
ARBEIDSAVTALE 
POLITIET 

HORDALAND POLITIDISTRIKT Arbeidsavtalen gjelder for arbeidstakere som kommer inn 
under lov om statens tjenestemenn av 4.mars 1983 nr 3. 

Arbeidstaker 
Arbeidstakers navn Fødselsnummer 

Adresse: 

Virksomheten - -
Virksomhetens navn 
Hordaland politidistrikt 
Adresse 
Allehelgensgate 6, 5017 Bergen 

Tidsrom, prøvetid 02 oppsi2else i arbeidsforholdet 
Tiltredelsesdato Stillingen er fast IX I Stillingen er midlertidig I I 31.08.2015 
Midlertidig Engasjement uten forutgående - Tidspunkt for fratreden: 
ansettelse, jfr oppsigelse 
tjml § 3 nr 2 

Vikariat uten forutgående Fratreden ved stillingsinnehavers 
oppsigelse gjeninntreden, dog ikke utover: 

Arbeidstakeren har krav på en måneds varsel før fratreden ved ansettelse i mer enn 
ett år, jf. tienestemannsloven § 7. 

Prøvetid I Prøvetid 6 mnd. jf. tjml § 8 I I Prøvetid skal ikke gjelde for 
denne stillingen. jf tj ml § 8 nr 1 

Ooosieelsesfrist i medhold av tjenestemannsloven§§ 8, 9, 10 og 11 

Hva slaes arbeid. omfane 02 arbeidssted 
Stillingskode Stillingsbetegnelse 
1461 Politibetjent 3 
Tjenestested, for tiden plassert ved 
FOE, operativ seksjon 

Lønn f erle o arbeidstid 
Lønnstrinn 
LR. 43 alt. 5+ 4 funks·onstille 

Dato for lønnsutbetaling i hver måned 
12 

+ Lønn og annen godtgjørelse skal følge av den sist gjeldende tariffavtale. 

I Stillingsandel (%) 
100 

+ Hvis arbeidstakeren ved en feil har fått utbetalt for mye i lønn, er partene enige i at lønnsutbetaler 
kan foreta passende trekk som er nødvendig for årette opp feilen. 

+ Ferie og feriepenger følger av ferieloven og de til enhver tid gjeldende sentrale særavtaler. 
+ Normalarbeidstiden føl er av den til enhver tid ·eldende tariffavtale o arbei lan. 



POLITIET 

Ansvarserklæring /kvittering for mottatt tj,enestebevis 
BRUK BLOKKBOKSTAVER Underskriver utleveres kopl av erklæring_ 

UU(}r j/j/l I Gyldl:t!°O:?ZZ I 
Fornavn: Tjenestcnurnmsr · SID. 

.._:;__~~~~~~~~~~~~~~~~~C~2_22~~~~~....i....::111"ll~~_j 

Tjenestebeviset er utstedt på grunnlag av: 
Seu kryss: 

Politimyndighet i Kongeriket Norge 

Begrenset politimyndii;hcl mec geografisk avgrensing: 

Begrenset polilimynd ighel med saklig av9rensing: 

Namsmyndighet i (tensmannsclstriktinamsfogdcis lrik1ipolilistasjonsdistrikl): 

Ansvar tildelt tjenestebevis for politi· eller namsmyndighet 
Generelt 

Konlrollert av lfnitialerl: 

s:~ 
politidistrikt 

Polititjenestebevis legiUmerer poLllmyndighel der politiunirorm Ikke benyttes. Polililjenestebeviset kan Ikke benyttes som ID-kort I bank, post mv .. 
Tilsvarende gjelder for tjenestebevis for namsmyndigheten. 

Politimyndigheten er enten alminnelig for hele landet. eller begrenset saklig og/eller geografisk. Polilltjenestebeviset identifiserer ~enestepersonen 
overfor publikum gjennom tjenestenummeret. 
Namsmennene har Ikke kompetanse til å behandle saker om tvangsfullbyrdelse i hele riket. Namsmyndlghetens stedlige kompetanseerregulert 
I tvangsfullbyrdelsesloven §2-3. 

