Hovedstyret viser til §11 i NRHs vedtekter:
Utdrag: «Saker hovedstyret ønsker tatt opp på representantskapsmøtet sendes
distriktsstyrene innen 1. februar, som gis frist til 1. april for å gi tilbakemeldinger og
eventuelle endringsforslag / nye forslag».
Hovedstyret fremmer følgende endringsforslag i vedtektene:

1. Forslag fra HS om vedtektsendring § 9 om valg:

Bakgrunn

Pr 2015 gjennomføres representantskapsmøtet annet hvert år. Representantskapsmøtet
består av 2 delegater fra hvert distrikt (§ 4). Representantskapsmøtet velger
hovedstyrets medlemmer og alle velges for to år. Dette medfører at hele styret er på valg
samtidig og kan true kontinuitet i hovedstyret og organisasjonen for øvrig.
Gjeldende §9 Valg
Representantskapsmøtet velger organisasjonens hovedstyre bestående av: Leder,
nestleder, fire styremedlemmer og tre vararepresentanter (i rangert orden). I tillegg
velges minimum registrert revisor og en valgkomité på tre medlemmer. Alle velges for
to år. Hovedstyrets medlemmer fordeler arbeidsoppgavene seg imellom.
Representantskapet vedtar instruks for Hovedstyret.

Forslag til endring i §9
Hovedstyret består av:
Leder, nestleder, fire styremedlemmer og tre vararepresentanter (i rangert orden).
Hovedstyrets medlemmer fordeler arbeidsoppgavene seg imellom. Representantskapet
vedtar instruks for Hovedstyret.

Representantskapet velger på representantskapsmøtet; Leder, to styremedlemmer og to
varamedlemmer. I tillegg velges registrert revisor og en valgkomitè på tre medlemmer.
Alle velges for to år. Dersom representantskapets valg fører til endring i funksjon, eller at
det av andre grunner er/blir ledig funksjon som skal velges i mellomliggende år etter neste
ledd, velger representantskapsmøtet denne funksjonen for ett år.
I året mellom representantskapsmøtet, velges nestleder, to styremedlemmer og ett
varamedlem. Alle velges for to år. Valget skjer av distriktslederne fortrinnsvis på
distriktsledersamling. Dersom distriktsledersamling ikke gjennomføres, skjer valget ved
skriftlig elektronisk avstemming slik NRHs administrasjon fastsetter.
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2. Forslag til endring i § 16 og § 59 om nasjonal beredskapsleder:
Gjeldende § 16 annet ledd lyder:

Hovedstyret skal oppnevne Fagteknisk utvalg (FTU), Disiplinærutvalg (DU), Nasjonal
Beredskapsleder (NBL) og redaktør for medlemsbladet.
Forslag til endret § 16 annet ledd:

Hovedstyret skal oppnevne NRHs Beredskapsutvalg (NBU), Fagteknisk utvalg (FTU),
Disiplinærutvalg (DU) og redaktør for medlemsbladet.
Gjeldende § 59 annet og tredje ledd lyder:

Nasjonal beredskapsleder utarbeider og Hovedstyret godkjenner instrukser nevnt i
instruks for NBL.
Før Hovedstyret vedtar en instruks eller endring i en eksisterende instruks, skal
instruksen ha vært på høring til distriktene, FTU, NBL og DU.
Forslag til endret annet og tredje ledd:

NRHs beredskapsutvalg utarbeider og Hovedstyret godkjenner instrukser nevnt i
instruks for NBU.
Før Hovedstyret vedtar en instruks eller endring i en eksisterende instruks, skal
instruksen ha vært på høring til distriktene, FTU, NBU og DU.
Bakgrunn for forslagene:

Hovedstyret har etter ønske fra beredskapsleder utnevnt en gruppe som skal jobbe
sammen med beredskapsleder. Dette har vært velfungerende, og praksisen ønskes
videreført. Vedtektene bør tilpasses dette. I tillegg foreslås Nasjonal Beredskapsleder
endret til Beredskapsleder. En del av funksjonene som i dag ligger til Nasjonal
beredskapsleder foreslås flyttet til gruppen som sådan. Som navn foreslås NRHs
beredskapsutvalg, forkortet NBU.
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3. Forslag fra HS om vedtektsendring § 34:
Gjeldende § 34 lyder:

Beredskapsansvarlig
Hvert distrikt skal ha en Beredskapsansvarlig (BA), som oppnevnes av distriktsstyret i
samråd med organisasjonens nasjonale beredskapsleder. Distriktsstyret kan også
oppnevne én eller flere assisterende BA.
Forslag ny § 34:

Beredskapsansvarlig
I hvert politidistrikt skal det være en beredskapsansvarlig (BA), som oppnevnes av
NRHs beredskapsutvalg (NBU) etter innstilling fra distriktsstyrene i de distrikt som
ligger i politidistriktet. NBU kan også oppnevne én eller flere assisterende BA. Den
nærmere organiseringen av beredskapen organiseres av NBU.
Bakgrunn for forslaget:

Politireformen trådte i kraft 1. Januar 2016, og ved det ble distriktsinndelingen i politiet
vesentlig endret i store deler av landet. Kontakten fra politiets operasjonssentral til
NRH ved en aksjon går direkte til beredskapsansvarlig. Om operasjonssentralene i de
nye politidistriktene skal forholde seg til flere forskjellige beredskapsansvarlige i eget
distrikt, med forskjellige telefonnummer, vil det lett oppstå kommunikasjonssvikt som
er uheldig både ved den enkelte aksjon og for samhandlingen mellom politiet og NRH
generelt. Det foreslås derfor at det utnevnes én BA i hvert politidistrikt, og at dette
gjøres av NBU i samråd med distriktene.
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