
 

 

 

VEDTEKTER 

for 

POLITIJURISTENE 

 

Vedtatt på landsmøtet i Politijuristene på Son, 15. november 2018 

 

§ 1 Foreningens navn og tilknytning  

Politijuristene består av de jurister som er ansatt i politiet og som har medlemskap i Norges Juristforbund. 
jf. forbundets vedtekter § 3 – 6. Foreningen er tilknyttet Norges Juristforbund (JF) gjennom Seksjon stat 
(JF-S).  

 
§ 2 Omfang  

Foreningen omfatter JFs medlemmer ved følgende virksomheter og driftssteder:  

-Politidirektoratet 

-Politiets sikkerhetstjeneste 

-Politidistriktene  

-Politiets særorgan og andre enheter 

 
§ 3 Foreningens formål  

• Foreningen skal arbeide for at medlemmene får gode arbeidsvilkår og en konkurransedyktig lønn og 
lønnsutvikling  

• Foreningen skal virke til gagn for politiet, bidra i utviklingen av etaten og fremme juristenes og den 
juridiske profesjons rolle i etaten for derigjennom å styrke rettssikkerheten i alt politiarbeid  

• Foreningen skal arbeide for en god og effektiv kriminalitetsbekjempelse  

• Foreningen skal representere medlemmene i alle typer forhandlinger, prosesser og diskusjoner som er 
nødvendig for å ivareta deres interesser  

• Foreningen skal være et bindeledd mellom medlemmene og Juristforbundets sentrale organer  
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• Foreningen skal bidra til å realisere forbundets formålsparagraf og prinsipprogram innenfor 
virksomheter under foreningen  

 
§ 4 Plikter og rettigheter som følger medlemskapet  

Medlemmer av Politijuristene har krav på å få sine interesser ivaretatt av foreningens styre i alle saker som 
angår arbeidsforholdene. Styret må avveie medlemmenes ulike interesser og forsøke å ivareta et helhetlig 
perspektiv. Hvis det dreier seg om en individuell sak, kan styret eller den det gjelder, velge å overføre 
behandlingen av saken til Juristforbundets sekretariat. Styret kan innhente medlemmenes syn på viktige 
saker ved å innkalle til medlemsmøter. Disse møtene organiseres slik at samtlige medlemmer får anledning 
til å fremme sine synspunkter. Styret holder medlemmene orientert om styrets arbeid på en hensiktsmessig 
måte.  

 
§ 5 Landsmøte  

Landsmøtet er foreningens høyeste organ. Ordinært Landsmøte avholdes hvert annet år, normalt i 
november, og skal behandle følgende sake i uprioritert rekkefølger:  

• Valg av møteleder 

• Valg av referent 

• Valg av to representanter til å signere protokollen 

• Styrets beretning for toårsperioden 

• Forslag til handlingsplan og strategiske målsetninger for foreningens arbeid  

• Valg av:  
- leder for to år,  
- første og andre nestleder for to år,  
- fem styremedlemmer for to år,  
- leder av lederutvalget for to år 
- leder av sivilutvalget for to år 
- leder av forhandlingsutvalget for to år 

• Valg av fem varamedlemmer til styret for to år 

• Valg av valgkomité bestående av en leder og to medlemmer som ikke selv er medlem av styret 

• Aktuelle saker/innkomne saker  

• Vedtektsendringer og andre saker av særlig viktig og prinsipiell art  

Likestillingsperspektiv skal vektlegges ved valg av styre, valgkomite og utvalg.  

Dersom Politijuristene besitter frikjøp fordeler disse seg som hovedregel i tråd med rekkefølgen styret er 
valgt, fortrinnsvis i hele stillinger. 
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Tidspunkt for landsmøtet gjøres på hensiktsmessig måte kjent for medlemmene med minst 6 måneders 
varsel. Innkallingen med oversikt over antall medlemmer i de ulike lokallagene sendes ut minst 3 måned 
før møtet. Delegater må være meldt inn til styret senest 2 måneder forut for landsmøte. Saker som ønskes 
behandlet skal sendes styret skriftlig med kopi på e-post til styrets leder senest 3 uker før møtet. 
Dagsorden sendes ut senest en uke før møtet og skal angi de saker som skal behandles samt valgkomiteens 
innstilling.  

