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1 LANDSMØTETS ÅPNING  

Åpningsprogram for landsmøte 2021 

    kl. 1300 - 1430 

 

 

Kulturelt innslag 

 

Velkommen v/forbundsleder Bjørn Egeli 

Minnetale v/forbundsleder Bjørn Egeli 

 

Kulturelt innslag  

  

Hilsningstaler; 

Forbundsleder Jan Davidsen, Pensjonistforbundet 

       Forbundsleder Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund 

 

 

Kulturelt innslag  
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2 KONSTITUERING 

2.1 Innkallingen og fullmaktene 

Forbundsstyret innstilling; Landsmøtet godkjenner innkallingen og fullmaktene.  

 

Vedtak:  

 

Enstemmig godkjent. 

2.2 Forretningsorden 

1. Forbundslederen åpner møtet og leder det under konstitueringen. 

 

2. Landsmøtet settes med de delegater som har fått godkjent sine fullmakter av Fullmaktsko-

miteen. 

 

3. Landsmøtet konstitueres med å velge en dirigent og sekretær, to til å undertegne protokol-

len, tellekorps og en redaksjonskomite. 

 

4. Landsmøtets valgte delegater og Forbundsstyrets medlemmer har tale, forslags- og stemme-

rett, 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. 

 

Observatører og gjester kan gis tale og forslagsrett etter godkjenning av landsmøtet. 

 

6. Til behandlingen av alle saker, med unntak av sak 5 (innkomne forslag), gis delegatene rett 

til ordet to ganger, med henholdsvis 3 og 1 minutt.  

 

I sak 5 gis delegatene rett til ordet to ganger til hvert forslag 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 be-

kreftes, skal strek ikke settes før disse forslagene er fremmet. Når strek settes gis det mulig-

het for å tegne seg til talerlisten under den første taleren etter at strek er vedtatt. Det er ikke 
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anledning til å fremme nye forslag eller å trekke allerede fremsatte forslag etter at strek er 

satt. 

7. Alle innlegg skal skje fra talerstolen. Delegaten presenterer seg fra talestolen. 

 

8. Ordet til forretningsorden skal begrenses til 1 minutt. 

 

9. Alle avstemminger skal foregå ved håndsopprekning, så lenge ingen krever skriftlig av-

stemming.  Dersom det foreligger to eller flere kandidater ved valg, skal det foretas skriftlig 

avstemming med mindre de foreslåtte kandidatene er enige om åpen avstemming. 

 

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

 

11. Alle forslag skal framsettes skriftlig og være undertegnet av forslagsstiller, eller oversendes 

dirigentbordet elektronisk. Forslag som ikke har støtte fra andre enn forslagsstilleren i 

Landsmøtet bortfaller. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Dette gjelder ikke Valgkomi-

teens forslag. Ved stemmelikhet ved valg foretas omvalg. Er det fortsatt stemmelikhet fore-

tas det loddtrekning. 

 

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

ved neste dags begynnelse. 

 

Forbundsstyrets innstilling: Forslaget til forretningsorden for landsmøte 2021 vedtas. 

 

Vedtak:  

 

Enstemmig godkjent. 

2.3 Valg av dirigent og sekretær 

Forbundsstyrets innstilling; Bjørn Enge dirigent og Paal Christian Balchen sekretær.   

 

Forfall fra Bjørn Enge. 

 

Forbundsstyret foreslår Bjørn Ivar Ustad, Trøndelag Sør, som ny dirigent. 

 

Vedtak: Som dirigent velges Bjørn Ivar Ustad og som sekretær Paal Christian Balchen 

2.4 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 

Foreslås på landsmøtet. 

 

Vedtak: 

 

Til å underskrive protokollen velges delegat nr. 37 Ellen Nikkerud Nilsen og delegat nr. 40  

Jon Onshus 
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2.5 Valg av tellekorps 

Foreslås på landsmøtet 

 

Vedtak:  

 

Kontrollnemda enstemmig valgt som tellekorps. 

2.6 Valg av redaksjonskomite 

Vedtak: 

 

Oppnevnes ved behov. 

 

Delegat nr. 5. Kjell Fagerlid valgt som leder av redaksjonskomite. Øvrige velges ved behov. 
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3 BERETNINGER FOR PERIODEN 2019 – 2021 

Innledning ved forbundsleder Bjørn Egeli 

3.1  Forord 

Vi har lagt bak oss en landsmøteperiode med begrenset medlemsaktivitet. Covid-19 (koronavirus) har pre-

get hverdagen vår med restriksjoner. Mange av våre medlemmer har, på grunn av alder, vært i risikogrup-

pen for smitte. Det har vi, som organisasjon, selvsagt måtte ta særlig hensyn til. Dette 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 ansatte blir medlemmer hos oss. Derfor har denne situasjonen vært kre-

vende for mange av våre medlemmer, og av den grunn også for Politiets Pensjonistforbund (PPF). 

 

De enslige eldre er antakelig den gruppen som i særlig grad har fått føle mangelen av sosiale møtesteder. 

Derfor har Politiets Pensjonistnettverk (PNV) vært særlig viktig i denne perioden. De har gjort et uvurder-

lig arbeid ved å kontakte mange av våre medlemmer. En oppmerksomhet som medlemmene har satt pris 

på – og som har utgjort en positiv forskjell i en krevende tid. Forbundsstyret vil rette en spesiell takk til 

nettverksmedarbeiderne, men også alle andre som har vist/viser denne omsorgen for andre medlemmer. 

 

Pandemien førte til en oppblomstring på de digitale arenaene, – og det ble i denne perioden tatt «sjumils-

steg» mot en enda mer digitalisert hverdag. Undersøkelser viser at det er ca 600 000 som ikke har utstyr, 

eller kan/vil digitaliseres. De fleste i denne kategorien er eldre og noen kan være våre medlemmer, og er 

derfor en utvikling og en utfordring som PPF må ta nødvendig hensyn til fremover. 

 

Landsmøteperioden har vært preget av en betydelig arbeidsmengde ved forbundskontoret, og i forbunds-

styret.  I tillegg til faste gjøremål ved forbundskontoret er det forholdsvis mange som henvender seg på vår 

mobil.  

 

De to store landsmøteutvalgene, som har arbeidet med revisjon av vedtekter/instrukser og informa-

sjon/kommunikasjon, har hatt utfordrende arbeidsforhold grunnet pandemien – noe som har utfordret den 

planlagte fremdriften. 

 

Antallet medlemmer har økt - fra ca. 4350 medlemmer i 2019 til ca. 4635 medlemmer nå. På grunn av 

mindre kull i en periode på PHS har vi allikevel noe mindre økning av medlemmer i denne perioden enn 

den forrige.  

 

Etter moderniseringen av hjemmesiden i forrige periode har vi registrert en merkbar økning av brukere, 

men vi skulle gjerne sett at enda flere brukte siden aktivt. Den nye siden er først og fremst en informa-

sjonsside. Vår erfaring er at hjemmesiden blir mest brukt av de yngre medlemmene og da spesielt i forbin-

delse med overgang fra yrkesaktiv til pensjonist. 

 

Alle medlemmer som ber om det, har fått tilsendt Politipensjonisten og Politiforum. Redaktøren av Politi-

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

 

Handlingsplanen er rettesnoren for all aktivitet i organisasjonen. Samarbeidet PPF har med Pensjonistfor-

bundet/SAKO (Samarbeidskomiteen for pensjonister) er veldig viktig for våre medlemmer. Samlet sett har 

samarbeidsorganisasjonene ca. 250 000 medlemmer, der Pensjonistforbundet alene har ca. 240 000. Dette 

utgjør i seg selv en kraft overfor de politiske myndighetene. Det er gjennom dette samarbeidet at PPF kan 

oppnå gjennomslag for handlingsplanens politiske målsettinger. I denne perioden har vi fått gjennomslag 
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for å regulere pensjonen på en mer rettferdig måte basert på et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Dette 

innebærer at vi heretter ikke skal gå i minus når lønnsmottakerne går i pluss. Dette er et viktig gjennom-

brudd på vei til en enda bedre reguleringsmåte. Viser til kapt 2 a i beretningen. Det gjenstår fortsatt mye 

arbeid opp mot politiske myndigheter som bl.a. forhandlingsrett og at utgifter til tannlegebehandling skal 

inngå i en egenandelsordning. Skal vi oppnå endringer er vi avhengig av et samarbeid med Pensjonistfor-

bundet. 

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.  

PPF har en sunn og velordnet økonomi.  Regnskapene viser overskudd. Velordnet økonomi gir handlings-

frihet 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. Pandemien har satt sine 

begrensninger i denne perioden, men noen har funnet måter å møtes på – bl.a. gjennom uteaktivitet. 

Da pandemien brøt ut var det et sterkt ønske om deltakelse i den nasjonale «dugnaden» i noen av våre lo-

kallag.  Etter henvendelse til direktøren fikk vi ingen drahjelp fra vår tidligere arbeidsgiver. Men lokalt ble 

det gjort gode avtaler i flere kommuner rundt om i landet. Mange av våre medlemmer arbeidet som veile-

dere på vaksinesentre, og i noen kommuner med smittesporing. 

 

Takk til dere alle for innsatsen på ulike områder i Landsmøteperioden! 

3.2 Administrasjon 

3.2.1. Forbundsstyre 
Det vises til eget vedlegg over tillitsvalgte for perioden 2019 – 2021, herunder forbundsstyret. 

Forbundsleder og -sekretær ivaretar de daglige oppgavene som er tillagt funksjonene og forbundskontoret.  

 

Forbundskasserer, Per Kåre Strand, utfører oppgaver som er tillagt funksjonen, herunder arbeidet med å 

ajourføre medlemsregisteret. 

 

Forbundsnestleder, Martha Kalland, er styrets kontaktperson overfor pensjonistnettverket. Kjell Fagerlid 

og Egil Haaland får høringssakene tilsendt for vurdering og eventuelt utarbeidelse av svar. Oddbjørn Olsen 

har sørget for at hjemmesiden til enhver tid har vært oppdatert frem til  

sommeren 2021.  Magne Rustad og Egil Haaland har i perioden ledet hvert sitt utvalg nedsatt av Landsmø-

tet 2019. 

 

Forbundsstyret har hatt 2 styremøter etter landsmøtet i 2019 (fysiske), 7 styremøter i 2020 (1 fysisk og 6 

teams) og 8 styremøter i 2021 (3 fysiske og 5 teams). Leder av kontrollnemda deltok i februar-møtet i 

2020 som var en to-dagers samling på Kielferja. Her ble blant annet årsberetning, regnskap og budsjett 

behandlet.   

 

Mange av styremøtene i perioden 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 for medlemmene. Det blir nok en kom-

binasjon av digitale og fysiske møter som blir fremtiden i organisasjonen. 
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3.2.2. Forbundskontoret 
 

PPF flyttet inn i nye, flotte og praktiske lokaler hos Politiets Fellesforbund i Nydalen høsten 2019, og vi så 

vi frem til et tettere samarbeid med tillitsvalgte/ansatte her.  På grunn av pandemien så har vi ikke fått vært 

så mye til stede i våre nye lokaler i landsmøteperioden. 

 

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 og e-post. Spørsmål om innmelding, pensjon og 

forsikringsordninger er fortsatt dominerende. Faste oppgaver knyttet til forbundskontoret er mange med 

svært varierende innhold. 

 

Frem til forbundsstyret møttes fysisk for første gang, etter pandemien brøt ut, den 24.8. d.å., har det stort 

sett vært månedlige møter på nett. I Oslo gav myndighetene bl.a. retningslinjer om å benytte hjemmekon-

tor. PF fulgte selvsagt opp dette og det har ikke vært ønskelig med tilstedeværelse i Nydalen. Leder og 

sekretær har ved behov møttes i Grenlandsområdet. Samme kjøredistanse for begge to og i et område som 

stort sett har klart seg ganske bra med hensyn til smitte. Noen av våre møter har vært i utestuen til medlem 

Helge Ranestad. Vi takker herved for det. 

 

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

(digitalt) i september.  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-/kommunikasjons-utvalget. Et tilsvarende møte ble gjennomført i januar 

2021 hvor leder av Pensjonistforbundet Jan Davidsen innledet med å orientere om forslaget i stortinget om 

pensjon og om våre krav til statsbudsjettet. Forbundslederen oppfordret våre lokale lag- og foreninger om 

ikke å avholde fysiske møter.  

 

Nestleder informerte om at nettverket var ekstra på under pandemien. Utvalgslederne (sekretær leder in-

formasjons- og kommunikasjonsutvalget og styremedlem Egil Haaland leder vedtektutvalget) orienterte 

om status i arbeidet. Lokallagslederen i Asker og Bærum Tom Søreide, informerte om deres arbeid med 

smittesporing og vaksinering. 

 

Leder og/eller sekretær har jevnlige møter eller telefonkontakt med PF-forsikring og redaktøren. I tillegg 

har vi hatt flere uformelle møter og samtaler med PF om bl.a. hvordan vi kan utnytte hverandres kompe-

tanse i vårt arbeid og hvilke saker som er av felles interesse. Pandemien har ført til at vi ikke har hatt fy-

siske møter med Norsk Politihistorisk Selskap i landsmøteperioden. 

 

Forbundskontoret hadde et møte med kontrollnemda i Nydalen tidlig i perioden. Leder i nemda deltok 

i styremøtet i februar 2020, og så har vi hatt et møte med nemda i september 2021. 
 
Når det gjelder politidirektøren så var det ikke mulig å få til et møte i 2020, men vi gjennomførte et møte i 

januar 2021 etter avtale, hvor hovedtemaene var tilgangen til politibygg og den nasjonale dugnaden i for-

bindelse med pandemien. 

 

De lokale årsmøtene i 2020 ble stort sett gjennomført før pandemien satte inn for fullt. Forbundet var re-

presentert på noen av disse. For 2021 har vi gitt våre lag og foreningen utsatt fristen til 1.10 for avholdelse 

av årsmøter. 
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3.2.3 Økonomi 
 

Forbundet har en sunn og velordnet økonomi. 

