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Forord 
Året 2020 kommer til å gå over i historien som et annerledes år for oss alle – 

også for Politiets Pensjonistforbund (PPF). Covid-19 (koronavirus) har preget 

hverdagen vår med restriksjoner gitt av myndighetene. I stedet for fellesskap 

har vi vurdert hvordan i størst mulig grad unngå nærkontakt og større 

ansamlinger av mennesker. Mange av våre medlemmer er, på grunn av 

alder, i risikogruppen for smitte. Det har vi selvsagt tatt særlig hensyn til. 

Restriksjonene har ført til avlysning av fysiske møter og andre aktiviteter 

både sentralt og lokalt. Det sosiale felleskapet er antakelig en av de viktigste 

årsakene til at tidligere politiansatte melder seg inn hos oss. Derfor har 

denne situasjonen vært utfordrende for mange av våre medlemmer, og av 

den grunn også for PPF. De enslige eldre er antakelig den gruppen som i 

særlig grad har fått føle mangelen av sosiale møtesteder. 

Politiets Pensjonistnettverk (PNV) har vært særlig viktig i denne perioden. De 

har gjort et uvurderlig arbeid ved å kontakte mange av våre medlemmer. En 

oppmerksom som mange medlemmer har blitt satt pris på. Forbundsstyret 

vil rette en spesiell takk til alle dere som viser denne omsorgen for andre 

medlemmer. 

Handlingsplanen er rettesnoren for all aktivitet i organisasjonen sentralt og 

lokalt. For å nå de politiske målene, om økonomisk trygghet for 

medlemmene, fortsetter PPF å samarbeide med Pensjonistforbundet/SAKO-

organisasjonene. 

Gjennom vårt samarbeid med Politiets Fellesforbund (PF) har PPF de samme 

medlemstilbudene som PF-medlemmene (de yrkesaktive). Tilbudene gjøres 

kjent på våre internettsider www.politipensjonisten.no.  

På grunn av mindre kull i en periode på PHS har vi noe mindre økning av 

medlemmer i 2020 enn tidligere år.   

PPF har en sunn og velordnet økonomi.  Regnskapsåret 2020 viser et solid 

overskudd. Velordnet økonomi gir handlingsfrihet til det beste for 

medlemmene. 

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

forbundets målsetting, nemlig å ivareta de sosiale, kulturelle og 

velferdsmessige interessene for medlemmene. I år har dette vært utfordrende 

å få til. 

1) Administrasjon 

a) Forbundsstyret 

Det er ingen endringer i forbundsstyrets sammensetning sett i forhold til 

valget i Landsmøte 2019.  Det vises til eget vedlegg over tillitsvalgte for 

perioden 2019 – 2021. 
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Arbeidsfordelingen i styret er nærmest uforandret. Forbundsleder og -

sekretær ivaretar de daglige oppgavene som er tillagt forbundskontoret. 

Forbundskassereren, Per Kåre Strand, sørger for at styret til enhver tid har 

god oversikt over organisasjonens økonomi, utarbeider årsregnskap og 

forslag til budsjett.  Kasserer er også tillagt arbeidet med å ajourføre 

medlemsregisteret. 

Forbundsnestleder, Martha Kalland, er styrets kontaktperson for 

pensjonistnettverket. Kjell Fagerlid og Egil Haaland får fortsatt 

høringssakene tilsendt for vurdering og eventuelt utarbeidelse av svar. 

Oddbjørn Olsen sørger for at hjemmesiden til enhver tid er oppdatert.  

Magne Rustad og Egil Haaland leder i denne perioden hvert sitt utvalg 

vedtatt av Landsmøtet. 

Forbundsstyret har hatt 7 styremøter i 2020.  Leder av kontrollnemda deltok 

i februar-møtet som var en to-dagers samling på Kielferja. Her ble blant 

annet årsberetning, regnskap og budsjett behandlet.  De øvrige 6 

styremøtene har vært avholdt på Teams. Faglig har denne møteformen 

fungert rimelig greit, men vi mister den sosiale tiden sammen. Den er viktig 

for å «bygge laget» slik at forbundsstyret kan fungere best mulig for 

lokallagene/-foreningene, og dermed også medlemmene. 

b) Forbundskontoret 
Etter at PPF flyttet inn i nye, flotte og praktiske lokaler hos Politiets 

Fellesforbund i Nydalen høsten 2019, så vi frem til et tettere samarbeid med 

tillitsvalgte/ansatte her.  På grunn av pandemien og endringer i 

skattereglene, så har vi ikke vært særlig mye til stede i våre nye lokaler dette 

året. 

Det har stort sett vært hjemmekontor for leder og sekretær. Vår påstand er 

allikevel at våre medlemmer ikke merker noen forskjell da henvendelsene er 

på telefon. Spørsmål om pensjon og forsikringsordninger er fortsatt 

dominerende. 

Ved behov har vi avtalt møtedag (er) i Grenlandsområdet. Samme 

kjøredistanse for begge to og i et område med lite smitte helt frem til 

juletider. Vi har bl.a. hatt noen av våre møter i utestuen til medlem (Helge 

Ranestad).  Vi takker herved for det. 

