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Innledning
Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden mai 2018 – mars 2019.
Forrige representantskapsmøte ble holdt på Gardermoen 24. mai 2018.
Landsstyret har i siste periode bestått av:
Leder
Nestleder og styremedlem Sør- og Vestlandet
Varamedlem
Styremedlem Østlandet
Varamedlem
Styremedlem Midt-Norge
Varamedlem
Styremedlem Nord-Norge
Varamedlem
Sekretær
Lokallagsledere er pr. mars 2019:
NPL Øst
NPL Oslo
NPL Innlandet
NPL Sør-Øst
NPL Agder
NPL Sør-Vest
NPL Vest
NPL Møre og Romsdal
NPL Trøndelag
NPL Nordland
NPL Troms
NPL Finnmark

Geir Krogh
Tore Salvesen
Anne Margrethe Ruud
Frank Gran
Jørn Arild Flatha
Eli Anne Tvergrov
Rune Halvorsen
Karl Johnny Nilsen
Asbjørn Sjølie
John Magne Aas

Trond Arve Øren
Ruth Eva Føll Løkken
Jørn Arild Flatha
Annie Sandersen
Asbjørn Skåland
Marit Ellingsen
Arne Vidar Hansen
Grete Hjelle
Marit Heistad
Dag Sture Strøm
Espen Jentoft
Torfinn Halvari

Utvalg sivil rettspleie
Leder:
Lillian Borge Bersaas, Vest pd
Medlemmer: Audhild Notø, Øst pd
Øyvind Time, Sør-Vest pd
Asbjørn Sjølie, Nordland pd

Egen organisasjon
Sekretariatet
Norges Politilederlag er en del av paraplyorganisasjonen Parat.
Forbundsleder har kontorplass i Parat og bl.a lokalisert sammen med de ansatte i
medlemsservice (medlemsregister og økonomi). Forbundskontoret vil bestå av de til
enhver tid frikjøpte årsverk. I 2018 har dette kun vært forbundsleder, men i januar og
februar 2019 har vi hatt 50 % frikjøp i tillegg. Dette har vært benyttet til Marit Ellingsen,
som er innstilt som ny forbundsleder.
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Kontorfellesskapet i Parat gir direkte tilgang til de ulike ressursene. Vi opplever at
samarbeidet er godt, men avhengig av initiativ fra oss. Vi må nødvendigvis
«konkurrere» med de andre organisasjonene i Parat.
Vi vil spesielt fremheve et godt samarbeid med de som har ansvaret for
medlemsregisteret og regnskap. Forbundsleder er nærmest i daglig kontakt med de ulike
medarbeidere.
I tillegg har vi utviklet et godt samarbeid med kommunikasjonsavdelingen og juridisk
avdeling. Flere av medlemmene har fått god hjelp i ulke problemstillinger.

Regnskapsfører/revisor
I forbindelse med overgangen til Parat overtok økonomiavdelingen regnskapsføringen
for NPL. Det er nå besluttet å dele opp økonomien og skille ut NPL’s interne regnskap
med egen kontostruktur. Representantskapet valgte ikke revisor i 2018, men i
fortsettelsen er det likevel behov for egen revisor for å kvalitetssikre driften.

Æresmedlemmer
Laget har nå fire æresmedlemmer etter at Jonny Nauste ble innvoterte i mai 2018.
Æresmedlemmene er Steinar Ravlo, Otto Stærk, Svein Stuberg og Jonny Nauste.

Medlemsutvikling
Vi har i dag 292 yrkesaktive medlemmer (99 kvinner/193 menn), en økning på 11 siden
forrige representantskapsmøte. Siden 1.1.18 har det meldt seg inn 42 nye medlemmer.
Dette fordeler seg på 15 seksjonsledere, 10 politioverbetjenter/avsnittsledere, 6
lensmenn/politistasjonssjef/namsfogd, 2 FDE/GDE ledere og 10
rådgivere/koordinatorer.
Fra 1.1.18 ble det innført medlemskontingent for pensjonistene. Dette har medført en
reduksjon av fra 322 til 216 pensjonistmedlemmer.

