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1

INNLEDNING

1.1

Handlingsplan 2017 – 2019

Landsmøte 2019

Politiets Pensjonistforbund (PPF) vedtok ny handlingsplan for landsmøteperioden 2017 – 2019
på Landsmøte 30.5. – 1.6.2017. I perioden har PPF gjennom samarbeidsavtalen med «Samarbeidskomiteen for pensjonister» (SAKO) og Pensjonistforbundet i tilknytting til planens punkt
1.2 prioriterte mål, fått inn i Pensjonistforbundets handlingsplan for 2019 – 2021 at utgifter til
tannbehandling inngår i egenandelsordningen. PPF har, under samme punkt, avgitt to høringsuttalelser til pensjonsreformen. Under punkt 2.2 prioriterte mål, pålegges Forbundsstyret å drive
informasjonsarbeid blant annet gjennom hjemmesiden www.politipensjonisten.no samt å kvalitetssikre 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
Facebook.

1.2

Revidert handlingsplan 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 verdier, 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 aktør 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 lokalt 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 folkehelseminister og et regjeringsoppnevnt utvalg (Blankholmutvalget) har pr. 31.12.18 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 mening og bli lyttet til når politikk skal formes. Godt voksne har erfaringer, interesser og
perspektiver 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
gradvis blir dårligere. PPF jobber for et godt pensjons- trygde- og skattesystem slik at pensjonistene sikres en økonomisk trygghet og forutsigbarhet gjennom alle faser og livssituasjoner i alderdommen. 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 under samme ordning. En annen stor utfordring i
vårt samfunn er økt ensomhet, ikke minst gjelder dette pensjonister og spesielt enslige. For eldre
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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 offentlige kommunikasjonsmidler ikke begrenser bruken av disse.
For å nå de politiske målene om økonomisk trygghet for medlemmene og synliggjøring av organisasjonen i samfunnet, vil PPF fortsette samarbeide med Pensjonistforbundet og SAKOorganisasjonene. Gjennom samarbeidet med Politiets Fellesforbund (PF) har PPF de samme
medlemstilbudene som de yrkesaktive, tilbudene bekjentgjøres på våre internettsider «politipensjonisten.no». I tillegg har PPF påbegynt et pilotarbeid med å ta inn reklame i bladet til informasjon om medlemsfordeler, noe som også gir inntekter. Gjennom arbeidet i Politiets Pensjonistnettverk (PNV) arbeider PPF for det enkelte medlems trygghet i sosiale forhold. Handlingsplanen skal være en helhetlig plan som bidrar til en god medlemsutvikling.

1.3

Organisering og formål

Vedtekt for Politiets Pensjonistforbund § 2, om organisering lyder:
1. 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 beredskapsdepartementet, 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 organisasjonens formål.

1.4

Verdier

Handlingsplanen skal være en plan;
➢ som det enkelte medlem, lag og forening og forbundsstyret kjenner seg igjen i og oppfatter som foreningens kjerneoppgaver
➢ med klare mål i takt med tiden og som gir inspirasjon og initiativ til gjennomføring
➢ for at PPF gjennom aktiv innsats og prioriteringer skal søke å oppnå gode resultater i tråd
med handlingsplanen
➢ for at PPF skal arbeide målbevisst for organisasjons- og tillitsmannsutvikling og likestilling i styrer og utvalg
➢ for at PPF skal arbeide for å gjøre pensjonisttiden til en trygg og meningsfylt livsperiode
for medlemmene
➢ for at PPF skal kunne arbeide målbevisst for å sikre medlemmene en forutsigbar økonomi
og sosial trygghet, og for å dekke de helsemessige behov
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2 MÅL

2.1

Hovedmål

Pensjonsrettigheter og pensjonsøkonomi
Som en del av pensjonsreformen fra 1.1.2011, ble det innført en ny regulering
av den løpende alderspensjonen fra folketrygden. Pensjonene justeres ved at
det trekkes 0,75% fra lønnsveksten i arbeidslivet. Over tid fører dette til et betydelig inntektstap som fratar pensjonistene å ta del i den generelle velstandsutviklingen.
Vårt viktigste mål er, i samarbeid med SAKO-organisasjonene og Pensjonistforbundet, å få tilbake forhandlingsretten med staten og at underreguleringen
fjernes. Pensjonister må få samme lønnsvekst som yrkesaktive.

2.2

Øvrige mål

PPF skal i samarbeid med Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene arbeide for;
➢ likt minstefradrag for yrkesaktive og pensjonister
➢ at egenandelen for frikort på helsetjenester holdes på lavest mulig nivå
➢ at utgifter til tannlegebehandling inngår i egenandelsordningen for helsetjenester
➢ gratis buss og bane for alle over 67 år.
PPF skal videre arbeide for;
➢ å gi uttalelser i høringer som har stor betydning for våre medlemmer
➢ 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
➢ å ivareta og utvikle pensjonistnettverket og avholde et årlig seminar for kontaktpersonene
➢ så langt det er mulig å møte på lokallagenes / foreningenes årsmøter etter invitasjoner
➢ at POD bidrar til at politidistriktene gir oss tilgang til lokaler og støtter oss økonomisk.
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3 SAMARBEID
PPF er avhengig av et godt og nært samarbeid med alle relevante organisasjoner for å nå sine
mål på vegne av medlemmene.
Gjennom avtalen mellom Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen samarbeider PPF med; Pensjonistforbundet, Postpensjonistene, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Jernbanepensjonistenes 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 sosialdepartementet om krav til kommende statsbudsjett og i et årlig drøftingsmøte med statsråden om
lønnsoppgjøret.
PPF har samarbeidsavtaler med; Politidirektoratet, Politiets Fellesforbund / PF forsikring og med
Norsk Politihistorisk selskap.
PPF skal søke samarbeid med de øvrige fagorganisasjonene i justissektoren og med landsdekkende pensjonistorganisasjoner i offentlig og privat sektor som deler våre mål og interesser.

Herunder skal det særlig legges vekt på;
➢ å ivareta og utvikle samarbeidet med PF
➢ å ivareta og utvikle samarbeidet med PF forsikring
➢ å ivareta og utvikle samarbeidet med POD
➢ å ivareta og utvikle samarbeidet med Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen
➢ å ivareta og utvikle samarbeidet med Norsk Politihistorisk selskap
➢ å søke et nærmere samarbeid med Norges Politilederlag
➢ å søke et nærmere samarbeid med Politiembetsmennenes Landsforbund
➢ å søke samarbeid med andre foreninger som arbeider for de samme mål og rettigheter som PPF.

Forbundsstyrets forslag til vedtak; Landsmøtet vedtar forbundsstyrets forslag til
Handlingsplan for 2019 – 2021 og gir forbundsstyret fullmakt til å prioritere innenfor planens
punkter.
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