 

Covid-19 har påvirket utgiftssiden i regnskapet. Lederseminaret og nettverksmøtet ble ikke avholdt som 

budsjettert i 2020, og det har vært betydelig færre fysiske møter i forbundsstyret og i pågående prosjekter. 

Forbundsstyret og utvalgene har stort sett hatt møter på teams. Det samme gjelder også SAKO-møter. Det-

te har spart forbundet for en del reise- og møteutgifter. 

 

Den sentrale medlemskontingenten er ikke endret på flere landsmøteperioder. Det er også i denne perioden 

utbetalt medlemsstøtte til lokallagene. Det er i tillegg utbetalt Covid-19 støtte til lokallagene i 2021 for å 

stimulere til lokal aktivitet når muligheten for fysiske møter igjen er mulig. 

 

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. 1.10.2021 kr. 4 736 432,- på kapitalkonto og kr. 664 992,- på brukskonto. Dette gir rom for å 

vurdere nye tiltak til fremme for organisasjonen og medlemmene.  Rettesnoren for styret har vært at øko-

nomien i PPF skal brukes slik at den kommer medlemmene til gode. 

3.2.4 Medlemsregisteret 
 

Politiets Pensjonistforbund har 41 lokale lag/foreninger. Antall medlemmer har en netto økning i landsmø-

teperioden fra ca. 4350 medlemmer i 2019 til ca. 4635 medlemmer - noe som betyr en økning på 285 med-

lemmer. 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. Som en følge av dette er vi nå inne i en periode med tilsvarende 

svakere medlemsvekst enn i de forutgående årene. 

 

Mens andre sammenlignbare pensjonistorganisasjoner sliter med å beholde medlemmene, så øker 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. 

 
Eldste medlem er pr skrivende stund 100 år, og vi har 198 medlemmer som er over 85 år. Det er skikkelig 

stas å ha så mange godt voksne medlemmer. 

 

Forbundet tilstreber å holde medlemsregisteret oppdatert til enhver tid. Dette medfører en god del arbeide, 

men dette er noe som forbundet har prioritert i landsmøteperioden. Medlemsregisteret benyttes 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 mottake-

re. 

3.2.5 Søknad om moms (mva) kompensasjon 
 

I 2020 ble det gitt anledning til at sentrale organisasjoner kan søke om mva. kompensasjon på vegne av 

underliggende ledd. Vi hadde derfor et møte med vår revisor for å klarlegge hva som kreves for at en slik 

felles søknad blir godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. Forutsetningene for 

dette er følgende; 

➢ Lag/forening må være registrert med organisasjonsnummer. 

➢ Lag/forening må være registrert i frivillighetsregisteret. 

➢ Årsberetning og underskrevet revidert regnskap må sendes til PPF elektronisk, samt referat fra 

årsmøtet innen 10.3. som tidligere (særskilte frister gitt i forbindelse med pandemien).  
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➢ Regnskapet må føres slik at sum kostnader gruppert på regnskapslinjer og totalsum for drifts-

inntekter/driftsutgifter fremkommer særskilt. Regnskapet fra Bergen og Hordaland ble lagt 

ved den informasjonen som ble sendt til alle lokallagene/-foreningene som eksempel på hvor-

dan 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 ordi-

nære 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 grunn-

lag for mva-kompensasjon. Egenandel til slike turer bør fremkomme særskilt i lagets regnska-

per, for eksempel som egen inntektspost.  

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

 

Det er driftsutgiftene som danner grunnlaget for søknaden og beløpet som refunderes er politisk be-

stemt, erfaringsvis har mva-kompensasjonen ligget på 4 – 5 % av omsøkte beløp. Etter de nye reglene 

så er beløpet økt med 2% for mindre organisasjoner.  

 

Det er kun noen få av våre lag- og foreninger som har benyttet seg av ordningen, noe som må tilskri-

ves Covid-19 situasjonen. Lav aktivitet frembringer lite driftsutgifter som igjen er grunnlaget for 

søknaden. 

  

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

PPF i desember omsøkte år. Vi overfører beløpet samme måned slik at regnskapene blir riktig perio-

disert både sentralt og lokalt. 

3.2.6 Høringer 
 

Politiets Pensjonistforbund mottar hvert år saker til høring som er viktig for våre medlemmer. 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. 

 

I landsmøteperioden har vi gitt følgende høringssvar: 

• Opprettelse av eldreombud 

• 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. 

• Eldre og trafikksikkerhet 

I tillegg spiller vi inn viktige momenter til statsbudsjettet i sammen med Pensjonistforbundet og SAKO-

organisasjonene. 

 

I forbindelse med utforming av høringssvarene legges PPFs handlings-program 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. 
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Vi samarbeider også godt med Politiets Fellesforbund og utveksler ofte synspunkter, jf. bla. saken om sær-

aldergrensene. I tillegg drøftes sakene med Pensjonistforbundet. 

3.2.7 PF-forsikring og våre medlemsfordeler 
 

PPF har en, for medlemmene, god forsikringsavtale med PF Forsikring. Forbundsleder og forbundssekre-

tær har jevnlig kontakt/møter med representanter for PF forsikring – så også i denne landsmøteperioden.  

 

Alle merkantile medlemsfordeler som Politiets Fellesforbund har fremforhandlet gjelder også for med-

lemmene 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. 

3.2.8 Felles reiser og reklame 
 

Det har gjentatte ganger kommet 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 derfor 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.  

 

En forutsetning for at reklame skal tas inn er at den vurderes og ha interesse for våre medlemmer. 

Brukerundersøkelsen som utvalget holdt i forbindelse med informasjons- og kommunikasjonsprosjek-

tet, viste at det er stor interesse fra medlemmene om at det informeres om medlemsfordeler. I samar-

beid med PF har forbundskontoret hatt kontakt med Esso og Bertel O Steen som har vist interesse for 

å reklamere i bladet, uten at det har kommet til noe håndfast. PF forsikring har fast r eklame på bla-

dets siste side. I mai i år tok vi inn en annonse på hjemmesiden også, det gjaldt forespørsel om inter-

essenter til etterforskning i et firma drevet av pensjonerte kolleger. PF har informert oss om at inter-

esse for reklame er sterkt dalende fordi annonsørene i stadig større grad legger ut reklame på nettet 

selv. 

 

Når det gjelder reiseoperatør, falt valget på Dag Aasbø Travel, dette fordi Pensjonistforbundet har en avta-

le med selskapet om annonsering i deres blad Pensjonisten og fordi selskapet henvendte seg til forbunds-

kontoret. 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 prø-

veprosjektet blitt satt på vent. Selv om tilrettelegging av opplevelsesreiser ikke vil være er en prioritert 

virksomhet, så er dette et tilbud PPF ikke har, men som det er fullt mulig å ta inn. PPF er opptatt av å 

være en fullverdig organisasjon i tråd med det som medlemmene etterspør. 
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3.3 Handlingsplan/landsmøtevedtak 

3.3.1 Status handlingsplan 
 

Handlingsplanen for perioden 2019 – 2021 er vedlagt beretningen i sin helhet. Handlingsplanen har vært 

førende for alt arbeid som har vært utført fra forbundsstyrets sin side. 

 

De politiske sakene om krav til forhandlingsrett og bortfall av underreguleringen har vært en gjenganger i 

PPF sine handlingsplaner i flere landsmøteperioder. Dette viser at det er vanskelig å løse saker som det har 

vært/er bred tverrpolitisk enighet om i Stortinget.  

 

Pensjonistforbundet ved forbundsleder og generalsekretær har utrettelig stått på overfor det politiske mil-

jøet gjennom høringer, i møter med aktuelle statsråder, parlamentariske ledere, partiledere og andre som 

kan påvirke til beste for våre politiske krav, og endelig ble dette arbeidet kronet med en mer rettferdig pen-

sjonsregulering fra og med 2021.  

 

Etter mange møter og stort påtrykk ble Pensjonistforbundet/SAKO enige med FrP og SV høsten 2020 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 lønnsmotta-

kere 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 fattig-

domsgrense (EU60). Første økning skal gis raskest mulig. 

Pensjonistenes organisasjoner skal ha forhandlingsrett.  

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

nisasjoner og det etableres kvartalsmessige møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regje-

ringen, der både pensjon og øvrige saker av interesse for pensjonistene kan løftes og drøftes. 

 

Forslaget ble fremmet i Stortinget, og ble behandlet i Arbeids- og sosialkomiteen 10.2. SV/FrP fikk gjen-

nomslag og flertall for flere viktige forhold som; 

 

Reguleringen av pensjon endres til en ny pensjonsmodell, hvor pensjonene skal øke i takt med 

gjennomsnittet av lønns- og prisveksten med virkning fra 2021. Det vil gi en bedre pensjonsregule-

ring i år enn den gamle metoden med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent. 

 

I tillegg skal det kompenseres for differansen mellom lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent og gjen-

nomsnittet av lønns- og prisvekst for 2020. Dermed skal alle pensjonister få en kompensasjon for 

det dårlige trygdeoppgjøret i 2020. Denne etterbetalingen er forventet å komme i forbindelse med 

trygdeoppgjøret for 2021, men nærmere detaljer er ikke endelig avklart. 

 

Stortinget vedtok før jul i 2020 å gi enslige minstepensjonister en engangsutbetaling på 4 000 kro-

ner. Denne summen blir nå omgjort til en varig økning av den årlige satsen. Økningen blir gitt med 

virkning fra 1. januar 2021. Pengene vil bli utbetalt senere, men da med etterbetaling for perioden 

fra 1. januar. 

 

Enslige minstepensjonister skal i tillegg få økt pensjonen sin med 5 000 kroner på årsbasis med 

virkning fra 1. juli 2021. Og før den tid vil det være et trygdeoppgjør som kommer alle pensjonis-

ter, også minstepensjonister til gode. 
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Ordet «forhandling» er gjeninnført i trygdeoppgjørene, ved at vi skal få rett til å forhandle om 

«spørsmål med betydning for pensjonister». Dette er ikke nærmere konkretisert og heller ikke tall-

festet, men vi forutsetter at det her er snakk om friske midler som kommer i tillegg til den ordinære 

pensjonsøkningen. 

 

Trygdeoppgjøret skal igjen behandles av Stortinget på våren, og det skal etableres kvartalsvise mø-

ter mellom pensjonistorganisasjonene og regjeringen. 

 
Behandlingen i Stortinget 16. februar viste at det var et flertall for denne innstillingen. Resultatet viser at 

Politiets Pensjonistforbunds samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet/SAKO er svært viktig for å få 

gjennomslag i viktige politiske saker. 

 

Basert på denne behandlingen ble årets trygdeoppgjør veldig bra. Da det var noe uenighet om beregnings-

metoden ville ikke Pensjonistforbundet/SAKO skrive under protokollen – noe de andre organisasjonene 

valgte å gjøre.  Da oppgjøret noe senere ble behandlet i Stortinget gav flertallet oss rett – noe som økte 

pensjonen ytterligere.  

 

Kanskje er det viktigste med dette at pensjonene nå skal reguleres på en mer rettferdig måte, med gjen-

nomsnitt av pris- og lønnsvekst. Det innebærer at vi pensjonister ikke skal gå i minus når lønnsmottakerne 

går i pluss. Dette er et viktig gjennombrudd på vei til en enda bedre reguleringsmåte. 

 
I tillegg til dette er saker om at egenandelen på helsetjenester skal holdes på lavest mulig nivå, og at utgif-

ter til tannlegebehandling skal inngå i en egenandelsordning også svært krevende å få gjennomslag i. Men 

det er mye som tyder på at en tannhelsereform er på trappene, og at det kan bli flertall for dette i nyvalgt 

Storting. Dette var en sak PPF fremmet i SAKO samarbeidet i forrige landsmøteperiode – og nå kan det bli 

et positivt resultat. 

 

Pensjonistforbundet/SAKO fremmer hvert år saker til statsbudsjettet, og følgende saker for budsjettåret 

2022: 

• 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 

Flere av disse sakene er også fremmet overfor Ap, Sp og Sv etter valget – for å påvirke i prosessen under 

sonderingene, og eventuelt dersom de blir enige om en plattform. 

Ellers har forbundsstyret hatt en gjennomgang av øvrige saker i handlingsplanen og mener at vi er i mål på 

de ulike punktene - til tross for pandemien. 

3.3.2 Møter 
 

På grunn av pandemien har fysiske møter mer eller mindre blitt avlyst i perioden fra mars 2020 til høsten 

2021. Digitale plattformer har vært løsningen – og møtene har stort sett vært på Teams. 
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Arendalsuken ble avlyst 2020. Dermed mistet vi muligheten til å utfordre politiske ledere i en periode der 

arbeidet med programmet for neste stortingsperiode var under utarbeidelse. Arendalsuken ble arrangert i 

2021 innenfor litt strammere rammer. Sentralstyret i Pensjonistforbundet var tilstede under deler av denne 

uken, og leder Jan Davidsen deltok på flere debatter hver eneste dag der han fremmet viktige saker overfor 

det politiske miljøet - som også er forankret i vår handlingsplan. 

 

SAKO-konferansen i 2020 ble gjennomført på Teams med følgende temaer; statsbudsjettet 2021 og rap-

port om den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter koronapandemien. Følgende fulgte konferansen 

fra PPF; 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 eld-

re, forslag til statsbudsjett 2022 og krav til trygdeoppgjøret.  I tillegg har vi behandlet og forlenget samar-

beidsavtalen med Pensjonistforbundet til deres landsmøte som nå er utsatt til 2023. 

 

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, men noen lag har invitert til utendørsaktivitet som det ikke har vært like strenge restriks-

joner i forhold til. 