Landsstyret
Det er avholdt 8 ordinære landsstyremøter i perioden:
21. juni 2018 – Telefonmøte
14. august 2018 – Arendal politistasjon
4. oktober 2018 – Telefonmøte
1. november 2018 – Telefonmøte
4. – 5. desember – Lakkegate 23, Oslo
3. januar 2019 – Telefonmøte
7. februar – Telefonmøte
5. mars 2019 – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
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Deltagelse på Arendalsuka 2018

Landsstyret deltok på Arendalsuka 13. – 15. august. Mandag 13.8. arrangerte vi en
debatt sammen med Parat politiet.
Debatten var delt i to. Første tema var «Forebyggende som primærstrategi», med
deltagelse fra Kristin Kvigne fra Politidirektoratet og tidligere lensmann og nå
politikontakt Bjørn Håvard Olsen.
I del to av debatten var temaet «Arbeidslivskriminalitet og A-krim samarbeidet».
Vi fikk tre innledninger fra henholdsvis Økokrim-sjef Trond Eirik Schea, direktør i
Arbeidstilsynet, Trude Vollheim og avdelingsdirektør i skatteetaten, Erik Nilsen.
I tillegg deltok landsstyret på POD’s arrangementer (Vold mot eldre og trygghet i det
digitale rom) og YS/YS Stat’s debatt om ABE reformen – ostehøvelkutt.
Medlemmene i NPL Agder var invitert til debatten og til middag mandag kveld.

Utvalg for sivil rettspleie
Representantskapet i NPL opprettet 11. mai 2017 et utvalg for sivil rettspleie. Hensikten
er å ivareta medlemmenes interesser innen fagfeltet sivil rettspleie. Videre skal det være
en pådriver for utvikling av ledelse, metode, samarbeid og organisering innen fagfeltet
og ivareta NPL's internasjonale samarbeid bl.a. gjennom vårt medlemskap i den
internasjonale namsmannsorganisasjonen (UIHJ).
Utvalget består av fire medlemmer med bakgrunn og interesse innen fagfeltet.
Medlemmene velges for fire år, men slik at to og to velges annen hvert år. Leder velges
hvert annet år.
I 2018 har utvalgets hovedfokus vært rettet mot Nordisk Insolvensseminar som skal
arrangeres i Halden 8-10 mai 2019.
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Utvalget har fått tildelt midler fra POD pålydende kr. 460.000 for å arrangere denne
konferansen.
Utvalget innga også høringssvar til om forslag om endringer i tvisteloven –
tvistelovevalueringen.

Lokallagsledersamlinger

Det er avholdt en lokallagsledersamling/tillitsvalgtopplæring i perioden, onsdag 5. –
torsdag 6. september i Parats lokaler i Oslo. Agendaen bestod av alt fra lønnsdannelse i
staten og arbeidsmiljøloven via pensjon til vekst og verving. Dette var en spesialtilpasset
opplæring for tillitsvalgte politiledere fra Parat. En svært god erfaring med stort
læringsutbytte for de tillitsvalgte.

Politilederkonferansen 24. – 25. mai 2018
Politilederkonferansen ble arrangert torsdag 24. og fredag 25. mai. Temaet var «Åpenhet
og tillit».