Når poliU-eller namsmyndighet UJdeles, skal tjenestepersonen ha fått opplæring og Informasjon om hvilke plikter og ansvar somknyttes til 
myndigheten. For polltltjeneslepersoner er opplæring I plikter, ansvar og rettigheter normalt gitt ved grunnutdanningen. For tjenestepersoner uten 
politiutdanning som Uldeles politimyndighet, må politimesteren/sjef for særorgansikre at nødvendig Informasjon om plikter, ansvar og eventuelle 
begrensninger I poliUmyndigheten formidles til tjenestepersonen. Det samme gjelder for lensmennlnamsfogder/politistasjonssjefersom 
bemyndiger underordnede til å utføre slvlle rettspleiegjøremål. Politiloven §29 annet ledd gir hjemmel for bemyndigelse av namsfullmektiger, og 
Justisdepartementet har med hjemmel I denne bestemmelsen gitt mer utdypende regler I et brev av 20.12.2005. 
Oppbevaring og bruk 
Tjenestebeviset skal oppbevares forsvarlig. Tap og tyveri skal anmeldes. Dersom tjenestebeviset blir ødelagt, skai det meldesuten opphold Ul 
arbeidsgiver. 
Tjenestebeviset skal utelukkende brukes i forbindelse med utøvelse av tjeneste eller, for polititjenestepersonen, også ved pliktig Inngripen I 
fritiden. Misbruk v!I kunne medfore straffansvar. 
Et utstedt tjenestebevis er politiets eiendom. Tjenestebeviset skal lilbakeleveres og destrueres ved utløp eller når formåletmed utstedelsen 
opphører. Brikker for fysiske yeneslenumre til bruk på uniform skal innleveres sammen med uniformen når arbeldsforholdet I politiet opphører. 

Permisjoner 
Ved permisjoner skal ljenestebeviset normalt innleveres til arbeidsgiver. Følgende unntak gjelder: 

1. Pannlsjon mad lønn 
Ved lønnede permisjoner i forbindelse med relevante studier eller annen relevant kompetansebygging i Inntil ett år kan tjenestebeviset beholdes 
av vedkommende medarbeider uten videre beslutning. For poliUpersonell med alminnelig politimyndighet opprellholdes plikten til Inngripen på 
fritiden I henhold Ul politiinstruksen §6-2 når dette anses strengl nødvendig. For medarbeidere med begrensninger I politimyndigheten 
suspenderes po11Um0idlgheten. 

2. Permisjon uten lønn l lnntll trø måneder 
Ved ulønnede permisjoner i lnnUI tre måneder kan vedkommende medarbeider oppbevare tjenestebeviset på forsvarlig måte. Politimyndigheten 
suspenderes I permisjonstiden, 

3. Permisjon I forblndalse mad svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 
Vedkommende medarbeider kan oppbevare tjenestebeviset på forsvarlig måte. Tildelt myndighet suspenderes I permlsjonsUden. 

Jeg er kjent med hvilke regler som gjelder den myndighet jeg er tildelt, og er inneforståll med al misbruk av myndigheten og 
tjenestebevis v straffbart. Jeg er kjent med at tjenestebeviset skal oppbevares forsvarlig. 

Jeg er kj ed h regler som gjelder for innlevering av tjenestebeviset, og al tap og tyveri umiddelbart skal anmeldes. 

U\lbestebevis ror politi-eller namsmyndighet" gjengitt ovenfor 
" . 

• 



~· 
Utrykningspolitiet 
Distrikt 6 

HORDALAND POLITIDISTRIKT 

1 3 M,:\i 2011 28.4.2011 

s~·'S''6&J li 1q~--;--."" , -. ' 0 oJG'r'.';'Y -·-
A!i'\f,•Nfl .,213 ~AKSBElt. 

