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2 KONSTITUERING

2.1 Godkjenne innkallingen og fullmaktene

Forbi,ndsvtvret forslaç’; Landsmøtet godkjeinier innkallingen ogfullnzaktene.

Forslaget enstemmig vedtatt.

2.2 Behandle dagsorden og forretningsorden

Forbundsiederen åpner møtet og leder det under konstitueringen.

2. Landsmøtet settes med de delegater som har fått godkjent sine fullmakter av Full
maktskomiteen.

3. Landsmøtet konstitueres med å velge en dirigent og to sekretærer, to til å under
tegne protokollen, tellekorps og en redaksjonskomite.

4. Landsmøtets valgte delegater og Forbundsstyrets medlemmer har tale, forslags- og
stemmerett, jfr. dog vedtektenes § 7 tredje avsnitt.

5. Kontrollnemdas medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret — som ikke er
delegater - har tale og forslagsrett. Leder av valgkomite og hederstegns utvalg har
tale og forslagsrett i saker som berører deres ansvarsområde.

Observatorer og gjester kan gis tale og forslagsrett etter godkjenning av årsmøtet.

6. Til behandlingen av alle saker, med unntak av sak 9 (innkomne forslag), gis dele-
gatene rett til ordet to ganger, med henholdsvis 3 og 1 minutt. I sak 9 gis delegate
ne rett til ordet to ganger til hvert forsla2 med henholdsvis 3 og 1 minutt. Det gis
ikke anledning til replikkordskiftet.

Det gis utvidet taletid til saksinnleder og forbundsleder.

Dirigenten og andre med forslagsrett kan foreslå begrensing i taletid og at det skal
settes strek for debatten. Når strek foreslås skal talerlisten og alle forslag som er
fremmet i saken refereres. Det skal spørres fra dirigentbordet om det er andre som
har forslag. Hvis det bekreftes skal strek ikke settes før disse forslagene er frem
met. Når strek settes gis det mulighet for å tegne seg til talerlisten under den første
taleren etter at strek er vedtatt. Det er ikke anledning til å fremme nye forslag eller
å trekke allerede fremsatte forslag etter at strek er satt.
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7. Alle innlegg skal skje fra talerstolen. Delegaten presenterer seg fra talestolen.
8. Ordet til forretningsorden skal begrenses til i minuU.

9. Alle avstemminger skal foregå ved håndsopprekning, såfremt ingen krever skrift
lig avstemming. Dersom det foreligger to eller flere kandidater til Forbundsstyret,
skal det foretas skriftlig avstemming med mindre de foreslåtte kandidatene er eni
ge om åpen avstemming.

10. Vedtak fattes med alminnelig flertall, jfr. dog vedtektenes § 18.

Il. Alle forslag skal framsettes skriftlig og være undertegnet av forslagsstiller. For
slag som ikke har støtte fra andre enn forslagsstilleren i Landsmøtet hortfaller. Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet. Dette gjelder ikke Valgkomiteens forslag. Ved
stemmelikhet ved valg foretas omvalg. Er det fortsatt stemmelikhet foretas det
loddtrekn ing.

12. Det føres protokoll over Landsmøtets forhandlinger som leses opp ved dagens
slutt, eller ved neste dags begynnelse.

Forbm1dsstvrets forslag til vedtak; Landsmøtet vedtok det frenilagte forslag til dagsorden og

Jorretn ing.so,den.
Forslaget enstemmig vedtatt

2.3 Valg av dirigent og sekretær

Forbundsstvrets f?.’rslag; BjØm Enge, dirigent,
Egil Loksa og E. Evstein Loftesnes sekretær
Forslaget enstemmig vedtatt

2.4 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Jan Kruse og Ellen Nikkerud Nilsen
Forslaget enstemmig vedtatt

2.5 Valg av tellekorps

Forbundsstvret forslag; Kontrollnemda
Forslaget ensteiiiniig vedtatt
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2.6 Valg av redaksjonskomite

Forbrtndsstvret forslag; Kjell Fagerlid (leder). Britt Gjerde, Hans Tore Hansen, Tone Aspheinz,

Egil Håland (sekretær).

Fot-slaget enstemmig vedtatt
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3 BERETNINGER FOR PERIODEN 2017 -2019

3.1 Forbundsstyret

Forord
Politiets Pensjonistforbund (PPF) har lag! bak seg nok en landsmøteperiode preget av stor ur
beidsmengde ved forbundskontoret, og i forbundsstyret. I tillegg til faste gjøremål ved forbunds-
kontoret har det vært forholdsvis mange henvendelser til vår mobiltelefon, også utenom kontor-
dagene.

Forbundsstyret har bestått av tillitsvalgte med lang erfaring og variert kompetanse, som har
kommet godt til nytte for å kunne nå målsettingene vedtatt i handlingspianen 2017 - 2019. Styre-
oppgavene har vært fordelt best mulig på alle i forbundsstyret.

Antallet medlemmer har økt betydelig i denne Iandsmoteperioden fra ca. 3850 medlemmer ved
årsmøte i 2017 til ca. 4350 medlemmer — noe som betyr en økning på ca. 500 medlemmer. Mens
andre sammenlignbare pensjonistorganisasjoner sliter med å beholde medlemmene så «vokser»
altså PPF. Det er en hyggelig utvikling og som krever at vi hele tiden utvikler forbundet slik at vi
er interessante for eksisterende og nye medlemmer.

Samarheidsavtalen som ble inngått med Politiets Fellesforbund (PF) i 2014 fungerer meget godt,
og er hovedårsaken til vår gode medlemsvekst. Så lenge avtalen gjelder, får våre medlemmer de
samme medlemsfordelene som de oppnår i PF. Fordelene innebærer at våre medlemmer blant
annet kan viderefØre eller tegne fordelaktige forsikringer gjennom PF Forsikring. Samarbeidsav
talen innebærer også uvurderlig god faglig, og teknisk bistand fra ansatte på PF-kontoret.

Etablering av et Pensjonistnettverket lokalt er frivillig, men de fleste har iverksatt ordningen.
Lokale lag/foreninger som har etablert et nettverk ser at det er behov for ordningen. Det ble gjen
nomført en evalueringssamling i 2018, der distriktenes kontaktpersoner var invitert. Det ble brukt
tid på erfaringsoverføring, og noe faglig påfyll. Det er åpenbart et behov for årlige samlinger, noe
det bør planlegges ut fra. Kontaktpersonen i styret reiser ut på anmodning fra lokale
lag/foreninger for å motivere og eventuelt hjelpe til i oppstarten.

Vår hjemmeside trengte en modernisering. I dette arbeidet hadde vi god hjelp fra PF. Etter et
omfattende arbeid i første halvår 2018, ble den nye hjemmesiden iverksatt etter en kort tids pilot
drift. Den nye siden er først og fremst en informasjonsside. 1-Ijemmesiden er gjort moderne i ut
forming og tilpasser seg automatisk netibrett og mobil og den har bedre sikkerhet. Vår erfaring er
at hjemmesiden blir mer brukt av de yngre medlemmene og spesielt i forbindelse med overgang
fra yrkesaktiv til pensjonist.

Det ble gjennomført et lederseminar på våren i 2018. Formålet med seminaret var erfaringsover

føring mellom lagene/foreningene, noe faglig påfyll og det sosiale fellesskapet. I tillegg til egne
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krefter hadde vi invitert interessante gjesteforelesere under seminaret. Det var 55 deltakere tilste

de under samlingen. Seminaret ble godt mottatt av deltakerne. Det er en god tradisjon å invitere
lokallagsiederrie, styremedlemmene og lederne av organisasjonens faste utvalg til en samling i

året mellom landsmøtene.

Samarbeidet PPF har med Pensjonistforhundet/SAKO (Samarbeidskomiteen for pensjonister) er

veldig viktig for våre medlemmer. Samlet sett har samarbeidsorganisasjonene ca. 260 000 med

lemmer, der Pensjonistforbundet alene har ca- 250 000. Dette utgjør i seg selv en kraft overfor de

politiske myndighetene. Til tross for det er det vanskelig å få gjennomslag for våre -av i del I i

handlingspianen for inneværende periode. Vi har deltatt i drøftelser om Trygdeoppgjører (vårt

lønnsoppgiør) og krav til statsbudsjettet i 2019 og 2020. Det har vært fremmet forslag for å rette

opp i de uforståelige og urettferdige bestemmelsene i Pensjonsreformen av 2011. Det har ikke

vært mulig å få endret underreguleringen (0.75 indekseringen) som har ført til at vi tapt kjøpe-

kraft de siste fire årene.

Vi må fortsette kampen for våre rettigheter sammen med Pensjonistforbundet/SAKO, men ut
fordringen har gått ut på at ikke alle pensjonistorganisasjoner har blitt enige om prioriterte krav.

Enighet ville forhåpentligvis ført til større tyngde bak våre krav.

Alle medlemmene som ønsker det har fått tilsendt Politipensjonisten, Almanakken, Politiforum,

og magasinet Norsk Politi gratis. Sistnevnte blad opphørte forøvrig i 2018. Redaktøren av Poli

tipensjonisten har produsert 8 blader i perioden, og de har blitt godt mottatt.

Forbundet har en velordnet og sunn økonomi. Dette skyldes ulike støtteordninger samt mer kon

tingent inn fra mange nye medlemmer.

Lokale lag og foreninger står for en viktig del av arbeidet i henhold til forbundets målsetting,

nemlig å ivareta de sosiale, kulturelle og velferdstnessige interessene for medlemmene. Mange

tillitsvalgte lokalt og sentralt arbeider med stor innsatsvilje til det beste for Politiets Pensjonist

forbund.

Vi - medlemmene - er avhengig av at det finnes frivillige i våre rekker som er villig til åjobbe

for, og ikke minst opprettholde, men også prøve å forbedre livet både for seg selv og andre med

lemmer

Takk til dere alle for innsatsen i Landsinoteperioden!

Enstemmig godkjent ute/i kommentarer.
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3.1.1 Organisasjonen 2017 — 2019

LandsmØtevalgte utvalg

Forbundet har hatt følgende tillitsva]gte i landsinøteperioden 2017 —2019

Forbundsstyret:
Forbundsieder Bjørn Egeli, Kristiansand
Forbundsnestleder Martha Kalland, Trøndelag
Forhundssekretær Magne Rustad, Ringerike
Forbundskasserer Tom Langerud, Larvik og Sandefjord
Styremedlem Oddbjrn Olsen, Salten
Styremedlem Kjell Fagerlid, Asker og Bærum
Styremedlem Kjellaug Røgler, Romerike
1. varamedlem Egil Haaland. Bergen og Hordaland
2. varamedlem Kjell Arne Sletthei, Rogaland

Kontrollnemda:
Leder Jan Gunnar BØe, Bergen og Hordaland
Medlem Jorunn Andersen, Buskerud
Medlem Willy Samdal, Asker og Bærum
1. varamedlem Jostein SØrum
2. varamedlem Tvar Solum, Hamar

Hederstegnutvalget:
Leder Odd K. Abrahamsen, Kristiansand
Medlem Kjell Bjørn Aarø, Oslo
Medlem Olav Haugen, PST
I. varamedlem Torgny Isene, Oslo
2. varamedlem Svenn Revdahl. Trøndelag

Valgkornite
Leder Brita Røed. Buskerud
Medlem Tove Lian Mathiesen, Bergen
Medlem Ole Edvard Larsen, Narvik
Varamedlemmer:

Mathias Gjone, Telemark

Berit Judre, Romerike

3.1.2 Hederstegninnehavere
Statuttene for Hederstegnet ble vedtatt siste gangen på Landsmøtet i 1995, og revidert på lands-
møtene i 1999, 2003 og 2015. Oversikten under viser hederstegninnehavere som lever.

Einar Hermanrud Oslo 1996

Arne Østlie Oslo 2001

Finn Morberg Asker og Bærum 2003
August J. Moldestad Bergen 2003
Torolf Støyva Bærum 2003
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___________________________________________

Landsmøte 2019

Torfinn Tveiro Aust Agder 2005

Lars Bjerknes Sunnmøre 2005
Anton Fagerbakk Narvik 2007
Karl Haukås Bodø 2007

Øystein Vetleseter Mosjøen 2009
Åse Sønju Oslo 2009
Olav Haugen Oslo 2009

Rigmor Henriksen Bergen 201 i

Oddmund Dahle Kripos 201 1

Kjell Ragnar Bjerke Oslo 2013

Terje Bullen If 2013
Tor Johansen Asker og Bærum 2015

Torbjørn Bratvold Ringerike 2015

Torbjørn Finn Sarpsborg 2015

Jørn Kristian Jørgensen Oslo 2015

Trygve Rindahi Bodø 2015

Reidun Normann Narvik 2017

Hermod Foosnæs Trøndelag 2017
Willy Samdal Asker og Bærum 2017

Tor Inge Hansen Tromsø 2017

Harald Antun Bergen og H. 2017
Roald Korsøen Bergen og H. 2013
SigmundEngen PST 2017
Kyrre Stenbro Oslo 2017

Landsmøte 2017

Landsmøte ble avviklet på hotell Scandie Hell, Stjørdal i perioden 30.5-1.6.20 17.
Et fulltallig styre mlvaramenn (9 totalt), 55 utsendinger fra lokale lag/foreninger, kontrollnemda
(3), hederstegnutvalget (3), valgkomiteen (3), observatører, gjester, redaktøren for Politipensjo
nisten, representanter fra PF og PF-forsikring var tilstede under hele, eller deler av landsmøtet.
I tillegg til beretninger og regnskap behandlet Landsmøtet instrukser for kontrollnemda og valg-
komiteen, samt retningslinjer for pensjonistnettverket. Landsmøtet gjorde noen vedtektsendringer
etter forslag fra forbundsstyret, og behandlet forbundets samarbeidsavtaler med Pensjonistfor
bundetlSAKo-gruppen. Politiets Fellesforbund og redaktøren av Politipensjonisten. Det ble for
holdsvis stor utskiftning i det nye forhundsstyret. da tidligere forbundsleder. -sekretær og —kasser
ikke ønsket gjenvalg.

ForbLlndets forslag til handlingsplan for 2017—2019 ble drøftet og vedtatt, Denne har vært fø
rende for forhundsstyrets arbeid i denne perioden og følger vedlagt.
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I perioden har PPF gjennom samarbeidsavtalen med Pensjonistforbundet og «Samarbeidskomi
teen for pensjonister» (SAKO) brukt dette samarbeidet til å fremme egne krav som i første rekke
er beskrevet i handlingsplanen punkt 1.2 — prioriterte mål. PPF fikk bl.a. inn kravet om at utgif
ter in tannbehandling skal inngå i en egenandelsordning i de prioriterte krav til statsbudsjettet
2019.

PPF har, under samme punkt, avgitt to høringsuttalelser til pensjonsreformen.
Under punkt 2.2 prioriterte mål, pålegges Forbund.sstyret å drive informasjonsarbeid blant annet
gjennom hjemmesiden www.politipensionisten.no samt å kvalitetssjkre den. I perioden har For
bundsstyret utviklet og iverksatt ny hjemmeside inneholdende aktuelt stoff og nyttig informasjon
til medlemmene. PPF har også opprettet en egen side på Facebook.

3.1.3 Administrasjonlmøtevirksomhet
Forbundsstyret

Det har vær avviklet I styremøter i iandsmøteperioden. I tillegg til de faste styremedlemmene
møter L. varamedLem i styremøtene. Kontrollnemda har vært tilstede i styremøtene der regnskap
og budsjett har blitt behandlet, som ble tatt inn i instruksen for nemda i landsmøte 2017. Innkal
ling/saksliste og referat fra stvremøtene har vært oversendt leder i Kontrollnemda.

Forbundsstyret har jobbet godt og målhevisst sammen om de uttalte mål i handlingsplanen for
perioden, vedtektsoppgaver, faste gjøremål og med saker som har blitt fremmet i perioden. Styret
ble tidlig enige om å fordele oppgaver. Martha har vært styrets kontaktperson overfor pensjonist
nettverket samt har hatt ansvaret for oppdatering av (<års hjulet». Kjell og Egil har jobbet med
høringssaker som vi har fått fra Pensjonistforbundet, men har også utredet/forberedt saker for
forbundsstyret. Oddbjørn og Kjellaug har, sammen med Magne, revidert forbundets hjemme-
side, og siden sørget for å hokle denne best mulig oppdatert. Bjørn har hatt kontakten opp mot
SAKO og Pensjonistforbundet og deltatt i drøftingsmøter vedrørende trygdeoppgjør og statshud
sj ettene.

Det ble, tidlig 2019, etablert en ordning der forbundsnestleder har en dag på forbundskontoret
sammen med leder og sekretær før utsendelse av styredokumentene til kommende forbundssty
remØte. Hun har samtidig blitt informert om saker som skal behandles i dette møtet.

Forhundskontoret
Forbundskontoret har i LM perioden 2017 til 2019 hatt lokaler hos POD i Fritjof Nansens vei
14/16 på Majorstuen i henhold til kontrakten av 1310.2016. Kontrakten har en avtaleperiode på
5 år med mulighet til forlengelse. Postadressen ble fra 1.7.2018 endret til Pb 2090 Vika, 0125
Oslo. Forbundet disponerer et kontor med to arbeidsplasser i 3. etasje. I tillegg har vi tilgang til
noe lagringsplass i umiddelbar nærhet. Av sikkerhetsmessige hensyn gis ikke Forbundskontoret
tilgang til nettverket i POD fordi vi ikke har et ansattforhold her. Dette har medført at vi ikke har
kunnet foretatt booking av møterom eller skanning av dokumenter. Sikkerhetsreglene ble i januar
2019 ytterligere skjerpet, slik at det ikke er mulighet å foreta utskrift/kopiering/skanning uten en
brikke som er linket opp mot brukers BID. Også POD IT-brukerstøtte ber om BID for å doku
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mentere sine gjøremål, noe som er litt trØblete for oss som ikke har BID. Forbundskontoret har

således gått til innkjøp av en kopieringsmaskin. Når det gjelder tilgang til rekvisita og frankering

har vi tillatelse til å benytte materiell og tjenester tilhørende POD, noe vi sparer både penger og
tid på.