I underkant av hundre politiledere og innbudte gjester var til stede da
politilederkonferanse ble avviklet på Gardermoen. Det var den første konferanse siden
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NPL ble en del av Parat, og både representanter fra Parat og Parat politiet var blant
deltakerne.
Statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) fra Justis- og beredskapsdepartementet fikk
æren av å være første taler. Han hilste fra justisminister Tor Mikkel Wara, som ikke
hadde anledning til å være til stede. Johansen påpekte at ministeren er avhengig av gode
innspill, både med positivt og negativt fortegn, for å kunne fortsette å kjempe for gode
bevilgninger til politiet i statsbudsjettet. Han inviterte til konkret samarbeid og kontakt,
og hadde en liten «kø» av politiledere hos seg allerede ved konferansens første pause.
Videre var det hilsener fra YS ved nestleder Erik Kollerud, fra Carl Marius Michelsen,
leder NTL politiet, Marianne Børseth Hansen, andre nestleder i Politijuristene, og
hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth.
Deretter hadde riksadvokat Tor-Aksel Busch sin etter hvert tradisjonelle
«Riksadvokatens time», med fokus på etterforskning. Og selv om «ryktene sier» av
Busch vurderer å gå av for aldersgrensen, valgte hovedpersonen selv å holde
forsamlingen i uvisse. Kanskje er han tilbake på neste års konferanse – og kanskje ikke!
Assisterende politidirektør Håkon Skulstad bidro så med en statusoppdatering for
utviklingen av politiet, før Hege Merakeås bidro med et muntert skråblikk på en
politileders hverdag som dagens siste innslag
Dagen ble avsluttet med festmiddag, hvor høydepunktet utvilsom var utnevningen av
tidligere leder Jonny Nauste til NPLs fjerde æresmedlem. Han befinner seg nå i et
eksklusivt selskap sammen med Steinar Ravlo, Otto Stærk og Svein Stuberg, og det var
en tydelig rørt Nauste som takket for æresbevisningen.
Dag to hadde to store temaer på agendaen, «Varslinger i politiet» og «Ledelse, kultur og
holdninger». Først ute var politimester i Vest, Kaare Songstad, som hadde en rekke
personlige erfaringer å dele.
Psykolog Cecilie Thorsen har spesialkompetanse på varsling, og er svært opptatt av
ledernes rolle i varslingssaker. I etterkant av konferansen har «Politilederen» intervjuet
Thorsen, hvor hun ytterligere utdypet mange av synspunktene hun delte på konferansen.
Seansen om varsling ble av sluttet av Egil Svartbekk fra POD, som delta status for
varslinger og hva POD foretar seg.
Hvordan går det egentlig med nærpolitireformen? Det skulle Vivi Lassen,
spesialrådgiver for Difi, orientere om. Hvor står vi, og hvor skal vi? Hun snakket blant
annet om at arbeidet i reformen er i rute, men strukturen har tatt mye plass. Det samme
har personalløpet. Resultatene for 2017 er noe svakere enn for året før, men i
befolkningen har tilliten til politiet økt. De politiansatte er litt mindre fornøyde enn før.
Konferansen ble avsluttet med tre speedforedrag om «Åpenhet og tillit i min
lederhverdag» hvor tre politiledere bidro med personlige innfallsvinkler til temaet.
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Lokallagene
Lokallagene er tilpasset politidistriktstrukturen, med navn tilsvarende navnet på
politidistriktene med NPL foran. NPL Oslo dekker i tillegg til politidistriktet også
særorganene, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.
Det har vært avholdt årsmøter og medlemsmøte i lokallagene. Forbundsleder har deltatt
på alle års- og medlemsmøtene. Nytt av året er utviklingen av konseptet «ledercafé». Det
innebærer et åpent møte for ledere i politiet i forkant eller etterkant av et
medlemsmøte/årsmøte, med en eller flere foredragsholdere.
-

NPL Oslo – medlemsmøte torsdag 13. september 2018 – Nasjonalt ID-senter

-

NPL Sør-Øst – medlemsmøte tirsdag 18. september på politihuset i Tønsberg

-

NPL Nordland – Lederkafé/årsmøte 2. oktober på politihuset i Bodø.
Tema: Reform og kultur m/ Stig O Johannessen og visepolitimester Heidi
Kløkstad

-

NPL Agder – Medlemsmøte 9. november på Scandic Bystranda i Kristiansand.
Tema: Opplæring i lov og avtaleverk v/Marianne Hårtveit, Parat

-

NPL Finnmark– Lederkafé/årsmøte, 19. november på politihuset i Kirkenes.
Tema: Opplæring i lov og avtaleverk for leder m/adv Annbjørg Nærdal i Parat

-

NPL Troms – Lederkafé/årsmøte 20. november på politihuset i Tromsø.
Tema: reformen m/ Stig O Johannessen og politimester Ole Sæverud

-

NPL Møre og Romsdal – Lederkafé/medlemsmøte 21. november på politihuset i
Ålesund. Tema: Endringsledelse og reform m/ Kristin Rubecksen og
visepolitimester Ingmar Farstad

-

NPL Øst – Medlemsmøte med julemiddag 22. november i Parat’s lokaler i Oslo.
Tema: NPM i politiet m/Christin Thea Wathne

-

NPL Trøndelag – Lederkafé/medlemsmøte mandag 26. november på Stiklestad
Tema: Reform m/Sletterød og Lysø fra Trøndelag forskning og opplæring i lov
og avtaleverk m/Anita Rosmæl fra Parat

-

NPL Oslo – Ledercafé/medlemsmøte 6. desember på Politihøgskolen
Tema: Hva er politi? m/Liv Finstad