Utrykningspolitiet 
V I pob. Leon Nordanger 

OPPSIGELSE AV FAST STILLING PÅ MVK PATRULJEN I DISTR. 6 

Jeg sier opp min faste stilling på MYK patruljen i Utrykningspolitiet distr 6. 

Jeg har pennisjon fra Hordaland Politidistrikt/ Bergen Nord Politistasjon tom 
30.8.2011 og vil begynne i denne stillingen senest 1.92011. 
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POLITIET 

DtrrI rtfmmst 

Søknad om permisjon 

Vår refirarm 
2010/ 02477-3 214.4 

Dato 
06.07.2010 

Vi viser til din søknad av 28.06.2010, hvor du søker 1 års permisjon uten lønn fra din stilling 
som politibetjent ved Bergen Nord politistasjonsdistrikt. 

Søknaden er anbefalt av driftsenhetsleder Magnus Stub Nilsen. 

Politimesteren finner å kunne innvilge din søknad. jfr.Personalreglementet§ 25. 7 ledd 
Rundeskjema for tilbakelevering av nøkler. Nøkkelkort, ID-kort etc. vedlegges 

Nedenfor følger opplysninger som gjelder din permisjon. Dersom du har spørsmål 
angående dette, må du ta kontakt med Personalseksjonen. 

olitistas · onsdistrikt 
Permisjon uten lønn med virkning fra: 
01.09.2010 
Stillingsprosent: 
100% 

Tidligere permisjoner etter samme bestemmelse: 

Med hilsen 

~~ 0 li- f' 0..
0 /cr-" I o 

Født: 

Til 
31.08.2011 
Permisjon 
100% 

Merknad: 

Kari T. Haugland 
Fung. personalsjef ol ~ · <;. r/.,t~.,,,~ k"or 

Saksbehandler: 
Kari T. Haugland 
Tif. 55556838 

Hordaland politidistrikt 

Kopi til: 
Driftsenhetsleder 
Personalmappe 

Felles Administrativ enhet, besøk: Allehelgensgate 6 
Post: Postboks 285 Sentrum, 5804 BERGEN 
Tif: 55 55 63 00 Faks: 55 55 65 50 
E-post: post.hordaland@politiet.no 

SIRK/ SOL 
Økonomiseksjonen 

Org. nr.: 983998461 



• 
HORDALAND POLlilDISTRIKT 

Z 9 JUN 2010 

BAKSNlo I oo '). "11+ 001(/~Rf 

AAl<NNR, :J.f ~, l( aAKSBEH. 

Åsane 25.6.20 I 0 

Politiinspektør Magnus Stub-Nilsen 

SØKNAD OM PERMISJON FRA HORDALAND POLITIDISTRIKT 

Fredag 18.juni 2010 fikk jeg fast stilling i Utrykningspolitiet dist 06 som 
etterretningspatrulje. Jeg har takketja til denne stillingen og søker om 1 års 
permisjon fra fast stilling ved Hordaland Politidistrikt /Bergen Nord 
politistasjon. 

Jeg søker fra 
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ARBEIDSAVTALE 
POLITIET 

HORDALAND POLITIDISTRIKT Arbeidsavtalen gjelder for arbeidstakere som kommer inn 
under lov om statens tjenestemenn av 4.mars 1983 nr 3. 

Arbeidstaker 
Arbeidstakers navn Fødselsnummer 

I n.uresse 

Virksomheten - - - - ·-
Virksomhetens navn 
Hordaland politidistrikt 
Adresse 
Allebelgensgate 6, 5017 Bergen 

Tidsrom. urøvetid 02 ouusi2else i arbeidsforholdet 
Tiltredelsesdato Stillingen er fast IX I Stillingen er midlertidig I I 15.12.2008 
Midlertidig Engasjement uten forutgående Tidspunkt for fratreden: 
ansettelse, jfr oppsigelse 
tjm1§3 nr2 

Vikariat uten forutgående Fratreden ved stillingsinnehavers 
oppsigelse gjeninntreden, dog ikke ut over: 

Arbeidstakeren bar krav på en måneds varsel før fratreden ved ansettelse i mer enn 
ett år, jf. tjenestemannsloven§ 7. 