Kontoret har vært betjent av forbundssekretEeren onsdager og torsdager fra klokken 0900 til

1500. Forbundsieder har vekslet på å være på forbundskontoret og å arbeide hjemmefra. Ved

situasjoner som krever vår tilstedeværelse har kontoret vært bemannet også til andre tider. I kon

tortiden arbeides det med ajourhold av medlemsregistre, besvare telefonhenvendelser, e-poster,

henting og bringing av post. mottak av besøkende, møtevirksomhet. utredning av saksdokuinen

ter, skriving av protokoller, bidrag til Politipensjonisten. planlegging/forberedelse av mØter, le
derseminar og landsmøte mv.

Forbundskontoret har jobbet metodisk for å kunne være så effektivt som mulig. Høsten 2017

måtte forbundskontorets mobiltelefon skiftes. Forbundssekretæren benyttet da anledningen til å

legge inn to sim-kort i den nye telefonen slik telefon og mail både til kontoret og privat er på en

og samme telefon. Regningen splittes i to, en for jobb og en for privat. Med dette får inedlemme

ne svar uavhengig av kontortiden og e-posten blir lest fortlØpende og behovet for rask oppfølging

vurdert. Ved behov viderekobles jobbtelefonen til forbundsleder. En del mØtevirksomhet foregår

utenom kontordagene når det er nødvendig av hensyn til møtende parter.

Forbundslederen har besøkt flere av våre lokale lag og foreninger. Ny filstruktur og års-kalender

er laget over alle oppgavene ved forbundskontoret slik at det blir enkelt å overføre oppgavene til

etterkommere. I løpet av 2018 fikk Forbundskontoret avklart med PF at yrke.sskader som frem-

kommer i form av senskader i pensjonsalderen, ivaretas av PF. Dette er en prinsipielt viktig av

klaring, selv om det må nevnes at slike saker ser ia til å være svært krevende å nå frem med. Et

ter innspill fra nettverksleder i Sør-øst i PNV om ivaretakelse av våre medlemmer som har vært i
utenlandstjeneste, har vi tatt saken opp med PF som ivaretar den videre.

Møtevirksomhet

Det har vært avviklet li forbundsstyremøter i perioden.

Tidlig i perioden ble det avholdt oppstartsmøte med kontrollnemda, og med styret i Norsk Politi-

historisk Selskap. Det samme ble gjennomført med Politiets Fellesforbund, PF-forsikring og re

daktøren av Politipensjonisten. Det har siden vært ett, eller flere møter med PF og PF-forsikring.

Disse mØtene tas ved Ønske fra en av partene.

Det har vært flere forberedende møter med SAKO/Pensjonistforbundet om ulike temaer, men

stort sett relatert til forhold som er omtalt i vår handlingsplan. SAKO har, sammen med Pensjo

nistforbundet, deltatt i møter med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie for å presentere

våre krav til statsbudsjettetene for 2019, og nå sist for 2020. Det samme ved trygdeoppgjøret i

2018. Det er leder av Pensjonistforbundet som har ledet forhandlingene med staten.

Forbundsleder deltok et par dager under Arendalsuken i 2017, invitert av Pensjonistforbundet
sammen med lederne av de andre SAKO-organisasjonene. 12018 deltok leder neste hele uken
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sammen med Pensjonistforbundet. Formålet med deltakeLsen/tilstedeværelsen var å få satt Pen
sjonisiforbundet/SAKO’s saker på den politiske dagsorden. Ellers har PPF deltatt på den årlige
SAKO-konferansen i 2017 og 2018 som Pensjonistforbundet arrangerer. I 2018 ble det i tillegg
arrangert en helsekonferanse dagen før SAKO-konferansen. PPF deltok med 5 styremedlemmer i
2017 og4 i 2018.

Leder har deltatt som gjest på Landsmøtene til Politiets Fellesforbund i 2017 og 2018.
Forbundsleder har deltatt på flere lokale årsmøter i 2018 og 2019. Det samme har flere av de
andre forbundsstyremedlemmene. Forbundsnestleder har deltatt med foredrag hos Jernhanepen
sjonistene og hos lokallag/-foreninger i PPF som kontaktperson for pensjonistnettverket.

Medlemsregisteret

Ved overgang fra yrkesaktiv til pensjonist, melder lokallaget eller det enkelte medlem i fra til PF
og medlemmet blir så automatisk overført fra PF til PPF, en ordning som trådte i kraft i 2014.
Fordi forsikringstilbudene endrer seg noe, har vi fått PF til å lage et informasjonsskriv som vi la
ut på hjemmesiden den 25.10.17 «fra PF til PPF». På grunn av at mange er tidlig ute med å spør

re om forsikring ble viden 18.1.18 enig med PF om at følgende SMS sendes automatisk til med
lemmet i det øyeblikket de meldes ut av PF og inn PPF; NN erper «liTMELDTDA TO» ut,neldt
som pemjontst. og medleinskapet overføres til Politiets Pensjonistforbttnd. OBS: Obligatorisk
pakke (med liv-, ufire-, ulykke- og kritisk svkdonzsforsikrii;g) gjelder kun til «UTMELDTDATO».
Kontakt fl Forsikring for spørsmål (23 16 31 00, tast i). Mvh %lokallag9. Fordelen med at
denne meldingen sendes ut i det medlemmet melder overgang fra PF til PPF, er at medlerumet
normalt melder overgang før pensjoneringstidspunktet og får således denne påminnelsen fra PF

forsikring, noe som gir en bedre oppfølging fra PF forsikring og som avlaster Forbundskontoret i
forsikringsspørs mål.

Nye medlemmer legges inn i medlemsregisteret fortiøpende. Det er viktig at medlemmene påfø
rer hvilke lokallag de tilhører på innmeldingsblanketten med unntak for de som ønsker å være
direktemedlem. Ved registrering går det kopimelding til lokallaget. Dersom et medlem flytter
eller får endret andre opplysninger som er gitt i innmeldingsblanketten, er det særdeles viktig at
våre lokale lag og foreninger sender korrekt informasjon så fort som mulig da opplysningene
hl.a. brukes til adressering av Politipensjonisten og Politiforum. Det er også viktig at lokallagene

så snart som mulig melder inn dødsfall slik at vi unngår å sende post til medlemmer som er døde.
Forbundssekretær og forbundskasserer oppdater medlemsregisteret. Forbundskasserer sørger for
at medlemslistene blir «vasket» ved å sende dem ut til lokallagene! foreningene for gjennomgang

to gang er i året. Det er viktig at lokallagene I foreningene melder tilbake kun om endringer slik
at det er enkelte å se hva som skal endres i niedlemsregisteret. Kasserer sørger for at det blir
trykket opp medlemskort til nye medlemmer etter å ha samlet opp et passende antall (ca. 100).
Bestilling sendes til firmaet Oberture, Stavanger. Oberture sender de tilbake til kasserer for dis
tribusjon til våre lokale lag! foreninger.

Det har kommet nye krav til fØring av medlemsregisteret fra 1.1.20 19 på grunn av nye og streng
ere regnskapsregler i forbindelse med søknad om støtte til pensjonistorganisasjoner. Det er NAV

som behandler søknaden som for 2019 utgjør kr. 216990, og som er et betydelig tilskudd til PPF.
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Vi har vært i møte med PF om en nærmere gjennomgang av medlemsregisteret for å se om det er
mulig å etterkomme reglene på en teknisk måte. Hittil har revisor godtatt at forbundssekretær har
oversendt årsberetning og regnskap fra 5 lokallag som revisor har plukker ut. Det er nå blitt et
krav om at pengestrømmen, kontingenten. kan følges fra det enkelte medlem og inn i vårt sys

tem. Dette er ikke teknisk mulig med det systemet vi har og vi ser derfor for oss et omfattende

administrativt arbeid for å få dette til. I håp om å kunne unngå dette har forbundssekretæren

gjennomgått medlemsregisteret med PF systemadministrator for blant annet å teste ut pålitelighe
ten av systemet. Etter å ha kryss-sjekket opplysningene i medlemsregisteret, kunne vi slå fast at

det var mindre enn 1 % avvik mellom medlernsregisteret og forbundskassereres medlemstall. Et

ubetydelig avvik som trolig skyldes den naturlige og kontinuerlige endringen som er i medlems

massen. Samtidig trimmet systemadministrator medlemsregisteret slik at vi nå kan lese lokal

tilhørighet ut fra listen over alle drøye 4300 medlemmer. Etter å ha forelagt dette for revisor, me

ner han nå at vårt system er godt nok under forutsetning av at alle lokale lag og foreninger sender

inn revidert regnskap og årsberetning og at de har oversikt over hvem som har betalt, slik at kon

tingenten kan spores til det enkelte medlem. PPF må kunne legge frem denne dokurnentasjonen

på forespørsel fra revisor. Se for øvrig den vedlagte års-kalender over gjøremål ved Forbunds
kontoret.

3.1.4 Informasjon
Hjemmesiden vårlPolitipensjonisten.no

Vår hjemmeside trengte en modernisering. En arbeidsgruppe bestående av forbundssekretæren

(som leder) og med styremedlemmene Oddbjørn Olsen og Kjellaug Røgler ble nedsatt høsten

2017 med det formål å utvikle en ny hjemmeside. I dette arbeidet hadde vi god hjelp fra PF ved
informasjonsansvarlig Liselotte Kristoffersen. Intervjuer av tilbydere ble foretatt og tiLhyder ble

deretter valgt. Etter et omfattende arbeid i første halvår 2018, ble den nye hjemmesiden iverksatt

etter en kort tids pilotdrift. Den nye siden er først og fremst en informasjonsside og av nye funk
sjoner nevnes;

• Meny for overgang fra yrkesaktiv til pensjonist når det gjelder forsikringer

• Link til medlemsfordeler slik at oversikten blir automatisk oppdatert i vårt system

• Meny for informasjon og spørsmål om pensjon

• Meny for informasjon om pensjonistnettverket

• Styre web for lagring av styredokumenter elektronisk da vi ikke jobber i nertverk

• Menyen historikk er fylt ut med det soffet vi har funnet på forbundskontoret.

Hjemmesiden er gjort moderne i utforming og tilpasser seg automatisk nettbrett og mobil og den
har bedre sikkerhet. Den er også tilknyttet google analystics slik at vi til enhver tid kan ta ut de
taljerte brukerdata. Vi erfarer at hjemmesiden blir mer brukt av de yngste medlemmene og spesi

elt i forbindelse med overgang fra yrkesaktiv til pensjonist. Inntil LM 2019 har forbundssekretæ
ren og styremedlem Oddbjørn Olsen vært ansvarlige for oppdatering av hjemmesiden. PPF har

avtale med leverandøren om support.

Se for Øvrig den vedlagte prosjektrapporten on; hjemniesiden.
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McdlemsbladetlPolitipensjonisten
Forbundsstyret er, i henhold til vedtektene, pålagt å utgi et medlemsblad minimum fire ganger i
året. Redaktør Jørn-Kr. Jørgensen har, i henhold til avtale, ansvaret for utgivelsene. Han gjør en
veldig god jobb, og det kommer mange positive tilbakemeldinger for både innhold og layout.
I tillegg til redaktørens artikler, portrettintervjuer m.m. er det også lokale lag og foreninger som
sender inn informative referater fra lokale aktiviteter/pensjonistturer. Dette er positivt. Det kom
mer også noen innlegg fra enkeltmedlemmer, og det er vi svær takknemlige for. Samtlige num
mer av bladet er lagt inn på vår hjenimeside som er åpen for allmennheten.

Pensjonistnettverket
Landsmøtet i 2015 vedtok enstemmig å utrede en kollegastotteordning for politipensjonistene i
vårt forbund. Forbundsstyret oppnevnte deretter en arbeidsgruppe som ble bedt om å utrede en
slik ordning og komme med et forslag til hvordan vi best kunne støtte opp om våre medlemmer
ved behov. Arbeidsgruppen levere sin rapport i juni 2016. Forbundsstyret vedtok Retningslinjer
for Pensjonistnettverket i Politiets Pensjonistforbund (PNV) i november 2016.

22.-23.mars 2017 gjennomføne forbundsstyret p Gardermoen i samarbeid med Politidirektoratet
en samling for en sentral gruppe som skulle arbeide videre med nettverksarbeidet vårt.
Landsmøtet for Politiets Pensjonistforbund i 2017 i valgte inn mange nye medlemmer i sitt styre.
Forbundsneslleder Martha Kalland har fungert som Pensjonistnettverkets kontaktperson i de to
siste årene.

Kontakten mellom styret i PPF og kontaktpersonene i pensjonistnettverket har foregått pr. tele
fon, mailer, tekstmeldinger samt en del innlegg på Facebook. I tillegg har Pensjonistnettverket
fått en egen informasjonsfane på den nye hjemmesida til PPF.

Evalueringsmøtet for KP-ene ble gjennomført over to dager i Trondheim 17. og 18. oktober
2018. Forbundsstyrets kontaktperson Mar ha Kalland innkalte disse og utarbeidet en agenda for
møtet. Det ble satt av mye tid til erfaringer og meningsutvekslinger. På kveldstid 17.10. deltok
samtlige på medlemsmøtet til Politiets Pensjonistforening Sør-Trøndelag hvor psykolog Per Kiis
tian 1-laugen fra Tønsberg holdt et svært interessant foredrag om følgende tema: «Hukommelsen
har endret seg. Kan det være demens?»

HMS-leder i POD — Egil Svartbekk fortalte litt om POD og hvordan de arbeider med dette ar
beidsfeltet. Professor Haugen deltok også i møtet i deler av dag to.

Erfaringer korn for dagen. Eksempler ble diskutert. Tanker om veien videre med dette arbeidet
kom fram. Samtlige var enige om at denne samlinga hadde vært til stor nytte for dem alle i for
hold til det videre arbeidet med nettverket vårt, og de menle at dette er et viktig arbeid og et nød
vendig tiltak for å støtte de av våre medlemmer som har behov for omtanke og hjelp i pensjonist
tida. Samtlige ytret ønske om et årlig evalueringsmøte for kontaktpersonene og da gjerne i noen
lunde samme tidsrom av året.
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Det å være med i Pensjonistnettverket vårt er frivillig, og noen svært få foreninger har sagt at de
ikke ser behovet for en slik arbeidsgruppe hos dem. De som har kommet i gang med arbeidet ser
at behovet absolutt er til stede.

Lederseminaret 2018
Lederkonferansen 2018 ble gjennomført i tidsrommet 24.4 — 26.4.2018 på Quality Airport Hotell
Gardernioen. Formålet med samlingen var i første rekke erfaringsoverføring mellom lage
ne/foreningene, noe faglig påfyll og det sosiale fellesskapet. Det var 55 deltakere, inklusive for
bundsstyret.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad, leder av Pensjonistforbundet Jan Davidsen, leder

Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad gjestet seminaret første dagen. For øvrig hadde vi blant
annet satt pensjon, pensjonistnettverket og presentasjon av forbundets reviderte nettside på pro
grammet. Psykolog Per Kristian Haugen holdt et veldig interessant foredrag om begynnende de-
mens. Utover dette ble det brukt tid til erfaringsoverføring.

3.1.5 Samarbeidsavtaler
Politidirektoratet (POD)
Forbundet har tilgang til greie og praktiske kontorer i Politidirektoratet. Forbundet flyttet inn
tidlig vinter 2015, og det ble inngått en 5-års leieavtale i 2016. Vi har ikke hatt formelle møter
med ledelsen i POD i Landsmøteperioden, selv om vi har invitert til det i lederseminaret og e

post. Gjennom uformell kontakt er det positive tilbakemeldinger om at lokalene er sikret for
fremtiden, men ifølge avtalen må denne fornyes i 2021.

Forutsigbarhet er vesentlig for god drift av forbundet. Den økonomiske støtten som ytes fra POD
er i så måte veldig viktig for PPF. Det må tilstrebes å få på plass de årlige møtene med Ledelsen i
Politidirektoratet i den neste perioden.

Politiets Fellesforbund

Vi har en veldig god samarbeidsavtale med Politiets Fellesforbund (PF). Det er enighet mellom

PF og oss om at vi fortsatt skal være den organisasjonen som arbeider aktivt for pensjonistmed
lemmene fra justissektoren både sentralt og lokalt. Vi møter veldig positive holdninger både hos
ledelse og ansatte i dette samarbeidet.

PF/PF-forsikring bidrar med solid økonomisk støtte som er viktig for driften av forbundet vårt.

Den tekniske og administrative hjelpen fra PF er i tillegg veldig nyttig når det gjelder medlems
registeret, kontingentinnkrevingen og teknisk support. Ellers har PF mange svær dyktige medar

beidere som, mer enn gjerne, bidrar med gode råd når vi ber om dette.