Ledersamlingen 2020 ble avlyst. I stedet ble det gjennomført et møte med 

lokallags-/utvalgslederne som fjernmøte (digitalt). Det ble orientert om 

følgende saker; informasjon om nettverkets arbeid, hva betyr pandemien for 

aktiviteten lokalt/sentralt, hva med landsmøte 2021 og orientering om 

status vedtekts-/instruksutvalget og informasjons-

/kommunikasjonsutvalget. Det planlegges nytt møte i januar 2021. 

Leder og/eller sekretær har jevnlige møter eller telefonkontakt med PF-

forsikring og redaktøren. Vi hadde et veldig konstruktivt møte med PF i 
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slutten av februar om hvordan utnytte hverandres kompetanse i vårt arbeid, 

og hvilken saker som var av felles interesse. 

Vi har ikke hatt møte med Norsk Politihistorisk Selskap dette året. Det 

samme gjelder med kontrollnemda ut over at leder i nemda deltok i 

styremøtet i februar. Det har ikke vært mulig å få til et møte med 

politidirektøren i 2020, men har en avtale i januar 2021. 

De lokale årsmøtene ble gjennomført i stort sett alle lokallagene/-foreningene 

før pandemien satte inn for fullt. Forbundet var representert på noen av 

disse. 

Faste oppgaver knyttet til forbundskontoret er mange med svært varierende 

innhold.  For å vise dette er årskalenderen vedlagt beretningen. 

c) Økonomi 
2020 har vært et «unntaksår» når det gjelder aktiviteten i forbundet, noe som 

har medført mindre utgifter enn budsjettert. 

Den økonomiske situasjonen har styrket seg med ulike støtteordninger, noe 

som har gjort det mulig også i 2020 å utbetale støtte til våre lokale lag og 

foreninger. 

Regnskapet for 2020 viste et overskudd på kr. 1 219 338,91 hvor kr. 

170 000 er ubenyttede midler til det avlyste/utsatte lederseminaret. En følge 

av Covid-19 er lavere møteaktivitet og dermed sparte utgifter. Dette har 

særskilt gjort seg utslag pga. at lederseminaret og nettverksmøtet ikke ble 

avholdt, og at det ikke har vært fysiske møter i forbundsstyret og i pågående 

prosjekter.  

Forbundsstyret har hatt et ønske om å bygge opp en bufferkapital for å 

trygge fremtidig drift og ta ned risikoen ved eventuelle endringer i våre 

tilskuddsordninger som står for ca. 50% av inntektene.  PPF har pr. 

31.12.20 kr. 4 012 318,91 på kapitalkonto (kr. 2 921 853,49) og kr. 

154 796, 44 på driftskonto (kr. 25 922,95) og er tilfreds med den 

egenkapitalen som nå er opparbeidet. Dette gir rom for å vurdere nye tiltak 

til fremme for organisasjonen og medlemmene.  Rettesnoren for styret har 

vært at økonomien i PPF skal brukes slik at den kommer medlemmene til 

gode. 

d) Medlemsregisteret 
Politiets Pensjonistforbund har 41 lokale lag og foreninger og medlemstallet 

var 4548 pr 31.12.20 fordelt over hele landet. PF-medlemmene blir 

automatisk overført til PPF ved pensjonering. 

3 medlemmer er 100 år eller mer. Eldst er Henry Svendsen (Narvik) som blir 

103 den 11.2. i år. Der er skikkelig stas å ha medlemmer med så høy alder. 

De som blir pensjonister nå kommer fra kull fra Politihøgskolen med lavere 

elevtall, og det har i tillegg blitt vanligere å stå lengre i stilling etter at 

pensjonsalder er oppnådd. Som en følge av dette er vi nå inne i en periode 
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med tilsvarende svakere medlemsvekst enn i de forutgående årene. Vi har et 

potensiale blant de sivilt ansatte, og håper at flere av dem velger å bli 

medlem i PPF i tiden fremover. 

Ajourføring av medlemsregisteret er et kontinuerlig arbeid og registeret 

sendes ut til våre lag og foreninger to ganger årlig for kontroll. Det gjøres 

mye godt arbeid lokalt med ajourhold av personopplysninger, noe som er 

helt nødvendig. Vi ønsker at alle skal få sin post, og vi ønsker å unngå at 

post sendes til medlemmer som er døde. Medlemsregisteret benyttes også til 

årlig søknad om støtte, av PF forsikring og ved distribusjon av 

Politipensjonisten og Politiforum.  Vi har årlige oppdateringer av 

kunderegisteret som er en del av medlemsregisteret og som omhandler 

eksterne mottakere. I høst hadde vi en totalvurdering av hvem vi ønsker å 

sende Politipensjonisten og Politiforum til, noe som førte til en utvidelse av 

kundelisten. 

