NTL Politiet

Nyhetsbrev 02 2020
Åpen høring i Stortingets justiskomite
4. februar stilte Line som NTLs representant i
Stortingets justiskomite på åpen høring om
bemannings- og beredskapssituasjonen i
politiet. Hovedbudskapet vårt var at politiet må
ha en helhetlig bemanning som er best rustet til
å takle dagens og fremtidens kriminalitet.
Tanken om 2 politibetjenter per 1000 innbygger
ble først lansert i bemanningsrapporten "Politiet
mot 2020" som kom allerede tilbake i 2008.
Rapporten la tydelig vekt på at ikke bare antall
politibetjenter, men også politiets øvrige
ressurser måtte økes. Bemanningsrapporten slo
fast at det må være en parallell økning av sivile
og jurister i etaten for å få full effekt av økt
politibemanning i distriktene. Samfunnet
forventer faktisk en økning av politikraften når
vi nå snart når 2 per 1000 målet.
Vi må innrette virksomheten vår så vi får mest
mulig ut av politikraften. Måltallet 2 per 1000 har
for politidistriktene og særorganene blitt en
tvangstrøye og et hinder for at vi på best mulig
måte kan utnytte ressursene våre.
Politiet må ha en helhetlig bemanning. Vi
trenger rett kompetanse til å løse alle de

forskjellige oppgavene våre. NTL håper tiden nå
er forbi for å drive profesjonskamp i etaten vår.
Vi må la forskning ligge til grunn for hvordan vi
kommer frem til den rette bemanningen, både i
antall og kompetanse, ikke bare sette et tilfeldig
måltall. Først da kan vi få
en økning i reell
politikraft og mer
politikraft ut av hver
stilling, ikke bare et tall.
Se video fra høringen
på link eller med QRkode, vårt innlegg er ca
11:05 inn i sendingen.
Åpen høring i Stortingets justiskomite 04.02.2020

Svart økonomikonferansen 2020
anslår at svart økonomi og skatteunndragelser
utgjør fem prosent av Norges
bruttonasjonalprodukt – hele 136 milliarder
kroner netto. LO-leder Hans Christian Gabrielsen
åpnet konferansen. Fra USA og Storbritannia
kom forskere for å fortelle om lønnstyveri og
storsamfunnets evne til å straffeforfølge
forbryterne. Gravejournalist i Dagbladet Gunnar
Thorenfeldt viste oss hvordan det mørke
arbeidslivet ser ut fra innsiden.
NTL arrangerer sammen med Fagforbundet årlig
denne konferansen som setter fokus på hvordan
arbeidslivskriminalitet og svart økonomi skaper
enorme utfordringer for samfunnet og
innbyggerne. Øystein Bjørdal var en av
deltakerne fra NTL Politiet. Kripos og Økokrim

Dagen ble avsluttet med innlegg og paneldebatt
mellom statsminister Erna Solberg og leder i
Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Her diskuterte
lederne av landets to største partier om og
hvordan vi faktisk vinner kampen mot
arbeidslivskriminalitet.

NTL Landsstyremøte
Landsstyret samles 2-3 ganger i året og er NTL
høyeste organ mellom Landsmøtene som
avholdes hvert 4. år. Terje og Line sitter begge i
Landsstyret, Terje som fast medlem, Line som
møtende vararepresentant. 5. -7. februar var vi
samlet med resten av denne gjengen fra NTL på
Sørmarka. Det var gode innlegg og debatter på
tema som lokallønn politikk,
hovedtariffoppgjøret 2020, verving og
medlemsutvikling, pensjon og strategiplan. En
interessant sak for oss fra Politiet var innlegget
og debatten om prosjektet Trygghet og sikkerhet
2021, som NTL, tenkesmien Agenda og flere
andre LO forbund deltar i. Dette prosjektet
jobber frem en rapport om hvordan
totalberedskap skal styrkes. Med bl.a. en
desentralisert beredskapsevne, helhetlig styring

mellom etater, at detaljstyring og smal
målstyring må begrenses og at etatene må ha en
økonomi som svarer til de politisk vedtatte
kravene. Vi ser frem til en nyttig rapport som
ivaretar vår etats samfunnsoppdrag og skal føre
til konkrete innspill til de politiske partienes
programprosesser.

Hektisk uke
Uke 6 ble en hektisk en for NTL Politiet. Terje var
på HAMU møte i Sør-Øst PD fra tirsdag til
onsdag, på landsstyremøte fra torsdag til
fredag, og avsluttet uken med et møte på
Stortinget med Masud Gharahkhani i
Arbeiderpartiet om målstyring i etaten. Øystein
deltok på styringsgruppemøte i POD om
innføring av EES på mandag, var på svart
økonomi konferanse på tirsdag, en tur innom
Trøndelag PD, og på fredag forhandlet han
lønnspolitisk handlingsplan i Møre og Romsdal.
Jan Olav var NTL Politiets representant i Sør-Øst
PD når distriktet fikk besøk av justisminister
Monica Mæland på mandag og politidirektør
Benedikte Bjørnland på torsdag.

NTL Politiets Nysgjerrig-kurs
17.-19. mars arrangerer vi kurs for nysgjerrige
medlemmer. De som vil lære om NTL som
organisasjon, organisasjonsarbeid,
medbestemmelse og rett og slett bli kjent med
ande medlemmer fra hele etaten. Det er mange
påmeldte, mange nye og medlemmer som ikke
tidligere har vært på kurs, og dette er kjempe
flott! Men det betyr jo også at ikke alle som
ønsker får blitt med, derfor gleder vi oss allerede
til neste kurs vi skal arrangere!
Velkommen til alle dere som blir med oss på kurs
i denne omgang.