SAKOfPensjonistforbundet

Det utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Pensjonistforbundet og SAKO. SAKO er, i tillegg til
Pensjonistforbundet, sammensatt av følgende selvstendige pensjonistorganisasjoner: Fagforbun

det, Postens Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Telepensjonistenes Forbund, LO-
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Stats Pensjonistutvalg, Jernbanepensjonistenes Forbund, og Statens Vegvesens Pensjonistfor

hund. Pensjonistforbundet har siden etableringen av SAKO i 1991 vært sekretariat for samarbei

det.

På grunn av at vi er et lite forbund med liten kapasitet på nasjonalt nivå, er vi avhengige av det

gode samarbeidet med Pensjonistforbundet/SAKO. Samarbeidsavtalen er under revisjon i skriv

ende stund, og eventuelle endringer vil bli forelagt landsmøtet.

Pensjonistforbundet alene har ca. 250 000 medlemmer, og sammen med de øvrige SAKO
organisasjonene er det drøyt 260 000 medlemmer. Dette er en kraft i seg selv, og er den klart

største medlemsorganisasjonen for pensjonister. Samarbeidsavtalen gir og tar, men det er liten

tvil om at samarbeidet er avgjørende for at PPF skal få gjennomslag for viktige politiske saker i
handlingsplanen.

Forsikring/merkantile fordeler
Forhundsleder og forbundssekretær har jevnlige møter med PF forsikring som består av en grup

pe megiere som arbeider frem gode forsikringstilbud. I møte den 18.1.18 opplyste PF forsikring

om at de solgte pensjonistpakken til 25 % av pensjonistene og at 62 % benyttet seg av det øvrige
forsikringstilbudet. PF eier forsikringslogoen. Private forsikringer tegnes hos Codan, mens de

kollektive forsikringene tegnes hos Storebrand, AIG eller Codan. PF forsikring legger til 900

foran vårt medlemsnummer for å skille mellom kunder i PF og PPF, noe det er viktig at med
lemmene er klar over når de skal logge seg inn på min side. Forsikringskontoret kan lese i vårt

register, men ikke skrive. I møte den 13.12.18 informerte PF forsikring om at morselskapet nå er
svensk og heter Søderberg og har 2000 ansatte, PF forsikring har tilhold på samme sted i Lys-

aker. Ny forsikringshrosjyre er utarbeidet og vil bli sendt ut i posten til alle medlemmene i blad

2/19 og den er lagt ut på vår hjemmeside. Beskrivelsen av forsikringstilbudene blir gjennomgått

og oppdater i desember hvert år. PF forsikring gir støtte til landsmøte og lederseminaret,

Alle merkantile medlemsfordeler som PF har fremforhandlet gjelder også for medlemmene av

PPF. På vår hjemmeside kan du gå inn på samtlige 24 aktØrer vi har en avtale med og lese om
tilbudene. Det en del spørsmål om bilavtalen. den har vi nå med Bertel 0 Steen som forhandler

merkene; Mercedes, Peugeot, Citroen. Opel og Kia. Opel er nytt i sortimentet fra 1.1.19 og tilbyr

en helelektrisk utgave. Både Bertel 0 Steen og Esso er interessert i å reklamere for sine produk

ter. Forbundsleder og forbundssekretær har hatt et møte med Esso med gjennomgang av deres
medlemstilhud og muligheten for å reklamere i Politipensjonisten. I februar 2019 utarbeidet for

bundskontoret, med god støtte fra PF. en pilotavtale om reklame for Esso inneholdende informa

sjon til våre medlemmer om deres produkter, samtidig som reklamen er til inntekt for PPF. Den

økonomiske siden og reglene rundt reklameinntekter er tatt opp med revisor. Vi har utarbeidet en
medieplan etter god bistand fra PF som har lang erfaring med inngåelse av avtaler om reklame.
Forbundskontoret får en del spørsmål om hegravelsesstønad, noe som ikke finnes i vårt system

men som er under utredning.
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3.1.6 Økonomi
Forbundet har en sunn økonomi. økonomien er helt avgjørende for hvilke tiltak Forbundsstyret
kan iverksette og gjennomføre for medlemmene, og rettesnoren for styret har vært at Økonomien
i PPF skal brukes slik at den kommer medlemmene til gode.

Den økonomiske situasjonen er blitt betydelig bedre PGA ulike støtteordninger, og et betydelig
antall nye medlemmer. Denne økingen har gjort det mulig å utbetale støtte til våre lag og fore
ninger i 2017 og 2018.

3.1.7 Veien videre
Forbundsstyret har i den siste delen av inneværende landsmcteperiode revidert handlingsplanen
ved å ta hensyn til de endringer som har skjedd i perioden. 1-landLingsplanen definerer PPPs ver
dier. mål og samarbeidende organisasjoner i Landsmøteperioden 2019 — 2021, PPF bygger på
likeverd og respekt og er til for medlemmene som er organisasjonens fundament og styrke. PPF

arbeider for å ivareta økonomiske rammer. medlemsfordeler og sosiale forhold for medlemmene,

og del å være en synlig aktør i samfunnet. PPF har 41 lokale lag og foreninger med ca. 4350
medlemmer fordelt over hele landet og vil arbeide for at POD bidrar til at det blir tilrettelagt lo
kalt for tilgang til mØtelokaler og rekvisita og at politidistriktene stØtter våre lag og foreninger
Økonomisk.

Vi er inne i en tid hvor befolkningen stadig lever lengre. At vi blir eldre og at vi er friskere lengre

enn tidligere er en svært positiv utvikling i samfunnet. Dette skyldes blant annet at vi er blitt

flinkere til å ta vare på egen og hverandres helse. Det er opprettet en egen eldre- og folkehelse
minister og et regjeringsoppnevnt utvalg (Blankholmutvalget) har pr. 31.12.18 levert sin rapport

om prioriteringer i den kommunale helse- og onisorgstjenesten og tannhelsetjenesten til Helse-
og omsorgsdepartementet. Pensjonistene utgjør en stor og økende gruppe som både må si sin

mening og bli lyttet til når politikk skal formes. Godt voksne har erfaringer, interesser og per
spektiver og bør være godt representert i de folkevalgte organer.

Pensjonisttilværelsen strekker seg over mange år. Mange opplever at helsen og økonomien er
god og ikke sjelden kombineres pensjon med arbeid i den første tiden. I 70-årene er de fleste ute
av arbeid og opplever helsemessige utfordringer samtidig som pensjonen med dagens. systen

gradvis blir dårligere. PPF jobber for et godt pensjons- trygde- og skattesystem slik at pensjonis
[ene sikres en økonomisk trygghet og forutsigbarhet gjennom alle faser og livssituasjoner i alder

dommen. Pensjonistene må være sikret en trygg inntekt også når livsledsageren faller fra.

PPF har i denne reviderte handlingsplanen tatt inn noen nye mål. En viktig del av pensjonistenes
Økonomiske trygghet er at egenandelen på helse- og omsorgstjenester holdes på et rimelig nivå.
PPF vil fortsette åjobbe for at også tannhelse kommer inn under samme ordning. En annen stor

utfordring i vårt samfunn er økt ensomhet, ikke minst gjelder dette pensjonister og spesielt ensli
ge. For eldre pensjonister vil også muligheten til å inneha førerkort etter hvert falle bort. For å
ivareta at pensjonistene skal ha et godt sosialt liv hele livet, er det viktig at kostnadene på offent

lige kommunikasjonsmidler ikke begrenser bruken av disse.

Juni 2019 Side 20 av 65



Politiets Pensjonisliorhund Landsmøte 2019

For å nå de politiske målene om økonomisk trygghet for medlemmene og synliggjøring av orga
nisasjonen i samfunnet, vil PPF fortsette samarbeide med Pensjonistforbundet og SAKO
organisasjonene. Gjennom samarbeidet med Politiets Fellesforbund (PF) har PPF de samme
medlemstilbudene som de yrkesaktive og tilhudene bekjentgjøres på våre internettsider «politi
pensjonisten.no». I tillegg har PPF påbegynt et pilotarbeid med å ta inn reklame i bladet til in
formasjon om medlemsfordeler, noe som også gir inntekter. Gjennom arbeidet i Politiets Pensjo
nistnettverk (PNV) arbeider PPF for det enkelte medlems trygghet i sosiale forhold.

Forbundsstyret mener det er riktig å prioritere et lederseminar rettet mot lokale lag/foreninger i
året mellom landsmøtene, og invitere til årlige erfaringssamlinger for kontaktpersonene i de loka
le pensjonistnettverkene. Dette må gjøres innenfor rammen av god økonomistyring. Styret har
foreslått å ta bort almanakken. Etter tilbakemeldingene å dtnme er det svært få som bruker al
manakken som tidligere. Forbundsstyret mener derfor at det vil være bedre å bruke disse midlene

på tiltak som er rettet mot organisasjonen, enn på utsendelse av almanakken.

Handlingsplanen skal være en helhetlig plan som bidrar til en god medlemsutvikling.

3.1.8 Avslutning
Forbundsstyret avgir med dette sin beretning for Landsmøteperioden 2017 - 2019 i tråd med de
beslutninger, pålegg og premisser som ble gitt på Landsmøtet i 2017. I all vår virksomhet som

styre, har vi hevdet medlemmenes interesser i de fora, drøftinger og forhandlinger som forbundet

har vært representert i. Vi mener å ha løst de mulige oppgaver vi har vært pålagt samt utviklet
organisasjonen på en god måte.

Organisasjonene er en viktig del av vårt demokratiske samfunn. Det er forbundsstyrets. .syn at

ved å stå sammen; i en egen organisasjon, for sette samarbeidet med Pensjonistforbundet og
SAKO-gruppen, samt være med på å tilstrebe et bredest mulig samarbeid spesielt mellom for-

hundene som organiserer pensjonister, kan vi oppnå resultater som kommer våre medlemmer til
gode. Politiets Pensjonistforbund skal mgte de kommende årene og utfordringene med sam
funnsansvar, optimisme og tro på at vi skal lykkes i vårt arbeide til det beste for medlemmene.

Forbundskontoret. 24.4.2019

Bjørn Egeli

Forbunds/eder

Martha Kalland Magne Rustad Tom Langerud
Forbundsnesrleder Forbundssekretær Forbundska.vserer

Kjellaug Røgler Kjell Fagerlid Oddbjørn G Olsen

Styremedlem Styreni.edletn Styremedlem

Juni 20V) Side 21 av 65



Politiets Pensjunisüwhund Landsmøte 2019

Forbuncfstvrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner beretningen fir perioden 2017—
2019.

Vedtatt enstenunig.

3.2 Hederstegnutvalget

Beretningen 2017 — 2019
Utvalget har hatt jevnlig kontakt gjennom 2-års perioden. Del er i alt avviklet 2 møter.
Utvalget har dertil hatt utstrakt samarbeid via telefon og mail. For å øke tilgangen på aktuelle
kandidater til hederstegnet har man også denne gangen fått vår redaktør til å informere
Lokallagene om mulighetene til å sende inn forslag på aktuelle kandidater. Antall foreslåtte
Kandidater har i de senere årene steget. Med et økende antall foreslåtte kandidater har utvalgets
arbeid og diskusjoner blitt mer tidkrevende. De foreslåtte til hederstegnet på årets landsmøte ble
grundig diskutert.

Utvalget ser det som positivt at forslag på kandidater til hederstegnet har steget. Vi håper at dette
også vil fortsette i tiden fremover. Det er mange rundt om i lokallagene som gjør en stor og ver
difull innsats for oss politipensjonister.

Odd Kjell Abrahamsen

Leder av 1-lederstegnutvalget
(Sign. original dok)

Olav Haugen Kjell Bjørn Aarø
(Sig;i. original (10k) (Sign. original dok)

Forbundsstyret forslag til vedtak; Beretningen fra Hederstegn utvalget tatt til etterretning.

Enstenunig eclttttt

3.3 Kontrollnemda

RAPPORT TIL FORBUNDSTYRET

Rapporten tar for seg perioden fra Landsmøtet 2017 og resten av året 2017.

Nemndas arbeid

Kontrollnemda (1(N) definerer sin egen rolle i organisasjonen slik: Utvalget skal observere, be-
skrive og eventuelt kommentere hvorvidt PPF arbeider med de sakene og benytter de midlene
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som Landsmøtet (LM) har gitt. KN er opptatt av god kommunikasjon og holder forbundsstyret
(FS) og forbundskontoret orientert om sin virksomhet.

KN har hatt 2 mØter etter LM. et oppstart- og konstituerende møte i november 2017 og et møte i
februar 2018 for å ferdigstille denne rapporten. Videre møtte nestleder Willy Samdal på for
bundsstyremøtet i februar, der regnskap og årsberetning for 2017 ble behandlet.

KN har videre gjennomgått protokoll med underdokumenter fra LM 2017, og vil bruke denne
som et viktig arbeidsredskap i perioden.

Løpende arbeid
Perioden har vært litt preget av at dette har vært starten pâ en landsmøteperiode. Videre hadde
flere av ledelsen i PPF frasagt seg gjenvalg, og dermed er både forbundsleder, forbundskasserer
og forbundssekretær nyvalgte.

PPF arheider etter landsmøtevedtak, handlingspian, vedtekter og stvringsdokumenter for øvrig,
og FS har i perioden iverksatt aktiviteter og fattet beslutninger i saker som ble vedtatt av lands
møtet 2017. Det har vært god aktivitet innen mange av de nevnte områdene.

FS har besluttet å fortsette tradisjonen med å avholde en ledersamling i perioden mellom lands-
møtene. Samlingen er bestemt avholdt 24. til 26. april 2018.

Årsberetning

FS har fremlagt et utkast til årsberetning for 2017.

K.N sine kommentarer vil befatte seg med perioden juni — desember i 2017, dvs, perioden etter
landsmøtet 2017.

Årsberetningen beskriver på en ryddig og oversiktlig måte forbundets aktiviteter, i all hovedsak
utført av FS eller FS oppnevnte utvalg.

Årsberetning tar opp i seg 1. halvdel av 2017, og lister opp daværende styre og etc.

Videre går årsberetningen grundig gjennom det arbeidet som det nye styret har utført i siste halv
del av 2017. FS har tatt tak i flere av vedtakene på LM. igangsatt arbeid og utredninger i forhold
til dette.

FS har nedsatt et arbeidsutvalg, ledet av Magne Rustad, for å bedre kommunikasjon og oppgra
dere hjemmesiden.

Marha Kalland er utnevnt som styrets kontaktperson opp mot pensjonistnettverket

Videre opprettholde og videreutvikle god kontakt med PF, samt følge opp tildeling av velferds
midler og andre løpende oppgaver.
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Regnskap

FS har lagt frem et forslag til årsresuliat for driftsåret 2017 som viser et resultat før skatt på kr.
278 791.17. Årsresultatet ble behandlet på styremøtet 7. februar 2018, og der godkjent under
forutsetning av at kassereren legger ved kommentarer om almanakken og medlemskontingenten,
før oversending til revisor.

Når det gjelder regnskapet har KN sett pâ regnskapstallene opp mot budsjett og vedtak. Vi har
ikke sett det nødvendig å ha eget nwne med forbundskassereren for å gå inn i detaljer i regnskapet
for 2017.

Medgåtte midler er i samsvar med vedtak i Landsmøte og forbundsstyremØte.

Styreprotokoller

KN har fått tilsendt innkallinger og styreprotokoller fra styremøtene 18. — 19.07.17 og 16.11.17.
Videre har KN fått tilsendt utkast til styreprotokoll fra møte 07.02.18, der regnskap og årsberet
ning ble behandlet.

Oslo den 27. februar 2018

Jorun Andersen Jan Gunnar Bøe Willy Samdal
leder

Sigiz. på original

RAPPORT TIL FORBUNDSTYRET MARS 2019

Rapporten tarfrr seg perioden 2018 - fra 01.01.2018 til 31.12.2018.

Nemndas arbeid
Kontrollnemda (KN) definerer sin egen rolle i organisasjonen slik at utvalget skal observere.
beskrive og eventuelt kommentere hvorvidt PPF arbeider med de pålegg og benytter de midlene

som Landsmøtet (LM) har gitt. KN er opptatt av god kommunikasjon og holder Forbundsstyret
(FS) og forbundskontoret orientert om sin virksomhet.

Videre ser KN det som sin oppgave å holde seg orientert om budsjett og regnskap, KN’s leder
møter også i styremøtet der FS godkjenner regnskapet.

KN har brukt protokoll med underdokumenter fra landsmøtet 2017, handlingsplanen, FS sine
protokofler og beretningen som viktige arbeidsredskaper i perioden. En har også hatt møter med
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forbundsiederen og forbundssekretær, samt dialog med forbundskassereren i forhold til regns
kapsdelen av rapporten.

Sammenfatning

KN sin klare vurdering er at FS har arbeidet etter landsmøtevedtak, handlingsplan. vedtekter og
stvringsdokumenter forøvrig. KN konstaterer at vedtak og disposisjoner foretatt av FS er hjemlet
i LM vedtak, vedtekter og regler forøvrig.

FS har hatt fokus på de prioriterte områdene, og rettet aktiviteten opp mot dette.
Konkrete forhold
Samarbeid

• Lokallagene: PPF har hatt et godt samarbeid med lokallagene, og er en viktig støttespiller i
forskjellige situasjoner.

• SAKO: Samarbeidet i SAKO har blitt videreført,jfr. 1-landlingsplanens del I og landsmøtets
vedtak. Leder har deltatt i drøftingsmøter vedr. trygdeoppgjør og statsbudsjettene.