På Landsmøtet har styrets medlemmer, styrets varamedlemmer, valgkomiteen, medlemmer som står på 
valg, medlemmer som er gitt en særlig oppgave (eksempelvis møteleder), delegater og inviterte gjester 
møte- og talerett.  

Landsmøtet består av styrets medlemmer og delegater fra lokallagene. Lokallagene kan sende en delegat 
for hvert påbegynte tjuende medlem i lokallaget (eksempel: 1- 20 medlemmer = 1 delegat, 21-40 
medlemmer = 2 delegater, 41-60 medlemmer = 3 delegater osv). Ved stemmegivning har hver delegat en 
-1- stemme, likeså har hvert av styrets medlemmer en -1- stemme. Ved beregning av delegasjon størrelse 
legges til grunn antall medlemmer registrert hos Politijuristene per 1. mai samme år som landsmøte. 
Oppnevning som delegat er personlig og kan ikke overføres til andre. 

Bare møtende styremedlemmer og møtende delegater har forslags- og stemmerett. 
 

§ 6 Ekstraordinært landsmøte  

Ekstraordinært landsmøte avholdes etter styrets beslutning eller hvis to tredjedeler av lokallagslederne 
skriftlig krever det. Innkalling med dagsorden og orientering om hva saken dreier seg om skal sendes ut til 
medlemmene på hensiktsmessig måte med minimum 3 – tre - ukers frist. For øvrig gjelder det som er 
fastsatt i § 5 så langt det passer.  

 
§ 7 Styret  

Foreningen ledes av et styre, jf. § 5. Styret holder møter så ofte leder finner det nødvendig eller når minst 
2 av styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når lederen og/eller en nestleder og minst 4 
styre- eller varamedlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Dersom 
det i løpet av styreperioden blir så stort frafall at det ikke lenger foreligger mer enn en vararepresentant, 
kan valgkomiteen etter initiativ fra styret, utpeke nye varamedlemmer.  

Styret skal lede foreningens samlede organisasjonspolitiske aktiviteter. Styret kan utnevne representanter til 
prosjektgrupper, råd og utvalg der Politijuristene skal være representert. 

Styret utarbeider handlingsplan og ivaretar kontakten med JF-S.  

Styret utpeker redaktør(er) for foreningens kommunikasjonskanaler. 

Styret innstiller representanter til valgkomite. 

 
§ 8 Faste utvalg/grupper  
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Politimestere som leder politidistrikt eller sjef for særorgan og som er medlemmer av Politijuristene, skal 
ha et utvalg (politimesterutvalget) med en egen leder som de selv utpeker. 

Medlemmer uten politi-/påtalemyndighet skal ha et utvalg (sivilutvalget).  

Medlemmer i lederstilling med budsjett og/eller personalansvar skal ha et eget utvalg (lederutvalget).  

Politijuristene skal ha et eget forhandlingsutvalg.  

Ledere av utvalgene har status som ordinære styremedlemmer med møte-, forslags- og stemmerett. 

Leder av utvalgene gjennomfører selv valg av representanter til utvalget blant medlemmene som naturlig 
hører under utvalgets ansvarsområde. Utvalgene skal søkes jevnt sammensatt med tanke på kjønn og 
geografisk tilhørighet. Utvalgsledere er blant annet ansvarlige for at det avholdes jevnlige møter i utvalget.   

 
§ 9 Tillitsvalgte - lokallag 

Politijuristene skal ha lokallag i; 
 

-Politidirektoratet 
-Politiets sikkerhetstjeneste 
-Hvert politidistrikt 
-Hvert særorgan og andre enheter 

I hvert lokallag velger medlemmene et styre (lokallag) med en leder. Det skal som et minimum velges en 
tillitsvalgt (lokallagsleder) og vara for denne. Den/de tillitsvalgte velges for 2 år av gangen. Underretning 
om valgene sendes styret i Politijuristene og sekretariatet i JF, sammen med underretning om hvilken av de 
tillitsvalgte foreningens styre skal forholde seg til dersom flere er valgt.  

 
§ 10 Vedtektsendringer, oppløsning m.m.  

Forslag om oppløsning av foreningen eller vedtektsendringer behandles av landsmøtet og krever ⅔ flertall 
av landsmøtets stemmer for vedtakelse. Saken fremmes deretter videre til hovedstyret i Juristforbund som 
godkjenner vedtektsendringer, jf. JFs vedtekter § 3-4-3. Saken fremsendes gjennom JF-S som innstiller til 
Hovedstyret.  
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