Justissektorens kurs og øvingssenter (JKØ)
overføres fra PHS til PFT
Det er besluttet at renhold og kantinedriften
ved JKØ skal overføres fra PHS til PFT fra 1. mars
2020. I forbindelse med dette arbeidet har det
dukket opp en del problemstillinger både når
det gjelder økonomi og fremtidige
tjenesteavtaler. NTL Politiet mener det er
problematisk at det ikke foreligger en
risikoanalyse som belyser risiko med å overføre
JKØ til PFT. JKØ skiller seg fra distrikter og
særorgan, derfor bør det foreligge en slik
analyse før det kan fattes en kvalifisert
beslutning om overføring i det hele tatt. Vi er
bekymret for de ansattes arbeidsmiljø da det er
bestemt at JKØ skal overføres til PFT i to faser.
Dette har ført til reaksjoner og uro hos

Medarbeidere der. De ansatte ved JKØ ønsker
en samlet overføring i 2021, eller at alle ansatte
går samlet over til PFT på et senere tidspunkt.

ATB Komp.-dag
Den såkalte komp.-dagsaken oppsto i 2016, da
både vi og PF og opplevde at enkelte
medarbeidere ikke fikk komp.-dag etter ATB § 36. Saken ble løftet til POD, og det viste seg da at
POD mener at en forutsetning for å få komp.dag er at man er turnusarbeider. PODs definisjon
av turnus innebærer at det må foreligge en
særskilt grad av belastning, eksempelvis jevnlige
kvelds- og nattevakter og arbeid hver 3. helg.
Organisasjonene mente at § 3-6 ikke inneholder
et slikt belastningskrav, og PF bestemte seg for
å følge denne saken rettslig. NTL har vært
partsbistand i saken. Underveis i saken ble også

problemet med at ATB § 3-6 ikke dekker såkalt
"blankdag" et tema, siden ordlyden i
bestemmelsen er "F og "UF" dager.
Saken har nå funnet sin foreløpige løsning, ved
et rettsforlik. Forliket innebærer at partene i ATB
avtalen går inn for at § 3-6 i ATB strykes. Dette
innebærer at det fra nå i stedet er HTA §14-5 som
regulerer komp.-dager, slik som for øvrige
medarbeidere i staten. I praksis vil dette si at
man fra nå av også vil få komp.-dag for
blankdagene i turnusen. Uenigheten knyttet til
kravet om belastning i turnus ble dessverre ikke
løst.

NTL Politiets lokallagsledersamling

25. februar samles alle NTL Politiets
lokallagsledere på Gardermoen for en lang dag
med mye innhold. Først kommer Politiets

Hovedverneombud Audun Buseth og skal gå
gjennom de reviderte varslingsrutinene og si litt
om HMS tilstanden i Politiet. Så kommer Roger
Bjerke som er direktør Styringsavdelingen
Politidirektoratet, han skal si litt om status
økonomi, resultatavtalene m.m. Terje tar en
gjennomgang på aktuelle saker og det blir tid til
diskusjoner om saker som opptar
lokallagslederne.

Økonomisk vinst på åpent kontorlandskap?

I de siste årene har de økonomiske rammene for
drift og utvikling i politiet vært presset, selv om
virksomheten er tilført midler til politiårsverk og
spesielle satsinger. I perioden 2021-2023
forventes det at etatens budsjett blir redusert
med minst 300 mill. kroner som følge av ABEkuttene. Regjeringen har utsatt gevinstkrav i
forbindelse med nærpolitireformen på ca 100
mill. kroner til 2021. Det forventes at det
økonomiske presset tiltar som følge av en
økning på minimum 100 mill. kroner i utgifter til
Eiendom innen utgangen av 2023. Dette

medfører et behov for å håndtere en økonomisk
utfordring på minimum 500 mill. kroner i
perioden 2021-2023. Justis – og
beredskapsdepartementet (JD) har på bakgrunn
av dette bedt POD foreta en kritisk
gjennomgang av krav til bygg i politiet med sikte
på å redusere de samlede eiendomsutgiftene.
Noen av forslagene som er foreslått er og
redusert arealnormen og innføre clean-desk
prinsippet, noe NTL Politiet er sterk motstander
av. Utforming av arbeidsplasser må først og
fremst være lovlige jf. Arbeidsmiljøloven, i tillegg
skal det drøftes og forhandles med lokalt
tillitsvalgte iht. Hovedavtalen. All forskning viser
at åpne kontorlandskap og ikke faste plasser er
negativt for arbeidsflyten og fører til økt
sykefravær. Vi mener et fall i produktiviteten
derfor er uunngåelig ved innføring av slike
retningslinjer, og en økonomisk innsparing vil
være utopi.

Meld deg på kurs!
Kursene er helt gratis for alle NTL-medlemmer, og de fleste holdes på
Sørmarka utenfor Oslo. Kunnskap er makt heter det så meld deg på via
vår kursportal! Her er noen av de kursene vi anbefaler, for mere info gå
inn på https://intra.ntl.no/Modules/kurs/kurskalender.aspx
Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II)
23.03.2020 - 25.03.2020
Frist: 14.02.2020
Sørmarka kurs og konferansesenter

NTL Ungkonferansen 2020 - NTL Ungs årsmøte
25.03.2020 - 27.03.2020
Frist: 28.02.2020
Sundvolden hotell
Tillitsvalgtes rolle i personkonflikter videregående kurs
01.04.2020 - 03.04.2020
Frist: 21.02.2020
Sørmarka kurs og konferansesenter

Med vennlig hilsen
styret i landsforeningen
NTL Politiet