• Politiets Fellesforbund (I’»: Samarbeidet er videreutviklet til beste for hele organisasjonen
med hovedvekt på data. økonomi og medlemsregisteret.

• Politidirektoratet: Stiller fortsatt kontorplass og merkantile tjenester til disposisjon for PPF,
og det er også et samarbeid på andre områder.

• PFforsikring: Samarbeidet med PE forsikring er fulgt godt opp av FS, til glede og nytte for
begge parter.

• Merkannle ai’taler: Samarbeidet med de mange merkantile samarbeidspartnere er fulgt godt
opp, til beste for begge parter. Nye og forbedrede avtaler er også innført, som en del de «go
dene» et medlemskap i PPF medfører.

Hjeininesiden
Tilbakemeldinger fra medlemmer tydet på at hjemmesiden ikke fungerte optimalt, og at siden
ikke ble mye brukt.

Forbundssekretæren har arbeidet mye med oppgradering av PPF sin hjemmeside, et arbeid som
har tatt tid. KN finner det riktig å berømme dette arbeidet, som har resultert i en adskillig mer
brukervennlig og tidsriktig hjemmeside til nytte for hele organisasjonen. Arbeidet er nå ferdig-
stilt.

Pensjon istnettverket

Denne ordningen har fungert i noen tid. og lokallagene har fått tid til å bruke nettverket. Nettver
ket er også tildelt midler over budsjett, og har dertned gode forutsetninger for god og tjenlig drift.

Årsberetning
Et utkast til årsberetning er ennomgått av KN. Den vil bli fremlagt for FS i deres møte 27/3.
Den godkjente beretningen vil bli lagt inn i KN sin rapport.
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Økonomi
En vil bemerke at det er foretatt en grundig og gjennomgående kvalitetssikring av medlemsregis
ter opp mot betaling av kontingent, et viktig arbeid for sikre den viktigste inntektsposten til PPF.

KiN vil bemerke at regnskapet for post 6800 «Administrasjon» var redusert betydelig i henhold til
budsjett for 2018, uten at en kan se at dette har gått ut over tilgjengelighet og service opp mot
lokallagene og andre samarbeidsparter.

KN vil også nevne almanakken som trykkes og sendes ut til medlemmene hvert år. Tilbakemel
dinger tyder på at denne er «utgått på dato», og at svært få benytter den slik som tidligere. Det
store flertall av medlemmene benytter seg i dag av hjemmesiden og andre netthaserte løsninger,
og almanakken blir liggende i en skuff.

KaN vil anbefale at organisasjonen foretar en «kost-nytte» vurdering i forhold til fortsatt utgivelse
av denne.

Tilskuddfra Dep./NA V til frivillige organisasjoner:
FS har også denne perioden fulgt opp denne saken, og sammen med de aktuelle lokallagene sør
get for at navneliste og andre opplysninger er korrekte. Vi er tildelt støtte for 2018 på kr.
211.906.

KN vil også bemerke at i henhold til budsjettet for 2018 var post 3700 «Andre driftsmidler» opp
fort med inntekt pålydende med kr. 100 000, mens det i henhold til regnskapet for 2018 ikke var
oppfQrt inntekter pä denne posten. KN har hatt mote med Forbundsleder og sekretær og fikk da
en redegjørelse for årsaken til dette. KN tar denne redegjørelsen til etterretning.

Regnskap 2018
FS behandlet og godkjente regnskapet for driftsåret 2018 på sitt styremøte 23.012019. Dette
viser et driftsresultat før finans på kr. 304 038 og egenkapital og gjeld på kr. 2480810.

Regnskapet er ført etter god regnskapsskikk i Norge, er lett å lese og gir, sammen med vedtaks
dokumenter, god informasjon om økonomiske vedtak og beslutninger.

Innkallinger / protokoller 2018
KN har fått tilsendt innkallinger og styreprotokoller fra styremotene i 2018 slik: 1/18-0702 18,
2/18-2304 18, 3/18 - 1306 18. 4/18-2009 18, 5/18 — 12/13 1118 i h t instruks. Dette er vik
tige dokumenter i 104 sitt arbeid, da styrets vedtak er det formelle grunnlaget for arbeidet i
landsmøteperioden.

Voss den 25. mars 2019

Willy Samdal Jan Gunnar Bøe Jorunn Andersen
leder
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Sign. på original

Forbundsstvrets forslaR til vedtak: Kontrolinenidas rapporter tatt til enerretning.
Enstemmig vedtatt.
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4 REGNSKAP

4.1 Forbundsstyrets regnskap for 2017 og 2018
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ÅRSRESULTAT: Politiets Pensjonistforbund - 2017
Regnskap/bi,sjett: 01.01.2017 - 31.12.2017 Fjorårstall; 06.01.2015 - 31122016

Konto Navn (år Ifjor
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter

3000 Medlernskontingent 1100775,00 917225,00
3400 Tilskudd POD 610000,00 500000,00
3401 Tilskudd NAV/Dep.Kap.621 post 74 171354,00 157564,00
3402 Bistand/forsikringer 227040,00 240784,00
3403 Tilskudd til Polilipensjonisten 20000,00
3700 Andre driftsinntekter 102891,00 75530,00
3703 Støtte fra PF 170000,00 200000,00

Sum Driftsinntekter 2388060,00 2111103,00
Driftsutgif ter

5000 Lønn -207035,36 -211225,00
5200 Bistand til Forbundskontoret -9352,00 -8985.70
5300 Skaltetrekk -166092.00 -146781,00
5400 Nbeidsgiveravgift -52609,03 ‘50477,00
6000 Tilskudd til Lokallagene -158400,00 -146350.00
6500 Rekvisita. maskiner og utstyr -69461,25 -8579,59
6700 Abonnement -1445,00 -1450,00
6800 Adninistrasjon -120010,00 -100690.00
6801 Forsikring -1078,00
6809 Representasjon -14077,89 -51249,48
7100 Møteutgiller Forbundslyre -111975,61 -51062,33
7150 PPF Netllverk -61550,00
7200 Møteutgifter komiteer/utvalg -24637,82 -7629,60
7300 Sako- meteutgifter -20331,00 ‘3652,80
7301 Sako - avgift -2646,00
7400 Revisjon / ekstern -11400,00 -4000,00
74W Kalendere -100800,00
7402 Medlernskort -2692,25 -17671,00
7403 Prrogramvare - regnskapsprogram -5585.00 -1390,00
7500 Politipensjonisten -220006,00 -290976,15
7501 Redaktøren -48000,00 -45138,00
7600 Gaver/Representasjon -42986,00 -28944,20
7602 1-lederstegnutvalget -1085,00 -9561.00
7702 Landsntte 2017 -757230,82 -648130,39
7704 Lederseninar -1845,00
7790 Porto og telefonutgifter -4631,00 -6118,50

Sum Driftsutgifter -2118438,00 -1950585,74
DRIFTSRESULTAT 26962200 160517,26

Finansposter
8040 Renteinntekter 12611,92 22898,57
8140 Renteutgitterog gebyrer -3442,75 -2721,88

Sum Finansposter 9169,17 20176,69
RESULTAT FØR SKATTER 278791,17 180693,95

Skatter og årsdisp
8400 Andre Ekstraordinære inntekter
8500 Andre Ekstraordinære kostnader

Sum Skatter og årsdisp
ARSRESULTAT

Disp. av årsresultat
8960 Overføringer annen egenkapital -278791,17

Sum Disp. av årsresuitat -278791,17
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER 0,00

2019 © AiphaReg AS Politiets Pensjonistforbund2s04.2019 Side 1 of I
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ÅRSRESULTAT: Politiets Pensjonistforbund -2018
Regnskap/budsjett: 01.01.2018 - 31.12.2018 Fjorårstall: 01.01.2017 - 31.12.2017

Konto Navn Iår Ifjor
fl ES U LT AT fl EG NS KAP
Driftsinntekter

3000 Medlemskontingent 1171070,00 1100775,00
3400 Tilskudd P00 540000,00 610000,00
3401 Tilskudd NAV/Dep.Kap.62I post 74 211906,00 177354,00
3402 Bistand/forsikringer 227040,00
3404 Tilskudd fra PF til PPF drift 230673,00
3405 Tilskudd fra PF til kongress 2018 170000,00
3700 Andre driftsinntekter 102891,00
3703 Støtte fra PF 170000,00

Sum Driftsinntekter 2323649,00 2368060,00
Driftsutgifter

5000 Lønn -194758,72 -207035,36
5200 Bistand til Forbundskontoret -9352,00
5300 Skattetrekk -179776,00 -166092,00
5400 Arbeidsgiveravgitt -52808,00 -52609,00
6000 Tilskudd til Lekallagene -168600,00 -158400,00
6500 Rekvisita, maskiner og utstyr -7867,00 -69461,25
6700 Abonnement -1882,00 -1445.00
6800 Administrasjon ‘64448,90 -120010,00
6809 Representasjon -19336,00 -14077,89
6860 Møte, kurs, u/mva -895,00
7100 Moteutgifter Forbundstyre -130858,00 -111975,61
7140 Arleg distriktsamling neilverksledere -61066,50
7150 PPF Netttverk -11052,00 -61550,00
7200 Møteutgifter komiteer/utvalg -15454,00 -24637,82
7300 Sako - møteutgifter -5152,20 -20331,00
7400 Revisjon / ekstern -13375,00 -17400,00
7401 Kalendere -231562,50
7402 Medlemskort -4298,00 -2692,25
7403 Prrograrnvare - regnskapsprogram -3985,00 -5585,00
7404 Prosjekt NY HJEMMESIDE -87561,19
7500 Politpensjonisten -344705.00 -220006,00
7501 Redaktøren -51957,00 -48000,00
7600 Gaver/Representasjon -425,00 -42986,00
7602 Hederstegnutvalget -1085,00
7702 Landsmøte 2017 -757230,82
7704 Lederseminar -368790,40 -1845,00
7790 Porto og telefonutgifter -2185,00 -4631,00

Sum Driftsutgifter -2028798,41 -2118438,00
DRI FTSRESU LTAT 294850,59 269622,00

Finansposter
8040 Renteinntekter 12774,61 12611,92
8140 Renteutgifter og gebyrer -3587,50 -3442,75

Sum Finansposter 9187,11 9169,17
RESULTAT FOR SKATTER 304037,70 278791,17

Skatter og årsdisp

Sum Skatter og årsdisp
ARSRESULTAT 304037,70 278791,17

Disp. av årsresultat
8960 Overføringer annen egenkapital -304037,70 -278791,17

Sum Disp. av årsresultat -304037,70 -278791,17
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER 0,00 0,00

2019 © AlphaReg AS Politiets Pensjonistferbund2s.04.2019 Side I oil

Forbundsstvrets forslaR til vedtak; Regnskapetfor 2017 og 2018 vedtatt.
Vedtatt enstemmig uten kommentarer
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4.2 Revisjonsrapporter for 2017 og 2018

Det vises til revisjonsrapportene for 2017 og 2018 soiii er lagt ved årsinøtepapirene som ved-
legg.
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5 INSTRUKSER/STATUTTER

Forbundsstyrets merknader til sak 5;

Instruksen for kontrollnemda og valgkomiteen ble behandlet av landsmøtet i 2017.

Forbundsstyret har ikke fremmet forslag om endringer av instruksene som nevnt over, eller sta

tuttene som lzedeitegtztttvalget jobber etter til landsmøtet.

Det erfreinmetforslag om å nedsette et vedtekts- og instruksut valg under sak 8 —forslag. Utval

get gis mandat til å revidere vedtektene, instrukser/statutter. Arbeidet legges frem for landsmø

tet i 2021. Det vises til sak 8.5.

Forbundsstyrets fbrsla,g til vedtak; Instruks for kontrollnenida, instruks for valgkomite og statut

ter for hederstegnutvalget tas til etterretn ing.

Enstenunig vedtatt uten kommentarer.

5.1 Instruks for kontrollnemda

§1 Innledning og formål
1. Kontrollnemda er et selvstendig og uavhengig organ som står direkte ansvarlig overfor

LandsmØtet —jfr. vedtektens § Il.

2. Nemda velges av LandsmØtet for 2 år og består av leder, to medlemmer med to varamed

lemmer—jfr. vedtektens § 7 nr. 8.2.

3. Nemda skal fØre kontroll med at forbundsstyrets disposisjoner utføres på en hensiktsmes

sig og betryggende måte i samsvar med forbundets vedtekt, landsmøtevedtak og styreved

tak.

§ 2 Møter
1. Kontrollnemda holder møte når lederen eller 2 av nemdas medlemmer finner det nødven

dig.

2. Møtene ledes av lederen eller i dennes fravær av den nemda har valgt som nestleder.

3. Ved forfall innkalles varamedlem(er) slik at det alltid er tre medlemmer tilstede.

4. Nemda skal føre protokoll fra sine møter. Protokollene underskrives av mØtedeltakerne og
sendes forbundsstyret.

5. Kontrollnemda kan be om møte med forbundsleder og/eller forbundskasserer ved behov

og for gjennomgang av godkjent årsregnskap før nemda skriver sin rapport.
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§ 3 Innsynsrett
1. Nemda har rett til å gjøre seg kjent med alle dokumenter som den mener å trenge for å

kunne utføre sitt verv.

2. Forbundsstyret og forbundskontoret har plikt til å sørge for at nemda får alle opplysninger
som den mener å trenge for å kunne utføre sitt verv.

3. Få tilsendt dagsorden samtidig med styrets medlemmer, samt protokoll når denne sendes
til styrets medlemmer.

§ 4 Omfang og oppgaver
For å kunne ivareta formålene § 1, skal nernda:

1. Gjennomgå protokollen fra Landsmøte.

2. Gjennomgå dagsorden og protokoll fra styremotene.

3. Kontrollere at vedtak og disposisjoner er i tråd med overordnede vedtak, gitte fullmakter
og forbundets vedtekter. Få tilsendt dagsorden samtidig med styrets medlemmer, samt
protokoll når denne sendes til styrets medlemmer.

4. Kontrollere at den daglige ledelse og forbundsstyret følger opp de vedtak som er fattet.

5. Gjennomgå forbundets årsberetning og årsregnskap og avgi årlig beretning om driften av
forbundet til forbundsstyret innen 15. mars. Møte på forbundsstyrets møte når årsregn
skapet behandles.

6. Delta på Landsmøtet med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§ 5 Landsmøtet
1. Kontrollnemda skal fremlegge de årlige heretningene for Landsmøtet til godkjenning.

2. Nemda skal gi uttalelse til Landsmøtet om årsoppgjøre4 og tilrå om resultatregnskap og
balanse kan fastsettes som PPF sitt regnskap.

§ 6 Varighet
Denne midlertidige instruksen, vedtatt av forbundsstyret i møte nr. 2/20 17, avløser instruksen
av februar 2016. Dersom Landsmøtet 2017 ikke bestemmer noe annet trer den inn som gjel
dende instruks fra 01.06.2017.
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5.2 Instruks for valgkomiteen

§ i Innledning og formål
Valgkomiteen velges av Landsmøtet for 2 år og består av leder, 2 medlemmer med to varamed
lemmer —jfr. vedtektens § 7 nr. 8.3. I komiteen bØr såvidt mulig de forskjellige landsdeler samt
begge kjønn være representert —jfr. vedtektens § 6. Valgkomiteen skal etter beste evne fremme
forslag på dyktige kandidater til sentrale tillitsverv, som både kan og vil ivareta organisasjonens
behov og bestemmelser om likestilling.
Valgkomiteen skal avgi innstilling til LandsmØtet på kandidater til alle valg som ifølge vedtekten
skal avgjøres i Landsmøtet med unntak av kandidater til valgkomiteen. Forbundsstyret fremmer
forslag på kandidater til valgkomiteen.

§ 2 Arbeidsoppgaver
Valgkomiteen skal komme med forslag til kandidater til:

a) forbunds; -Leder, -nestleder, -sekretær, -kasserer og tre —styremedlemmer med to vara
medlemmer til —styret,

b) leder, to medlemmer og to varamedlemmer til Kontrollnemda,
c) leder, to medlemmer med to varamedlemmer til Hederstegnutvalget

Valgkomiteen innhenter forslag til kandidater til forbundsstyret, Kontrollnemd og Hederstegnut
valget gjennom informasjonsskriv med tidsfrist for innsendelse av forslag. Forbundskontoret
formidler dette informnasjonsskrivet ut i organisasjonen. Komiteen kan ved behov selv også inn
hente råd fra organisasjonens ledd.

Det er meget viktig at komiteen vurderer organisasjonens situasjon og behov når de velger ut
kandidater til sentrale tillitsverv.

Valgkomiteens forslag skal referere relevante opplysninger om kandidatene og være begrunnet. I
tillegg skal innstillingen inneholde navn på alle forslag til kandidater som er foreslått innen den
kunngjorte tidsfristen. Alle medlemmer som komiteen ønsker å fremme forslag på, skal på for
hånd være forespurt om de er villig til å ta vervet. Valgkomiteens forslag oversendes forbunds-
styret senest 4 uker før Landsmøtets åpning.

§ 3 Arbeidspian og budsjett
Valgkorniteen skal innen 3 1.01 året etter Landsmøtet ha utarbeidet en arbeidsplan for
sitt arbeid fram til den skal oversende sitt forslag til forbundsstyret —jfr. § 2 foran.
Komiteen skal samtidig utarbeide et budsjett for sitt arbeid og sende det sammen med arbeids
planen til forbundsstyret.