I tillegg viser det seg at innkallingene lokalt ikke alltid fungerer 

tilfredsstillende på grunn av manglende e-post eller mobilnummer. Det er 

helt nødvendig at det til enhver tid sittende styret i alle lag og foreninger har 

en person som har tilgang til lagets/foreningens mailadresse. 

e) Søknad om Moms (MVA) kompensasjon 
I forbindelse med årets søknad om mva-kompensasjon, hadde vi en 

gjennomgang av de nye reglene og rutinene med vår revisor. For 

inneværende regnskapsår, dvs. f.o.m. neste år, vil PPF tilby alle lag og 

foreninger å ta deres driftsutgifter inn i en felles søknad om mva-

kompensasjon. Forutsetningene for dette er følgende;  

 

➢ Lag/forening må være registrert med organisasjonsnummer. 

➢ Lag/forening på være registrert i frivillighetsregisteret. 

➢ Årsberetning og underskrevet revidert regnskap må sendes til PPF 

elektronisk, samt referat fra årsmøtet innen 10.3. som tidligere 

(innen utgangen av april for 2021 grunnet koronasituasjonen). 

➢ Regnskapet må føres slik at sum kostnader gruppert på 

regnskapslinjer og totalsum for driftsinntekter/driftsutgifter 

fremkommer særskilt. Regnskapet fra Bergen og Hordaland ble lagt 

ved den informasjonen som ble sendt til alle lokallagene/-

foreningene som eksempel på hvordan det skulle gjøres. 

➢ Det må skilles mellom medlemsmøter og arrangementer/turer av 

privat karakter, da det ikke gis mva. kompensasjon for sistnevnte. 

Her må det utvises skjønn, til eksempel nevnes at ordinære 

medlemsmøter og julebord godtas som møter det kan søkes om 

mva. kompensasjon for, mens egenandelen for turer av privat 

karakter arrangert i regi av laget ikke vil inngå i grunnlag for mva-
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kompensasjon. Egenandel til slike turer bør fremkomme særskilt i 

lagets regnskaper, for eksempel som egen inntektspost.  

➢ Unngå samleposter, stykk opp regnskapet slik at det blir tydelig. 

 

Til informasjon kan vi nevne at det er driftsutgiftene som danner 

grunnlaget for søknaden og beløpet som refunderes er politisk bestemt, 

erfaringsvis har mva-kompensasjonen ligget på 4 – 5 % av omsøkte beløp. 

Etter de nye reglene så er beløpet økt med 2% for mindre organisasjoner. 

Hvor mye som refunderes er politisk bestemt.  

Tildelt beløp fordeles i henhold til godkjent søknad fra det enkelte lag og 

forening og utbetales i desember omsøkte år. Vi vil overføre beløpet til 

lokallagene/foreningene i løpet av samme måned slik at regnskapet blir 

riktig periodisert. 

f) Høringer 

Politiets Pensjonistforbund mottar hvert år flere viktige saker til høring som 

omhandler pensjonistenes økonomiske vilkår. Ikke alle sakene er like 

relevante for vår medlemsmasse, men de fleste har betydning for noen, eller 

flere av våre medlemmer og kommende medlemmer. Høringene blir sendt oss 

gjennom Pensjonistforbundet til SAKO-medlemmene. 

Vi svarer etter beste evne på alle og kommer med relevante innspill som 

meldes tilbake til Regjeringen gjennom Pensjonistforbundet, enten som egen 

oversendelse eller som vedlegg til Pensjonistforbundets høringssvar. 

1 2020 har vi har hatt 5 saker på høring: 

• Tilpasning til ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon etter nye 

regler. 

• Regelverket for garanterte pensjonsprodukter. 

• Sammenslåing av frikortordningen egenandelstak 1 og 2. 

• Endringer i særaldersgrenser (jf. kommende medlemmer til oss fra 

etaten). 

• Forskrift om unntak i samordningsberegningen for inntekt i 

forbindelse med Covid-19. 

I tillegg spiller vi inn viktige momenter til Statsbudsjettet hvert år som 

fjerning av underregulering i pensjonen og forhandlingsrett på pensjon. 

I forbindelse med utforming av høringssvarene legges PPFs 

handlingsprogram til grunn. Det innhentes en del opplysninger i disse 

sakene. Det ses på historikk og bakgrunn for forslagene, tidligere 

Stortingsvedtak, de politiske partiers vedtak i sine programmer om 

spørsmålene og høringssvar fra andre høringsinstanser. Vi samarbeider også 

godt med Politiets Fellesforbund og utveksler ofte synspunkter, jf, bla. saken 

om særaldergrensene. I tillegg drøftes sakene med Pensjonistforbundet. 
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g) PF-forsikring og våre medlemsfordeler 
PPF har en, for medlemmene, god forsikringsavtale med PF Forsikring. 

Forbundsleder og forbundssekretær har jevnlig kontakt/møter med 

representanter for PF forsikring – så også i 2020.  

Alle merkantile medlemsfordeler som Politiets Fellesforbund har 

fremforhandlet gjelder også for medlemmene av Politiets Pensjonistforbund. 

Medlemmene finner informasjon om de ulike medlemsfordelene på 

hjemmesiden vår. 