 

Ellers har enkelte lag/foreninger lagt ned betydelig innsats for fellesskapet ved å tilby mannskap med bl.a. 

smittesporing og annet arbeid opp mot pandemien internt i kommunene. Enkelte ildsjeler viste vei i opp-

starten i dette arbeidet og bidro med god hjelp overfor andre. 

3.3.3 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 (Vest-

oppland). 

 

Utvalget startet sitt arbeid med møte 13. januar 2020 med en gjennomgang av oppdraget landsmøtet og 

forbundsstyret hadde gitt oss, og la en plan for hvordan involvere organisasjonen i denne viktige saken. 

Endring av vedtekter kan innebære en endring i organisasjonens formål, oppgaver og utførelse. Slike om-

fattende spørsmål, som naturligvis skaper et stort engasjement hos mange, egner seg best å ta gjennom en 

direkte dialog i et åpent forum. Det er derfor grunnleggende viktig at hele organisasjonen blir involvert og 

har eierskap til saken gjennom hele prosessen. Derfor la utvalget også opp til at ledersamlingen våren 2020 

skulle være startpunktet for involvering av hele organisasjonen.   

 

Slik gikk det ikke, det ble ingen ledersamling. Utvalget forsøkte å få innspill til arbeidet gjennom en artik-

kel i Politipensjonisten 2/20 i forhold til tema vi mente det kunne være viktig og nyttig å debattere lokalt 

og sentralt. Det ble med ett innspill. 
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Underveis i landsmøteperioden, og påvirket av smittevernstiltakene som har fulgt pandemien, ble utvalget 

over en periode «liggende på været». Forbundsstyret vedtok på styremøte i april 2021 at utvalget skulle 

forberede noen saker knyttet til dagens vedtekter, samt utarbeide et opplegg om organisasjonsendring-

er/endringer av vedtektene som skal danne grunnlaget for Temaøkten på landsmøtet. 

 

Utvalget har avholdt sine møter på Teams, og utvekslet dokumenter på mail. Utvalget har utarbeidet for-

slagene som forbundsstyret anmodet om, og oversendt de til videre behandling. 

 

Utvalget ser fram til en konstruktiv og åpen debatt under Temaøkten som vil danne et godt grunnlag for 

det videre arbeidet. 

3.3.4 Informasjons-/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 hjemme-

siden 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. 

 

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 referan-

segruppe.  

 

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 Horda-

land. Hilde Nordlund, PF kommunikasjons-avdeling. Jørn-Kr. Jørgensen, redaktør Politipensjonisten. 

Oddbjørn Olsen, ansvarlig for hjemmesiden politipensjonisten.no og styremedlem i PPF. 

 

Bakgrunnsinformasjon om prosjektet; Etter et omfattende arbeid i første halvår 2018 ble den «nye» hjem-

mesiden iverksatt. Som tidligere er den først og fremst er en informasjonsside fra forbundskonto-

ret/forbundsstyret til medlemmene. Hjemmesiden ble gjort moderne i utforming og tilpasser seg automa-

tisk nettbrett og mobil og den har bedre sikkerhet enn tidligere. Det har vært vår intensjon at hjemmesiden 

skal være «levende». En gruppe bestående av Oddbjørn Olsen, sekretær og vår konsulent for hjemmesiden 

Øystein Thune evaluerte og frisket opp hjemmesiden våren 2021. 

 

Forbundsstyret utgir, i henhold til vedtektene, medlemsbladet Politipensjonisten fire ganger i året. Redak-

tør 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 2020. Vi har selvfølgelig etterkommet myndighetenes helseråd som har gjort det utford-

rende å reise med kollektivt transportmiddel, og vi har tatt hensyn til økt risiko for våre medlemmer med 

hensyn til alder. 

 



Politiets Pensjonistforbund  Landsmøte 2021 

 

19 

 

For å holde liv i de tankene, innspillene og drøftelsene som prosjektet hadde påbegynt, startet arbeidsgrup-

pen opp igjen prosjektet senhøstes 2020 med nettmøter, noe vi har fortsatt med siden. 

Det har på mange måter fungert godt med nettmøter i arbeidsgruppen, men vi har savnet fysiske møter for 

en bredere gjennomgang. Det er gjerne i uformelle samtaler at kreative tanker kommer frem. I hvert møte 

har vi systematisk tatt for oss ett eller to tema.  

 

Når det gjelder referansegruppen, er vi avhengig av fysiske møter for å få en god gjennomarbeidelse av de 

forskjellige forslagene som har fremkommet i prosjektet. Dette da arbeidsutvalget legger frem prosjektet 

for referanse-gruppen, gruppen har langt færre møter og teller flere medlemmer enn arbeidsgruppen. Så 

langt har vi ikke kunnet ta opp igjen møtene, men vi har planlagt med et møte etter at prosjektet er lagt 

frem for landsmøte. Utvalget håper å kunne fremlegge en sluttrapport for forbundsstyret innen 31.12. d.å.  

 

3.3.5 Begravelsesstøtte 
 

Denne saken hadde forbundskontoret påbegynt før siste landsmøte, hvor den også ble fremmet av politi-

pensjonistene i Buskerud som foreslo at en eventuell forsikring ble lagt inn i pensjonistpakken. Forbunds-

styret ble tillagt å sluttføre forhandlingene og saken. 

 

Forbundssekretæren har utredet en forsikringsordning for begravelsesstøtte. Vi mener det beste er at en 

slik sak gjennomgås i fysisk møte for å få en tilfredsstillende behandling. Siden det ikke har latt seg gjøre 

før nå i høst, legger vi saken frem for landsmøte til avgjørelse. 

3.4 Pensjonistnettverket 

Pensjonistverket har vært i drift i 4,5 år etter at den ble vedtatt etablert på Landsmøtet i 2017. Nestleder 

Martha Kalland har vært, og er forbundsstyrets kontaktperson og «pådriver» overfor nettverkene. 

 

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

 

Sett i forhold til covid-19 og den vanskelige tiden vi har vært og er inne i, så kan en slå fast at ordningen 

har sin verdi og betyr mye for mange. Etter etableringen har nettverkets representanter gjort en frivillig og 

viktig innsats for mange av våre medlemmer. Det har handlet om å vise omsorg, om det å bry seg om 

hverandre og om det å gi en hjelpende hånd der det har vært ønsket og nødvendig. 

 

PPF har til sammen 14 kontaktpersoner (KP-er) rundt om i landet. Disse har ansvaret for hvert sitt politi-

distrikt (12) og for sine særorganer (2) som er Politihøgskolen og Kriminalpolitisentralen. Alle pensjonist-

foreningene 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 erfa-

ringer 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 samlinga på grunn av 

smittefare av Covid-19. Det samme skjedde da vi planla evalueringsmøte våren 2021. Faglig innhold skul-

le dreie seg om rusavhengighet. Nå er evalueringssamlinga bestemt til 3. og 4.11.2021 i Oslo med rus som 

hovedtema. 

 

De fleste KP-er har vært med hele denne perioden, men et par distrikt har fått inn nye KP-er. Det vil natur-

lig bli utskiftinger av medarbeidere til enhver tid. 
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Nettverket har sin egen gruppe på Facebook, og der kan vi legge ut informasjon som er viktig å få delt 

med de andre. Representanten i forbundsstyret har benyttet denne ganske ofte. 

 

Nettverksmedarbeidere jobber samvittighetsfullt og godt, og vi i Forbundsstyret har fått tilbakemeldinger 

om at alle henvendelser til medlemmene har blitt veldig godt mottatt. Korona-årene 2020/2021 har vært 

vanskelig for medlemmene våre. Ensomhet, usikkerhet og fortvilelse har rammet mange. Flere har fortalt 

at telefonen fra denne kollegaen gjorde 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 med-

mennesker – alt dette er mye omtalt som nødvendige og viktige tiltak i tiden vi er inne i. Vi i Forbundssty-

ret er overbevist og har et sterkt ønske om at nettverket vårt er kommet for å bli. Det kom «i grevens tid,» 

og våre medlemmer skal vite at de som gjør sin innsats for nettverket vårt viser omsorg med glede. 

 

Alle medlemmer oppfordres til å lese mer om PPF’s Pensjonistnettverk på hjemmesida vår: 

www.politipensjonisten.no  Der står retningslinjene samt en oversikt over hvem som arbeider i nettverket. 

Se under fane Pensjonistnettverket. Det er ønskelig at medlemmene selv også tar kontakt med den de selv 

måtte ha lyst til å ta en prat med eller å få besøk av. Bladet vårt «Politipensjonisten» har også skrevet og 

vil fortsatt skrive om nettverksarbeidet. 

3.5 Informasjon 

3.5.1 Hjemmesiden (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 au-

tomatisk nettbrett og mobil – og den har bedre sikkerhet. 

 

Målet er å holde den oppdatert med innhold som er av nytte og interesse for medlemmene. De mest besøk-

te sidene er; «pensjonssidene», «medlemsfordelene», «aktuelt» og «fra PF til PPF». I mars 2020 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 henvendelser til forbundskontoret som gjelder pensjon enn tidli-

gere, 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 even-

tuelle forslag til endringer eller nye temaer. 

Styremedlem Oddbjørn Olsen har vært ansvarlig for oppdatering av hjemmesiden i perioden frem til 

sommeren 2021, mens Jørn-Kr Jørgensen har hatt ansvaret høsten 2021.  

 

PPF har avtale med leverandøren om support. 

 

 

http://www.politipensjonisten.no/
http://www.politipensjonisten.no/
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3.5.2 Medlemsbladet/Politipensjonisten 
 

Forbundsstyret er, i henhold til vedtektene, pålagt å utgi et medlemsblad minimum fire ganger i året. Bla-

det Politipensjonisten har kommet med fire utgaver i 2020 og hittil tre utgaver i 2021. Bladet gikk over fra 

16 til 20 sider fast, noe som medførte et større arbeid for redaktøren for å fylle sidene, men hittil har det 

gått bra. 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. 

 

Politipensjonisten søker å fremheve norske politipensjonister ved portrettintervjuer og annet, samtidig som 

det i betydelig grad formidles stoff fra lag- og foreningene. 

 

På grunn av pandemien har dette vært vanskelig de siste halvannet året, da virksomheten for en stor del har 

ligget nede. Bladet har likevel kommet ut som forutsatt – og fått en god mottagelse blant medlemmene. Vi 

har inntrykk av at PPFs medlemmer leser bladet og setter pris på det. Noen forteller også at de tar vare på 

bladet i ringpermer og har det som oppslagsverk. Det er ekstra hyggelig. 

 

Jørn-Kr. Jørgensen har vært redaktør, mens forbundsnestleder Martha Kalland har lest korrektur. Det gra-

fiske arbeidet utføres av Los Digital AS i Larvik, hvor bladet også trykkes og distribueres. 

 

Det er sjeldent nei å få fra PPF-medlemmer når det gjelder bladet. Folk stiller opp – både med å skrive og 

ved å la seg intervjue. Det forteller at bladet regnes med og ses på som en viktig informasjonskilde for 

PPFs medlemmer. 

 

Det virker som om gratulasjonssidene er spesielt populære, i tillegg til stoff som angår medlemmer. Vi vil 

fortsette med dette i 2022. 

 

PPF-forsikring støtter bladet med en baksideannonse i hvert nummer med den pengesum som bidrar til 

bladets økonomi. 

3.6 Samarbeidsavtaler 

3.6.1 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 dek-

ket våre leieutgifter hos PF. Dette løftet holdt- og innfridde hun ved å øke den økonomiske støtten til oss i 

2020 og videreførte dette i 2021. POD bidrar med vesentlig årlig økonomisk støtte til PPF. 

 

Forbundsleder/-sekretær hadde ikke møte med politidirektøren i 2020, men hadde et teams møte med hen-

ne 26.1 d.å. Følgende temaer ble informert om/drøftet med henne; pensjonistnettverket, tilgangen til poli-

tibygg for våre medlemmer, noe mer støtte til lokal aktivitet og en invitasjon til vårt landsmøte til høsten.  

 

 

 

 

 



Politiets Pensjonistforbund  Landsmøte 2021 

 

22 

 

3.6.2 Politiets Fellesforbund 
 

PF er en veldig viktig samarbeidspartner for vår del.  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 fremti-

den. Felles lokalisering i Nydalen kan bidra til nettopp dette. 

 

Vi har en veldig god samarbeidsavtale med PF. 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. Samarbeidsavtalen innebærer også uvurderlig 

god faglig, og teknisk bistand fra ansatte på PF-kontoret. 

 

PF bidrar også med vesentlig årlig økonomisk støtte til PPF. 

3.6.3 Pensjonistforbundet/SAKO 
 

Samarbeidskomiteen (SAKO) mellom Pensjonistforbundet og offentlig sektors Pensjonistorganisasjoner er 

sammensatt av følgende selvstendige Pensjonistorganisasjoner: Pensjonistforbundet, Fagforbundet, Pos-

tens Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Telepensjonistenes Forbund, LO-Stats Pensjonistut-

valg, Jernbanepensjonistenes Forbund, og Statens Vegvesens Pensjonistforbund. 

 

Samarbeidsavtalen ble revidert høsten 2019 uten at det medførte endringer av betydning. Denne gjelder i 

første omgang frem til landsmøtet i Pensjonistforbundet - som er utsatt til 2023. 

 

I henhold til avtalen er det Pensjonistforbundet som kaller inn og skriver referat fra møtene i SAKO.  I 

tillegg til SAKO-konferansene legges det opp til 4 faste møter hvert år som eks i forkant av pensjonsopp-

gjørene, innspill til statsbudsjettene og ellers saker som berører pensjonistorganisasjonene. 

 

Pensjonistforbundet alene har nærmere 250 000 medlemmer, og sammen med de øvrige SAKO-

organisasjonene betyr det drøyt 260 000 medlemmer.  Dette er en kraft i seg selv over de politiske myn-

dighetene, 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 gjen-

nomslag for viktige politiske saker i handlingsplanen. Det vises til kapittel 2 under punktet om gjennom-

gang handlingsplanen for 2019 – 2021 som dokumenterer nettopp dette. 