§ 4 Varighet
Denne instruksen avløser tidligere instruks gitt av forbundsstyret 29.09.2010 og er vedtatt av
forbundsstyret 24.11.2015. Den trer i kraft fra 01.01.2016 og gjelder inntil forbundsstyret be
stemmer noe annet, Instruksen er gitt med bakgrunn i vedtektens § 7 nr 8, § 10, § 6 og Landsmø
tesak 6 nr. 62015.
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5.3 Statutter for hederstegnutvalget

§ i Politiets Pensjonistforbunds Kederstegn for fortjenstfullt virke i og for organisasjonen
ble innstiftet av Landsmøtet i 1991.

§ 2 Hederstegnet kan tildeles forbundsmedlemmer som har vist særlig stor aktivitet i og interes
se for organisasjonsarbeidet, og som gjennom sitt organisasjonsforhold har oppnådd
medlemmenes akteise og tillit. I særlige tilfeller kan Hederstegnet også tildeles personer som
gjennom lengre tid eller ved enkelte anledninger har ytt organisasjonen særdeles store tjenester,
og som for øvrig nyter almen tillit og respekt.

§ 3 Landsmøtet velger Hederstegnutvalg med leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer,
Hederstegnutvalget velger selv sin sekretær.

§ 4 Hederstegnutvalget skal ha minst I - ett møte i året. Det føres protokoll fra møtene, som skal
underskrives av alle rilstedeværende utvalgsmedlemmer. Utvalgets saker arkiveres i
organisasjonens arkiv.

§ 5 Forslag på kandidater til Hederstegnet kan fremmes av lokallag/-foreninger og
direkternedlemmer. Forslagene m være begrunnet og kommet utvalget i hende innen
utgangen av januar måned. 1-lederstegnutvalget kan også selv fremme forslag på kandidater.

§ 6 Et diplom i glass og ramme undertegnet av forbundsleder og leder i hederstegnutvalget føl
ger Hederstegnet.

§ 7 Tildeling av Hederstegnet skal foretas av Landsmøtet etter enstemmig innstilling fra Heders
tegnutvalget. og skal inngå som eget punkt på dagsorden. I særskilte tilfeller kan hederstegn og
diplom tildeles lokalt med orientering om dette til påfølgende Landsmøte.

§ 8 Staturtene for Hederstegnet fastsettes av Landsmøtet, og kan bare endres på samme måte
som for vedtektsendringer bestemt.

§ 9 Disse statutter gjelder fra den dag de er vedtatt i Politiets Pensjonistforbunds Landsmøte.
Vedtatt i Landsmøtet 7. juni 1995, i Landsmøtene 1999 og 2003 og 2015.
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6 VEDTEKTER/REGLEMENT

6.1 Vedtektene for PPF

Politiets Pensjonistforhund ble konstituert 7. januar 1986
Vedtekten ble vedtatt i Landsmøtet 6. oktober 1987 og sist i
Landsmøtet 1.juni 2017

§ i Organisasjonens navn
Organisasjonens navn er Politiets Pensjonistforbund (PPF).

§ 2 Organer
i. LandsmØtet
2. Forbundsstyret

3. Lokale lag og foreninger

Forbundets kontrollnemd velges av Landsmøtet og eret selvstendig og uavhengig organ som står
direkte ansvarlig overfor Landsmøtet —jE § 7 pkt. 8.2 og § 11.

§ 3 Formål — virksomhet
Politiets Pensjonistforhund er en landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon, som har som
formål å samle alle pensjonister innenfor politiet og andre administrasjonsgrener og institusjoner
under Justisdepartcment- og beredskapsdepartementet, for ivareta felles økonomiske, sosiale.
helsemessige. kulturelle og velferdsmessige interesser. Organisasjonen skal tilstrehe et godt sam
arbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger og andre organisasjoner som støtter
organisasjonens formål.

§ 4 Medlemskap — lag og foreninger
Som medlemmer av Politiets Pensjonistforbund kan opptas pensjonister som omfattes av for
målsparagrafen § 3. Som pensjonist regnes også ektefelle/sainboer, enke og enkemann etter pen
sjonist og ansatt og pensjonist med en vesentlig del av sin yrkestid, se §3, og som et lag/forening
vil ta opp som medlem. Medlemskap i organisasjonen oppnås normalt gjennom lokal fore
ning/lag.

Direkte medlemskap kan innvilges av forhundsstyret /forbundskontoret. Tvist om medlemskap
kan påklages til Landsmøtet. PPF består av de til enhver tid bestemte antall lag og foreninger
fordelt p alle politidistrikter og særorgan. I politidistrikt hvor det er flere lag og foreninger, skal
lederne for disse konstituere seg som en gruppe med en leder når det gjelder fellessaker som skal
tas opp med politidistriktets ledelse.
Administrasjonsgrenser og institusjoner, jfr. § 3, kan ha egne lokalavdelinger.
Forbundsstyret kan bestemme at en annen inndeling skal benyttes der dette er ønskelig og hen
siktsmessig. En lokalavdeling skal ha minst 20 medlemmer. Forbundsstyrel kan i spesielle tilfel
ler gjøre unntak. Forbundskontoret sender ut sin medlemsoversikt pr 01.01 og 30.06 til hvert
lag/forening for kontroll/oppdatering og retur.
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§ 5 Kontingent
Landsmøtet fastsetter kontingenten. Etterlatre og ektefelle/samboer betaler ½ kontingent. I særli
ge tilfeller kan forbundsstyret, etter forslag fra styret i lokalt lag/forening. frita et medlem for
kontingent.

For å dekke uforutsette forpliktelser kan Landsmøtet bestemme ekstrakontingent for en nærmere
fastsatt tid. Personer som får innvilget medlemskap etter 01.10 fritas for kontingenten for inn
meldingsåret. Kontingenten skal være innbetalt i hht redegjørelsen på forbundets kontingent
blankett til forbundet innen 3 1.05.
Eventuell restkontingent på samme måte innen 0 1.10.

§ 6 Likestilling
Politiets Pensjonistforhund skal arbeide aktivt, målrertet og planmessig for å fremme likestil
lingslovens formål på best mulig måte —jf likestillingslovens § 14. Lag og foreninger som far
tildelt flere delegater til landsmptet, plikter, s langt det er mulig, å fordele disse i forhold kjønn
og stillingskategori.

§ 7 Landsmøtet
Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og holdes hvert 2. år. Tid og sted bestemmes
av forhundsstyret. og Landsmøtet innkalles med minst 6 måneders varsel. Landsmøtet består av
representanter fra de lokale avdelinger. Hvert lag/ forening har rett til 1 — en representant for hver
påbegynt 100. registrerte betalende medlem i forbundet. Representanten(e) skal vare utstyrt med
fullmakt underskrevet av to i styret for laget/ foreningen. Fullmaktene sendes organisasjonen
innen den tid som Corhundsstyret fastsetter.
Fullmaktene kontrolleres av en fullmaktskomité, valgt av forbLlndsstyret. Komiteen legger sin
innstilling fram for Landsmøtet til behandling.

Forslag fra lag/forening og direkte tilsluttet enkelrmedlem, må sendes forhundsstyret senest 3
måneder før Landsmøtet holdes. Forbundsstyret sender forslag til dagsorden, forretningsorden
og innkonine forslag til lag/forening minst I 1/2 måned for Landsmøtet holdes.

Ved avstemning i Landsmøtet har hver representant I - en stemme. Sakene blir avgjort med
stemmeflertall, med unntak av de saker hvor et bestemt flertall er vedtektsfestet. Ved stemme-
likhet er forslaget forkastet.
Forhundsstyrets medlemmer deltar i Landsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett, men har ikke
stemmerett i sak som gjelder ansvarsfrihet for vedtak i forbundsstyret. Det føres protokoll over
forhandlingene i Landsmøtet.

Landsmøtet skal:
ta stilling til representantenes fullmakter,

2. vedta dagsorden og forretningsorden,
3. velge Landsmøtets dirigenter og sekretærer. Dirigentene og sekretærene kan ikke være
medlem av forhundsstyret eller av konrrollnemda. Velge representanter som sammen med di
rigenter og sekretærer underskriver protokollen.
4. behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført opp på dagsorden.
5. fastsette kontingent og vedta budsjett og regnskap,
6. fastsette økonoinireglement, herunder godtgjørelse til tillitsvalgte, skyss- og kostgodtgjø
re I se,
7. avgjøre tvistespørsmål, inkludert tolking av vedtekter,
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8. velge:
8.1. leder, nestleder, sekretær, kasserer, samt 3 — tie styremedlemmer og 2 — to vara

medlemmer til styret,
8.2. leder og 2 medlemmer med to varamedlemmer til kontrollnemd.
8.3. leder og 2 medlemmer med to varamedlemmer til valgkomité
8.3.1. valgkomiteens medlemmer kan ikke innstille seg selv til tillitsverv i kompetente

organer, unntatt er som medlem av valgkomiteen.
8.4. leder og 2 medlemmer med to varamedlemmer til hederstegnutvalg,

9. foreta vedtektsendringer,

10. vedta normalvedtekt og statuetter.
Il. vedta handlingsplan for kommende periode,

12. godkjenne samarbeidsavtaler. jfr. § 3 og § 10 pkLl4,
13. for øvrig ta seg av alt som følger av at Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet.

§ 8 Ekstraordinært Landsmøte
Ekstraordinært Landsmøte innkalles av forhundsstyret med minst 14 dagers varsel når spesielle
saker gjør det nødvendig, eller lag/foreninger som dekker minst halvdelen av organisasjonens
medlemmer, krever det. Representasjon til ekstraordinært Landsmøte velges etter § 7.
Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle og fatte vedtak som har foranlediget innkallelsen.

§ 9 Forbnndsstyret
Politiets Pensjonistforbund ledes av et forbundsstyre på 7 — sju medlemmer med 2 — to varamed
lemmer, Forbundsstyret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og minst tre styremed
lemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Dersom både leder og
nestleder har forfall velger forbundsstyret en møteleder. Møte i forbundsstyret holdes når lede
ren finner det påkrevet eller når et tiertall i forbundsstyret krever det.

Mindretallet i forbundsstyret har klagerett til Landsmøtet i saker som angår tvist om medlemskap
og tolkningstvister av vedtekter. Det føres protokoll over møter i forbundsstyret.

* 10 Forbundsstyrets oppgaver
I. lede organisasjonens daglige virksomhet i samsvar med vedtekt og Landsmøtets vedtak,
2. falle vedtak i alle saker hvor avgjørelsesmyndigheten ikke er tillagt Landsmøtet,
3. forvalte organisasjonens midler i samsvar med Landstnøtets vedtak,
4. innkalle Landsmøtet til ordinære og ekstraordinære møter, samt forberede de saker som skal
behandles.

5. oppnevne utvalg/komiteer og fastsette deres mandat,

6. fastsette en annen organisatorisk inndeling, jfr. § 4,

7. innvilge direkte medlemskap.

8. frita et medlem for kontingent etter forslag fra styret
i lag/forening

9. fastseite tid og sted for LandsmØtet,
l0.fastsette layout og utgi medlemsbladet minimum fire ganger i året,
1 l.engasjere redaktør til medlemsbladet i Landsmøte perioden,
l2.utarheide og revidere instrukser for sekretær og kasserer i samarbeid med kontrollnemda,
13.engasjere nødvendig kontorhjelp,
14.inngå foreløpige samarbeidsavtaler, jfr. § 3,
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i 5.forbundsstyret kan foreslå andre tema til landsmøtet i tillegg til de vedtektsfestede sakene.
6.godkjenne forbundets årsberetning,

17.påse at Retningslinjene for Pensjonistnettverket blir fulgt opp i de lag og foreninger som har
ønsket ordningen.

§ 11 Kontrollnernda Nemda skal:
l.fungere som er selvstendig uavhengig organ og st direkte ansvailig overfor Landsmøtet,
2.påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med de vedtak som er
fattet og forbundets vedtekt,
3.ha tilsendt dagsorden og protokoll fra styremøtene,
4.kontrollnemda kan be om møte med forbundsleder og forbundskasserer for gjennomgang av
godkjent årsregnskap før neinda skriver sin rappor,
5.avgi årlig beretning om driften av forbundet til forbundsstyret samt forelegge beretningene for
Landsmøtet til godkjenning,
6.delta på Landsmøtet med tale- og forsiagsrett, men ikke stemmerett.

§ 12 Revisjon
Revisjonen i Politiets Pensjonistforhund utføres av registrert revisor. Forhundsstyret inngår avta
le mellom registrert revisor og forbundet. Revisjon skal foretas i samsvar med lov. forskrift, god
revisjonsskikk og etterlevelse av etiske krav for gjennomføringen. Forbundsstyret utarbeider årli
ge regnskap som underskrives og forelegges revisor til godkjenning. Kontrollnemdas årsberet
ning skal vedlegges regnskapet før det leveres til revisor. De årlige revisjonsberetningene i pe
rioden skal forbundsstyret forelegge Landsmøtet til endelig godkjenning.

§ 13 Tilsiuttede Iaglforeningers plikter
De tilsluttede lag/foreninger plikter å innhererte til forbundsstyret:
a) hvem som til enhver tid er leder og tillitsvalgte,
b) hvem som er valgt som representant(er) til Landsmøtet,
c) årsberetningen, referat fra årsmøtet og kopi av regnskapet innen 10. mars,
d) innen gitte frister svare på henvendelser fra forbundskontoret.
For øvrig vises det til normalvedtekten for lag/foreninger i Politiets Pensjonistforhund.

§ 14 Uravstemning
Uravstemning skal holdes når Landsmøtet bestemmer det eller når lag/foreninger som dekker
minst halvde(en av organisasjonens medlemmer krever det.

§ 15 Oppløsning
Politiets Pensjonistforhund kan bare oppløses nür Landsmøtet med 2/3 flertall har gjort vedtak
om det og etter at medlemmene med 2/3 flertall ved uravstemning har gitt forslaget tilslutning.
Landsmøtet bestemmer også i tilfelle hvordan organisasjonens midler skal brukes.. Midler fra
oppløst lag/forening forvaltes av organisasjonen i 10- ti år. Dersom det ikke innen denne tid
dannes nytt lag/forening, er midlene å betrakte som organisasjonens.

§ 16 Tilslutning til andre organisasjoner
Politiets Pensjonistforbund kan bare tiisluttes partipolitisk nøytrale organisasjoner med samme
formål. Tilslutning og utmelding av slik organisasjon krever vedtak av Landsmøtet med minst
2/3 flertall og etter at uravstemning har funnet sted.

Juni 2019 Side 39 av 65



Politiets Pensjonistforhund Landsmøte 2019

§ 17 Tvister
Tolking av denne vedtekt behandles av forbundsstyret og avgjøres av Landsmøtet.

§ 18 Vedtektsendring
Endring av denne vedtekt kan bare foretas av Landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtekts
endring fremsettes i samsvar med bestemmelsene i § 7. Det samme gjelder for endring av nor
malvedtekten.

§ 19 Ikrafttreden
Denne vedtekt er vedtatt i Landsmøtet 6. oktober 1987, og trer i kraft fra samme dato. Vedtekten
er endret i Landsmøtet 2. juni 1993. i Landsmøtet 7. juni 1995, i Landsmøtet 27. mai 1997, i
Landsmøtet 24.jLini 1999.1 Landsmøtet 13juni 2001 og i Landsmøtet 17juni 2003,1 Landsmø
tet26. mai 2009. i Landsmotet 4.juni 2013, og i Landsmøtet 2015 og i Landsmøtet i 2017.

Forbundsstvrets inerknader;
Forbundsstvret har ikke foreslått noeti endringer ai’forbundets vedtekter til landsmøtet.

Det er fremmet forslag om å nedsette et i’ed!ekts- og instruksut valg under sak 8—forslag. Utval
get gis mandat til å revidere vedtektene, instrukser/starutter. Arbeidet legges frem for landsmø
tet i 202]. Det vises til sak 8.5.

Forbundsstyrets forslag til vedtak; Forbundets vedtekter tas til etterretning.
Vedtatt enstemmig uten kommentarer.

6.2 Nornialvedtektene for våre lag og foreninger

Normalvedtekten sist endret i Landsmøtet 2017

§1
er et/en partipolitisk nøytral/t lag/forening tilsluttet Politiets Pensjonistforbund.

§ 2. Lager/ foreningen skal:
a arbeide for det formålet som er fastlagt i Vedtekten for

Politiets Pensjonistforbund,
hi organisere pensjonist og ektefelle/samhoer, enke og enkemann etter pensjonist og ansatte
fra justissektoren, som medlemmer både lokalt og sentralt. Gjenlevende som selv ikke er pen
sjonist fra justissektoren, kan etter eget valg være medlem bare lokalt,

ivareta medlemmenes økonomiske, helsemessige, sosiale, kulturelle og velferdsmessige
interesser,

drive opplysningsarbeid blant medlemmene,
eI bidra til å fremme et godt kameratskap,
rt utføre de oppdrag organisasjonen gir,
g) varsle adresseforandringer til Politiets Pensjonistforbund,

h) foreta følgende innberetninger til Politiets Pensjonistforbund;
-hvem som til enhver tid er leder, øvrige styremedlemmer og revisorer
-hvem som skal representere laget/foreningen på Landsmøtet —jf. fullmakt(er)
-årsberetningen, protokollen fra årsmøtet og kopi av regnskapet innen 10. mars
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-innen gitte frister svare på henvendelser fra forbitndskontoret (jf. § 13 i Vedtekten for Politiets
Pensjonistforhund).