Svært mange av våre medlemmer benytter seg av PF forsikring, så vi 

oppfordrer våre lag og foreninger om at medlemmer som melder seg ut, 

sjekker om de har forsikringer som er avhengig av medlemskap. Dette først 

og fremst for å ta vare på medlemmene, slik at de ikke plutselig står uten 

forsikringer. 

h) Felles reiser og reklame 
Det har gjentatte ganger kommet frem fra våre medlemmer at det er 

vanskelig å få til organiserte reiser i våre lokale lag og foreninger, selv om det 

har vært en viss interesse for det. Forbundskontoret har således vurdert om 

vi skal foreta oss noe i denne sammenheng ut fra to hensyn; 1) vår 

medieplan om å ta inn reklame i bladet for å få økte inntekter og 2) 

undersøke om det er i medlemmenes interesse å tilrettelegge for reiser på 

denne måten.  

 

Valget falt på Dag Aasbø Travel, dette fordi Pensjonistforbundet har en avtale 

med selskapet om annonsering i deres blad Pensjonisten og fordi selskapet 

henvendte seg til forbundskontoret. I tillegg har vi mottatt gode omtaler av 

Dag Aasbø Travel. Vi valgte derfor å prøve ut en annonse i blad 1/20 under 

forutsetning av en evaluering før en eventuell gjentakelse. Pga. Covid-19 har 

dette prøveprosjektet blitt satt på vent. 

i) Logo 
Forbundsstyret har påbegynt et arbeide med å vurdere ny logo. Det er både 

tradisjon og følelser knyttet til logoen, så vi skal bruke den tiden som er 

nødvendig for å komme frem til et forslag til ny. Grunnene til at dette har 

kommet opp er; 

 

➢ Det er et grunnleggende behov for å endre vår logo fordi den 

eksisterende ikke lenger tilfredsstiller grafiske standarder til å kunne 

lage profileringsutstyr. F.eks. så fikk vi ikke laget ny roll-up til LM.  

➢ Ved å lage en ny logo kan vi profilere PPF-produkter, vi kan dermed 

profilere våre merkantile avtaler under PPF (Avtalen gjennom PF er 

selvsagt den samme). 
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➢ Ved å ha egne PPF produkter, kan vi kutte ut 900 foran våre 

medlemsnummer. Dette tilleggsnummeret skaper stadig 

misforståelser. 

2) Handlingsplan/landsmøtevedtak 

a) Status handlingsplan 
Handlingsplanen for perioden 2019 – 2021 er vedlagt beretningen i sin 

helhet. Handlingsplanen er retningsgivende for alt arbeid som gjøres fra 

forbundsstyrets sin side. 

De vanskeligste sakene å få gjennomslag i er de politiske sakene som 

forhandlingsrett og bortfall av underreguleringen som det kreves flertall for i 

Stortinget. Dette er saker som det store flertallet i Stortinget i sin tid inngikk 

et forlik i, og det er av den grunn vanskelig å få endret. Saker om at 

egenandelen på helsetjenester skal holdes på lavest mulig nivå, og at utgifter 

til tannlegebehandling skal inngå i en egenandelsordning er også svært 

krevende å få gjennomslag i. 

For å få dette til kreves det tett arbeid opp mot det politiske miljøet gjennom 

høringer, i møter med aktuelle statsråder, parlamentariske ledere, 

partiledere og andre som kan påvirke til beste for våre politiske krav. Derfor 

er samarbeidet med Pensjonistforbundet/SAKO avgjørende viktig for PPF’s 

del. Leder og generalsekretær i Pensjonistforbundet bruker veldig mye tid på 

dette arbeidet.   

Etter mange møter og stort påtrykk ble Pensjonistforbundet/SAKO, SV og 

FrP i høst enige om at de to partiene skulle fremme et forslag i Stortinget 

basert på følgende prinsipper; 

Ved regulering av løpende pensjoner skal landets pensjonister ikke tape 

kjøpekraft, så lenge lønnsmottakere ellers ikke gjør det. Pensjonene skal 

likevel ikke reguleres høyere enn lønnsmottakere ellers. Det er et mål at ny 

reguleringsmodell skal virke allerede fra 2020. 

Det skal lages en forpliktende opptrappingsplan for å øke minste pensjonsnivå 

opp mot EUs fattigdomsgrense (EU60). Første økning skal gis raskest mulig. 

Pensjonistenes organisasjoner skal ha forhandlingsrett.  

Pensjonistforbundet gis plass i TBU (Teknisk Beregningsutvalg) på vegne av 

pensjonistenes organisasjoner og det etableres kvartalsmessige møter mellom 

pensjonistenes organisasjoner og regjeringen, der både pensjon og øvrige 

saker av interesse for pensjonistene kan løftes og drøftes. 

Forslaget skal til behandling i Stortinget i slutten av februar 2021. I en sak 

som har vært fastlåst over flere år er det muligheter til endringer. 

Pensjonistforbundet/SAKO fremmet følgende saker til statsbudsjettet 2022: 
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• Forhandlingsrett på løpende pensjon fra folketrygden 

• Kommuneøkonomien må styrkes 

• Økt minstepensjon. Et krafttak for dem som har minst 

• Bedre munnhelse og billigere tannbehandling for eldre 

• Stopp vold og overgrep mot eldre 

• Eldrerådene må få bedre opplæring og involveres mer 

• Digital opplæring og velferdsteknologi 

• En trygg og god boligsituasjon i alderdommen 

• Tilbud om fysisk aktivitet 

• Stopp aldersdiskrimineringen 

• Den kulturelle spaserstokken må øremerkes og styrkes 

b) Møter 
På grunn av Covid-19 har fysiske møter mer eller mindre blitt avlyst.  