 

 

Avslutning 

 
Forbundsstyret avgir med dette sin årsberetning for perioden 2019 – 2021 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 forbun-

det har vært representert i. 

 

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

sammen i et konstruktivt samarbeid med Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen, samt være med på å til-

strebe et bredest mulig samarbeid mellom forbundene som organiserer pensjonister, kan vi oppnå resulta-

ter som kommer våre medlemmer til gode.  

 

Oslo, 6.oktober 2021 
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Bjørn Egeli  

 
 
 

Martha Kalland   Magne Rustad   Per Kåre Strand 
 

 
 
Kjell Fagerlid   Egil Haaland   Oddbjørn Olsen 
 

 

 

Vedlegg 

1. Oversikt over tillitsvalgte 

2. Handlingsplan 

3. Oversikt over tildelte hederstegn 

 

Delegat 56 Jan Marin Skulstad gir honnør til arbeidet med pensjonsregulering. 

Delegat 50 Hans Johan Finne, hver enkelt må gjøre så godt de kan når det gjelder påvirkning av pensjons-

arbeidet til PPF. 

 

 

Forbundsstyrets innstilling: Landsmøte godkjenner beretningen for perioden 2019 – 2021. 

 

Vedtak: 

 

Beretningen for 2019 -2021 enstemmig godkjent. 

 

 

 

 
Vedlegg 1: Oversikt over tillitsvalgte for perioden 2019 - 2021 

Forbundsstyre 

Forbundsleder  Bjørn Egeli, Kristiansand 

Forbundsnestleder Martha Kalland, Trøndelag Sør 

Forbundssekretær Magne Rustad, Ringerike 

Forbundskasserer Per Kåre Strand, Trøndelag Nord 

Styremedlem  Kjell Fagerlid, Asker og Bærum 

Styremedlem  Oddbjørn Olsen, Salten 

Styremedlem  Egil Haaland, Bergen og Hordaland 

1. varamedlem  Tone Aspheim, Oslo 

2. varamedlem  Kåre Hauge, Rogaland 



Politiets Pensjonistforbund  Landsmøte 2021 

 

24 

 

 

Kontrollutvalg 

Leder    Jan Gunnar Bøe, Bergen og Hordaland 

Medlem   Jorunn Andersen, Buskerud 

Medlem   Tom E. Søreide, Asker og Bærum 

1.varamedlem  Jostein Sørum, Vestoppland (død 2021) 

2.varamedlem  Tom Brunsell, Kripos 

Hederstegnutvalget 

Leder    Odd Kjell Abrahamsen, Kristiansand 

Medlem   Torgny Isene, Oslo 

Medlem   Oddmund Dahle, Kripos 

1.varamedlem  Svenn Revdahl, Trøndelag S 

2.varamedlem  Kjellaug Røgler, Romerike  

 

Valgkomite 

Leder    Brita Røed, Buskerud 

Medlem   Ole Edvin Larsen, Narvik 

Medlem   Tove Lian Mathiesen, Bergen 

1.varamedlem  Mathias Gjone, Telemark 

2.varamedlem  Berit Helene Judre, Romerike 

 

Vedlegg 2: Handlingsplan 2019 – 2021 

 

1 Innledning 

1.1 Handlingsplan 2017 – 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, un-

der samme punkt, gitt to høringsuttalelser til pensjonsreformen. Under punkt 2.2 prio-

riterte mål, pålegges Forbundsstyret å drive informasjonsarbeid blant annet gjennom 

hjemmesiden www.politipensjonisten.no samt å kvalitetssikre den. I perioden har For-

http://www.politipensjonisten.no/
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bundsstyret 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 hand-

lingsplanen ved å ta hensyn til de endringer som har skjedd i perioden. Handlingspla-

nen definerer PPF`s verdier, mål og samarbeidende organisasjoner i Landsmøteperio-

den 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 fris-

kere 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 om-

sorgstjenesten og tannhelsetjenesten til Helse- og omsorgsdepartementet. Pensjoniste-

ne 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 økono-

mien 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 forutsig-

barhet 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 pen-

sjonistenes økonomiske trygghet er at egenandelen på helse- og omsorgstjenester hol-

des 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 pensjonister vil også muligheten til å 

inneha førerkort etter hvert falle bort. For å ivareta at pensjonistene skal ha et godt so-

sialt 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 SAKO-organisasjonene. Gjennom samarbeidet med Politiets Fellesforbund (PF) har 

PPF de samme medlemstilbudene som de yrkesaktive, tilbudene gjøres kjent på våre 

internettsider «politipensjonisten.no». I tillegg har PPF påbegynt et pilotarbeid med å ta 
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inn reklame i bladet til informasjon om medlemsfordeler, noe som også gir inntekter. 

Gjennom arbeidet i Politiets Pensjonistnettverk (PNV) arbeider PPF for det enkelte med-

lems 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 administra-

sjonsgrener og institusjoner under Justis- og beredskapsdepartementet, for å ivareta 

felles økonomiske, sosiale, helsemessige, kulturelle og velferdsmessige interesser. Or-

ganisasjonen skal tilstrebe et godt samarbeid med landsomfattende pensjonistsam-

menslutninger 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 gjennomfø-

ring 

➢ for at PPF gjennom aktiv innsats og prioriteringer skal søke å oppnå gode resul-

tater 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 livs-

periode 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  

 

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 
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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. Pensjonis-

ter 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.  

➢ Ensomhet tas med i innledningen. 

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 hjem-

mesiden 

➢ i året mellom landsmøtene, å arrangere en fagkonferanse for våre lag og fore-

ninger 

➢ å ivareta og utvikle pensjonistnettverket og avholde et årlig seminar for kontakt-

personene 

➢ så langt det er mulig å møte på lokallagenes / foreningenes årsmøter etter invita-

sjoner 

➢ at POD bidrar til at politidistriktene gir oss tilgang til lokaler og støtter oss øko-

nomisk. 

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 Lands-

forbund og Statens Vegvesens pensjonistforbund. Det er 4 – 5 årlige møter i SAKO-
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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 stats-

budsjett og i et årlig drøftingsmøte med statsråden om lønnsoppgjøret. 

PPF har samarbeidsavtaler med; Politidirektoratet, Politiets Fellesforbund / PF forsik-

ring 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. 

 

 

Vedlegg 3: Tildelte hederstegn 
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HEDERSTEGNINNEHAVERE  

  

Nr.     Navn Lag / forening År Adresse Ant 
1940  Arne Østlie Oslo 2001 C/O Tove Britt Kjer, Idretten 1, 2068 

Jessheim 

1 

2146  Finn Morberg Asker og Bærum 2003 Lindhaugsvingen 12 A, 1363 Høvik 2 

            Torolf Støyva Bærum/forsikring 2003 Solhaugveien 73, 1337 Sandvika 3 

1282   Torfinn Tveito Aust Agder 2005 Skoleveien 80, 4870 Fevik 4 

6076   Lars Bjerknes Sunnmøre                          2005 Syverlia Terrasse 3 H, 6010 Ålesund 5 

1416   Anton Fagerbakk Narvik 2007 Kirkegata 44, 8517 Narvik 6 

4027  Karl Haukås Bodø 2007 Einmoveien 25, 8009 Bodø 7 

3878   Øystein Vetleseter    Mosjøen 2009 Boks 236, 8651 Mosjøeen 8 

3919                              Olav Haugen Oslo 2009 Østliveien 15, 1811 Askim 9 

4410   Rigmor Henriksen   Bergen 2011 Professor Dahlsgate 32, 5031 Bergen 10 

3885   Oddmund Dahle Kripos 2011 Rudsberget 1, 2005 Rælingen 11 

5882   Kjell Ragnar Bjerke Oslo 2013 Hilton 21, 2040 Kløfta 12  
Terje Bullen If 2013 Øvre Slottsgt. 113, 3018 Drammen 13 

3502   Tor Johansen Asker og Bærum 2015 Oreveien 24, 3440 Røyken 14 

5141   Torbjørn Finn Sarpsborg 2015 Kongleberget 18, 1727 Sarpsborg 15 

10502 Jørn Kristian Jørgensen Oslo 2015 Leyrinsgt. 2, 0585 Oslo 16 

3017  Hermod Foosnæs Sør Trøndelag 2017 Falkenborgvegen 21, 7044 Trondheim 17 

4412  Willy Samdal Asker og Bærum 2017 Blekksoppgrenda 14, 1352 Kolsås 18 

3861  Tor Inge Hansen Tromsø 2017 Uranusvn. 44, 9024 Tomasjord 19 

6682  Harald Antun Bergen og H. 2017 Nattlandsfjellet 49, 5098 Bergen 20 

7446  Sigmund Engen PST 2017 Fossumveien 66, 0988 Oslo 21 

7334  Kyrre Stenbro Oslo 2017 Kløfterhagen 7 B, 1067 Oslo 22 

4684 Reidar Andersen Rana 2019 Vasaveien 10, 8610 Mo i Rana 23 

5033 Eystein Loftesnes Aust-Agder 2019 Ubergsveien 60, 4985 Vegårdshei 24 

5536 Ivar Olsen Gudbrandsdal 2019 Tveita 9, 2611 Lillehammer 25 

6035 Øyvind Røen Oslo 2019 Nordahl Griegsvei 32, 1472 Fjellhamar 26 
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Kun en person er tildelt æresmedlemskap, Bjørn Haner som døde i 1999. 

 

 

 

 

 

TIDLIGERE HEDERSTEGNINNEHAVERE  

 Haner, Bjørn Oslo 1993 Død 1999 1 

 Hazeland, Sigrun Sven-

neby 

Oslo 1993 Død 2 

 Kirkemo, Sigrid Oslo 1996 Død 3 

6695 Hermanrud, Einar Oslo 1996 Utmeldt 2019 4 

 Halland, Thoralf Oslo 1996 Død 2008 5 

 Thue, Hans Bergen 1996 Død 6 

 Eskøy, Eilif Oslo 1997 Død 2010 7 

7091 Kristiansen, Sigmund Drammen 1997 Død 2014 8 

 Garder, Kjell Moss 1997 Død 9 

 Høgli, Fredrik Asker og Bærum 1997 Død 10 

 Negaard, Håkon Oslo 1997 Død 11 

 Opsahl, Johan Petter Stavanger 1999 Død 12 

 Martinsen, Mary Oslo 1999 Død 13 

 Myrmel, Magnar Bergen 1999 Død 2014 14 

 Ingebretsen, Tellef Kristiansand 1999 Død 15 

 Skuterud, Øyvind Tønsberg 2001 Død 16 

 Grydeland, Helge Namsos 2001 Død 17 

 Tjersland, Arne Vest-Agder 2001 Død 18 

3843 Moldestad, Ester Franck Bergen 2003 Død 2016 19 

2215 Moldestad, August J Bergen 2003 Død 2021 20 

 Haner, Eva Oslo 2003 Død 21 

 Engen, Eivind Trondheim 2005 Død 2017 22 

2153 Smestad, Jon Erik Asker og Bærum 2007 Død 2014 23 

2276 Mauseth, Enok Hammerfest 2007 Død 2016 24 

4113 Sønju, Åse Oslo 2009 Død 2019 25 

3545 Altmann, Jan Vest-Finnmark 2010 Død 2017 26 

1866 Trygve Rindahl Salten 2015 Død 2019 27 

7168 Bratvold, Torbjørn Ringerike 2015 Død 2018  28 

4676 Roald Korssøen Bergen og Hord 2017 Død 2020 29 

1423 Normann, Reidun Narvik 2017 Død 2021 30 
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3.7 Hederstegnutvalget 

Innledning ved Odd Kjell Abrahamsen 

                                

BERETNING 2019-2021 

 
Pandemien har hatt stor innvirkning på utvalgets arbeid. Det er avviklet 2 møter.  

Utvalget har hatt jevnlig kontakt på telefon og e-post gjennom 2-års perioden. 

 

Politipensjonisten nr 3 - 2019 hadde fyldig dekning av utdelingen av hederstegnet, noe som burde initiere 

lokallag til å sende inn forslag på kandidater til Landsmøtet 2021. Landsmøtet 2019 satte ned et vedtekts-

utvalg som også skulle vurdere hederstegnets fremtid. Hederstegnutvalgets formann skulle være referan-

seperson, men pandemien har også påvirket arbeidet med vedtektene. 

  

Det er mottatt forslag på et antall kandidater. Noen forslag hadde mangelfull begrunnelse. 

 

De foreslåtte til hederstegnet på årets landsmøte har vært gjenstand for en grundig vurdering ut i fra de 

opplysninger vi har fått. Utvalget har sett det som viktig også å hedre tillitsvalgte som gjennom en årrekke 

har utført sosialt arbeid lokalt.  

 

Vi håper at lokale lag og foreninger også i neste periode vil komme med velbegrunnede forslag på kandi-

dater til forbundets hederstegn.  Det er mange rundt om i lokallagene som bør hedres for stor og verdifull 

innsats for oss politipensjonister.  

 

 

 

 

    Odd Kjell Abrahamsen 

     Leder 

 

 

 Torgny Isene       Oddmund Dahle 
 

 

 

Innstilling fra forbundsstyret: Beretningen fra hederstegns utvalget vedtas 

Vedtak: 

Beretningen fra hederstegns utvalget enstemmig vedtatt. 
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3.8 Kontrollnemda 

Innledning ved Jan Gunnar Bøe 

 

RAPPORT TIL FORBUNDSTYRET 
 
Rapporten tar for seg perioden fra Landsmøtet 2019 og resten av året 2019. 
 
Nemndas arbeid 
 
Kontrollnemda (KN) 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 
som Landsmøtet (LM) har gitt. KN er opptatt av god kommunikasjon og holder forbundsstyret 
(FS) og forbundskontoret orientert om sin virksomhet.  
 