Prøvetid I Prøvetid 6 mnd. jf. tjml § 8 I I Prøvetid skal ikke gjelde for 
denne stillingen,jftjml § 8nr1 

Oppsi2elsesfrist i medhold av tjenestemannsloven§§ 8, 9, 10 og 11 

Hva sla2s arbeid. omfan2 oe arbeidssted 
-

Stillingskode I Stillingsbetegnelse I Stillingsandel(%) 
1461 Politibetient 3 100% 

Tjenestested, for tiden plassert ved 
Ama/ Åsane politistasjon 

Lønn. ferie oe arbeidstid 
Lønnstrinn I Dato for lønnsutbetaling i hver måned 

12 
• Lønn og annen godtgjørelse skal følge av den sist gjeldende tariffavtale. 
+ Hvis arbeidstakeren ved en feil har fått utbetalt for mye i lønn, er partene enige i at lønnsutbetaler 

kan foreta passende trekk som er nødvendig for å rette opp feilen. 
• Ferie og feriepenger følger av ferieloven og de til enhver tid gjeldende sentrale særavtaler. 
+ Normalarbeidstiden føl~er av den til enhver tid meldende tariffavtale og arbeidsolan. 



Arbeidstaker forplikter seg til å delta i den faglige opplæring som arbeidsgiver tilbyr, og benytte seg 
av de arbeidsverktøy som arbeidsgiver stiller til rådighet, og som måtte være nødvendig for tjenesten, 
herunder IT-løsninger som BL m.v. 
Arbeidstaker forplikter seg også å følge de til enhver tid gjeldende instrukser for arbeidsområdet samt 
holde seg oppdatert vedr. informasjon på e-mail og intranett. 
Ved overgang til annen stilling utenfor staten kan arbeidsgiver i særlige tilfeller og mot fastsatt 
godtgjørelse ilegge karantene og/eller saksforbud iht de til enhver tid gjeldende retningslinjer om 
karantene og saksforbud i staten. Dersom arbeidstaker bryter informasjonsplikten eller vilkår for 
karantene/saksforbud, kan det ile22es en konvensjonalbot tilsvarende 1-3 månedslønner. 

lUndersmftei' 
Sted og dato 
Ber en, 16.12.2008 
~~r virksomheten, etter fullmakt · 
~ . <f ,_,,% Lc..ol K~auglån<f v 1<f 
seniorkonsulent 



Vaktavsnittet div 1 B 

Bergen Politikammer 
Peisonellavsnittet 
vi P1b. Agnar Berland 

REDUSEB.'I STil..lJNG 1999 

Bergen 4.10.99 

Jeg bar fått innvilget redusert stilling (ca 70 %) fra 1.1.99.-31.12.99. 
I den forbindelse søker jeg om at denne går tilbake til I 00 % fra og med I. I O. 99. 

Grunnen for dette er at min kone bar nettopp motatt 
undervisningsplan for resten av skoleåret og der inngår det en del lesedager 
slik at hennes behov for fri på kveldene er betydelig redusert. 

Dette betyr at jeg kan begynne å gå kveldsvakter fra mandag til fredag slik som 
tjenesteplanen for ordensstyrken inneholder. 

Forste permisjonsvakt i oktober skulle vært torsdag 7.10.99 klokken 1600--0100. 
Hvis 100 % stilling innvilges begynner jeg fra og med denne vakten, og følger min 
divisjon på alle vakter. 

Vennlig hilsen 



• BERGEN POLITIDISTRIKT 
Allehelgensgate 6, Postboks 285 Sentrum, 5804 BERGEN 
PERSONAUPLANAVSNITIET 

Telefon 55 55 63 00 

Deres rer.: 

Politibetjent.
Vaktavsnittet, 
Divisjon 1 B. 

Telefax 55 55 68 30 

Vår ref.: 

SØKNAD OMÅGJENINNTRE I 100 % STILLING. 