Digitale plattformer har vært løsningen – og møtene har stort sett vært på 

Teams. 

 

Arendalsuken ble avlyst. Dermed mistet vi muligheten til å utfordre politiske 

ledere i en periode der arbeidet med programmet for neste stortingsperiode 

er under utarbeidelse. 

 

SAKO-konferansen ble gjennomført på Teams med følgende temaer; 

statsbudsjettet 2021 og rapport om den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten etter koronaepedemien. Følgende fulgte konferansen; 

Martha Kalland, Kjell Fagerlid, Magne Rustad, Per Kåre Strand og Bjørn 

Egeli. 

 

Møtene i SAKO har foregått på Teams.  Her har vi behandlet hva 

statsbudsjettet 2021 betydde for de eldre, forslag til statsbudsjett 2022 og 

krav til trygdeoppgjøret.  I tillegg har vi behandlet og forlenget 

samarbeidsavtalen med Pensjonistforbundet til deres landsmøte som er 

utsatt til 2022. 

 

Forbundskontoret har innledet kontakt og hatt et fysisk møte med 

Politilederlaget for å avklare om det er i deres interesse å knytte sine 

pensjonister til PPF. Dette var i en periode uten innskrenkende restriksjoner. 

Arbeidet videreføres til en avklaring foreligger. 

 

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

forbundets handlingsplan, nemlig å ivareta de sosiale og kulturelle 

interessene for medlemmene. Mange tillitsvalgte lokalt arbeider med stor 

innsatsvilje til det beste for medlemmene i PPF. I år har det beklageligvis 

vært en del begrensninger i hva slags aktiviteter. 
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c) Statusrapport vedtekts- og instruksutvalget 
Landsmøtet (LM) 2019 fattet følgende vedtak; Det velges et utvalg som skal 

revidere forbundets vedtekter, instruksen for valgkomite og kontrollnemd samt 

statuttene for hederstegnutvalget og fremme eventuelle endringsforslag på 

landsmøtet i 2021. 

Utvalget skal bestå av 3 medlemmer. Egil Haaland (forbundsstyret) skal lede 

utvalget, og er en av de tre medlemmene. Forbundsstyret gis fullmakt til å 

utpeke øvrige medlemmer.  

I tillegg til leder Egil Haaland består utvalget av Børre Walderhaug (Oslo) og 

Bjørn-Anders Hoff (Vestoppland) 

Vedtekts- og instruksutvalget startet sitt arbeid med møte 13. januar 2020. 

Vi hadde en gjennomgang av oppdraget landsmøtet og forbundsstyret hadde 

gitt oss. Vi la planer for involvering av hele organisasjonen i denne viktige 

saken.  

Endring av vedtekter kan innebære en endring i organisasjonens formål, 

oppgaver og utførelse. Det er derfor grunnleggende viktig at hele 

organisasjonen blir involvert og har eierskap til saken gjennom hele 

prosessen. 

Slike omfattende spørsmål, som naturligvis skaper et stort engasjement hos 

mange, egner seg best å ta gjennom en direkte dialog i et åpent forum. 

Derfor la vi også opp til at ledersamlingen våren 2020 skulle være 

startpunktet for involvering av hele organisasjonen.   

Når vi i mars ble nedstengt måtte naturligvis det få følger for dette arbeidets 

fremdrift. Det ble skrevet et innlegg i Politipensjonisten nr 2/20 fra 

vedtektsutvalget. Håpet var at vi skulle få tilsendt noen innspill, men det var 

mildt sagt laber reaksjon.  

Forbundsstyret behandlet fremdriften på møte, og informasjon om «frysing» 

av arbeidet ble tatt med lokallagslederne på møtet som ble holdt digitalt.  

Utover dette har det ikke blitt arbeidet med saken i 2020, men vi er klar for å 

ta fatt på arbeidet i 2021, straks forholdet blir lagt til rette for det. 

d) Statusrapport informasjon- og kommunikasjonsutvalget 
Vedtatt mandat i LM 2019: Det nedsettes et utvalg med følgende mandat; Det 

utarbeides et forslag til plan som beskriver forbundets informasjons- og 

kommunikasjonsstrategi, og som vektlegger hvordan hjemmesiden og bladet 

best mulig kan utfylle hverandre i arbeidet med å holde medlemmene 

oppdatert på saker, aktiviteter og medlemsfordeler i PPF. Utvalget skal vurdere 

etablering av et bladstyre/informasjonsutvalg og eventuelt hvilke oppgaver 

som skal tillegges «utvalget». Eventuelle foreslåtte endringer i avtalen med 

redaktøren håndteres av forbundsstyret. 
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Frist; Forslaget presenteres og drøftes under lederseminaret 2020. 

Forbundsstyret gis mandat til å vedta og iverksette endringene i etterkant. 

Utvalget skal bestå av 3 medlemmer. Forbundssekretæren skal lede utvalget, 

og er en av de tre medlemmene. Forbundsstyret gis fullmakt til å peke ut 

øvrige medlemmer. 