-

NPL Vest – Ledercafé/medlemsmøte 11. desember på politihuset i Bergen.
Tema: Endringsledelse og reform m/ Kristin Rubecksen

-

NPL Sør-Vest – Lederkafé/medlemsmøte 12. desember på Statens hus i
Stavanger. Tema: «Lean» med bl.a. VPM Gøril Våland.
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Lokallag som har søkt om støtte til lederkafé har fått støtte fra forbundskontoret til
foredragsholder/gjennomføringen. Totalt er det tildelt kr 27 451,- i støtte til arrangement
i lokallagene i perioden.

Hovedorganisasjonen YS/PARAT
Samarbeidet med YS og YS Stat er endret fra 1.1.18. Representasjon i YS styret og i YS
Stat sektorstyret ivaretas av representanter fra Parat.

Aktiviteter i hovedorganisasjonens regi
YS konferansen og YS kongress 2018
Forbundsleder Geir Krogh deltok på YS-konferansen 2018 i Oslo tirsdag 30. oktober.
Tema for konferansen var «Hva slags arbeidsliv skal vi ha?
Dagen etter var det YS kongress med bl.a. valg av ny ledelse. Ny ledere ble Erik
Kollerud fra Delta, Hans-Erik Skjæggerud fra Parat nestleder og Monica Paulsen fra
Negotia andre nestleder.
YS Stat - rådgiverforum
YS Stat opprettet et rådgiverforum fra januar 2017. I perioden har forbundsleder Geir
Krogh deltatt i utvalget på vegne av Norges Politilederlag. Tanken er å skape et sted
hvor felles utfordringer/problemstillinger kan diskuteres. Dette er en god mulighet til å
holde seg oppdatert på det som skjer i hovedsammenslutningen YS Stat.
YS Stat ledersamling 2018

Tirsdag 9. og onsdag 10. oktober deltok seks av NPL medlemmene på YS Stats
lederkonferanse på Gardermoen. Dette er en årlig konferanse vi er sterkt delaktige i og
som vi sammen med de andre YS Stat forbundene ønsker å arrangere hvert år.
Temaet for konferansen i 2018 var «Hverdagsledelse».
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Foredragsholdere var bl.a. Renate Skau Jørgensen, Hanne Kristin Rhode, Unni Turrettini
og Nina Nakling.
YS Stat konferansen
YS Stat konferansen ble arrangert 16. – 17. januar i Oslo. Forbundsleder Geir Krogh og
forbundssekretær Marit Ellingsen deltok på vegne av NPL. Tema var: Medbestemmelse,
omstilling og ledelse, arbeidstid, tariff og pensjon.
Parat konferansen 2019
Parat arrangerer kombinert hovedkonferanse og tariffkonferanse over to dager.
Årets Parat konferanse ble avhold på Quality Airport hotell på Gardermoen 28. februar –
fredag 1. mars. Forbundsleder Geir Krogh og Marit Ellingsen deltok å vegne av NPL.
Hovedtema var årets flaggsak: Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene.
Dag to ble bl.a. brukt til en gjennomgang av forberedelsene til mellom oppgjøret og
forberedelse til forhandlingene av ny hovedavtale.

Internasjonalt samarbeid
Norges Politilederlag har vedtatt engelsk tittel: Norwegian Association of the Chiefs of
Police (NACP).
NPL er medlem i den internasjonale namsmannsforeningen UIHJ. UIHJ har nå kommet
opp i 86 medlemsland. En av hovedoppgavene til UIHJ er å jobbe opp mot
Europakommisjonen for å fremme regelverk og innhold i regelverket.
NPL har dessverre ikke deltatt på noen av møtene i 2018, men utvalg for sivil rettspleie
vil arrangere Nordisk insolvenskonferanse i Halden 8. - 10. mai 2019.

Samarbeid med andre organisasjoner
Samhandlingen med de andre personellorganisasjonene i politi og lensmannsetaten har
bedret seg betraktelig i 2018. Vi deler partsrettighetene med Parat politiet og
samarbeider svært tett sentralt. Det utvikles også gode samarbeidsordninger i
lokallagene. Vi opplever gode relasjoner til arbeidsgiver og de øvrige organisasjonene i
partssamarbeidet. Det samme gjelder samarbeidet med HVO, både sentralt og lokalt.
Forbundsleder Geir Krogh deltok på Politiets Fellesforbunds lederkongress i Asker 16.
og 17. oktober 2018. Lokallagsleder i Sør-Vest, Marit Ellingsen deltok på PF’s
landsmøte i Stavanger 19. november 2018.

