPL som ordinære medlemmer.
2.2 FORSIKRINGER
a) Medlemmene er tilknyttet de til enhver tid gjeldende obligatoriske
forsikringsordningene tegnet av NPL sentralt.
b) Landsstyret skal arbeide for at medlemmene gjennom avtaler får tilgang til best
mulige forsikringsordninger for øvrig.
KAP. 3: ORGANISASJONSSTRUKTUR
3.1 NLP PARATS ORGANER ER:
a) Landsmøtet
b) Landsstyret
c) Forbundskontoret
3.2 LANDSMØTET
a) Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og består av lokallagenes ledere samt
landsstyret. Lokallag med mer enn 30 medlemmer får en delegat i tillegg, og videre en
delegat for hvert 20. medlem.
Dersom lederen i et lokallag samtidig er medlem av landsstyret, kan lokallagets
nestleder møte som delegat på landsmøtet. Det samme gjelder hvis lederen har forfall.
I tilfelle nestlederen også har forfall, kan lokallagets styre velge en stedfortreder.
Lokallagets styre underretter straks sekretariatet om valget.

Vedtekter for Norges Politilederlag - side 3

b) Landsmøtet holdes i mars hvert tredje år, første gang i 2021. Ekstraordinært
landsmøte holdes også når landsstyret eller minst halvparten av lederne i lokallagene
krever det. Landsstyret bestemmer tid og sted for møtet.
c) Kostnadene med landsmøte dekkes av NPL. Reiseutgiftene til delegatene dekkes
etter Parats reiseregulativ.
d) Lokallagene må sende saker til behandling i landsmøtet innen – to - måneder før
møtet.
e) Innkalling til landsmøte med forslag til saksliste skjer med – en – måneds varsel,
med mindre tvingende grunner gjør en kortere frist nødvendig.
f) Landsmøtet ledes av landsstyrets leder eller av en valgt dirigent.
g) Landsmøtet skal velge:
• Dirigent(er)
• Sekretær(er)
• Redaksjonskomité
• Andre komiteer det er behov for
h) Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
i) Dersom ikke denne vedtekt bestemmer noe annet, avgjøres alle saker med simpelt
flertall. Ved stemmelikhet er forslaget falt.
j) Landsmøtets oppgaver:
• godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
• behandle årsmelding for foregående år
• behandle regnskap for foregående år
• foreta vedtektsendringer
• ta endelig avgjørelse i saker om utelukking, suspensjon og eksklusjon i saker
som er anket inn for landsmøtet
• behandle saker lagt fram av landsstyret
• vedta handlingsprogram
• velge revisor med vara
• fastsette medlemskontingent jf pkt 2.1
• vedta budsjett for perioden
• velge valgkomité med leder og tre medlemmer
• foreta ordinære valg til landsstyret
• velge medlemmer i utvalget for sivil rettspleie
• velge æresmedlemmer etter forslag fra landsstyret. Det kreves 2/3 dels flertall
• velge delegater til Parats landsmøte
3.2.1 INNDELING AV VALGDISTRIKTER
a) Østlandet (Øst, Oslo, Innlandet og Sør-Øst politidistrikter)
b) Sør- og Vestlandet (Agder, Sør-Vest og Vest politidistrikter)
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c) Midt-Norge (Møre og Romsdal- og Trøndelag, politidistrikter)
d) Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark politidistrikter)
3.2.2 FRAMGANGS MÅTE VED VALG AV LANDSSTYRE
a) Ordinære valg gjennomføres på hvert landsmøte. Tillitsvalgte velges for hele
landsmøteperioden.
b) Leder velges uten hensyn til valgdistrikt.
c) Fire styremedlemmer, ett fra hvert valgdistrikt. I tillegg velges det en sekretær
uavhengig av valgdistrikt.
d) Nestleder velges blant styremedlemmene.
e) Personlige vararepresentanter for de fire landsstyrerepresentantene velges etter
samme fremgangsmåte som under litra c) over.
f) Alle valg skal foregå skriftlig hvis flere kandidater er foreslått. Ved valg av
tillitsvalgt kreves absolutt flertall. Er dette ikke oppnådd ved første gangs
avstemming, foretas endelig valg mellom de to med høyest stemmetall. Ved
stemmelikhet foretas det loddtrekning.
3.3 LANDSSTYRET
a) Landsstyret består av de i pkt. 3.2.2 b) til e) valgte representanter og leder av
utvalget for sivil rettspleie, jf 3.6.
b) Landsstyret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede.
Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
c) Dersom lederen har forfall, overtar nestleder lederfunksjonen, og nestleders
personlige vararepresentant tiltrer landsstyret.
d) Kostnadene med landsstyremøtet dekkes av NPL. Reiseutgiftene til
styremedlemmene dekkes etter Parats reiseregulativ.
e) Landsstyrets oppgaver:
• Lede NPLs virksomhet i samsvar med vedtektene, handlingsprogrammet og
landsstyrets vedtak
• Forvalte NPLs midler og bevilgninger som vedtatt av landsmøtet
• Fastsette med årlig regulering av tilleggs lønn og andre arbeidsvilkår for
tillitsvalgte herunder forbundsleder.
• Være styre for digitale kommunikasjonsplattformer
• Innkalle til landsmøte og forberede de sakene som skal behandles
• Legge fram siste års regnskap og budsjett for landsmøte
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3.4 LOKALLAGENE
a) NPL er som hovedregel inndelt i ett lokallag for hvert politidistrikt. Lokallagene
inngår i Parats regionale inndeling og deltar på Parats regionmøter etter Parats vedtatte
geografiske inndeling.
b) Det kan fremmes en begrunnet søknad om en annen organisering av lokallagsgrensene. Landsstyret behandler og avgjør søknaden. Før søknaden behandles, må det
innhentes uttalelse fra de lokallagene som berøres av en eventuell endring.
c) Lokallagene har eget styre, som består av minimum 3 medlemmer. For
styremedlemmene velges det samme antall vararepresentanter i rekkefølge.
d) Lokallagene bestemmer selv sin organisering, oppgaveløsning og sin virksomhet
for øvrig, ved hjelp av lokale vedtekter. Disse må ikke være i strid med NPLs
vedtekter, og de skal godkjennes av landsstyret. landsmøte kan treffe vedtak om at
vedtekten skal ha visse obligatoriske bestemmelser.