Prosjektet ledes av forbundssekretær Magne Rustad og er organisert med en 

arbeidsgruppe og en referansegruppe.  

 

Arbeidsgruppen består av; Magne Rustad leder, Forbundsstyret. Bjørn 

Jensseter, Oslo. Erik Inderhaug, Politiforum 

 

Referansegruppen består av; Britt Mari Rolseth, Trøndelag Sør. Jan Martin 

Skulstad, Bergen og Hordaland. Hilde Nordlund, PF 

kommunikasjonsavdeling. Jørn-Kr. Jørgensen, redaktør Politipensjonisten. 

Oddbjørn Olsen, redaktør hjemmesiden PPF og styremedlem PPF. 

 

Bakgrunnsinformasjon om prosjektet; 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 

automatisk nettbrett og mobil og den har bedre sikkerhet enn tidligere. 

Styremedlem Oddbjørn Olsen er redaktør for hjemmesiden. 

Forbundsstyret utgir, i henhold til vedtektene, medlemsbladet 

Politipensjonisten fire ganger i året. Redaktør Jørn-Kr. Jørgensen har, i 

henhold til avtale, ansvaret for utgivelsene.   

Vi hadde to møter i arbeidsgruppen og to møter i referansegruppen før vi 

stengte ned prosjektet grunnet Covid-19 i mars. Vi har selvfølgelig 

etterkommet myndighetenes helseråd som har gjort det utfordrende å reise 

med kollektivt transportmiddel, og vi har tatt hensyn til økt risiko for våre 

medlemmer med hensyn til alder. 

For å holde liv i de tankene, innspillene og drøftelsene som prosjektet hadde 

påbegynt, startet arbeidsgruppen opp igjen prosjektet senhøstes med 

nettmøter som vi har hatt i november og desember. 

Med bakgrunn i det prosjektet har avdekket så langt og med holdepunkter i 

spørreundersøkelsen som ble sendt alle medlemmene, har forbundsstyret 

vedtatt at følgende endringer skal tre i kraft f.o.m. blad 1/21; 

1) Gjøre større skrift til en permanent ordning (har prøvet ut dette og fått 

positive tilbakemeldinger). 

2) Utvide bladet til 20 sider.  

3) Fast spalte med nytt fra forbundskontoret. 
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For å få en tilfredsstillende gjennomarbeidelse av de forskjellige forslagene 

som har fremkommet i prosjektet, så må vi også ha fysiske møter, ikke minst 

gjelder dette fremleggelsen av arbeidet for referansegruppen. Så snart Covid-

19 situasjonen er under kontroll vil vi møtes, og foreta de drøftelser som er 

nødvendige. 

e) Begravelsesstøtte 
Denne saken hadde forbundskontoret påbegynt før siste landsmøte, hvor 

den også ble fremmet av politipensjonistene i Buskerud som foreslo at en 

eventuell forsikring ble lagt inn i pensjonistpakken. Forbundsstyret ble 

tillagt å sluttføre forhandlingene og saken. 

Forbundssekretæren har utredet saken som vil bli tatt opp igjen når 

forbundsstyret kan møtes fysisk. 

3) Pensjonistnettverket 
Pensjonistverket har vært i drift i 4 år. Nestleder i PPF Martha Kalland har 

vært, og er forbundsstyrets kontaktperson. 

Av 12 politidistrikter og 3 særorganer så er det 14 som gjennomfører 

nettverksarbeid. Det kan nesten sees som at styret som fikk i gang denne 

ordningen den gang var «føre var.»  Vi tenker på covid-19 og den vanskelige 

tiden vi har vært og er inne i. 

PPF har til sammen 14 kontaktpersoner (KP-er) rundt om i landet. Disse har 

ansvaret for hvert sitt politidistrikt (12) og for sine særorganer (2) som er 

Politihøgskolen og Kriminalpolitisentralen. 

Alle pensjonistforeningene har en nettverksleder (NVL), og disse har med seg 

et antall nettverksmedarbeidere (NVM-er) og KP-ene har hovedansvaret for å 

følge opp og administrere nettverket sitt i eget distrikt/særorgan. 

Hvert år samles alle KP-ene til et evalueringsmøte med faglig innhold, og 

mulighetene til å utveksle erfaringer fra sin frivillige innsats er da tillagt god 

tid. All innsats er underlagt taushetsplikt. I oktober 2020 var dette 

evalueringsmøtet planlagt avviklet i Nydalen i Oslo, men vi måtte avlyse 

samlingen på grunn av smittefare av Covid-19. Faglig innhold denne gangen 

skulle dreie seg om rusavhengighet. Vi håper at det løsner litt opp i 

smitteverntiltakene slik at vi får gjennomført samlinga i løpet av året 2021. 

De fleste KP-er har vært med hele denne perioden, men et par distrikt har 

fått inn nye KP-er. Det vil naturlig bli utskiftinger av medarbeidere til enhver 

tid. 

Nettverket har sin egen gruppe på Facebook, og der kan vi legge ut 

informasjon som er viktig å få delt med de andre. 