KN har hatt 1 møte etter LM, et oppstart- og konstituerende møte i november 2019. Corona epi-
demien som rammet landet i mars 2020, har også gjort et sterkt utslag på KN sitt arbeid, og KN 
hadde av den grunn ikke noe møte for ferdigstillelse av rapporten for siste halvdel 2019, og ar-
beid/aktivitet i KN har vært sterkt begrenset, hvor alt er utført pr. e-post. Leder, Jan Gunnar Bøe, 
deltok på styremøte 3-5.2.20 der årsberetning og regnskap for 2019 ble behandlet. 
 

KN har gjennomgått protokoll med underdokumenter fra LM 2019, og vil bruke dette som et vik-
tig arbeidsredskap for perioden. 
 
Løpende arbeid 
 
Perioden har vært litt preget av at dette har vært starten på en landsmøteperiode.   
 
PPF arbeider etter landsmøtevedtak, handlingsplan, vedtekter og styringsdokumenter ellers, og 
FS har i perioden iverksatt aktiviteter og fattet beslutninger i saker som ble vedtatt av landsmøtet 
2019.  Det har vært god aktivitet innen mange av de nevnte områdene. 
 
KN vil bemerke at oppnevnte utvalg/arbeidsgrupper for «Instruks og vedtekter» og arbeidsgrup-
pe for «Informasjons- og kommunikasjonsstrategi» ikke har kvinnelige medlem(mer). Det vises i 
denne forbindelse til vedtektenes § 6, og handlingsplanen 2019-2021, pkt. 1.4, kulepunkt. 4. 
 
Det skal i samme anledning bemerkes at KN gjennom undersøkelser av dette forholdet ser fra 
protokoll i styremøte 6/19, pkt. 5 og 6, at vedtak som fattes refererer til saksunderlag, og ikke 
inntar vedtakets innhold i protokollen. Dette vanskeliggjør for lesere, inklusive KN å vite hva ved-
takets innhold egentlig er. 
 
FS har besluttet å fortsette tradisjonen med å avholde en ledersamling i perioden mellom lands-
møtene. Samlingen er bestemt avholdt 21. til 23. april 2020. 
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Årsberetning 
 
FS har fremlagt årsberetning for 2019.  
 
KN sine kommentarer vil befatte seg med perioden juni – desember i 2019, dvs. perioden etter 
landsmøtet 2019. 
Årsberetningen beskriver på en ryddig og oversiktlig måte forbundets aktiviteter, i all hovedsak 
utført av FS eller FS oppnevnte utvalg. Årsberetningen redegjør for arbeidsfordeling internt i sty-
ret på en grei og oversiktlig måte.   
 
Årsberetning redegjør for flytting av kontoret, samt at endrede skatteregler medfører at mye av 
arbeidet til leder og sekretær vil bli utført fra hjemmekontor.  
 
Videre går årsberetningen grundig gjennom det arbeidet som det nye styret har utført i siste 
halvdel av 2019. FS har tatt tak i flere av vedtakene på LM, igangsatt arbeid og utredninger i for-
hold til dette.   
 
Der er gitt høringsuttalelse i følgende saker: 
 

• Høring om forskrift «eldrerådsloven». 

• Opprettelse av eldreombud. 

• Tilpasning til ektefellepensjon fra tjenestepensjonsordningen til alderspensjons fra folke-

trygden opptjent etter nye regler (sendt januar 2020)  

 
Regnskap 
 
FS har lagt frem et til årsresultat for driftsåret 2019 som viser et resultat på kr. 466 965,88.   
 
Når det gjelder regnskapet har KN sett på regnskapstallene opp mot budsjett og vedtak.  Vi har 
ikke sett det nødvendig å ha eget møte med forbundskassereren for å gå inn i detaljer i regnska-
pet for 2019. 
Medgåtte midler er i samsvar med vedtak i Landsmøte og forbundsstyremøte. 
 
 
 
Styreprotokoller 
 
KN har fått tilsendt styreprotokoller fra styremøtene nr. 5/19 avholdt 25.09.19 og nr. 6/19 avholdt 
12.-13.19. Videre har KN fått tilsendt utkast til styreprotokoll fra møte nr. 1. avholdt 03.-05.02.20, 
der KN v/leder var til stede og regnskap og årsberetning ble behandlet. 
 
 
  
 
 

Jorun Andersen   Jan Gunnar Bøe  Tom E Søreide 
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RAPPORT TIL FORBUNDSTYRET 2020 
 

Rapporten tar for seg perioden 2020 - fra 01.01.2020 til 31.12.2020. 
 

Nemndas arbeid 
 

Kontrollnemda (KN) definerer sin egen rolle i organisasjonen slik at utvalget skal observere, be-
skrive 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 2019, handlingsplan, protokoller og 
beretningen for 2020, som viktige arbeidsredskaper i perioden.  
 

Perioden 1.1.20 til 31.12.20 har vært en meget spesiell og utfordrende periode, og da under 
henvisning til Covid-19 situasjonen. Dette har gjort at KN sitt arbeid har vært sterkt begrenset. 
KN har ikke hatt noen møter i perioden, og den kommunikasjon som har vært, har vært foretatt 
på telefon og e-post. Leder av KN deltok på styremøte 1-20. 
 
Sammenfatning 
 

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

FS har hatt fokus på de prioriterte områdene, og rettet aktiviteten opp mot dette. Også for for-
bundsstyret har året fremstått som meget spesielt, og da i forhold til møtevirksomhet som i all 
vesentlighet har foregått på Teams, og sterkt begrenset kontakt med lokallagene. KN velger i 
denne forbindelse i sitere årsrapporten for 2020 hvor det blant annet lyder: 
 

"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 politi-
ansatte 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". 

 

Det har vært avholdt 1 «fysisk» styremøte i perioden, og 7 digitale styremøter (Teams) møter i 
perioden. Øvrig aktivitet i forbundsstyret/forbundskontoret kan oppsummeres som følger i hen-
hold til årsrapport 2020: 
 

"Leder og/eller sekretær har jevnlige møter eller telefonkontakt med PF forsikring og re-
daktøren. Vi hadde et veldig konstruktivt møte med PF i 5 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 mu-
lig å få til et møte med politidirektøren i 2020, men har en avtale i januar 2021". 
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Konkrete forhold 
 
FS har blant annet arbeidet med følgende konkrete forhold i perioden: 
 

• Uttalelser i høringer som har stor betydning for våre medlemmer 

FS har i perioden 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 spilte de inn viktige momenter til Statsbudsjettet som fjerning av underregulering i 

pensjonen og forhandlingsrett på pensjon. 
 

• Fremme gode merkantile tilbud til medlemmene, herunder forsikringsordninger 

Forbundsleder og forbundssekretær har hatt jevnlige møte/oppfølgninger av PF og PF 

forsikring, og alle merkantile medlemsfordeler som Politiets Fellesforbund har fremfor-

handlet gjelder også for medlemmene av Politiets Pensjonistforbund. 
 

• Prøve ut reklame til informasjon om medlemsfordeler i bladet vårt og på hjemmesiden 

Det er blitt prøvd ut en annonse for en ekstern aktør i blad 1/20, men videre arbeid med 

dette er satt på vent grunnet Covid-19. 
 

• Mellom landsmøtene, å arrangere en fagkonferanse for våre lag og foreninger 

Dette har ikke vært mulig grunnet Covid-19 situasjonen. 
 

• Utvalg som skal revidere forbundets vedtekter, instruksen for valgkomite og kontrollnemd 

samt statuttene for hederstegnutvalget og fremme eventuelle endringsforslag på landsmøtet i 

2021.  

Utvalget ble etablert med 3 medlemmer, og KN har i rapport for siste halvår 2019 bemer-

ket at der ikke er kvinnelig representasjon i utvalget. Utvalget fikk et fysisk oppstartsmøte i 

begynnelsen av 2020, men grunnet Covid-19 situasjonen har arbeidet blitt satt på vent. 

Arbeidet vil bli gjenopptatt så snart situasjonen tillater det/forholdene ligger til rette for det.. 

 

• Utvalg for informasjon- og kommunikasjonsstrategi. 

Utvalget ble etablert med 3 medlemmer samt 5 medlemmer i referansegruppen. KN har i 

rapport for siste halvår 2019 bemerket at der ikke er kvinner i utvalget. Utvalget og refe-

ransegruppen fikk gjennomført 2 møter hver før Covid-19 situasjonen gjorde at arbeidet 

stengte ned midlertidig i mars 2020. Utvalget har allerede foretatt 3 endringer i forhold til 

medlemsbladet, utvidet sideantall, fast spalte fra forbundskontoret og større skrifttype. 

 

Samarbeid  
 

• Lokallagene: PPF har hatt et godt samarbeid med lokallagene, og er en viktig støttespiller i 
forskjellige situasjoner. 
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• SAKO: SAKO-konferansen ble gjennomført på Teams med følgende temaer; statsbudsjettet 
2021 og rapport om den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter koronaepidemien. Mø-
tene i SAKO har foregått på Teams. Her er behandlet hva statsbudsjettet 2021 betydde for 
de eldre, forslag til statsbudsjett 2022 og krav til trygdeoppgjøret. I tillegg har de behandlet og 
forlenget samarbeidsavtalen med Pensjonistforbundet til deres landsmøte som er utsatt til 
2022 

• Politiets Fellesforbund (Pf): Samarbeidet er videreutviklet til beste for hele organisasjonen 
med hovedvekt på data, økonomi og medlemsregisteret. Samlokaliseringen har bidratt til å 
øke dette samarbeidet, men også her har Covid-19 situasjonen medført en del fysiske be-
grensninger i forhold til fysiske møter og tilstedeværelse. 

• Politilederlaget: Forbundskontoret har innledet kontakt og hatt et fysisk møte med Politile-
derlaget for å avklare om det er i deres interesse å knytte sine pensjonister til PPF. Arbeidet 
videreføres til en avklaring foreligger. 

• Politidirektoratet: Det har ikke vært møte mellom FS og direktoratet i 2020. Dette er en be-
klagelig situasjon hvor det fremstår som mer og mer klart at eksempelvis bruk av politiets lo-
kaler for lokallagene er i fare, samt at det også ser ut til å bli mindre og mindre økonomisk 
støtte lokalt fra tidligere arbeidsgiver. FS har avtalt møte ved innledningen til 2021.  

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

• Merkantile avtaler: 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. 

 

Hjemmesiden 
 

Det har vært gjort målinger på "besøk/bruk" av hjemmesiden som viser at 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. 

Det er større bruk av hjemmesiden enn tidligere, noe som blant annet merkes på at der er færre 

spørsmål til forbundskontoret om blant annet pensjon i det informasjon om dette er gjort lettere 

tilgjengelig på hjemmesiden. Det synes så langt som at det arbeid forbundssekretæren har gjort 

med hjemmesiden også har "båret frukter". Men fortsatt etterlyses det mer stoff inn fra leserne, 

som igjen vil kunne øke bruken. 
 

Forbundsstyret er, i henhold til vedtektene, pålagt å utgi et medlemsblad minimum fire ganger i 

året. Det har vært gjort noe med skriftstørrelsen etter en av de få klagene som kommer inn.  
 

Pensjonistnettverket 
 

Det årlige nettverksmøtet var planlagt høsten 2020, men måtte avlyses grunnet Covid-19. Det er 

kjent at nettverket har hatt en helt spesiell rolle i 2020 i tilknytning til Covid-19 situasjonen, hvor 

flere lag har gjort en stor innsats opp mot sine pensjonister. 

 

Årsberetning 
Årsberetning 2020 er gjennomgått av KN uten merknader. 
 
Økonomi 
 
Grunnet situasjonen med Covid-19 har ikke KN hatt gjennomgang av regnskap i forhold til bud-
sjett med forbundskasserer. Men KN merker seg følgende fra årsberetningen 2020: 
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"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". 

 
Det registreres at den styrkede egenkapital i det vesentlige skriver seg fra «lav aktivitet» grunnet 
Covid-19 situasjonen. 
 
Organisasjonen har således god økonomi, noe som gir handlingsfrihet til det beste for medlem-
mene.  
 

Medlemsoversikt 
 
Når det gjelder medlemsoversikt synes denne å være godt ivaretatt, og det vises til årsberet-
ningen hvor det uttales: 
 

"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 6 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 konti-
nuerlig 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". 

 
Tilskudd  
 
Fra Dep./NAV til frivillige organisasjoner og MVA kompensasjon 
 
FS har også denne perioden fulgt opp dette, og sammen med de aktuelle lokallagene sørget for 
at navneliste og andre opplysninger er korrekte. 
 
NAV/Dep.  Tildelt støtte for 2020 på kr. 211.906. 
MVA  Tildelt støtte for 2020 på kr. 208.126. 
 
Innkallinger / protokoller 2020 
 
KN har fått tilsendt innkallinger og styreprotokoller fra styremøtene i 2020 slik: 
1/20- 03- 05 02 20, 2/20- 06 04 20, 3/20- 20 04 20, 4/20- 07 05 20, 5/20- 04 06 20, 6/20- 25 08 
20, 7/20- 05 11 20 og 8/20- 03 12 20 i h t instruks. Alle møtene, med unntak av møtet nr. 1, ble 
foretatt digitalt pga Covid-19. 
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Dette er viktige dokumenter i KN sitt arbeid, da styrets vedtak er det formelle grunnlaget for ar-
beidet i landsmøteperioden.  
 
 
 
 
 

Voss den 1. mai 2021 
 
 
 
 
 

Tom E Søreide   Jan Gunnar Bøe  Jorun Andersen 
 

 

 

RAPPORT TIL LANDSMØTET OKTOBER 2021 
 
 

Kontrollnemda (KN) har i perioden 2019 – 2021 bestått av: 
 

Leder:  Jan Gunnar Bøe 
 

Medlemmer: Tom Søreide og Jorun Andersen 
 
 
Rapporten tar for seg perioden 2021 fram til landsmøtet, samt en kort gjennomgang av 
hele landsmøteperioden. 
 