3.5 FORBUNDSKONTORET
a) Forbundskontoret er samlokalisert med Parats administrasjon i Oslo.
b) Administrasjon av NPL foretas av Parat.
c) Forbundskontoret ledes av forbundsleder. Den til enhver tid gjeldende
frikjøpsavtalen med Politidirektoratet vil være grunnlaget for bemanningen på
forbundskontoret utover forbundslederen.
3.6 UTVALG FOR SIVIL RETTSPLEIE
a) NPL skal ha et eget utvalg for sivil rettspleie. Utvalget skal ivareta medlemmenes
interesser innen fagfeltet sivil rettspleie og være en pådriver for utvikling av ledelse,
metode, samarbeid og organisering innen fagfeltet. Utvalget skal også ivareta NPLs
internasjonale samarbeid bl.a. gjennom vårt medlemskap i UIHJ (Den internasjonale
namsmannsforeningen).
b) Utvalget skal gi råd og anbefalinger etter anmodning fra forbundskontoret og
landsstyret og være et kontaktpunkt for medlemmer innen fagfeltet via Kilden, e-post,
Facebook mv. Utvalget skal ha jevnlige utvalgsmøter og delta på NPLs samlinger og
landsmøtet.
c) Utvalget skal være en høringsinstans for landsstyret i saker som gjelder den sivile
rettspleie.
d) Utvalget skal ha fire medlemmer. Landsmøte velger leder og øvrige medlemmer for
tre år. Utvalgets leder møter fast i landsstyret med tale og stemmerett.
e) Det settes av egne midler for utvalgets arbeid. Kostandsbruk avklares med
forbundsleder/landsstyret.
f) Utvalget rapporterer aktiviteten som en del av NPLs årsberetning på landsmøtet.
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3.7 KOMMUNIKASJON
a) NPL har flere digitale kontaktflater, herunder hjemmeside, facebookside og
twitterkontoer. Forbundslederen har redaktøransvaret for alle NPLs digitale kanaler.
KAP. 5: UTELUKKING – EKSKLUSJON – VEDTEKTSENDRINGER –
OPPLØSNING
5.1 UTELUKKING AV LOKALLAG OG UTELUKKING/ EKSKLUSJON AV
ENKELTMEDLEM
a) Lokallag som setter seg ut over NPLs vedtekter eller vedtak, kan utelukkes fra
medlemskap etter vedtak i landsmøte. Det skal foreligge innstilling fra landsstyret, og
lokallaget skal gis anledning til å uttale seg før vedtaket/innstillingen fattes/avgis.
b) Enkeltmedlem som setter seg ut over NPLs vedtekter eller vedtak, eller på annen
måte handler til skade for NPL eller dets medlemmer, kan suspenderes/ekskluderes
etter vedtak i landsstyret. Et slikt vedtak kan innen en måned etter at medlemmet har
fått skriftlig melding om vedtaket, innklages for landsmøtet. Klagen har ikke
oppsettende virkning.
c) Vedtak om utelukking, suspensjon eller ekskludering i h.h.t. dette punktetslitra a)
eller b), medfører at det aktuelle lokallaget eller medlem ikke har krav eller rettigheter
overfor NPL.
5.2 AVGJØRELSE AV TVISTER
Tvister om fortolkning av denne vedtekt kan ikke bringes inn for sivil domstol. De blir
avgjort av landsstyret, med rett til å innklage vedtaket for landsmøtet. På samme måte
behandles organisasjonsmessige tvister der spørsmålet ikke er omhandlet i vedtekter.
5.3 OPPLØSNING AV LOKALLAG
a) Lokallag kan ikke oppløses uten landsmøtets godkjenning.
b) Dersom et lokallag oppløses, skal dets aktiva overtas av NPL til forvaltning i 10 år.
Hvis det innen denne tid dannes nytt lokallag i samme område, og dette godkjennes av
landsmøtet, skal midlene overføres dit. Dannes ikke et slikt lokallag, skal midlene
benyttes slik landsmøtet vedtar.
5.4 OPPLØSNING AV NPL
a) Oppløsning av NPL kan bare vedtas av landsmøtet med minst 2/3-dels flertall.
b) Forslag om oppløsning av NPL, og disponering av organisasjonens midler, kan
fremmes av landsstyret eller av minst 30 enkeltmedlemmer som har underskrevet
forslaget. Lokallagene skal gis anledning til å uttale seg om forslaget. Landsstyret må
ha mottatt forslaget senest 6 måneder før landsmøtet avholdes.
5.5 VEDTEKTSENDRINGER
a) Endring av disse vedtekter kan bare vedtas av landsmøtet med minst 2/3 flertall.
b) Forslag om endringer av disse vedtekter kan fremmes av landsstyret, lokallag eller
fra minst 10 enkeltmedlemmer som har underskrevet forslaget. Lokallagene skal ha
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anledning til å uttale seg om forslaget. Landsstyret må ha mottatt forslag om
vedtektsendring senest 6 måneder før landsmøtet.
5.6 IKRAFTTREDEN
Disse vedtekten er vedtatt på representantskapsmøte i NPL 6. mars 2019 og trer i kraft
fra samme dag.
Samtidig oppheves vedtektene for Norges Politilederlag vedtatt på
representantskapsmøte 24.5.2018.
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STATUTTER
FOR
ÆRES- OG HEDERSBEVISNINGER
I
NORGES POLITILEDERLAG