Nettverksmedarbeidere jobber samvittighetsfullt og godt, og forbundsstyret 

har fått tilbakemeldinger om at henvendelser til medlemmene har blitt veldig 
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godt mottatt. Korona-året 2020 har vært vanskelig for mange av 

medlemmene. Ensomhet, usikkerhet og fortvilelse har rammet mange. Flere 

har fortalt at telefonen fra denne kollegaen gjorde meg så godt. Det var så 

trivelig at noen viste meg omtanke og som var på tilbudssiden i en tung tid. 

Nettverksarbeid – det å bry seg – ta en telefon – vise omsorg – ta seg tid til å 

gi litt av seg til våre medmennesker – alt dette er mye omtalt som nødvendige 

og viktige tiltak i tiden vi er inne i. Forbundsstyret er overbevist og har et 

sterkt ønske om at nettverket fortsetter sin innsats for medlemmene. Det 

kom «i grevens tid,» og våre medlemmer skal vite at de som gjør sin innsats 

for nettverket vårt viser omsorg med glede. 

Pensjonistnettverket sitt eget domene (www.politipensjonisten.no) på vår 

hjemmeside. Der finner en retningslinjene for nettverket, og en oversikt over 

nettverksmedarbeiderne i politidistriktene. 

«Politipensjonisten» har også skrevet og vil fortsatt skrive om 

nettverksarbeidet vårt. 

4) Informasjon 

a) Hjemmesiden vår/www.politipensjonisten.no 
Hjemmesiden vår har nå vært i funksjon i et par år i nytt format etter at den 

ble modernisert og oppgradert. Hjemmesiden er først og fremst en 

informasjonsside. Den er gjort moderne i utforming, tilpasser seg automatisk 

nettbrett og mobil – og den har bedre sikkerhet. 

Målet er å holde den oppdatert med innhold som er av nytte og interesse for 

medlemmene, og som ordtaket sier; «veien blir til mens man går».  

Det har vært nærmere 500 brukere i snitt pr mnd i 2020. Høyeste antallet 

brukere er 951 i mars, og laveste er 319 i juli. En bruker har minst en økt 

innen et angitt intervall. En økt er perioden en bruker aktivt benytter 

nettsiden. Hver økt er normalt ikke veldig lang.  Dette kan tyde på at 

brukerne vet hva slags informasjon de finner her, eller at siden er rimelig 

oversiktlig og enkel å finne frem i. Mye tyder på at det er en del gjengangere 

som bruker hjemmesiden. 

De fleste som er inne på siden vår bruker datamaskin, (ca. 60.7%), 

mobiltelefon (30,8%), eller nettbrett (8,5%). De mest besøkte sidene i løpet av 

året er; «pensjonssidene», «medlemsfordelene», «aktuelt» og «fra PF til PPF». I 

mars ser en at pensjonistnettverkets side var en av de mest besøkte – 

betydelig høyere enn de øvrige månedene. Det kan være en sammenheng 

med dette høye tallet og med informasjonen fra sentralt hold til medlemmene 

om denne siden, og at de her finner oversikt over kontaktpersoner og 

nettverksmedarbeidere.  

Vår erfaring er at hjemmesiden blir brukt av de yngre medlemmene og 

spesielt i forbindelse med overgang fra yrkesaktiv til pensjonist. Vi har færre 



15 

 

henvendelser som gjelder pensjon enn tidligere, og tror dette skyldes 

oppgraderingen av hjemmesiden vår.  

Vi kan dokumentere at flere bruker hjemmesiden nå, enn tidligere. Det er 

bra, og ikke minst viktig sett i lys av at hjemmesiden vår er en viktig 

informasjonskanal til våre medlemmer. Men forbundsstyret skulle gjerne sett 

enda flere brukere, og spørsmålet blir hva skal til for å øke dette tallet i tiden 

fremover. Det hadde vært fint dersom medlemmene kunne sende inn stoff 

som er til nytte for flere, og komme med eventuelle forslag til endringer eller 

nye temaer. 

Styremedlem Oddbjørn Olsen er ansvarlig for oppdatering av hjemmesiden. 

PPF har avtale med leverandøren om support. 

b) Medlemsbladet/Politipensjonisten 
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 god jobb, og det kommer mange 

positive tilbakemeldinger på bladet. Bladets grafiske anstalt er Los Digital 

AS, som også står for trykking og distribusjon. 

Politipensjonisten kom ut med 4 utgaver i 2020 – hvert kvartal – med 16 

sider hver; rent bortsett fra nr. 2 – sommernummeret – som var på 20 sider. 

Opplaget er vel 4 000 eksemplarer – bladet sendes pr. post til alle 

medlemmer pluss en del andre som går under fellesbetegnelsen «kunder». 

Det er forbundskontoret som lager utsendelseslistene. 

Hvert nummer av bladet legges ut på PPFs hjemmesider på Internett, men 

ikke før bladet er trykket og sendt ut til medlemmene.  

Politipensjonisten forsøker å presentere bredden i Politiets Pensjonistforbund 

(PPF) gjennom portrettintervjuer, artikler og stoff fra foreninger og lag, samt 

en og annen bokanmeldelse og ellers aktuelt stoff for norske 

politipensjonister.  