Det vises videre til Kontrollnemdas delrapporter: 
 

▪ Fra Landsmøtet 2019 og ut året. 
▪ Rapport for 2020. 

 

 
Pandemi 
 
Mesteparten av denne perioden har vært preget av den pågående pandemien. Det har i stor 
grad umuliggjort fysiske møter, samlinger og mange andre former for samhandling. Kommunika-
sjonen har foregått på e-post, telefon og andre digitale plattformer. Møter har i de fleste tilfeller 
vært avholdt på teams.  
 
Informasjonen til medlemmene har i stor rad blitt ivaretatt av de allerede eksisterende informa-
sjonskanaler: Medlemsbladet og hjemmesiden. Begge har blitt oppjustert i perioden, og endring-
ene har ført til en økt interesse og en smule engasjement. Videre har også e-post blitt benyttet, 
og andre digitale plattformer. 
 
Pandemien har selvsagt endret både sentrale og lokale aktiviteter, bydd på mange utfordringer 
og i mange tilfeller vanskeliggjort den gode kommunikasjonen. Dette har nok vært en til dels 
vanskelig omstilling for en del medlemmer, og i noen tilfeller ført til at noen har følt på en smule 
"informasjonsvakum". 
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Sentralt 
 
De fleste styremøtene etter at pandemien begynte i mars 2020 har vært avholdt digitalt, for mes-
te ved hjelp av Teams. Planlagte møter og samlinger har enten vært avlyst eller gjennomført di-
gitalt. Et møte med lokallagsledere og utvalg ble avholdt som nettmøte 20 01 21 i tidsrommet 
10:00 – 12:15. Her var det hovedvekt på oppdatering fra forbundslederen, innlegg fra Jan David-
sen og samt en rekke andre saker. 
 
FS og kontoret har etter KN sin vurdering håndtert denne situasjonen svært godt. Det har vært 
gode og aktive møter, der viktige saker har vært lagt fram, drøftet og konkludert.  
 
Møter og dialog med samarbeidspartnere har i stor grad også foregått digitalt uten at det har re-
dusert kvaliteten i møtene. Etter KN sitt sin oppfatning har FS vist god omstillings- og endrings-
evne, og opprettholdt god kvalitet på sin saksbehandling. 
 
Lokalt 
 
For mange lokale lag og foreninger er det å samle medlemmene til gode møter, treff og turer det 
aller viktigste de gjør. Dette har vært så godt som umulig store deler av perioden, og mange har 
gitt uttrykk for at de har savnet dette. Kontakt og kommunikasjon med egne medlemmer har 
dermed i stor grad foregått digitalt, på telefon eller også ved infoskriv sendt direkte til medlem-
mene via e-post. 
 
Til tross for denne spesielle og litt vanskelige situasjonen synes det som de enkelte lokallagene 
har vist god evne til å tilpasse seg. I mange tilfeller, og ofte i samarbeid med PNV, har lagene 
fulgt opp medlemmer som har hatt det ekstra tungt i denne tiden, både fysisk og psykisk. Med-
lemmene har sluttet godt opp om organisasjonen – både sentralt og ikke minst lokalt.  
 
Nemndas arbeidsform 
 
KN mottar innkalling til styremøtene, styrets arbeidsdokumenter og godkjente styreprotokoller fra 
FS sine styremøter. KN baserer sitt arbeid på dette, samt dialog med forbundsleder og styret.  
 
KN har møtt på et styremøte (2020 v/ leder) der regnskapet ble behandlet og godkjent. KN var 
også deltakere i Nettmøte som ble avholdt med lokallagsledere og komiteer m.m. har vært re-
presentert i ledersamlingen 20.01.21. KN har ikke hatt fysiske møter, men basert sin samhand-
ling på digital kommunikasjon. 
 

1. varamedlem i Kontrollnemda, Jostein Sørum, gikk bort 15. mars 2021. 
 

Viktige saker 
 

Det vises til rapporter for 2019 og 2020, der KN har hatt en grundig gjennomgang av viktige sa-
ker og beslutninger i perioden.   
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Utvalgsarbeid 
 
Vedtekts- og instruksutvalg 
 

Landsmøtet 2019 fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

"Det velges et utvalg som skal revidere forbundets vedtekter, instruksen for valgkomite og kon-

trollnemd samt statuttene for hederstegnutvalget og fremme eventuelle endringsforslag på lands-

møtet i 2021. 
 

Utvalget skal bestå av 3 medlemmer. Egil Håland (forbundsstyret) skal lede utvalget, og er en av 

de tre medlemmene. Forbundsstyret gis fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer".  
 

Arbeidet i utvalget har blitt vanskeliggjort av den pågående pandemien, en del av metodikken, 
høringsarbeid etc. viste seg å være lite hensiktsmessig å gjennomføre digitalt. Dette har vanske-
liggjort og forsinket framdriften i utvalgsarbeidet, og i perioder har arbeidet blitt satt "litt på vent". 
Styret behandlet saken på sitt styremøte nr. 6, og besluttet å aktivt implementere saken i tema-
økten i LM 2021.  
 
Fra styreprotokollen siteres: 
 

«Leder av vedtektutvalget informerte om at de er inne i en prosess hvor de vil legge frem spørsmål og 
forhold ved dagens vedtekter for bearbeidelse i landsmøte». 

samt 
"Utlufting av temaene vil bli arbeidsoppgaver i gruppearbeid. Etter landsmøte vil utvalget trekke inn 

organisasjonen i det videre arbeidet".  

 
Styret har også hatt en gjennomgående debatt om den videre saksbehandlingen, tidsbruk og 
sluttbehandling. Endring av organisasjonens styringsdokument, som vedtektene, er så viktig at 
hele organisasjonen må involveres på best mulig måte. Videre er det et faktum at endring ved-
tektene kun kan gjøres av et landsmøte, og da med kvalifisert flertall (2/3 av de avgitte stem-
mer). FS fattet dermed følgende vedtak i styremøte nr. 5, sitat: 
 

Vedtak: Forbundsstyre innstiller ovenfor landsmøte på at det avholdes et ekstraordinært 

landsmøte i 2022 over to dager i stedet for ordinær ledersamling, dette for å behandle ved-

tekts- og instruksutvalgets innstilling. 

 
Utvalg for Informasjon- og kommunikasjonsstrategi 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak; 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. 
 

Frist; Forslaget presenteres og drøftes under lederseminaret 2020. Forbundsstyret gis mandat til å vedta 

og iverksette endringene i etterkant. 
 

Landsmøtet 2019 fattet følgende enstemmige vedtak: 
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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. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
Utvalget har 3 medlemmer, med forbundssekretær Magne Rustad som leder. Utvalget har også 
hatt en referansegruppe med 5 medlemmer. Utvalget har hatt dialog, møter og annen samhand-
ling via Teams, og det tas sikte på å sluttføre arbeidet etter temaøkten i LM og styrebehandling: 
 

Leder av informasjons- og kommunikasjonsutvalget informerte om at utvalget har arbeidet med 

spørsmål og forhold med dagens ordning med hjemmesiden og bladet som bl.a. er tuftet på en 

spørreundersøkelse blant medlemmene. Spørsmålene vil ble lagt frem i temaøkten for tilbakemel-

dinger. Etter landsmøtet vil utvalgsleder legge frem arbeidet for referansegruppen og til slutt for 

forbundsstyret som er gitt fullmakt til å fatte endelige vedtak i saken. 

 
Begravelsesstøtte 
 
Det vises til tidligere behandlinger av saken, i ledersamlinger og LM 2019 der FS ble gitt fullmakt 
til å gjøre vedtak i saken. Saken har dermed vært fulgt opp av FS / forbundssekretæren, og det 
siteres fra FS sin behandling av saken i sitt møte nr. 5: 
 

Vedtak: Forbundsstyret innstiller til Landsmøte 2021 på at begravelsesstøtte tas inn som 

en del av den kollektive forsikringen. 

 
Trygde-/lønnsoppgjøret 2021 
 
Det vises til orientering fra forbundsleder i styremøte nr. 5: 
 

Trygde-/lønnsoppgjøret 2021 

Forbundsleder informerte om at trygdeoppgjøret/lønnsoppgjøret har kommet i havn på en svært 

god måte ved at lønnskravene er innfridd og at ny beregningsmåte for regulering av pensjonene 

er lagt frem og som sannsynligvis blir vedtatt. Det ble også satt av midler på flere områder rettet 

mot pensjonister og trygdede. 

 
En av de viktigste sakene forbundet har hatt på dagsorden, er dermed brakt i havn. 
 
Andre enkeltsaker 
 

Landsmøtet 2021 
 

Pandemien har skapt store utfordringer i forhold til både møtested og tidspunkt. FS har arbeidet 
aktivt med å finne gode løsninger ut fra de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Dette synes 
å ha vært både utfordrende og tidkrevende, men den vedtatte løsningen med møte på Sundvol-
len 19. til 21. oktober – med forbehold i smittevernregler – er en god løsning. KN vil berømme 
forbundsstyret og kontoret sitt arbeid i forhold til innkalling, frister og avvikling av LM. 
 

Lokale årsmøter – frister etc. 
 

Også de lokale lag og foreningene har hatt store utfordringer med å få avviklet sine årsmøter. De 
til enhver tid gjeldende smittevernreglene har i stor grad begrenset mulighetene for lokaler, og 
satt begrensinger på antall. FS har behandlet dette på flere styremøter, og tilpasset frister så 
godt det har latt seg gjøre.  
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Møte med politidirektøren 
 

FS har lenge ønsket et møte med politidirektør Benedicte Bjørndal for en gjennomgang av aktu-
elle saker. Møtet ble avholdt digitalt 26.01.21, og forbundsleder og sekretær representerte for-
bundet.  
 
Flere aktuelle saker ble drøftet, bl.a. de lokale lag og foreninger sine muligheter til å benytte poli-
tidistriktets møterom til sine aktiviteter. KN er av en oppfatning at dette er en svært viktig sak for 
organisasjonen, og ikke minst for de enkelte lokallag og foreninger. KN registrer at saken virker 
en smule fastlåst, og vil bli et tema på landsmøtet. Det er KN sin klare vurdering at denne saken 
må prioriteres i det videre arbeidet. 
 
Pensjonistnettverket (Kollegastøtteordning) 
 

Ordningen har fungert siden starten av 2017, og lokallagene har fått tid til å bli kjent med nett-
verket. I denne perioden med nedstenging og restriksjoner har PNV hatt en ekstra viktig funk-
sjon, ofte til veldig god hjelp for medlemmer som har vært ensomme, slitt med sykdom eller hatt 
andre utfordringer. 
 

FS har fulgt dette godt opp, og har hatt PNV som sak på flere styremøter. Det er også gitt øko-
nomisk støtte der det har vært behov og ikke minst muligheter for det.  
 
Det virker fortsatt som at det er en smule forskjell i lokallagenes bruk av ordningen, noen er akti-
ve og benytter seg av de muligheter og midler som ordningen gir, mens andre åpenbart har et 
forbedringspotensial. Dermed er det ekstra viktig at dette følges opp av FS, som eventuelt kan gi 
både føringer og støtte der det er behov for det. Et viktig insitament her er at saken tas opp på 
LM, med forslag om det enkelte lokallag skal reservere en styreplass til leder av PNV. 
 
Høringssvar 
 
FS har hatt en rekke høringssaker til behandling i landsmøtperioden, som beskrevet i de 2 første 
delrapportene fra KN. I den siste delen av perioden har FS hatt 1 sak på høring: 

• Eldre og trafikksikkerhet 
 
Samarbeidet med viktige samarbeidspartnere: 
 

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

• Politiets Fellesforbund (Pf): Samarbeidet er videreutviklet til beste for hele organisasjonen 
med hovedvekt på data, økonomi og medlemsregisteret. Samlokaliseringen har bidratt til å 
øke dette samarbeidet, men også her har Covid-19 situasjonen medført en del fysiske be-
grensninger i forhold til fysiske møter og tilstedeværelse. 

• Politidirektoratet: PD støtter organisasjonen økonomisk, og er dermed en viktig bidragsyter 
til den daglige driften. Det er viktig å ha en positiv dialog og god samhandling med PD til bes-
te for begge parter. Det vises også til punktet som omhandler møte med politidirektøren un-
der viktige saker i denne rapporten.  

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

• Merkantile avtaler: 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. 
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Innkallinger / protokoller 2021 
 
KN har fått tilsendt innkallinger og styreprotokoller fra styremøtene i 2021 slik: 
1/21- 19.01.21, 2/21- 04.03.21, 3/21- 13.04.21, 4/21- 28.04.21 (ekstraordinært), 5/21- 01.06.21, 
6/21- 24.08.21, 7/21- 21 09 21, og 8/21- 18 10 21 i h t instruks. Alle møtene, unntatt møte nr. 6, 
7 og 8 ble foretatt digitalt pga Covid-19. 
 
Dette er viktige dokumenter i KN sitt arbeid, da styrets vedtak er det formelle grunnlaget for ar-
beidet i landsmøteperioden.  
 
 
Konklusjon 
 
KN konstaterer at FS har jobbet aktivt med i alle sakene det ble fattet vedtak om på Landsmøtet 
2019, tatt tak i og fattet beslutninger i alle aktuelle saker. Etter KN sin vurdering har FS og for-
bundskontoret dermed blitt drevet i henhold til vedtak og styringsdokumenter fattet på landsmø-
tet. Vi viser også til godkjente regnskap for 2019 og 2020 samt revisors rapport for perioden. KN 
finner å kunne tilrå at disse fastsettes som PPF sitt regnskap i landsmøteperioden. 
 
 
 
 
 
 

Sundvollen den 19. oktober 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Jorun Andersen  Jan Gunnar Bøe  Tom Søreide 
 

 

 

 

 

Forbundsstyrets innstilling: Landsmøte godkjenner beretningene for landsmøteperioden 2019 – 2021. 