§3 Utmeldelse av lag/forening
Utmeldelse av laget/foreningen mâ skje skriftlig til styret med minst 30 dagers varsel.
Tvist om medlemskap avgjøres av lagets styre.

§ 4 Lagets/foreningens organer er:
a) årsmøtet
b) medlemsmøte
c) styret
d) revisjon

§ 5 Medlemskontingenten — lokalt og sentralt
Medlemskontingenten lokalt og eventuelt fritak for den, fastsettes av lagets/foreningens års

møte.
Medlemskontingenten til Politiets Pensjonistforbund fastsettes av Landsmøtet. I særlige

tilfeller kan forbundsstyret, etter forslag fra styret i lag/forening. frita et medlem for kontingent.
Personer som får innvilget medlemskap etter 0 1.10. fritas for kontingenten i innmeldingsåret.
Kontingenrene kreves inn av laget/foreningen. Frist for innbetaling av kontingent til Politiets
Pensjonistforhund skal skje innen 3 1.05. Eventuell restkontingent innen 01.l0.Uf. § 5 i Vedtekt
for Politiets Pensjonistforbund).

§ 6 Årsmøtet
- Årsmøtet er lagets//foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar måned.
Forbtindsstyrei kan samtykke i at møtet holdes til annen tid.
ÅrsmØte innkalles med minst syv dagers varsel.
Styret skal kunngjøre dagsorden og de forslag som skal behandles innen den frist som er satt i
fjerde setning.

Årsmøtet skal:
a) behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført opp på

dagsorden,
b) behandle årsberetning og regnskap,
c) fastsette lagets/foreningens kontingent,
d) fastsette handlingsprogram og budsjett for kommende periode,

velge styremedlemmer for 2 års varighet, slik:
- leder, i år med liketall
- nestleder, i år med oddetall

sekretær, i år med oddetall
- kasserer, i år med liketall

et styremedlem, i år med oddetall
- varamedlem(mer) i år med liketall
Antall medlemmer i styret kan i spesielle tilfeller fravikes.

i’) velge 2 revisorer med varamenn
g) velge 2 medlemmer som underskriver årsmøtets protokoll sammen med dirigenten.
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§7 Valg
Valg av styre og revisorer foregår ved skriftlig avstemning hvis noen forlanger det. For å bli valgt
kreves absolutt flertall. Oppnås ikke dette ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg
mellom de to som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller ¼ av lagets/foreningens medlem
mer skriftlig forlanger det. Forbundsstyret kan kreve ekstraordinært årsmøte. Styret kunngjør
ekstraordinært årsmøte med minst 4 dagers varsel.

§ 9 Medlemsmøte
MedlemsmØte holdes når styret bestemmer det. Medlemsmøte sammenkalles normalt med minst
5 dagers varsel. Styret fastsetter dagsordenen. Denne kunngjøres samtidig med innkallelsen. For
slag fra medlemmene må sendes styret i forkant av møtet—jf. § 12.

§ 10 Styret
Styret leder laget/foreningen i samsvar med normalvedtekten, vedtak og Vedtekten for Politiets
Pensjonistforbund. Styret forvalter lagets/foreningens midler, Det kan til enhver tid kreve regn
skapene forelagt seg. Forbundsstyret kan la organisasjonens kontrollnemd gjennomgå regnskape
ne. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til
stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret kan ta opp et medlem fra et annet
lag/forening under forbundet som assosier medlem med møte og forslagsrett.

11 Ledelse av møter — sekretær og kasserer
Lederen leder lagets/foreningens møter. På årsmøte og medlemsmøter kan dirigent velges når
lederen ønsker det eller når 2/3 av møtedeltakerne beslutter det,
Sekretæren fører møteprotokoll og korrespondanse i samråd med lederen.
Kassereren fører regnskapet. Styret legger frem revidert regnskap på årsmøtet. Styret bestemmer
hvem som skal anvise regningene. Kontantbeholdningen bør være minst mulig og skal som ho
vedregel settes på konto.

§ 12 Saker til møter - vedtak
Sak(er) som ønskes behandlet på lagets/foreningens møter sendes .skriftlig til styret. Når intet
annet er bestemt i denne vedtekten, fattes alle vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
er forslaget falt.

§ 13 Revisjon
Revisjonen skal gjennomgå lagets/foreningens regnskap, kontantbeholdning og konto(i) kritisk
og tallmessig. minst en gang pr. år. Kontroll av kontantbeholdning, bankkonto(i) og verdipapirer
skal finne sted til ubestemt tid. Verdikontroll og revisjonsantegnelse føres inn i en godkjent revi
sjonsprotokoll. forelegges styret og undertegnes av lederen.

§ 14 Oppløsning
Oppløses lag/forening skal dets/dens aktiva overtas av Politiets Pensjonistforbund til forvaring i
10 år. Dersom det innen denne tid ikke er dannet nytt/ny lag/forening, tilfaller midlene Politiets
Pensjonistforbund. Dannes det innen nevnte tid nytt lag/forening i samme distrikt/særorgan og
laget/foreningen godkjennes av Politiets Pensjonistforbund, skal midlene utleveres dette/denne.
For lag/forening stiftet før Politiets Pensjonistforbund ble stiftet gjelder de lokale vedtekter for
disse lag/foreninger.
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§ 15 tJtmeldelse
Utmeldelse av Politiets Pensjonistforbund må skje med 6 måneders varsel og må være vedtatt av
minst 2/3 av lagets/foreningens medlemmer. Aktiva tilhører laget/foreningen.

§ 16 Tolking
Tolking av normalvedtekten og tvist om hvordan den skal forstås avgjøres med endelig vedtak av
Landsmøtet i Politiets Pensjonist- forbund.

§ 17 Endring
Endring av normalvedtekten kan bare foretas av Landsmøtet i Politiets Pensjonistforbund med
2/3 flertall. Lokal tilpasning av normalvedtekten som lagets/foreningens vedtekt, hesluttes av
årsmøtet dersom det ikke medfører prinsipielle endringer.
Vedtekten sist endret i Landsmøtet 2017.

Forbundsstyrets forslaR til vedtak; Forbundets normal i’edtekter tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt ute/i kommentarer.

6.3 økonomireglementet

6.3.1 Godtgjørelse til styremedlemmene

Forbundsieder
Godtgjørelse til forhundslederen settes lik to — 2G i året for arbeid to dager pr. uke, tilsvarende
40% stilling. Godtgjørelsen er skattepliktig.

Ved endringer i lengden av kontortiden, tas eventuelt endringer i godtgjørelsen opp med for
bundsstyret.

Av organisatoriske og geografiske hensyn avtales det med den til enhver tid valgte forbundsleder
om fast arbeidssted skal være hjemme eller på kontor tilrettelagt av forbundet.

Reiseutgifter mellom jobb og bopel dekkes av PPF i henholdt til skatteetatens reglement. Even
tuell skatt på dekning av slike reiseutgifter dekkes av PPF.

Det utarbeides arbeidsavtale, som eventuelt fornyes. for hver landsmøteperiode hvor tjenesteste
det spesifiseres.

Forbtrndssekretær
Godtgjørelse til forbundssekretæren settes lik to — 2G i året for arbeid to dager pr. uke, tilsvaren
de 40% stilling. I tillegg gis forbundssekretæren ¼ G i året for å hesvare henvendelser og vurdere
behovet for oppfølging i de Øvrige ukedagene i tidsrommet 09— 15. Godtgjørelsen er skatteplik
tig.

Ved endringer i lengden av kontortiden, tas eventuelt endringer i godtgjørelsen opp med for
bundsstyret.
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Av organisatoriske og geografiske hensyn avtales det med den til enhver tid valgte forhundssek
retær om fast arbeidssted skal være hjemme eller på kontor tilrettelagt av forbundet.

Reiseutgifter mellom jobb og bopel dekkes av PPF i henholdt til skatteetatens reglement. Even
tuell skatt på dekning av slike reiseutgifter dekkes av PPF.

Det utarbeides arbeidsavtale. som eventuelt fornyes, for hver landsmøteperiode hvor tjenesteste
det spesifiseres.

øvrige styremedlemmer
Kasserer gis en godtgjørelse på ¼ G i året. Forbundsstyrets øvrige styremedlemmer og I. vara
medlem, som er fast møtende i styremøtene. gis en ârlig godtgjørelse overensstemmende med
regler gitt av Skattedirektoratet i melding; “Skauefrie kontantytelser i arbeidsforhold” pkt. 5.2, jf.
skatteloven § 2-32” i året f.t. kr. 10000 pr år.

øvrige godtgjørelser
Lederen av Kontrollnemda gis ¼ styregodtgjorelse.

6.3.2 Reiseregulativ

Gyldighetsområde
Regulativet gjelder for tillitsvalgte og alle andre medlemmer av PPF som utfører tjenestereiser i
regi av forbundsstyret. Tilrettelagt skjema for reiseregning er lagt ut på PPF hjemmeside.

Reiseutgifter
PPF benytter skatteetatens satser til dekning av reiseutgifter på tjenestereise. På tjenestereise bru
kes det transportmiddel som er mest hensiktsmessig og som anses billigst. Bruk av egen bil tilla
tes når det er billigste reisemåte, eller når annen reisemåte blir unødvendig byrdefull, eller når det
er avtalt med forbundsledelsen på forhånd. Bompenger, ferjetakster og nødvendige parkeringsut
gifter mv. dekkes. Drosje kan brukes dersom det foreligger sterke grunner for det.
Det er ikke tillatt å benytte seg av bonuspoeng opparbeidet gjennom reiser i regi av PPF til privat
bruk. Bonuspoeng skal fortrinnsvis benyttes til nye tjenestereiser, og kan videre benyttes til opp
gradering av tjenestereiser slik som oppgradering av flybilletter eller hotellrom, mat, inngang til
lounge ol.

Kostgodtgjørelse
PPF benytter skatteetatens satser til dekning av kosttttgifter på tjenestereise. Måltider som dek
kes av arrangøren eller forbundsstyret trekkes i fra på reiseregningen.

Nattillegg
Ulegitirnert nattillegg på tjenestereiser dekkes til enhver tid etter skatteetatens satser. Legitimerte
utgifter ut over skatteetatens satser til overnatting, dekkes etter regning. Det forutsettes at den
reisende benytter rimelig overnatting når det er mulig. I de tilfeller hvor PPF har gjort avtale om
overnLttting, plikter medlemmet å følge denne.

Ikrafttreden
Reglementet gjelder fra. 1.6.2019 og inntil Landsmøtet vedtar endringer eller et nytt.
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Ko,n,nentarer og spØrsniålfra Svein Kjus, Rektor Svendsen, Tore E Abrahanisen og Brre Jager
Waldei’haug. Besvart av sekretær og leder.

Forbundsstvrets forslag til vedtak; Landsnic’tet vedrar det fremlagt Økoizomi;’egleniei;t
Enstenunig vedtatt.

6.4 Dreiebok for lokallagene/-foreningene i PPF

Dreiebok for lokallagene/-foreningene er lagt ved ärstncnepapirene som eget i’edlegg.
Kotniiiet;tert at’ Martha Kalland.

Eorbundsstvrets forslag til vedtak; Dreiehok,fr’r lokallagene/-foreningene i PPE tas til
0 rien tering.
Enstemmig vedtatt.

6.5 Års-kalender PPF

Merknader; Års-kalenderen er lagt ved årsinøtepapirene soiz eget vedlegg.
Deltakere hevdet at denne var ikke mottatt. Vist på Power Point.
Svein Kjus foreslo at denne var inte-n og bør for ettertiden ikke vedlegges til Landsmøtet.

Forbundsstyrets forslag til vedtak; Års-kalender i PPF tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Protokollen angående saker behandlet 5.6.2019 godkjent a v Landsmøtet.

Torsdag 06.06.2019

Resolusjon fra Politiets pensjonistforbunds Lands,ntet 2019:

Stor inget vedtok at løpende pensjoner skulle reguleres tilsvarende lønns- og prisveksten minus

0.75%. I begrunnelsen lå tanken om fordeling mellom generasjonene, at dagens pensjonister
skulle bidra i hvert oppgjør med minus 0,75% og neste generasjon pensjonister skulle bidra med
levealdersjustering. dvs, at man m arbeide noen flere år for samme pensjon.

Det var forutsetningen at kjøpekraften skulle opprettholdes.

Nå har modellen gitt negativ utvikling i 4 år sammenhengende.

Verdien av lønna har blitt mindre år for år, beregnet tap på ca. kr. 30.000 over 4 år — mens
de kommunale gebyrer og alle regningene vokster! Dette er urettferdig og ikke i tråd med
Stortingets egne forutsetninger!

Politiets Pensjonistforbunds Landsmøte krever:

. Stortinget fjerner underreguleringen umiddelbart
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Stortinget innfrer en forhandlingsinodell for Trygdeoppgjrene som er i tråd med
Forhandlinger ellers — dvs. Forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner

Kjell Fagerlid orienterte LandsmØtet oni resolnsjonen og spredning av denne.

Reso1ujonen vedtatt enste,nniig.
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7 AVTALER

Det har av tekniske grunner vært vanskelig å legge ved de avtaler soiii er nevnt under sak 7. De
vil bli lagt ut til delegatene, eller vist under behandlingen av disse under landsmØtet.

7.1 Samarbeidsavtalen med PensjonistforbundetlSAKO

Forbundsstvrets merknader til saken;
På grunn av at vi er et lite forbund, er ‘i ai’hengige av det gode samarbeidet med Pensjonistfor
bundet/SAKO.

Pensjonistforbundet alene har ca. 250 000 niedlenimer, og sanunen iied de Øvrige SAKO
organisasjonene er det drøyt 260 000 medlemmer. Dette er en kraft i seg selv, og er den klart
stØrste medlemsorganisasjonen for pensjon ister. Satnarbeidsavtalen gir og tar, men det er liten
tvil oni at samarbeidet er avgjørende ftr at PPF skal/å gjennomslag for viktige politiske saker i
handlingsplan en.

Sa,narbeidsavtalen er under revisjon i skrivende stund, og eventuelle endringer vil bli forelagt
landsmøtet til behandling.
Forslag til vedtak: Forbiuidsstvretfårfiilhnakt til å godkjenne sa,narbeidsavtale med S44K0.
Vedtak: Enstenunig vedtatt

7.2 Samarbeidsavtalen med Politiets Fellesforbund

Forbundsstyrets merknader til saken; Samarbeidsavtalen forbundet har itied Politiets Fellesfor
bitnd er god, og fungerer som avtalt PF/PF-forsikring bidrar med solid økonomisk støtte soiti er
viktig fÔr driften av forbundet iår!. Den tekniske og administrative hjelpen fra PE er i tillegg
veldig nyttig når det (gjelder medlemsregisreret. kontingentinnkrevingen og teknisk support.
Forbunc[çstyret anbefaler deifor å iderefore avtalen slik den foreIiggei Dersom det skulle det
skulle dukke opp fârhold soiiz krever endringer i avtalen måforbundsstyret hafullinakt til å gjøre
dette.

Forbundsstyrets forslag til vedtak; Sa,narbeidsavtalen med Politiets Felleforbund videreføres.
Forb,uzdsstvret gis /hllmakt til å reforhandle avtalen i perioden. dersom det skulle være forhold
som tilsier dette.
Vedtak: Enstenmug vedtak.

7.3 Avtalen med POD

Forbundsstvrets merknader til saken; Forutsigbarhet er vesentlig (hr god drtft avfotbitndet.
Den økonomiske stØtten som ytes fra POD er veldig viktig for PPF. Avtalen forbundet har med
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Politidirektoratet om kontorplass og administrativ støtte Jimgerer delvis etter hensikten. Konto
ret vi har til disposisjon er greit plassert, og passe stort. Det er store og små in Øteroni i nærlie
teti, som blant annet hen vttes når Jorhundsstvret møtes.

Vi har ikke lenger tilgang til eks kopimaskin. Grunnen til dette er at brukeren må iære knyttet
opp mot politinettet. Det er ikke vi. Vi har deifor gått til innkj9p av ny kopimaskin, og dette var
for oss eneste måten å løse dette enkelt på. Ingen stor kostnad eller stor sak, men ikke helt i tråd
med intensjonen i avtalen. Dette er ikke forelagt ledelsen i POD. Politidirektoratet er ikke noe
enkelt sted å komme inn. Det krever avtale, og «lienting og bringing» av vedkon;nrende.

PPF har i skrivende stund et tilbud fra Politiets Fellesforbinid om åfå tilgang til kontorplass i
deres nye lokaler som blir i Nydalen. Det vil bli redegjortjbr dette i Landsmøtet. Ellers går av
talen vi har med POD ut i 2021. Etter henvendelse har vi fått tilbakenielding om at POD skal
vurdere avtalen, og en eventuell forlengelse av denne i løpet av uke 18. Resultatet av dette legges
frem for delegatene i landsmøtet, og forslag til vedtak.

Eorbundsstyrets forslag: Forbundsstyretjårfiillmakt til videre håndtering av avtalen med POD,
og å inn gåavtale med PF.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

7.4 Avtalen med redaktøren for Politipensjonisten

Eorbundsstyrets merknader til saken; Eorbundsstyt-et har foreslått å nedsette et utvalg som skal
utarbeide et forslag til en informasjons- og konzmunikasjonsstrategiforforbiindet. Det vises til
forslag under punkt 8.5. Dersom det vedtas endringer i dette arbeidet som er i strid iiied dagens
i i’tale ii har med redaktçn-en må avtalen reforhandles.

Redaktøren gjør en god jobb med bladet vårt i henhold til avtalen. Eorbundsstyret vil anbefale at
a talen Jorlenges inntil videre.