Kommunikasjon
Norges Politilederlag har flere kanaler for intern og eksterne kommunikasjon. Den
viktigste interne kanalen er epost og spesielt medlemsinfo som sendes ut hver mandag.
De eksterne kanalene er www.politilederen.no, Nyhetsbrevet, Facebook og Twitter.
Politilederen – Lensmannsbladet ble erstattet av elektronisk Nyhetsbrev i 2017. Vi har
fortsatt med nyhetsbrev i 2018, men erfart at det er få som leser dem. Vi har større treff
på artikler som legges fortløpende på nettsiden og deles via sosiale medier. Nyhetsbrevet
er derfor foreslått avviklet.
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Det blir publisert en rekke artikler på politilederen.no. Rekkevidden på disse øker
betraktelig hvis de blir publisert på Facebook og Twitter. Det er mellom 500 – 1000
aktive brukere av nettsiden hver uke.
Vi er nå i ferd med å utvikle nye nettsider i samarbeid med Parat. De vil overta driften
av sidene og integrer dem med Parats øvrige nettsider.
Vi har fortsatt et godt samarbeid med journalist Anne L Buvik om artikler til nettsidene
på oppdragsbasis.

Politisk påvirkning

I løpet av perioden har vi hatt møter med stortingsrepresentanter i Justiskomiteen og
møter med justisfraksjoner for de forskjellige partiene på Stortinget.
Vi deltar sammen med de andre personellorganisasjonene på kvartalsmøte med politisk
ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet.
I tillegg har forbundslederen faste møter med politidirektøren og andre ledere i POD.

Medbestemmelse og involvering
I og med at det har blitt smalere representasjon i sentral IDF har deltagelse i
styringsgrupper og prosjekt/programarbeid blir viktigere for å sikre god involvering og
medbestemmelse. NPL har hatt representanter i svært mange styringsgrupper i perioden:
Dette er følgende:
- Styringsgruppe for Nærpolitireformen (Geir Krogh).
-

Styringsgruppe Etterforskningsløftet - ledelse og kompetanse (Tore Salvesen)

-

Styringsgruppe Politiarbeid på stedet (Frank Gran)
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-

Referansegruppe for evalueringen av Nærpolitireformen i regi av
departementet/Difi (Geir Krogh)

-

Styringsgruppe Politiets forbedringssystem (Geir Krogh)

-

Styringsgruppe Felles kjøretøyforvaltning / Kjøretøyanskaffelser 2020 (Geir
Krogh)

-

Styringsgruppe for Anskaffelse og utprøving av elektrosjokkvåpen i politiet
(ESV) (Geir Krogh)

-

Programstyret for Nasjonalt pass og ID-prosjekt -NPID (Geir Krogh)

-

Styringsgruppe for Vaktvirksomhetsregisteret (Geir Krogh og Marit Ellingsen)

-

Arbeidsgruppe for evaluering av kompetansekriteriene (Marit Ellingsen)

Gjennom deltagelsen i de ulike prosjektene og programmene opplever vi god
involvering og blir lyttet til. Det gir oss gode muligheter for å påvirke beslutninger og
kvalitetssikre utviklingen av politiet.

Sentrale IDF møter
Samarbeidsklima mellom personellorganisasjonene og Politidirektoratet er i bedring
etter noen utfordrende år. NPL deler partsrettighetene med Parat politiet og vi har
utviklet god samhandling i forkant og etterkant av møtene. Det varierer hvem som
møter, men i hovedsak møter enten leder av Parat politiet eller leder av NPL på vegne av
Parat og YS Stat.
Antall frikjøp har vært tema i perioden. Arbeidsgiver har ønsket å redusere det totale
antallet og det har medført en reduksjon for Parat’s frikjøp. Fra og med 1. januar 2020
vil vi kun ha 2,5 frikjøpte tillitsvalgte i Parat. Det er stor forståelse i Parat for at NPL må
frikjøpt forbundsleder.

Forhandlinger
Høstens lokale lønnsforhandlinger i vårt tariffområde endte også i 2018 med konflikt og
utsettelse til januar/februar 2019. Det var uenighet om fordeling av potten og delegering
av forhandlingene til politidistrikter og særorgan. Resultat ble at hele potten ble fordelt
ut og resultatene for våre medlemmer tyder på at lokallagene har vært gode i
forhandlingene og at samarbeidet med Parat politiet har fungert godt.
I og med at forhandlingene nå er delegert til virksomhetsnivå er de sentrale parter
tvistenivå før saken eventuelt oversendes Statens lønnsutvalg (SLU). Det har vært flere
såkalt HTA 2.7 møter i perioden. Disse møtene har utviklet seg positivt med gode
prinsipielle debatter om forståelsen av HTA i politiet. Noen saker blir avgjort i møtet,
andre blir returnert til driftsenheten, mens noen få har gått videre til SLU.
Følgende særavtaler mv har vært forhandlet i perioden:
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-

Nytt personalreglement for tilpasning til lov om statens ansatte. Forhandlingene
er avsluttet, men det pågår en tvist mellom POD og PF om forståelse av Lov om
statens ansatte. Gammelt personalreglement gjelder derfor fortsatt.

-

Ny særavtale for hundeførere/hundehold. Partene ble enige om ny avtale
14.12.18.

-

Ny særavtale for beredskapsvakt på politidirektør- og politimesternivå.
Forhandlingene pågår fortsatt.

Deltagelse på møter i nasjonal ledergruppe
Partene i politiet har vært invitert på ett utvidet møte i Nasjonal ledergruppe i perioden.
Forbundsleder Geir Krogh deltok på møtet 28. - 29. november.
Andre utvalg og samarbeid
Samfunnsdugnad – tverretatlig samarbeid

NPL har sammen med bl.a. Skolelederne deltatt i et arbeid for økte tverretatlig
samarbeid i lokalsamfunnene. Leder og nestleder har deltatt på møtene. Det ble arrangert
en «På tvers konferanse» høsten 2018 med bl.a. midler fra Partnerskap mot mobbing
(bildet).
HAMU politi- og lensmannsetaten
Forbundsleder deltar som fast observatør i HAMU. Dette oppleves som svært nyttig og
gir god forankring av det øvrige partssammensatte arbeidet.
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Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)
Forbundsleder Geir Krogh deltar på vegne av YS som medlem i Næringslivets
sikkerhetsråd (NSR). Det er fire møter i året i tillegg til bl.a. sikkerhetskonferansen. Et
spennende forum hvor det er viktig at hovedorganisasjonene er representert.

Høringsuttalelser
Norges Politilederlag har i perioden avgitt følgende høringsuttalelser:
31. august 2018 - Høringssvar på forslag om endringer i straffeloven,
straffeprosessloven og forskrift om bruk av politiarrest – snr 18/2987, 18/3556,
og 18/2045.
12. september 2018 - Høringssvar dokumentasjon av Bemannings og
ressursfordelingsmodellen i politiet
18. september 2018 – Høringssvar Nasjonale rolledefinisjoner med
kompetansekrav for etterforskningsfeltet
20. oktober 2018 – Høringsuttalelse vedrørende endringer i tvisteloven
22. oktober 2018 – Høringsinnspill til statsbudsjettet 2019
11. februar 2019 – Høringssvar – forslag til endringer i straffeloven mv (skyting
mot politiet mv)

NPL’s fokussaker
Handlingsprogrammet og vedtatte resolusjoner er et godt grunnlag for landsstyret arbeid
i perioden. Det brukes der hvor det hensiktsmessig, enten det er tema for konferanser,
høringssvar eller uttalelser til media. Her er en oppdatering å hvordan landsstyret har
arbeidet med noen av sakene i perioden:

Kompetanseløft for ledere og lederutvikling
-

Ledelse og lederutvikling er fokus i alt vi gjør

-

Vi har tatt initiativ gjennom Parat til eget kurs - lov og avtaleverk for ledere i
staten – også tema på tillitsvalgtopplæring høsten

-

Aktuelle nettsaker om kompetansebehov for ledere:
o
o
o

Behov for kompetanseløft for politiledere og langtidsplan for politiet (3. juni)

Handlingsrom for kompetanseutvikling (28. november)
Politiet mangler etterforskere (23. januar)