Saksbehandler : 
Pfb. Per Slaatten 

Dato: 5.10.99 

En viser til din søknad av 4.10.99 om å gjeninntre i full stilling etter å ha hatt 
permisjon/redusert stilling- 77.64 % av full stilling - siden 4.1.99. 

Etter å ha konferert med pas. Kjell-Tore Aamæs ved Vaktavsnittet, kan vi heived meddele at 
din søknad er innvilget f.o.m. 1.10.99. 

Kopi til: 
Fagsjef Orden 
Pas Vaktavsnittet 
Pfb Vaktavsnittet 
Divisjonsleder 1 B 
Regnskapsavsnittet 

Med hilsen 

personalsjef 



TILSETTINGSBREV 

er tilsatt som 

med virkning fra 

3. mai 1989 

Lønnsvilkår for stillingen: 

i.Pr.. 14-20 

Tilsettingen skjer på de vilkår som er nevnt i lov om statens tjenestemenn 
av 4. mars 1983, lov om Statens Pensjonskasse av 28. juli 1949 og lov om 
aldersgrenser av 21. desember 19;6. For øvrig gjelder de vilkår som 
til enhver tid er fastsatt i lover, regulativer, reglementer og instrukser. 

Be.Jt en 22. novembe.Jt. 1989 



Hardanger 
5750 Odda 

Bergen Politikammer 
Personellkontoret 

VIKARIAT VED BERGEN POLITIKAMMER 

Odda 10.2.88. 

Jeg takker ja til vikariatet ved Bergen Politi
kammer. Jeg har sluttdato i Odda den 19 april 
og da begynne hos dere den 20. april. 

Jeg vil ta kontakt med tjenestekontoret for å 
få opplysninger om tjenesteliste.divisjon o.s.v. 

~nl \g _hi Isen 



BERGEN POLITIKAMMER 
Domkirkegaten 1 - Postboks 285 
5001 Bergen 

Jnr. Ans. 15/88 

~- - 
Politikonstabel~ 

~ 

- -
._,. -- -

VIKARIAT VED BERGEN POLITIKAMMER. 

Bergen, den 5.2.88. 

Ansettelsesrådet ved Bergen politikammer har i møte den 
4. ds. tilsatt Dem i vikariat i polititjenestestilling 
ved Bergen politikammer . 

Vikariatet er tidsbegrenset et halt år fra tiltredelses
dagen. 

Man gjør for ordens skyld oppmerksom på § 7, 2. ledd i 

Lov om Statens tjenestemenn om at tjenesteforholdet opp
hører uten oppsigelse når tiden er ute. 

Oskar Hardnes 



• 
BERGEN POLITIDISTRIKT 
Allehelgensgate 6, Postboks 285 5001 BERGEN 
PERSONAUPLANAVSNITIET 

Telefon 55 55 68 39 

Deres rer.: 

~· 
Ordensavdelingen, div. 1 B 
her 

Telefax 55 21 68 30 

Vår rer.: 

SØKNAD OM PERMISJON/REDUSERT STILLING 

Saksbehandler : Agnar Ber1and 

Dato : 5. januar 1999 

En viser til din søknad av 23.12.98 og kan meddele at du er innvilget permisjon/redusert stilling 
med virkning fra og med 4.1 .99. 

Vedlagt følger utslaift fra tabell der de vaktene du er penmttert fra er merket med "P". 

Din reduserte stilling utgjør 77,64 % av full stilling. Reduksjon av nattimene utgjør 16,55 timer 
i gjennomsnitt i måneden, en reduksjon på 30,2 % i full stilling. 

Kopi: 
Ordensavdelingen 
Lønningskontoret 

) 



-Ordensavdelingen 1 B 
Bergen Politikammer Bergen 23.12.98 

Pas. Kjell-Tore Aarnæs 
_, Administrasjonsenhet 

SØKNAD OM PERMISJON 

Jeg søkte om permisjon/redusert stilling den 8.12.98. Jeg vil i den forbindelse 
gi utfyllende opplysninger. Min kom _ arbeider i 

4. januar 1999 og avsluttes nærmere slutten av desember 1999. Hun skal ha 
skolefri/ferie i juli. 