Hans Johan Finne presiserer ønske om at dokumenter også kommer i papirformat.
Svein Kjus etterlyste avgjørelsen om at Politipensjonisten skulle distribueres digitalt.
Forbunds leder redegjorde for saken.

Forbundsstyrets forslag i saken; Avtalen med redaktçren iidereføres. Dersom det foreslås end
ringer i arbeidet medforbundets informasjons- og kommunikasjonsstrategi som er i strid med
dagens avtale må denne reforhandles. Det vises til punkt 2 i dagens avtale. Forbundsstyret gis
fillmakt til dette.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

7.5 Avtalen med Norsk Politihistorisk Selskap

Forbtmdsstyrets forslag i saken; Avtalen med Norsk Politihistorisk Selskap viderefores.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
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8 FORSLAG

8.1 Sak om underregulering av lønn — fra Bergen/Hordaland

Forslag: Stortingets vedtak om underregulering av pensjonene innebærer pr i dag ar lønnen til
pensjonistene reduseres med 0,75% i forhold til resultatet av Iønnsforhandlingene i Norge.
Gjennom de årene denne underreguleringen har funnet sted, har konsekvensen blitt at
pensjonistene har tapt kjøpekraft hvert år.

Stortingets tanke da regelen ble vedtatt, var muligens at pensjonistene ikke skulle oppfattes som
lØnnsvinnere, men var det intensjonen at pensjonistene over år skulle være lønnstapere?

Regelen om underregulering må ikke være slik konstruert at den fører til mindre lønnsutvikling
og tap av kjøpekraft som i dag. En evaluering av dagens regulering synes å være på høy tid.

Politipensjonistene i Bergen og Hordaland er vel kjent med at denne saken har vær tema i mange
år, men uten å finne en løsning. Vi ønsker at Politiets Pensjonistforbund (PPF) fortsatt prioriterer
denne saken høyt all den tid den rammer samtlige medlemmer.

Politipensjonistene i Bergen og Hordaland ønsker at PPF aktivt bidrar til at underreguleringen
primært fjernes eller det etableres ordninger som sikrer pensjonistene en kjøpekraftutvikling som
er vesentlig bedre enn dagens ordning.

For styret i PPF i Bergen og Hordaland:

Jan Gunnar BØe Jan M. Skulstad
Styre lech’ i Stv t-en edle/I?

Forhitndsstyrets kommentarer til saken;
Forslaget ble behandlet iforhundsstyre,nçte 27.3.19. Styret stiller seg bak begrunnelsen o inn
ho/det i forslaget fremme! at Bergeti og Hordaland.

Landsmøtet 2017 prioriterte dette frrholder høyt i handlingspianen for inneværende periode, og
(le! har iært fokus på underreguleringen fra forbundets sin side — i frste rekke gjennom vårt

samarbeid med Pensjonistforbundet/SAKO. Tapt kjøpekraft de viste oppgjørene har vær! brukt
som argument for å få forhandlingsmotparten til å vurdere endring civ regelen om underregule
ring. Det synes ikke å t’ære et flertall på Stortinget, i denne perioden, som vil bidra til juste
ring/endring — noe vi trenger for åfå bort denne urimelige ordningen. Iforbundsstyretsfru-slag
!il handlingsplan for perioden 2019—202) er underreguleringen og kravet til forhandlingsu-ett
satt som hovedmålfor arbeidet i forbundet.
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Forbundsstyret mener der,frr at forslaget fra Bergen og Hordaland er ivaretatt i styrets forslag
til handlmgsplan for perioden 2019 — 2021, punkt 2.1. Saken tas opp under behandlingen av
Handlingsplanen frr 2019 — 2021.

Kjell Fagerlid kommenterte forslaget. Forslaget er behandlet i Forbundsstyret. Forslag om at
saken tas opp videre under sak Il -

LandsmØtet aksepterte at saken utsettes til under pkt li.

8.2 Begravelses støtte — fra Buskerud

PF medlemmer har ifra 1. januar fått et nytt produkt som begravelses støtte som en del av forsik
ringene de har gjennom PF forsikring. Dette er en veldig god ordning og oppfattes veldig posi
tivt for de som er medlemmer når dØdsfall inntreffer i familien. øvre alders grense er her 70 år.
Forslag ifra meg er at PPF jobber for at dette også kan bli en del av forsikringen som gjelder
«pensjonspakken» som vii dag allerede har. Dette vil også oppfattes som positivt for pensjonist
medlemmene og kan være en rekruttering for å få enda flere medlemmer.
Saken fremmes på årsmøte for å ta dette videre på landsmøte som kommer til våren.
Mvh

Roger Fjellin

Vedtak

Saken er behandlet av styret i Politipensjonistene i Buskerud og forslaget er godkjent Saken be
handles på årsmøtet 19.2.2019
For Politipensjonistene i Buskerud
Jorun Andersen
Leder

Herved oversendes sak som bes behandlet på Landsmøtet 2019. Saken ble behandlet på årsmøtet
til Buskerud PPF og enstemmig godkjent.
Mvh

Jorun Andersen
Leder Politipensjonistene i Buskerud

Forbundsstyrers behandling; Forslaget fra Buskerud ble behandlet i srvreniØre 27.3.19.
Styret strter forslaget til Buskerud, ogforbundsstyret gjorde følgende vedtak; Forbundskontoret
har hatt innledende kontakt med FFforsikring og gjort avtale om et møte for vurdering av mnu
ligheter. Saken blirfulgtfremn mimot LM. Landsmøtet vil bli orientert oni resultatet av arbeidet med
denne saken.

Magne Rustad redegjorde for Forhundsstyrets behandling av saken.
Roger Fjellin redegjorde for saken for saken. ønsket at eventuell betaling ble lagt til i pensjonist
pakken.
Forbundsstvret gis titlhnakt til å sluttføre forhandlingene.
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8.3 Seniorkonferansen for østlandsområdet — Fra Trøndelag Nord/Sør

Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord og Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør sam
arbeider på ulike områder, og vi har felles styremøter innimellom. Vi har sett at Oslo Politiets
Pensjonistforening i flere år har arrangert «Seniorkonferansen» med ulike foredragsholdere og
aktiviteter. Denne konferansen er blitt avholdt på en respektahel og god måte og tilbakemelding
ene fra deltagere og publikum har vært at våre kollegaer i Oslo har lagt ned et grundig og vel
gjennomført arbeide med leder øyvind Røen som «ildsjel». Konferansen har hatt gode foredrags
holdere med samfunnsaktuelle tema, og ikke minst har konferansen lagt vekt på det sosiale as
pektet.

Oslo Politiets Pensjonistforening har de siste årene også samarbeidet med andre politipensjonist
foreninger i Østlandsområdet.

Politipensjonistforeningene i Trøndelag vil at Landsstyremøtet diskuterer om ikke «Seniorkonfe
ransen» kan arrangeres utenfor Østlandsområdet. Trøndelagsregionen kan på sikt si seg villig til å
arrangere en slik konferanse, eventuelt med Oslo Politiets Pensjonistforening som mentor eller
medarrangør. Vi ønsker også at Landsmøtet diskuterer om denne årlige «Seniorkonferansen» kan
arrangeres på omgang i Nord-Norge, Trøndelag. Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Dette skaper
engasjement og motivasjon slik at flere politipenjonistforeninger kan samhandle og panIegge
sammen om en slik konferanse. Trøndelagsregionen kan eksempelvis samarbeide med politipen
sjonistforeningene i Nordland og Møre og Romsdal. Her er ingen begrensninger, men mange
muligheter.

Vi har også diskutert at vi bør samarbeide med Politiets Pensjonistforbund om innhold, logistikk
og økonomi, slik at «Seniorkonferansen» når flere deltagere og bidragsytere i vårt vidstrakte land
og likedan få en best mulig strukturell ramme på en slik konferanse.

Vi mener også at det bør settes ned en prosjektgruppe som ser videre på vårt forslag og at leder i
Oslo Politiets Pensjonistforening, øyvind Røen, bør være selvskreven deltager.

Med vennlig hilsen
Bente Markhus
Leder Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord

Arne Engtrø
Leder Politiets Peiisjonistfinening Trøndelag Sør

Forbundsstvrers konunentarer;
Innspillet ble behandlet iforbundsstyremcte 27.3.19. Styret har tolket innspilletfra
pensjonistforeningene i Trøndelag Nord og Sør at de Ønsker en diskusjon på LandsmØtet for å
ni/klarer noen at’ de forholdene som tas opp fra deres side.
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Styret fattet derfrrfølgeitde vedtak i møtet;
Forbundsstyret ser positivt på saken, og vil ta den opp til drøftelse på Landsmøtet for å avklare
interessen for forslaget, og eventuelt hvordan arbeidet skal organiseres.

Forbundsieder innledet med en orientering om Forbundsstyrets innstilling

Bente Markhus redegjorde for tanken bak forslaget. Hun mente at dette bare gir muligheter og
ingen begrensninger.

øvvind Ren gjennomgikk programmet for neste seniorkonferanse 7. — 8.08.2019.

Forbundsieder: Stor interesse for å arrangere konferansen rundt om i landet. Forbundsstyret kan
bidra med blant annet utsending av innkallelse. Det er begrenset hva PFF kan bidra med, men vil
bidra der det er mulig.

Egil Haaland mente at forslaget er meget bra. Understreketfellesskapet i en slik konferanse.
Oppfordret til å melde seg på.

HalIgeir Jens Larsen kommenterte manglende interesse fra tidligere Forbundsstyre. Han har selv
deltatt og har vært meget fornøyd. Understreket viktigheten med å holde arrangementet rundt om
i landet. Utfordringen består i blant annet lokaliteter og kostnader i forbindelse med en slik
konferanse utenom Oslo.

8.4 Forbundets informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Etter et omfattende arbeid i første halvår 2018 ble den «nye» hjemmesiden iverksatt, som først og
fremst er en informasjonsside. Hjemmesiden er gjort moderne i utforming og tilpasser seg auto
inatisk nettbrett og mobil og den har bedre sikkerhet. Vår erfaring er at hjemtnesiden blir mer
brukt av de yngre medlemmene, og spesielt i forbindelse med overgang fra yrkesaktiv til pensjo
nist. Inntil landsmøtet har forbundssekretæren og styremedlem OddbjØrn Olsen vært ansvarlige
for oppdatering av hjemmesiden. Forbundet har avtale med leverandøren om support.

Forbundsstyret utgir, i henhold til vedtektene. medlemshladet Politipensjonisten fire ganger i
året. Redaktør Jrn-Kr. Jørgensen har, i henhold til avtale, ansvaret for utgivelsene. Det kommer
mange positive tilbakemeldinger for både innhold og layout.

Vi har også opprettet egen Facehook side under «Politiets Pensjonistforbund». Siden fungerer
ikke etter hensikten, og det er antakelig flere grunner til dette. Den viktigste er nok at siden ikke
er gjort kjent blant medlemmene våre. Dette betyr liten eller ingen aktivitet. StyTet er av den opp
fatning at vi ikke skal bruke tid på å videreutvikle denne siden nå, men heller bruker ressurser på
hvordan utvikle hjemmeside og Pensjonisten sammen fremover.
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Styret har drøftet hvordan bli best mulig med hensyn til forbundets informasjon/kommunikasjon
med medlemmene, og ikke minst hvordan utnytte de arenaene vi har i dag. Vår oppfatning er at
blad og hjemmeside, i større grad enn tilfellet er i dag, må utfylle hverandre sett i forhold til med
lemmenes informasjonsbehov.

Forbundsstyret har også drøftet etablering av et «informasjonsutvalg» (bladstyre). uten at styret
har konkiudert om og hvordan dette skal fungere. Dersom det etableres må dagens avtale forbLln
del har med redaktøren endres i tråd med det.

Forbiindsst)ri4.v torslag til vedtak; Det tiedsettes et utvalg medfølgende mandat;
Det utarbeides et forslag til plan som beskriver forbundets informasjons- og konimnunikasjons
strategi, og som vektlegger hvordan hjenunesiden og bladet best mulig kan utfylle hverandre i
arbeidet med å holde medlemmene oppdatert på saker, aktiviteter og mnedlenisjbrdeler i PPF.
Utvalget skal vurdere etablering av et bladstvre/injbrmasjonsutvalg og eventuelt hvilke oppgaver
som skal tillegges «utvalget». Evemituelle flireslåtte endringer i avtalen m;ied redaktøren håndteres
avJorbundssrvret.

Frist; Forslaget presenteres og drøftes under lederseminaret 2020. Forbundsstvret gis mandat
til å vedta og iverksette endringene i enerkant,

Utvalget skal bestå av 3 medlemmer. Forhundssekretæremz skal lede utvalget, og er en av de tre
medlemmene. Forhundsstvret gis fidlmnakt til å peke Lit øvrige medlemmer.

Vedtak. Enstemnmnig vedtatt.

8.5 Opprettelse av vedtekts og instruksutvalg

Under planleggingen og forberedelsene av landsmøtet 2019 har det kommet opp spørsmål som
trenger en avkLaring for fremtidige landsmØter, og eventuelle endringer bør innarbeides i vedtek
tene.

Dette er bl.a. avklaringer på hvem som skal inviteres landsmøtene og hvor ofte skal hederstegns
innehaverne inviteres?

Det samme gjelder forretningsorden. Det bør avklares og innarheides i vedtektene hvem som skal
gis tale- og forslagsrett under landsmøtene ut over de som allerede er nevnt i dagens vedtekter.
I tillegg bør vedtektenes § 3 og 4 vurderes, herunder formålspavagrafen og status til forbundets
halvt betalende medlemmer.

Instruks for konirollnemd og valgkomite, samt statutter for hederstegnutvalget br også gjen
nomgås.
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Eorhztndsstvrets forslaR til vedtak;

Det velges et utvalg som skal revidere forbundets iedtekter, izisrrztksetz for i’algkotnire og kon
trollnemd samt stcittittene for hederstegnutvalget og fremme eventuelle endringsforslag på
landsnuôtet i 2021.

Utvalget skal bestå av 3 medlemmer. Egil Håland (forbundssryret) skal lette utvalget, og er en av
de tre medlemmene. Forbundsstyret gis fullmakt til å utpeke øvrige inedleninier.

Tore E Abrahamsen satte spørsmål om hvorvidt det var nødvendig med en kontrollnemd.

Svein Kjus mente at det var nødvendig med kontrollnemd. Bør tas opp på neste ledersamling.

Kjell Arne Sletthei mente det er nødvendig med en gjennomgang av vedtektene og instruksene.

Forbundsstvrets forslag ensteninug vedtatt.
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9 VALG

Valgkomiteens innstilling gjøres kjent for delegatene før landsmøteforhandlingene avsluttes dag

Valgkomiteens leder gjennomgikk prosessen i forbindelse med innstillingen.

Valgkomiteens innstilling følger som vedlegg til prototollen.

Valgkomiteens innstilling vedtatt enstenunig.

Styrets forslag til i’algkoniite:

Leder: Brita RØed, Buskerud

Medlemmer: Ole Edvin Larsen, Narvik

Tove Lian Mathiesen, Bergen
Varamedle,nnzer: Mathias Gjone, Telemark

Berit indre, Romerike

Vedtak: Styrets /orslag enstemmig vedtatt.
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10 HEDERSTEGN

Det vises til § 7 i statuttene:
« Ti/deling av Hedervtegnet skal foretas av Landsmøtet etter enstemmig innstilling fra Heders—
tegn ut valget, og skal inngå som eget punkt på dagsorden. I særskilte tilfeller kan hederstegn og
diplom tildeles lokalt med orientering om dette til påfølgende LandsmØte».

Hederstegnut valget fremmer sin innstilling på landsmnotet i henhold til stattitrene.

Kopi av innstillingen følger vedlagt protokollen.

Juni 2019 Side 56 av 65



Politiets Pensjonisiforbund Landsmøte 2019

11 HANDLINGSPLAN 2019—2021

i Innledning

1.1 Handlingspian 2017— 2019

Politiets Pensjonistforbund (PPF) vedtok ny handlingsplan for landsmøteperioden 2017—2019
på Landsmøte 30.5. — 1.6.20 17. I perioden har PPF gjennom samarbeidsavtalen med «Samar
beidskomiteen for pensjonister» (SAKO) og Pensjonistforbundet i tilknytting til planens punkt
1.2 prioriterte mål, fått inn i Pensionisiforbundets handlingspian for 2019 —2021 at utgifter til
tannbehandling inngår i egenandelsordningen. PPF har, under samme punkt, avgitt to høringsut
talelser til pensjonsreforrnen. Under punkt 2.2 prioriterte mål, pålegges Forbundsstyret å drive
informasjonsarbeid blant annet gjennom hjemmesiden www.politipcnsjonistcn.no samt å kvali
tetssikre den. I perioden har Forbundsstyret utviklet og iverksatt ny hjemmeside inneholdende
aktuelt stoff og nyttig informasjon til medlemmene. PPF har også opprettet en egen side på Face
book.

1.2 Revidert handlingspian 2019 — 2021

Forbundsstyret har i den siste delen av inneværende landsmøteperiode revidert handlingsplanen
ved å ta hensyn til de endringer som har skjedd i perioden. Handlingsplanen definerer PPF’s ver
dier, mål og samarbeidende organisasjoner i Landsmøteperioden 2019—2021. PPF bygger på
likeverd og respekt og er til for medlemmene som er organisasjonens styrke og fundament. PPF
arbeider for å ivareta økonomiske rammer. medlemsfordeler og sosiale forhold for medlemmene
og det å være en synlig aktor i samfunnet. PPF har 41 lokale lag og foreninger med ca. 4300
medlemmer fordelt over hele landet og vil arbeide for at POD bidrar til at det blir tilrettelagt lo
kalt for tilgang til mØtelokaler og rekvisita og at politidistriktene stØtter våre lag og foreninger
Økonomisk.