 

Vedtak: 

 

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
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4 REGNSKAP 

Innledning ved Per Kåre Strand 
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Budsjettforslag for 2019  Budsjett 2019  Regnskap 2019 

Inntekter:

3000 Medlemskontingent 1 200 000,00kr  1 243 920,00kr   

3400 Tilskudd fra POD 550 000,00kr     540 000,00kr      

3401 Tilskudd fra Dep./NAV- Kap.621,post 74 200 000,00kr     216 990,00kr      

3404 Tilskudd fra PF til PPF DRIFT 230 000,00kr     233 902,00kr      

3405 Tilskudd fra PF forsikring til Landsmøte 100 000,00kr     170 000,00kr      

3700 Andre driftsinntekter  Lotteritils. 100 000,00kr     132 911,00kr      

8040 Renteinntekter 10 000,00kr       20 924,36kr       

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 390 000,00kr  2 558 647,36kr   

 

Utgifter:  

5000 Lønn 210 000,00kr     209 253,70kr      

5200 Lønn - Bistand 9 000,00kr         -kr                 

5300 Skattetrekk 180 000,00kr     219 498,00kr      

5400 Arbeidsgiveravgift 55 000,00kr       65 583,00kr       

6000 Tilskudd til lokallagene 200 000,00kr     176 500,00kr      

6420 Leie datasystemer 1 008,00kr         

6500 Maskiner og utstyr 10 000,00kr       25 622,44kr       

6700 Abonnement 1 500,00kr         4 438,00kr         

6800 Administrasjon 160 000,00kr     114 502,30kr      

6809 Representasjon 20 000,00kr       6 057,00kr         

7100 Møteutgifter - Forbundstyre 125 000,00kr     146 140,92kr      

7101 Godtgjørelse - Forbundsstyremedlemmer 60 000,00kr       

7140 Årlig distriktsamling nettverksledere 60 000,00kr       -kr                 

7150 PPF - nettverk 100 000,00kr     67 198,80kr       

7200 Møteutgifter - komiteer og utvalg 30 000,00kr       27 704,30kr       

7300 SAKO - møteutgifter 15 000,00kr       19 918,00kr       

7400 Revisjon 15 000,00kr       12 875,00kr       

7402 Medlemskort 4 500,00kr         3 564,75kr         

7403 Programvare - regnskapsprogram 3 000,00kr         1 610,00kr         

7500 Politipensjonisten (bladet) 280 000,00kr     283 731,00kr      

7501 Redaktøren 50 000,00kr       48 000,00kr       

7600 Gaver 20 000,00kr       29 525,00kr       

7602 Hederstegnutvalget 2 000,00kr         2 570,00kr         

7702 Landsmøte 2019 800 000,00kr     561 640,60kr      

7704 Lederseminar -kr                 

7790 Porto og telefonutgifter 5 000,00kr         1 742,00kr         

8140 Renteutgifter/gebyrer 3 000,00kr         2 998,67kr         

SUM DRIFTSUTGIFTER 2 358 000,00kr  2 091 681,48kr   

 BUDSJETT REGNSKAP

Status pr. 31.12.2019: 32 000,00kr       466 965,88kr      

Driftsresultat inkl. finansposter 2019: 466 965,88kr      

  

Namsos, 01. januar 2020.

Per Kåre Strand

Forbundskasserer  
 

Legally signed by Loyd 

Espen Fagereng 

18.03.2020 
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Vidi Revisjon AS 

Medlem av Crowe Global 

Medlem av DnR 
 

Johan Scharffenbergs vei 91, 

0694 Oslo 
Telefon: +47 23 16 76 00 

 

firmapost@crowe.no 

www.crowe.no 

Foretaksreg.: 993 809 489 MVA 

 

Til årsmøtet i Politiets Pensjonistforbund 

 
 

 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

 
Konklusjon 
Vi har revidert Politiets Pensjonistforbunds årsregnskap som viser et overskudd på 

kr 466 966. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019 og resultatregnskap for regnskapsåret avslut-

tet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 

av forbundets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 

revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 

standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 

forbundet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kra-

vene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklu-

sjon. 

 
Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke års-

regnskapet og revisjonsberetningen. 

 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informa-

sjonen. 

 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere 

hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har oppar-

beidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde 

konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har 

ingenting å rapportere i så henseende. 

mailto:firmapost@crowe.no
http://www.crowe.no/
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Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende 

bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kon-

troll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 

som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av 

betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sann-

synlig at virksomheten vil bli avviklet. 

 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 

verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 

Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, for-

skrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feil-

informasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke øko-

nomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i hen-

hold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 

ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av forbundets regns-

kapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
 
 

Oslo, 18. mars 2020 

VIDI REVISJON AS 

 

 
Sign. 

Loyd Espen Fagereng statsautori-

sert revisor 
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Budsjettstatus for 2020  Budsjett 2020  Regnskap 3112  Differanse:  Fotnoter 

Fordringer:

1749 Andre kortsiktige fordringer      kr       152 190,00  2) 

Gjeld:

2900 - Kortsiktig gjeld     kr       246 750,00  1) 

Inntekter:

3000 Medlemskontingent 1 300 000,00kr    1 300 950,00kr     950,00-kr             

3400 Tilskudd fra POD 540 000,00kr       580 000,00kr        40 000,00-kr        

3401 Tilskudd fra Dep./NAV- Kap.621,post 74 270 000,00kr       273 126,00kr        3 126,00-kr          

3404 Tilskudd fra PF til PPF DRIFT 230 000,00kr       236 943,00kr        6 943,00-kr          

3405 Tilskudd fra PF forsikring til Ledermøte 100 000,00kr       -kr                     100 000,00kr      1)

3406 MVA-kompensasjon (Lotteritilsynet) 135 000,00kr       208 126,00kr        73 126,00-kr        5)

8040 Renteinntekter 22 000,00kr         12 366,20kr          9 633,80kr          

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 597 000,00kr    2 611 511,20kr     14 511,20-kr        

 

Utgifter:  

5000 Lønn 230 000,00kr       232 706,81kr        2 706,81-kr          

5200 Lønn - Bistand 9 000,00kr           9 000,00kr          

5300 Skattetrekk 230 000,00kr       220 867,00kr        9 133,00kr          

5400 Arbeidsgiveravgift 70 000,00kr         59 066,00kr          10 934,00kr        

6000 Tilskudd til lokallagene 215 000,00kr       188 400,00kr        26 600,00kr        

6001 MVA-kompensasjon lokallagene -kr                    72 079,00kr          72 079,00-kr        5)

6300 Leie av lokaler (husleie) 40 000,00kr         40 000,00kr          -kr                   

6420 Leie datasystemer 2 000,00kr           4 750,00kr            2 750,00-kr          

6500 Maskiner og utstyr 25 000,00kr         17 831,28kr          7 168,72kr          

6700 Abonnement 5 000,00kr           2 369,00kr            2 631,00kr          

6701 Konsulent honorarer 15 875,00kr          15 875,00-kr         

6800 Administrasjon 120 000,00kr       87 460,80kr          32 539,20kr        

6809 Representasjon 15 000,00kr         2 463,50kr            12 536,50kr        

7100 Møteutgifter - Forbundstyre 150 000,00kr       66 178,00kr          83 822,00kr        

7101 Godtgjørelse - Forbundsstyremedlemmer 60 000,00kr         55 000,00kr          5 000,00kr          

7140 Årlig distriktsamling nettverksledere 80 000,00kr         80 000,00kr        

7150 PPF - nettverk 100 000,00kr       100 000,00kr      

7200 Møteutgifter - komiteer og utvalg 70 000,00kr         20 068,75kr          49 931,25kr        

7300 SAKO - møteutgifter 20 000,00kr         20 000,00kr        

7400 Revisjon 15 000,00kr         20 531,25kr          5 531,25-kr          

7402 Medlemskort 4 500,00kr           1 653,75kr            2 846,25kr          

7403 Programvare - regnskapsprogram 3 000,00kr           1 635,00kr            1 365,00kr          

7500 Politipensjonisten (bladet) 300 000,00kr       266 012,00kr        33 988,00kr        

7501 Redaktøren - lønn 60 000,00kr         54 000,00kr          6 000,00kr          

7502 Redaktøren - reise/diverse 7 311,76kr            7 311,76-kr          4)

7503 Politipensjonisten - korrektur 16 009,00kr          3)

7600 Gaver 30 000,00kr         18 162,00kr          11 838,00kr        

7602 Hederstegnutvalget 3 000,00kr           9 900,00kr            6 900,00-kr          

7700 Andre driftskostnader -kr                    603,10kr               603,10-kr             

7702 Landsmøte -kr                    -kr                   

7704 Lederseminar 2020 400 000,00kr       2 504,00kr            397 496,00kr      

7770 Bank og kortgebyrer -kr                    64,00kr                 64,00-kr               

7790 Porto og telefonutgifter 3 000,00kr           515,00kr               2 485,00kr          

8140 Renteutgifter/gebyrer 3 000,00kr           2 716,29kr            283,71kr             

SUM DRIFTSUTGIFTER 2 262 500,00kr    1 486 732,29kr     775 767,71kr      

 BUDSJETT REGNSKAP RESULTAT

 334 500,00kr       1 124 778,91kr      -790 278,91kr     

Driftsresultat inkl. finansposter 31.12.2020: 1 124 778,91kr     

Driftsresultat budsjettforslag 2020: 334 500,00kr       

Namsos, 04.januar 2021.

Per Kåre Strand / Forbundskasserer

FOTNOTER: 

1) KR. 246750,- : Kr. 170000,-er midler tildelt fra PF-Forsikring i forb. med avvikling av Ledermøtet 2020. 

Dette ble avlyst, Midlene overføres til dekning av Landsmøteutgifter 2021. Kr. 76750,- er faktura på

Politipesnjonisten 04/2020 som er mottatt og blir betalt i januar 2021.

2) KR. 152190,- er foreløpige hotellutgifter i forbindelse med Ledersamling som ble avlyst/utsatt.

Midlene benyttes som delbetaling vedrørende avvikling av Landsmøtet 2021 på samme hotell.

3) Korrekturlesning av bladet Politipensjonisten

4) Post 7502 har tidligere vært en del av post 7501.

5) MVA-kompensasjon er i år fodelt ut til de lokallag/foreninger som oppfyller kriteriene for dette.  
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Crowe Vidi Revisjon AS 

Medlem av Crowe Global Medlem 

av DnR 

 
Johan Scharffenbergs vei 91, 0694 

Oslo 

Telefon: +47 23 16 76 00 

 
firmapost@crowe.no 

www.crowe.no 

Foretaksreg.: 993 809 489 MVA 

 

Til årsmøtet i Politiets Pensjonistforbund 

 
 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

 
Konklusjon 

Vi har revidert Politiets Pensjonistforbunds årsregnskap som viser et overskudd på 

kr 1 124 779. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsip-

per. 

 
Etter var mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende 

bilde av forbundets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater  for regnskapsåret avsluttet 

per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de intensjo-

nale revisjonsstandardene International Standards On Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til 

disse standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uav-

hengige av forbundet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt vare øvrige etiske forpliktelser i sam-

svar med disse kravene. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 

grunnlag for var konklusjon. 

 
0vrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke års-

regnskapet og revisjonsberetningen. 

 
Var uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke  den øvrige in-

formasjonen. 

 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å Iese øvrig informasjon med delt for å vurde-

re hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har 

opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Der-

som vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 

rapportere det. Vi har ingenting a rapportere i den henseende. 

mailto:firmapost@crowe.no
http://www.crowe.no/
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Crowe 
Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for a utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 

gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 

er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for a kunne utarbeide et årsregnskap 

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets evne til fortsatt drift og 

opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 

for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vii bli avviklet. 

 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 

inneholder var konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av  sikkerhet, men ingen garanti for at en 

revisjon er utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil 

avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter 

eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan  forven-

tes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorforen 

ingen.no/revisjon beretninger 

 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har  funnet 

nødvendig i henhold til intensjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», 

mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 

av forbundets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
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Følgende hadde ordet: 

Delegat 13 Svein Kjus  

Delegat 36 Lars Tolo  

 

Forbundsstyrets innstilling: Regnskapet for 2019 og 2020 vedtas. 

 

Vedtak: 

 

Regnskapet for 2019 og 2020 enstemmig vedtatt. 

 

 

Pause fra 1640 - 1655 
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5 FORSLAG 

Vedtektutvalget fikk i oppdrag fra forbundsstyret å legge fram forslag om enkelte endringer i 

vedtektene til landsmøtet 2021. Ved denne utsendelsen følger utvalgets vurdering av de ulike 

forslag, forslag til vedtak – og avslutningsvis behandlingen og innstillingen fra forbundssty-

ret til landsmøtet.  

 

Forbundsstyret ba om forslag på følgende tema: 

 

Følgende saker ble spilt inn til behandling i landsmøte 2021; a) rettigheter hel/halvt 

betalende medlemmer, b) gjester til landsmøte, og d) representant for det lokale nett-

verket i lokal forening/lag? 

 

I tillegg har forbundet fått innspill på sak som gjelder manglende eksklusjonsparagraf i våre 

vedtekter. Vedtektutvalget har derfor også utarbeidet et forslag i den saken. 

5.1 Avklare rettigheter for hel/halvbetalende medlemmer 

Innledning ved Egil Haaland 

 

I vedtektene er kontingent omtalt slik (for deler av kontingenten) 

 

§ 5 Kontingent 

Landsmøtet fastsetter kontingenten. Etterlatte og ektefelle/samboer betaler ½ kontingent. 

I særlige tilfeller kan forbundsstyret, etter forslag fra styret i lokalt lag/forening, frita et 

medlem for kontingent. 