-

Vi har avgitt høring av Nasjonale rolledefinisjoner for etterforskningsfeltet fokus på etterforskningsledelse

-

Vår journalist har intervjuet med Nina Skarpenes (PHS) og Olav Skard
Jørgensen (NC3) med fokus på fremtidens kompetansebehov
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-

Forbundsleder har fremsnakket kompetansebehov for ledere i medlemsmøter og
med politikere og ledelsen i POD

-

Forbundsleder har bistått og gitt økonomisk støtte til relevante foredragsholdere
på lokale medlemsmøter

Langtidsplan for politiet
-

Aktuelle nettsaker
o Forbundslederen har ordet: Ledelse må høyere på agendaen (14. juni)

-

Vi har aktivt støttet POD’s initiativ om flerårige virksomhetsplaner

-

Vi har tatt opp temaet i samtale md POD’s ledelse og politikere

-

Ytterligere initiativ er satt på vent i påvente av stortingsmelding om kapasitet og
kompetanse

Ny ressursfordelingsmodell i politiet
-

Vi har vært aktive med innspill i drøftinger i IDF, bl.a. til drøftingen av
disponeringsskrivet for 2019. Vi har bl.a. tatt til orde for årlige evalueringer
basert på erfaringer fra budsjettprosessen og styringsdialogen.

-

I september avga vi en skriftlig høringsuttalelse på utkast til ny modell
o Høring: Ny ressursfordelingsmodell i politiet (12. september)

Lønn og arbeidsvilkår
-

Vi har satset på lønnsoppgjøret 2018 gjennom opplæring av tillitsvalgte og tett
oppfølging av lokallagsledere/forhandlingsdelegasjoner. Spesielt har vi
oppfordret til bruk av 2.5.3 i forkant av lønnsoppgjørene.

-

Vi har gjentatte gagner tatt opp temaet stillingskode for politifaglige ledere –
uten særaldersgrense med POD og etterspurt hvordan dette forvaltes i
politidistriktene. Vi har vært tydelige kritisk gjennom kommentarer og skriftlige
henvendelser ift bruken av stillingskode 1211 – seksjonssjef i kombinasjon med
pob/pfb.

-

I forbindelse med forhandling av personalreglementet har vi støttet POD i utvidet
mulighet til midlertidig ansettelse – fra 6 mndr til inntil 1 år.

Ressurssituasjonen i politi- og lensmannsetaten
-

Vi har vært tydelig på behovet for frie midler og reelt økonomisk handlingsrom i
kommenter til aktuelle saker

-

Vi avga skriftlig innspill til statsbudsjett 2019 og påpekt at det manglet mint 300
millioner til drift. Forbundsleder deltok samen med Parat leder under den
muntlige høringen i justiskomiteen 24. oktober.

-

Aktuelle nettsaker:
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o Høringsinnspill - Statsbudsjettet 2019 (29. oktober)
o Handlingsrom for kompetanseutvikling (28. november)
o NPL hos KrF: Tok opp etterforskningskrise (21. oktober)

Mangfold, åpenhet og varslingsrutiner
-

Åpenhet og tillit var hovedtema på Politilederkonferansen 2018.

-

Vi har vært tydelige på at vi ønsker bredest mulig søkergrunnlag på
lederstillinger – også på politifaglige lederstillinger

-

Vi har hatt fokus på økt mangfold i politet i møter internt og eksternt

-

Egen resolusjon på Parat landsmøte om hverdagsledere

-

Aktuell nettsaker:
o Politilederkonferansen 2018: Åpenhet og tillit (14. juni)
o Status for varslinger i politiet (14. juni)
o Parat landsmøtet: Parat fremmer god hverdagsledelse (15. november)

Reform og utvikling
-

Spesielt fokuser på utvikling av politilederrollen i lokalsamfunnet

-

Debatt om forebyggende og politikontaktrollen under Arendalsuka

-

Aktivt støttet etterforskningsløftet

-

Bidratt aktiv i styringsgruppene for politiarbeid på stedet og etterforskningsløftet

-

Aktuelle nettsaker
o Handlingsrom for forebyggende? (5. oktober)
o Forebyggende: Store kulturendringer må til (5. oktober)
o Gode politifaglige debatter under Arendalsuka (16. august)

Gardermoen 5. mars 2019

Geir Krogh
leder
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