Vi er inne i en tid hvor befolkningen stadig lever lengre. At vi blir eldre og at vi er friskere lengre
enn tidligere er en svært positiv utvikling i samfunnet. Dette skyldes blant annet at vi er blitt
flinkere til å ta vare på egen og hverandres helse. Det er opprettet en egen eldre- og folkehelse
minister og et regjeringsoppnevnt utvalg (Blankholmutvalget) har pr. 3 1.12.18 levert sin rapport
om prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten til Helse-
og omsorgsdepartementet. Pensjonistene utgjør en stor og økende gruppe som både må sin me
ning og bli lyttet til når politikk skal formes. Godt voksne har erfaringer, interesser og perspekti
ver og bør være godt representert i de folkevalgte organer.

Pensjonisttilværelsen strekker seg over mange år. Mange opplever at helsen og Økonomien er
god og ikke sjelden kombineres pensjon med arbeid i den første tiden. I 70-årene er de fleste ute
av arbeid og opplever helsemessige utfordringer samtidig som pensjonen med dagens system
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gradvis blir dårligere. PPF jobber for et godt pensjons- trygde- og skattesystem slik at pensjonis
tene sikres en Økonomisk trygghet og forutsigbarhet gjennom alle faser og livssituasjoner i alder
dommen. Pensjonistene må være sikret en trygg inntekt også når livsledsageren faller fra.

PPF har i denne reviderte handlingsplanen tatt inn noen nye mål. En viktig del av pensjonistenes
økonomiske trygghet er at egenandelen på helse- og omsorgstjenester holdes på et rimelig nivå.
PPF vil jobbe for at også tannhelse kommer inn tinder samme ordning. En annen stor utfordring i
vårt samfunn er økt ensomhet, ikke minst gjelder dette pensjonister og spesielt enslige. For eldre
pensjonister vil også muligheten til å inneha førerkort etter hvert falle bort. For å ivareta at pen
sjonistene skal ha et godt sosialt liv hele livet, er det viktig at kostnadene på offentlige kommu
nikasjonsmidler ikke begrenser bruken av disse.

For å nå de politiske målene om økonomisk trygghet for medlemmene og synliggjøring av orga
nisasjonen i samfunnet, vil PPF fortsette samarbeide med Pensjonistforbundet og SAKO
organisasjonene. Gjennom samarbeidet med Politiets Fellesforbund (Pfl har PPF de samme
medlemstilbudene som de yrkesaktive, tilbudene bekjentgjøres på våre internettsider «politipen
sjonisten.no». I tillegg har PPF påbegynt et pilotarbeid med å ta inn reklame i bladet til informa
sjon om medlemsfordeler, noe som også gir inntekter. Gjennom arbeidet i Politiets Pensjonist
nettverk (PNV) arbeider PPF for det enkelte medlems trygghet i sosiale forhold. l-Iandlingsplanen
skal være en helhetlig plan som bidrar til en god medlemsutvikling.

1.3 Organisering og formål

Vedtekt for Politiets Pensjonistforbund § 2, om organisering lyder:
I. LandsmØtet
2. Forbundsstyret
3. Lokale lag og foreninger

Vedtekt for Politiets Pensjonistforbund 3, om formål og virksomhet lyder:
Politiets Pensjonistforbund er en landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon, som har som
formål å samle alle pensjonister innenfor politiet og andre administrasjonsgrener og institusjoner
under Justis- og heredskapsdepartementet, for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helsemessige,
kulturelle og velferdsmessige interesser. Organisasjonen skal tilstrebe et godt samarbeid med
landsomfattende pensjonistsammenslutninger og andre organisasjoner som støtter organisasjo
nens formål.

1.4 Verdier

Handlingspianen skal være en plan;

som det enkelte medlem, lag og forening og forbundsstyret kjenner seg igjen i og oppfat

ter som foreningens kjerneoppgaver

r med klare mål i takt med tiden og som gir inspirasjon og initiativ til gjennomføring
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r for at PPF gjennom aktiv innsats og prioriteringer skal søke å oppnå gode resultater i tråd

med handlingspianen

> for at PPF skal arbeide målbevisst for organisasjons- og tillitsmannsutvikling og likestil

ling i styrer og utvalg

r for ar PPF skal arbeide for å gjøre pensjonisttiden til en trygg og meningsfylt livsperiode

for medlemmene

r for at PPF skal kunne arbeide målbevisst for å sikre medlemmene en forutsigbar økonomi

og sosial trygghet. og for å dekke de helsernessige behov

2 Mål

2.1 Hovedmål

Pensjonsrettigheter og pensjonsøkonomi
Som en del avpensjonsrefor,nenfra 1.1.2011, ble det innført en ny regulering
av den løpende alderspensjon en fra folketrygden. Pensjonene juste res ved at
det trekkes 0,75% fra lønnsveksten i arbeidslivet. Over tid fører dette til et be
n’delig inntekrstap somfratarpensjonistene å ta del i den generelle velstands
ut’r’iklingen.

Vårt viktigste ittål er, i samarbeid med SAKO-organisasjonene og Pensjonist
forbundet, åfå tilbake forhandlingsretten med staten og at underreguleringen
fjernes. Pensjonister måfå samme lØnnsvekst som yrkesaktive.

Kommentarerfra ,nedle,nn,ene:

Hans Johan Finne: Styret må jobbe sterkere med pensjonsrettigheter og pen
sjonsrettigheter og påvirke politikere direkte.

Svein Kjus: Stiller spørsmål vedrørende kravet om forhandlingsrett. Hva tjener
det til og hva innebærer dette.
I senere innlegg uttrykket han tilfredshet med svarene fra Forbundsstyret.

Johan Martin Skulstad: Presiserte viktigheten med arbeidet med pensjonene.
StØtter kravet om forhandlingsrett. Regulering av pensjonen må gi økt kjøpe-
kraft.
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Magne Rusad: PFF usikker på virkningen av forhandlingsretten. PFF støtter
retten ut fra den totale medlemsmassen Pensjonistforbundet har.

Egil Haaland: Største utfordring er ensomhet. Derfor forslaget fra Bergen om
gratis bybane og buss.

BjØrn Jenseter: Manglende oppfølgning av FN-veteraner (ca 500) må
omhandles i handlingspianen.

2.2 øvrige mål

PPF skal i samarbeid med Pensjonistforbundet og SAKO-orgartisasjonene arbeide for;

likt minstefradrag for yrkesaktive og pensjonister

r at egenandelen for frikort på helsetjenester holdes på lavest mulig nivå

r at utgifter til tannlegebehandling inngår i egenandelsordningen for helsetjenester

r gratis buss og bane for alle over 67 år.

Ensomhet tas med i innledningen.

PPF skal videre arbeide for;

,r å gi uttalelser i høringer som har stor betydning for våre medlemmer

r å gi informasjon av betydning for våre medlemmer på hjemmesiden og i bladet vårt

> å fremme gode merkantile tilbud til medlemmene, herunder forsikringsordninger

> å prøve ut reklame til informasjon om medlemsfordeler i bladet vårt og på hjemmesiden

i året mellom landsmØtene, å arrangere en fagkonferanse for våre lag og foreninger

r å ivareta og utvikle pensjonistnettverket og avholde et årlig seminar for kontaktpersonene

r så langt det er mulig å møte på lokallagenes I foreningenes årsmoter etter invitasjoner

r at POD bidrar til at politidistriktene gir oss tilgang til lokaler og støtter oss økonomisk.

3 Samarbeid

PPF er avhengig av et godt og nært samarbeid med alle relevante organisasjoner for å nå sine mål
på vegne av medlemmene.
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Gjennom avtalen mellom Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen samarbeider PPF med; Pensjo
nistforbundet, Postpensjonistene, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg. Jernbanepensjoniste
nes forbund, LO-Stats kontaktutvalg. Telepensjonistenes Landsforbund og Statens Vegvesens
pensjonistforbund. Det er 4— 5 årlige møter i SAKO-gruppen og en årlig SAKO-konferanse i
regi av Pensjonistforbundet. PPF deltar i et årlig møte med statsråden for Arbeids- og sosialde
partementet om krav til kommende statsbudsjett og i et årlig drøftingsmøte med statsråden om
Iønnsoppgjøret,

PPF har samarbeidsavtaler med; Politidirektoratet, Politiets Fellesforbund I PE forsikring og med
Norsk Politihistorisk selskap.

PPF skal søke samarbeid med de øvrige fagorganisasjonene i justissektoren og med landsdek
kende pensjonistorganisasjoner i offentlig og privat sektor som deler våre mål og interesser.

Herunder skal det særlig legges vekt på;

r å ivareta og utvikle samarbeidet med PF

r å ivareta og utvikle samarbeidet med PF forsikring

r å ivareta og utvikle samarbeidet med POD

r å ivareta og utvikle samarbeidet med Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen

r å ivareta og utvikle samarbeidet med Norsk Policihistorisk selskap

r å søke et nærmere samarbeid med Norges Politilederlag

r å søke et nærmere samarbeid med Politiembetsmennenes Landsforbund

å søke samarbeid med andre foreninger som arheider for de samme mål og rettig

heter som PPF.

r

Forbundsstyrets forslag til vedtak; Landsmøtet vedtarforbztndsstyretsjbrslag til
Handlingsplan for 2019 —202] og gir forbundsstyret fullmakt til å prioritere innenfor planens
punkter.

Forbundsstvrets vedtak enstemmig vedtatt.
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12 BUDSJETT 2019—2021

POLITIETS PENSJON ISTFORBUND

Budsjettforslag for 2019
Inntekter:
3000 Medlemskontingent
3400 Tilskudd fra POD
3401 Tilskudd fra DepJNAV- Kap. 621, post 74
3404 Tilskudd fra PF til PPF DRIFT
3405 Tilskudd fra PF forsikring til Landsmøte
3700 Andre driftsinntekter Lotteritilsynet
8040 Renteinntekter

SUM DRIFTSINNTEKTER

Utgifter:

5000 Lønn
5200
5300
5400
6000
6500
6700
6800
6809
7100
7200
7140
7150
7300
7400
7402
7403
7404
7500
7501
7600
7602
7702
7704
7790
8140
SUM

Lønn — Bistand
Skattetrekk
Arbeidsgiveravgift
Tilskudd til lokallagene
Maskiner og utstyr
Abonnement
Administrasjon
Representasjon
Møteutgifter — Forbundstyre
Moteutgifter - komiteer og utvalg
Årlig distriktsamling nettverksledere
PPF — nettverk
SAKO — moteutgif ter
Revisjon
Medlemskort
Programvare — regnskapsprogram
Prosjekt
Politipensjonisten (bladet)
Redaktøren
Gaver
Hederstegnutvalget
Landsmøte 2019
Lederseminar
Porto og telefonutgifter
Renteutgifterlgebyrer
DRIFTSUTGIFTER

kr 4 500,00
kr 3 000,00

kr 5 000,00
kr 3000,00
kr2 358 000,00

kr 210000,00
kr 9 000,00
kr 180 000,00
kr 55 000,00
kr 200 000,00
kr 10000,00
kr 1 500,00
kr 160000,00
kr 20000,00
kr 125 000,00
kr 30 000,00
kr 60000,00
kr 100000,00
kr 15000,00
kr 15000,00
kr 4 500,00
kr 3 000,00

kr
kr 5 000,00
kr 3 00000
kr. 2 358 000,00

Budsjett godkjent i styremote 23. januar
2019

Pluss 32000,00

Budsjett for
år 2019

Fra regn
skap: Differanse:

kr 1 200 000,00
kr 550 000,00
kr 200 000,00
kr. 230 000,00
kr. 100000,00
kr 100000,00
kr 10000,00

kr 1 200 000,00
kr 550 000,00
kr 200 000,00
kr 230 000,00
kr 100000,00
kr 100000,00
kr 10000,00

kr. 2390000,00 kr. 2390000,00

kr 210
kr 9
kr 180
kr 55
kr 200
kr 10
kr 1
kr. 160
kr 20
kr 125
kr 30
kr 60
kr 100
kr 15
kr 15

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

kr 280 000,00 kr 280 000,00
kr 50 000,00 kr 50 000,00
kr 20 000,00 kr 20 000,00
kr 2 000,00 kr 2 000,00
kr 800 000,00 kr 800 000,00
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Tom Langerud
forbundskasserer

Forbundssrvrets merknader: Buds/ettforslaget ble godkjent ifårhtndstjreniøtet 23.1.2019, og
budsjeutorslaget videreføres som nialfbr 2020 og 2021.

Forbundets ‘kono,ni er re/ordnet på grunn av ulike støtteordninger, oç et bet vdelig anta/I t,ve
,nedle,nn,er. Btidjett og regnskap har vært ført på en god og oversiktlig måte i perioden.

Økonomien er helt avgjørende for hvilke tiltak Forbundsstyret kan iverksette og gjennomføre, og
rettesnoren for styret har vært at Økonomien i PPF skal brukes slik at den kommer medlemmene
til gode.

Det vil alltid herske usikkerhet oniframtiden og størrelsen på de tilskudd soti forbundet får. Det
er allike el ikke grunn lag for å foreslå noen endringer i aktiviteten. Kontingenten har stått urrt
siden LandsmØtet i 2011 (8 år), som vedtok at den skulle være kr. 300,-. Nye tiltak og Økt aktivi
tet vil kreve at organisasjonen vurderer å Øke kontingenten.

Kommentarer fra medLemmer:
Svein Kjus: Velordnet og god økonomi. Stilte spørsmål om grunnlaget for erning av
almanakken. Savnet vedtak om dette.

Forbundsieder redegjorde for fjerningen av almanakken til medlemmene. Stor utgift.

Forbundsstyrets forslaz til vedtak: Forbundssty rets forslag til årlige budsjett i Landsmøteperio
den 2019 — 2021 vedtas. Forbundsstvret gis de nødi’endigefulltnakter til tilpasninger innenfor
forbundets økonomi og behov. Kontingenten opprettholdes på dagens nivå.
Forslaget enstemmig vedtatt.
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Valgkomiteens innstilling.

Forbundsstyret:

Leder: Sjørn Egeli, Kristiansand gjenvalg

N-leder: Martha Kalland, Trøndelag 5 gjenvalg

Sekretær: Magne Rustad, Ringerike gjenvalg

Kasserer: Per Kåre Strand, Trøndelag N ny

Styremedlem: Kjell Fagerli, Asker&Bærum gjenvalg

Styremedlem: Oddbjørn Olsen, Salten gjenvalg

Styremedlem: Egil Haaland, Bergen&Hordaland ny

1.varamedlem: Tone Aspheim, Oslo ny

2. varamedlem: Kåre Hauge, Rogaland ny

Kontrollnemda:

Leder: Jan Gunnar BØe, Bergen&Hordaland gjenvalg

Medlem: Jorunn Andersen, Buskerud gjenvalg

Medlem: Tom Søreide, Asker&Bærum ny

1.varamedlem: Jostein Sørum, Vestoppland gjenvalg

2.varamedlem: Tom Brunsell, Kripos ny

Hederstegnutvalget:

Leder: Odd Kjell Abrahamsen, Kristiansand gjenvalg

Medlem: Torgny lsene,Oslo ny

Medlem: Oddmund Dahle, Kripos ny

1.varamedlem: Svenn Revdahl,Trøndelags ny

2. varamedlem: Kjellaug Røgler, Romerike ny

Sundvollen, 5. juni 2019
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______ ________

Brita Røed Ole Edvard Larsen Tove Lian Mathiesen
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Politiets Pensjoriistforbund

13 LANOSMØTETS AVSLUTNING

Landsmøte 2019

Bjorn Egeli takket de avtroppende tillitsvalgte for innsatsen.

Landsmøtet avsluttet 7.6.2019 kl. 1100.

Vedtak: Protakollenfra Landsmoteforhandlingene vedtatt.

Protokollen godkjennes

Sundvolden, 7.6.2019

Eü/vtt /fqa
Elten Nikkerud Nilssen

Eyst n o resnes
Landsmwese&eiær

Landsmoreselcreiær
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Resolusjon

fra Politiets Pensjonistforbunds I.andsmøte 2019

Stortinget vedtok at løpende pensjoner skulle reguleres tilsvarende lønns- og prisveksten

minus 0,75%. I begrunnelsen lå tanken om fordeling mellom generasjonene, at dagens

pensjonister skulle bidra i hvert oppgjør med minus 0.75% og neste generasjon pensjonister

skulle bidra med levealdersjustering, dvs, at man må arbeide noen flere år for samme

pensjon.

Det var forutsetningen at kjøpekraften skulle opprettholdes

Nå har modellen gitt negativ utvikling i 4 år sammenhengende.

Verdien av lønna har blitt mindre år for år, beregnet tap på ca. kr. 30.000 over 4 år — mens

de kommunale gebyr og alle regningene vokser! Dette er urettferdig og ikke i tråd med

Stortingets egne forutsetninger!

Politiets Pensjonistforbunds Landsmøte krever:

• Stortinget fjerner underreguleringen umiddelbart

• Stortinget innfører en forhandlingsmodell for Trygdeoppgjørene som er i tråd med

forhandlinger ellers — dvs. Forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner


