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Høring - endring av funksjonstiden til politidirektørens
åremål m.m.
Forbundsstyret i Politiets Fellesforbund (PF) behandlet saken på styremøte onsdag 18.6.08 og fattet
følgende:

Vedtak:
1. Forbundsstyret støtter utvidelsen av åremålsperioden for funksjonen som politidirektør med

nye tre år, og med full utlysning av stillingen.
2. Forbundsstyret forutsetter at åremålsordningen både for politimestrene og politidirektøren blir

6+3+3år.
3. Forbundsstyret vil påpeke at tidspunktet for forlengelse av åremålsperioden kommer på et

uheldig tidspunkt, og burde vært tatt da den første åremålsperioden var ute.
4. Forbundsstyret vil at ordningen med embedsmannsutnevnelser for politimestrene tas opp til

ny vurdering, som en del av den videre prosessen.
5. Forbundsstyret viser for øvrig til høringsbrevet.

Vi ønsker å utdype begrunnelsene for vedtaket og kommenterer det i det etterfølgende.

Åremålsperioden
Ved opprettelsen av Politidirektoratet gikk PF inn for at åremålsperioden til politidirektøren og
politimestrene skulle være like lange.

Vi delte ikke bekymringene for at det skulle bli manglende kontroll med den sentrale politiledelsen, og
hevdet at politidirektørens åremålsperiode måtte være like lang som politimestrenes på bakgrunn av
en likeverdighet. Det er fra vå rt  ståsted ikke likeverdighet når den øverste leder har ko rt ere
åremålsperioder.

Vi forutsetter at det blir full utlysning med konkurransen når den utvidede åremålsperioden med
ytterligere tre år blir kunngjo rt .

Åremålsordningen
Politimestrene har i dag åremålsordning med seks pluss seks år. Forbundsstyret ber om at ordningen
endres slik at det for fremtiden blir åremålsperioder for seks år, med mulighet for forlengelse av
åremålsperioden med tre pluss tre år, slik vi også foreslår for politidirektøren.

Bakgrunnen for dette er at det etter vårt  syn vil skjerpe politimestrene, og politidirektøren, når
forlengelse av åremålsperioden gjøres for ko rt ere tid om gangen. En annen faktor er at det er uheldig
at utskifting av politimestrene i stor grad skjer innenfor et ko rt  tidsintervall med dagens ordning. Med
de periodene vi foreslår kan rekruttering til stillingene skje uten mange utnevninger samtidig.



Vi kan stå ovenfor problemstillingen at enkelte synes det er lang periode å påta seg nye seks år etter
første åremålsperiode. Ved at neste åremålsperioder blir tre pluss tre vil muligheten for at noen
ønsker en kortere forlengelse sannsynligvis motivere flere til å forlenge åremålet.

Vi er klar over at dette ikke er en del av denne høringen, men forutsetter at departementet tar opp
saken og fremmer endringsforslag innen de neste politimesterstillingene skal utlyses.

Tidspunkt for endringen
Forbundsstyret vil påpeke at det er uheldig at dett e forslaget til endring av åremålsperioden for
politidirektøren kommer opp på dette tidspunktet, fordi det i det offentlige rom har blitt en diskusjon i
forhold til person mer enn prinsipp. Vårt  forbundsstyre har behandlet saken som en prinsippsak.

Embedsmannsutnevnelse
Forbundsstyret ber om at ordningen med embedsmannsutnevelser av politimestrene tas opp til
gjennomgang og at sak om dette fremmes i god tid før utlysning av kommende politimesterstillinger.

PF prinsipielle syn er at embedsmannsordningen for politimestrene avvikles. Når politidirektøren, som
øverste leder, kan være beskikket bør ikke de underordnede politimestrene ha annet vern i sine
stillinger.

Vi vil komme tilbake med ytterligere argumentasjon når depa rtementet sender en slik sak på høring.

Forventninger
Selv om politi- og lensmannsetaten har gjennomgått en meget god og viktig utvikling de siste årene
har vi har store forventninger til en ytterligere utvikling av etaten i de kommende årene.

Vi forventer at politiledelsen på alle nivå i større grad deltar i den offentlige debatt om utvikling og
utfordring for etaten, og at det fra politiledelsen også blir større fokus på ressursutfordringene som er
i etaten.

Vi forventer at takhøyden er stor og at det inspireres til åpne og ærlige debatter både internt og
eksternt om etatens utfordringer og muligheter.

Endring av tittel
Dette er, som det fremgår av vedtaket, ikke behandlet. Vi har helt siden sta rt en brukt den naturlige
formen Politidirektør og vil selvsagt støtte forslaget til endring.

Med ve lig hilsen

sen Egil aland
Forbu  leder organisasjonssjef

egil.haaland@pf.no