Vennlig hilsen 



--- -
Ordensavdelingne 1 B 
Bergen Politikammer 

Personellavdelingen 
Bergen Politikammer 

Bergen 8 .12. 98 

SØKNAD OM PERMISJON/REDUSERT STILLING 

I forbindelse med min kone ~ sin deltagelse 
på I års IT-utdannelse i regi av arbeidsgiver søker jeg om 
redusert stilling i 1999. Jeg har behov for fri alle kveldsvakter 
fra mandag til og med fredag. 

Jeg har 

Vennlig hilsen 



POLITIET 
POLmMESTEREN 

SUSPENSJONSBESLUTNING 
for 

Politibetjent 3 ved Vest politidistrikt, politiet i Hordaland, 
Felles operativ enhet, Operath' seksjon 

-er siktet for brudd på straffelovens § 311 første ledd bokstav c, for å ha 
forsettlig skaffet seg tilgang til fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller 
fremstillinger som seksualiserer barn. 

Pa grunnlag av de foreliggende opplysninger finner en grunn til a anta at~ 1 har 
opptrådt slik at det kan være grunnlag for avskjed etter tjenestemannslovens § 15 forste ledd 
bokstav b ved at han " ved utilborlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin 
stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nod,,endig for stillingen". 

Politi.mesteren legger til grunn at han av hensyn til tjenestens tarv, med oyeblikkelig 
virkning, midlertidig rna fjernes fra tjenesten, jf. Lov om statens tjenestemenn § 16 og § 17 
nr4. 

SLUTNING 

lvled ~om statens tjenestemenn § 16 jf§ 17 nr. 4 suspenderes~ 
~ med øyeblikkelig virkning fra sin stilling som politibetjent 3 ved Vest 
politidistrikt, politiet i Hordaland. 

Vest politidistrikt 21. november 2016. 

K'lare Songstad 

Hordaland politidistrikt 

Politimesteren 
Post: Postboks 285 Sentrum, 5804 BERGEN Org. nr..: 983998461 



!•··::..""' .• " .... : . •• - HORDALAND POUCE DISTRICT 

. -- - · 

Deres referanse: vAr referanse: Sted, Dato 

Bergen, 21.11.2016 

Forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16 - suspensjon 

Vi viser til suspensjonsbeslutning av 21.11.2016, gitt med hjemmel i lov om statens tjenestemenn§ 16 
jf. § 17 nr. 4, der du suspenderes med øyeblikkelig virkning fra din stilling som politibetjent 3 I 
forbindelse med at du er siktet for brudd på straffelovens§ 311 første ledd bokstav c. 

Ansettelsesrådet vil bli forelagt suspensjonsbeslutnlngen i rådsmøte den 13.12.2016 kl 10.00, og du gis 
anledning til å møte for å gi en redegjørelse i saken. Du kan ha med en tillitsvalgt eller annen rådgiver 
(f.eks en advokat) til møtet. 

Dersom du ikke ønsker å møte, kan du sende en skriftlig redegjørelse innen møtets start. 

Vi ber om tilbakemelding på om du ønsker å møte i Ansettelsesrådet, eller om du ønsker å sende en 
skriftlig redegjørelse. Tilbakemelding gis undertegnede på epost line.jensen@politiet.no eller 
tlf. 55 55 68 40 innen 2. desember. 

Dersom du ikke ønsker å forklare deg, vil ansettelsesrådet ta en beslutning på det grunnlag som er 
tilgjengelig, i praksis vil det i dette tilfelle være straffesakens dokumenter. 

Jeg gjør deg i denne forbindelse også kjent med saksbehandlingsreglene i tjenestemannslovens§ 18 og 
forvaltningsloven § 12, samt også tjenestemannslovens bestemmelser i §§ 14, 15, 16 og 17 (Se 
vedlegg.) 