I tillegg kommer lederens lederartikkel, redaktørens side 3-artikkel, stoff på 

Pensjonistnettverket og gratulasjonssidene. Det siste er meget populært – 

navn er alltid populært stoff og leses «alltid». 

Bladet får få klager. En av de få klagene har vært at skriften er for liten. 

Dette gjorde vi noe med fra nr. 2 – og Forbundsstyret i PPF har vedtatt dette 

som en permanent ordning, i tillegg til at bladet fra nr. 1 - 21 skal utgis med 

20 sider. 

Politipensjonisten trykker stoff fra hele landet. Skulle vi ønske oss noe, må 

det være mer lokalt stoff fra Sør-Vestlandet, Østfold og Nord-Norge. 
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Politipensjonisten er et «billig» blad å lage. Selvsagt koster det penger med 

trykking m.m., men PPF har så langt ikke hatt utgifter verken til bilder eller 

artikler.  

Det er redaksjonens oppfatning at Politipensjonisten blir godt mottatt i «de 

tusen hjem». 

5) Samarbeidsavtaler 

a) Politidirektoratet 
Politiets Pensjonistforbund hadde tidligere gratis kontorplass i 

Politidirektoratet, men vi valgte å flytte inn i nye lokaler sammen med 

Politiets Fellesforbund i Nydalen i 2019. 

Politidirektøren viste forståelse for vårt ønske om å flytte. Vi bad henne om 

noe ekstra støtte for å få dekket våre leieutgifter hos PF. Dette løftet holdt- og 

innfridde hun ved å øke den økonomiske støtten til oss i 2020. POD bidrar 

med vesentlig årlig økonomisk støtte til PPF. 

Forbundsleder/-sekretær har ikke hatt møte med politidirektøren i 2020, 

men har en avtale om å møte henne 26.1 d.å. Følgende temaer vil bli drøftet 

med henne; pensjonistnettverket, tilgangen til politibygg for våre 

medlemmer, noe mer støtte til lokal aktivitet og en invitasjon til vårt 

landsmøte til høsten.  

b) Politiets Fellesforbund 
PF er en veldig viktig samarbeidspartner for vår del, noe vi ønsker å utvikle i 

tiden fremover.  Deres medlemmer blir våre medlemmer «over natta», og det 

er liten tvil om at organisasjonene har flere felles saker som vi kan arbeide 

enda tettere om i fremtiden. Felles lokalisering kan bidra til nettopp dette. 

Vi har en veldig god samarbeidsavtale med PF. Det er enighet mellom PF og 

PPF om at vi fortsatt skal være den organisasjonen som arbeider aktivt for 

pensjonistmedlemmene fra justissektoren både sentralt og lokalt. Vi møter 

veldig positive holdninger både hos ledelse, og ansatte i samarbeidet med 

Politiets Fellesforbund. 

Den tekniske og administrative hjelpen fra PF er veldig nyttig når det gjelder 

medlemsregisteret, kontingentinnkrevingen fra sentrale medlemmer og 

support i forholdet til våre pc-er. 

PF bidrar også med vesentlig årlig økonomisk støtte til PPF. 

c) Pensjonistforbundet/SAKO 
Samarbeidskomiteen mellom Pensjonistforbundet og offentlig sektors 

Pensjonistorganisasjoner (SAKO) er sammensatt av følgende selvstendige 

Pensjonistorganisasjoner: Pensjonistforbundet, Fagforbundet, Postens 

Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Telepensjonistenes Forbund, 
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LO-Stats Pensjonistutvalg, Jernbanepensjonistenes Forbund, og Statens 

Vegvesens Pensjonistforbund. 

Samarbeidsavtalen som ble revidert høsten 2019, og etter behandling høsten 

2020 videreføres frem til landsmøtet i Pensjonistforbundet i 2022. 

Etter avtale er det Pensjonistforbundet som kaller inn og skriver referat fra 

møtene i SAKO.  I tillegg til SAKO-konferansene legges det opp til møter i 

forkant av pensjonsoppgjørene, innspill til statsbudsjettene og ellers saker 

som berører pensjonistorganisasjonene. 

Pensjonistforbundet alene har ca. 240 000 medlemmer, og sammen med de 

øvrige SAKO-organisasjonene betyr det drøyt 250 000 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. 

6) Avslutning 
Forbundsstyret avgir med dette sin årsberetning for perioden 1.1 – 31.12.20 

i tråd med vedtektene, og vedtak gjort i Landsmøtet 2019. 

I all vår virksomhet som styre, har vi hevdet medlemmenes interesser i de 

fora og drøftinger som forbundet har vært representert i. 

Organisasjonene er en viktig del av vårt demokratiske samfunn.  Det er 

forbundsstyrets syn at ved å stå sammen; i en egen organisasjon, fortsette 

samarbeidet med Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen, samt være med på 

å tilstrebe et bredest mulig samarbeid mellom forbundene som organiserer 

pensjonister, kan vi oppnå resultater som kommer våre medlemmer til gode.  

 

Kristiansand, 20.1.2021 

 

Bjørn Egeli   

 

 

Martha Kalland   Magne Rustad   Per Kåre Strand 
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