§1

Æres- og hedersbevisninger

Æres- og hedersbevisninger i NPL er:
1.

Æresmedlemskap

2.

Skjold

3.

Diplom

§2

Beskrivelser

§ 2.1

Skjold

NPLs skjold utføres i brunfarget tre, utformet i størrelse 18 x 20 cm med spiss i
bunn. På treplaten plasseres NPLs merke i en størrelse som er tilpasset platen.
På treplaten plasseres et metallskilt hvorpå inngraveres:
Tildelt…………….(navn) Født……….(dato) Den ……………. (dato)

§ 2.2

Diplom

NPLs diplom utføres i størrelse A 4 på dertil egnet kartong. Bunnfargen skal
være gul-brun. 15 millimeter fra ytterkant, rundt hele kanten på diplomet,
plasseres en bord. Innenfor borden plasseres lagets merke, samt følgende
tekst:
DIPLOM tildelt………..(navn) Født ……..(dato) for fortjenestefullt virke til
beste for NPL som …………… (tillitsverv el. beskrivelse) i tiden ………….
(fra dato til dato)
Diplomet underskrives av forbundsleder og forbundssekretær, og det leveres i
ramme med glass.
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§3

Kriterier for tildeling

§ 3.1 Æresmedlemskap
Æresmedlemskap tildeles for spesiell verdifull innsats og lang og tro tjeneste for
Norges Politilederlag. Æresmedlemmer velges av landsmøtet med 2/3-dels
flertall, etter innstilling fra landsstyret.
NPLs jakkemerke i gull, samt diplom, skal følge avgjørelsen.
Æresmedlemmer har møte- og talerett på landsmøtet.
§ 3.2 Skjold
§ 3.2.1
NPLs skjold tildeles sentrale tillitsvalgte hvor vervet opphører etter 1 eller flere
ordinære valgperioder.
§ 3.2.2
NPLs skjold kan tildeles andre personer i eller utenfor organisasjonen, som veden
enkelt anledning eller gjennom lengre tid, har utvist organisasjonen stor
fortjeneste.
§ 3.2.3
Tildeling som nevnt i § 3.2.2 foretas av landsmøtet, etter innstilling fra
landsstyret.
§ 3.3 Diplom
NPLs diplom kan tildeles sentralt tillitsvalgte hvor vervet opphører etter to år.