Videre gjøres du kjent med din rett etter forvaltningslovens§§ 18 - 21 til dokumentinnsyn på ethvert 
trinn av saken. 

Med hilsen 

Line Kallestad lensen 
seniorr~dgiver 

Vedlegg: 
Tjenestemannsloven§§ 14,15, 16, 17 og 18, Forvaltningsloven §12 og §§18-21 

Hordaland politidistrikt 

Hordaland politidistrikt 
Post: Postboks 285 Sentrum, 5804 BERGEN 
Besøk: Allehelgensgate 6 

Tlf: 55 55 63 00 
Faks: 55 55 65 50 
E-post: 
post.hordaland@politlet.no 

Org. nr.: 983998461 
Giro: 
www .poll ti .no 



• • POLITIET 

~\ . 

--..1so.-• ,_ ;" ~~-

Oms reftra111t Vår reftra11It Dato 
13.12.2016 

Underretning om vedtak i ansettelsesrådet 13.12.2016 - suspensjon 

U11nlall ojfmllightl: 
23.1 

Det vises til politimesterens beslutning om suspensjon datert 21. november 2016 samt 
forhåndsvarsel samme dag. 

Ansettelsesrådet har i mote 13. desember 2016 behandlet suspensjonssaken, og gjort 
følgende enstemmige vedtak: 

"Politimesterens vedtak av 21. november 2016 om suspensjon av~ 
opprettholdes, og han suspenderes fra sin stilling som politibetjent 3 ved Vest politidistrikt 
for inntil 6 - seks - måneder i medhold av tjenestemannslovens § 16." 

Vedtaket er basert på de forhold som er referert til i protokollen fra ansettelsesrådet. Kopi 
av protokollen følger vedlagt. 

Dersom du ønsker å påklage vedtaket, er klageinstansen Det sentrale ansettelsesrådet for 
politi- og lensmannsetaten. Klagen rettes til ansettelsesrådet i Vest politidistrikt ved 
Personalseksjonen i Hordaland, som vil formidle klagen videre til det sentrale 
ansettelsesrådet. Klagefristen er 3 uker fra du har mottatt underretning om vedtaket, jf. 
forvaltningslovens § 29 og tjenestemannslovens § 19 nr 3, 1. ledd. 

Utover dette kan du reise søksmal for retten fora få prøvd lovligheten av vedtaket. Her vil 
klagefristen være 8 uker. 

Med hilsen 

Line Kallestad Jensen 
smiomidgiver 

Hordaland politidistrikt 
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HORDALAND POUCE DISTRICT 

Unntatt offentlighet, 
Offl. 23.1 

Sted, Dato 
Bergen, 18.04.2017 

- FORHÅNDSVARSEL ETTER FORVALTNINGSLOVENS§ 16 
-AVSKJED 

Vi viser til vedtak i ansettelsesrådet 13. desember 2016, de~ble suspendert fra 
sin stilling som politibetjent 3 for inntil seks måneder i medhold av tjenestemannslovens§ 16. 

~det vil tirsdag 2. mai kl. 10.30 bli forelagt til vurdering sak vedr avskjed av 
~.etter tjenestemannslovens§ 15 første ledd bokstav b, som følge av at han ved 
utilbørlig atferd utenfor tjenesten har vist seg uverdig til sin stilling eller brutt ned den aktelse 
eller tillit som er nødvendig for stillingen. 

Vi ber om at Deres klient blir orientert om møtet~ gis anledning til å møte for å g i en 
redegjørelse i saken, og kan ha med en tillitsvalgt eller annen rådgiver (f.eks en advokat) til 
møtet. 

Dersom han ikke ønsker å møte, kan det sendes en skriftlig redegjørelse Innen møtets start. 

Vi ber om tilbakemelding på o~ ønsker å møte i Ansettelsesrådet, eller om han 
ønsker å sende en skriftlig redegjørelse ut over Deres brev av 1. mars 2017. Tilbakemelding 
gis undertegnede på epost line.jensen@politlet.no eller tlf. 55 55 68 40 innen 25. april. 

Dersom~ke ønsker å forklare seg, vil ansettelsesrådet ta en beslutning på grunnlag 
av følgende dokumenter, som vil bli forelagt ansettelsesrådet: 

1. Protokoll vedr suspensjon 13. desember 2016 
2 . Deres brev av 1. mars 2017 med vedlegg 
3. Straffesaksdokumenter: 

a. Dok 01,01 Begjæring om ransaking 16.11.2016 
b. Dok 02,02 Grunnlagsrapport vedrørende overskuddsinformasjon ifm KK-

sak 10/2016 i Vest politidistrikt 11.11.2016 
c. Dok 06,01 Avhør av siktede 23.11.2016 
d. Dok 06,06 Avhør av siktede 05.12.2016 
e. Dok 07,01 Rapport ang nettstedet Sexhistorier.se av Frilogg v/Pål 

Andreas Tomter 30.11.2016 

Hordaland politidistrikt 
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Tlf: 55 55 63 00 
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f . Dok 07 ,02 Rapport om sikring og analyse av databeslag 16.12.2016 
g. Dok 09,04 Brev fra politiadvokat Stian Eskeland 05.12.2016 
h. Dok 10,01 Siktelse 15.11.2016 
i. Dok 10,02 Siktelse 31.01.2017 
j. Dok 10,03 Forelegg 16.02.2017 
k. Dok 10,03 Vedtakelse av forelegget 27.02.2017 

4. Artikkel i VG 21.06.2005 
5. Artikkel i Politiforum 06.11.2007 

Deres klient er tidligere gjort kjent med saksbehandlingsreglene i tjenestemannslovens § 18 
og forvaltningsloven§ 12, tjenestemannslovens bestemmelser om ordensstraff, suspensjon og 
avskjed etter§§ 14, 15, 16 og 17, samt retten til dokumentinnsyn etter forvaltningslovens§§ 
18 - 21. 

Med hilsen 

Line Kallestad Jensen 
seniorrfJdgiver 

Saksbehandler: 
Line Kallestad Jensen 
seniorrfJdgiver 
Telefon: 55 55 68 40 
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Dtm reftra1m Vår rrfara111t Dato 
02.05.201 7 

Underretning om vedtak- avskjed av -

U1111lall offmtligl1tt: 
23.1 

Ansettelsesrådet i Vest politidistrikt har i møte 2. mai 2017 behandlet sak vedr avskjed av 
Deres klient, politibetjent~ 

Ansettelsesrådet gjorde slikt enstemmig vedtak: 

~ ;;kjediges fra sin stilling som politibetjent 3 ved V est politidistrikt i 
medhold av tjenestemannslovens § 15 første ledd bokstav b." 

Vedtaket er basert på de forhold som er referert til i protokollen fra ansettelsesrådet. Kopi 
av protokollen følger vedlagt. 

V ed taket innebærer at arbeidsforholdet opphører når klagefristen er ute eller en eventuell 
klage er avgjort, jf. tjenestemannslovens § 19 ru. 3 bokstav a. 

Vedtaket kan påklages til Det sentrale ansettelsesrådet for politi- og lensmannsetaten. En 
eventuell klage rettes til ansettelsesrådet i Vest politidistrikt ved Personalseksjonen, som vil 
videreformidle klagen til det sentrale ansettelsesrådet. Klagefristen er 3 uker regnet fra 
mottatt underretning om vedtaket, jf. forvaltningslovens § 29. I denne sammenheng utloper 
klagefristen for det sentrale råd saledes 23. mai 2017. 

Utover dette kan det reises søksmål for retten for å få prøvd lovligheten av vedtaket. Her 
vil klagefristen være 8 uker. 

Med hilsen 

Line Kallestad Jensen 
se11io1Tådgi11er 

Vest politidistrikt 