 

Medlemskap omtales slik: 

 

§ 4 Medlemskap – lag og foreninger 

Som medlemmer av Politiets Pensjonistforbund kan opptas pensjonister som omfattes av 

formålsparagrafen § 3. Som pensjonist regnes også ektefelle/samboer, enke og enkemann 

etter pensjonist 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 forening/lag. 

 

Utdrag fra vedtektenes omtale av formålet med PPF sier bl.a.: 

 

§ 3 Formål – virksomhet 

Politiets Pensjonistforbund er en landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon, som 

har som formål å samle alle pensjonister innenfor politiet og andre administrasjonsgre-

ner og institusjoner under Justisdepartement- og beredskapsdepartementet, for å ivareta 

felles økonomiske, sosiale, helsemessige, kulturelle og velferdsmessige interesser. Orga-

nisasjonen ……….. 
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Spørsmålene vi har fått forelagt oss er bl.a.: 

 

Hvilken status har de halvtbetalende medlemmene – har de stemme rett på lik linje med 

heltbetalende?  

 

Vedtektutvalget tolker vedtektene slik at alle som betaler kontingent i forhold til de satser som er 

vedtatt i landsmøtene er fullverdige medlemmer med fulle rettigheter.  

 

Vi tolker vedtektene slik at det er tenkt også på den sosiale tilknytningen for etterlatte og ektefel-

le/samboer, og at det er dette som er utslagsgivende for vedtaket om halv kontingent for denne 

gruppen.  

 

På siste landsmøtet ble vedtekten for medlemskap utvidet til også å gjelde pensjonister som har 

hatt en vesentlig del av sin yrkestid innen det som omfattes av arbeidssted i § 3. Ordningen med 

hel- og halvbetalende må også gjelde for dem.  

Medlemsstøtte fra forbundet sentralt skjer på bakgrunn av helbetalende medlemmer.  

 

Videre er det en del lag som har støttemedlemmer som betaler en lavere kontingent til laget. Det-

te er medlemmer som har medlemskap i en annen av forbundets lag, men som av ulike grunner 

også har tilknytning til andre lag. Støttemedlemmene blir heller ikke regnet med i grunnlaget for 

medlemsstøtten fra forbundet sentralt. Denne ordningen omtales heller ikke i PPFs vedtekter og 

baserer seg utelukkende på lokale ordninger.  

 

Dersom dette skaper usikkerhet kan det gjøres relativt enkelt med endring i første setning i § 4, 

slik at den blir:  

 

Som stemmeberettiget medlemmer av Politiets Pensjonistforbund kan opptas pensjonister som 

omfattes av formålsparagrafen § 3 og som betaler kontingent i henhold til § 5. 

 

Følgende hadde ordet: 

 

Delegat nr. 26 Kjell-arne Sletthei, Delegat 39 svein Vassby og Delegat Tom Søreide. 

 

 

Forbundsstyrets innstilling: 

Vedtektenes § 4 første setning endres til: 

Som stemmeberettiget medlemmer av Politiets Pensjonistforbund kan opptas pensjonister som 

omfattes av formålsparagrafen § 3 og som betaler kontingent i henhold til § 5. 

 

Vedtak: 

 

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
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5.2 Gjester til landsmøte 

Innledning ved Egil Haaland 

 

Vedtektene inneholder ingen bestemmelser om hvem som skal inviteres til landsmøtene. Når 

PPF ikke har regulert dette gjennom vedtekter oppstår det noen ganger usikkerhet om hvordan 

dette skal gjøres.  

 

Det er forbundsstyret som forbereder landsmøtet. Det er naturlig at det inviteres aktuelle gjester 

for å hilse til landsmøtet, holde innlegg og foredrag.  

 

Praksis er også at de som innstilles av Hederstegnutvalget inviteres til landsmøtet, for i tråd med 

statuttene for Hederstegn skal dette tildeles på landsmøtet.  

 

Statuttene for hederstegn sier bla: 

 

§ 1   Politiets Pensjonistforbunds Hederstegn for fortjenstfullt virke i og for organisasjo-

nen ble innstiftet av Landsmøtet i 1991. 

§ 2   Hederstegnet kan tildeles forbundsmedlemmer som har vist særlig stor aktivitet i 

og interesse for organisasjonsarbeidet, og som gjennom sitt organisasjonsforhold har 

oppnådd   medlemmenes aktelse og tillit.  I særlige tilfeller kan Hederstegnet også tilde-

les personer som gjennom lengre tid eller enkelte anledninger har ytt organisasjonen 

særdeles store tjenester, og som for øvrig nyter almen tillit og respekt. 

Det er lokallagene som oftest foreslår kandidater til hederstegn ut fra innsats som er gjort lokalt. 

Forbundsstyret fremmer naturligvis også forslag. 

 

Det har skapt diskusjoner om hederstegnsinnehavere også skal inviteres til påfølgende landsmø-

ter. Etter hvert har vi heldigvis fått en del hederstegnsinnehavere, og dersom alle skulle inviteres 

til hvert landsmøte ville det blitt store kostnader for forbundet. 

 

Praksisen med å invitere hederstegnmottakere kun til det landsmøtet tildelingen skjer foreslås 

gjennomført også i fremtiden.  

 

Vedtektenes § 10 regulerer forbundsstyret oppgaver til landsmøtet, og Vedtektutvalget legger 

forslag til tillegg i § 10 nr. 4: 

 

4. Innkalle Landsmøtet til ordinære og ekstraordinære møter, samt forberede 

de saker som skal behandles, og invitere aktuelle gjester. 

 

Forbundsstyrets innstilling: Vedtektenes § 10 nr 4 endres til:  

4. Innkalle Landsmøtet til ordinære og ekstraordinære møter, samt forberede 

de saker som skal behandles, og invitere aktuelle gjester. 

 

Følgende hadde ordet: 

 

Delegat 80 Odd Kjell Abrahamsen, Delegat 13 Svein Kjus, Delegat Egil Haaland og forbundsle-

der Bjørn Egeli  

 

Vedtak: 

 

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
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5.3 Styrerepresentant for det lokale nettverket i lokal forening/lag 

Innledning ved Martha Kalland 

 

Pensjonistnettverkets retningslinjer ble vedtatt av forbundsstyret 29.11.16, og er siden behandlet 

av landsmøtet i 2017. 

 

Utdrag av retningslinjene sier: 

 

1. Formål 

Retningslinjene skal sikre at det i de av Politiets Pensjonistforbunds lag og fore-

ninger som ønsker det, er organisert et frivillig pensjonistnettverk. Pensjonistnett-

verket skal fungerer som et tilbud om støtte og hjelp til alle medlemmer og deres 

familier som ønsker det. …………… 

2. Organisering 

2.1       Generelt 

Pensjonistnettverk etableres i alle lag og foreninger som ønsker det……… 

 

2.2       Forkortelser 

Pensjonistnettverk (PNV), nettverksmedarbeider (NVM), nettverksleder (NVL) og kon-

taktperson (KP). 

2.3       Organisering 

PNV er frittstående, men antall frivillige, egnede nettverksmedarbeidere (NVM) 

fastsettes av styret i laget/foreningen. Styret har ansvaret for etableringen og sam-

ler inn forslag til aktuelle kandidater blant medlemmene og organiserer valg. Sty-

ret utpeker hvem av NVM som skal være nettnettverkslederen (NVL). …………….  

NVL har ansvaret for å organisere arbeidet og bekjentgjøre ordningen blant la-

gets/foreningens medlemmer. 

 

Organisering 

De fleste har nå etablert nettverket i politidistriktet, men det er ulik tilknytning til styret/styrene i 

politidistriktet.  

 

Det er heller ikke en oppgave som er tillagt styret gjennom vedtektene for lokallag i PPF. En av 

styret oppgaver, som er nedfelt i nevnte vedtekt er 

ivareta medlemmenes økonomiske, helsemessige, sosiale, kulturelle og velferdsmessige inter-

esser, 

Dette må også i aller høyeste grad sies å være en viktig oppgave for nettverkets medlemmer, så 

her er oppgavene overlappende.  

 

Etablering av nettverket er frivillig for lokallagene. Likeledes er det ulikt hvordan de er organi-

sert i det enkelte distrikt/lokallag.  
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Når det er besluttet at det skal etableres et nettverk kommer imidlertid styrets oppgave og ansvar 

sterkt inn. Dette gjelder både etableringen og utpekingen av representanter til nettverket.  

 

I retningslinjenes pkt. 2.3 er det vist til at Nettverksleder (NVL) er den som har ansvar for å or-

ganisere og bekjentgjøre ordningen blant medlemmene.  

 

Så kan det virke som om styret dermed er fristilt både oppgaver og ansvar, og at det viktige nett-

verksarbeidet «lever sitt eget liv» etter initiativ fra ildsjeler. Det har både fordeler og ulemper.  

 

Nettverkene har forhåpentligvis kommet for å bli, og for å bli sterkere.  

 

Vedtektutvalget mener, etter innspill, at det kan være behov for å regulere ansvaret for nettverket 

på en måte som tydeliggjør styrets ansvar og støtte til nettverkets medlemmer.  

 

Økonomi 

Driften av nettverkene er også et økonomisk anliggende for forbundet både lokalt og sentralt. 

Under nåværende ordning er det avsatt midler sentralt som fordeles til de lokale nettverkene etter 

direkte søknad. Dette fungerer greit, men blir en operasjon på utsiden av lokallagenes regnskaper 

dersom det ikke går gjennom lagets regnskapssystem. Det kan være uheldig. 

 

Det siste året har vist oss at hendelser inntreffer og som kan medføre behov for ekstraordinær 

innsats fra de lokale nettverkene. Pandemien er eksempel på en slik hendelse. Rasulykker er et 

annet eksempel, men også andre hendelser kan utløse behov for ekstra innsats for å ivareta med-

lemmer.  

 

I forbindelse med pandemien var det flere lokallag som viste medlemmene ekstra oppmerksom-

het gjennom ulike aktiviteter. Kostnadene ble dekket etter søknad fra sentralt avsatte midler. 

Det bør også i de kommende år være avsatt midler på budsjettet som lokallagene kan søke om 

dekning for når det oppstår hendelser som utløser ekstraordinær innsats fra de lokale nettverke-

ne. Det vil være en betryggelse for lokallagene dersom det finnes en slik adgang til å søke mid-

ler, slik at de kan komme raskt i gang med innsatsen. 

 

Kriterier for ekstraordinær innsats bør utarbeides i forslag fra nettverkets deltagere, og godkjen-

nes av forbundsstyret.   

 

Forslag til endring  

Tilbakemeldingene er at det er ulike organisering i lokallagene i forhold til styrearbeidet. Noen 

lokallag har knyttet representanter for nettverkene til styret, andre har utpekt et styremedlem med 

et ansvar ovenfor nettverket, mens atter andre ikke har knyttet bånd mellom nettverkets med-

lemmer og styret.  

 

Vedtektutvalget mener at viktigheten av nettverket også bør synliggjøres gjennom normalvedtek-

tene for lag og foreninger i PPF.  

 

Dette kan gjøres på ulike måter, og siden det er en forutsetning at det er en frivillig ordning å 

etablere nettverket, og siden de ulike medlemmene/ innehavere av de ulike funksjonene i nett-

verket, kan være bosatt slik at reisevei blir uforholdsmessig lang, må også vedtektformuleringene 

gi rom for fornuftige løsninger.  

 

Vedtektutvalget foreslår en formulering for organisering som vi håper kan gi gode lokale løs-

ninger, og foreslår et tillegg til § 10 i normalvedtekten: 
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Styret har ansvar for driften av nettverket når det er etablert, og må sørge for gode kommunika-

sjon mellom nettverket og styret. Nettverksleder innkalles til styremøtene, eventuelt kan en annen 

av nettverksmedlemmene delta som representant for nettverket, med tale- og forslagsrett. Alter-

nativt kan et av de valgte styremedlemmene ha særskilt ansvar for samhandling med nettverkets 

medlemmer.  

 

Lokallagene regnskapsfører nettverksdriften under egen regnskapspost, og rapporte-

rer aktiviteten oppsummert (halvårlig??/årlig??) til forbundets sentrale nettverksansvarlige. 

 

Forbundsstyrets behandling: 

Forbundsstyret drøftet forslaget, og støtter intensjonen med at det er lokallagets styre som skal ha 

det overordnede ansvar. Forbundsstyret er også opptatt av at samhandlingen mellom nettverket 

og lokallagsstyret skal være godt. Forbundsstyret innstilling er at det må knyttes tette forbindel-

ser mellom nettverket og lokallagsstyret.  

 

Av den grunn vedtok forbundsstyret at siste setning i første ledd tas ut av vedtaket. 

 

Forbundsstyrets innstilling: 

I normalvedtektens for lokallag gjøres det et tillegg til § 10: 

 

Styret har ansvar for driften av nettverket når det er etablert, og må sørge for gode kommunika-

sjon mellom nettverket og styret. Nettverksleder innkalles til styremøtene, eventuelt kan en annen 

av nettverksmedlemmene delta som representant for nettverket, med tale- og forslagsrett.  

 

Lokallagene regnskapsfører nettverksdriften under egen regnskapspost, og rapporte-

rer aktiviteten oppsummert årlig til forbundets sentrale nettverksansvarlige. 

 

Følgende delegater hadde ordet: 

 

Delegat 13 Svein Kjus to ganger, Delegat 57 Tove Lian Mathisen, Delegat 26 Kjell-Arne Slett-

hei, Delegat 52 Tore Abrahamsen, Delegat Tom Søreide, Delegat 16 Børre Walderhaug,  

Delegat 6 Egil Haaland, Delegat 58 Tone Midttun, Delegat Tom Søreide, Delegat 11 Jan Kruse,  

Delegat 50 Hans Johan Finne og Delegat 39 Svein Vasby.  

 

 

Vedtak: 

 

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

5.4 Utelukkelse fra PPF 

Innledning ved Egil Haaland 

  

Tema: 

Suspensjon og eksklusjon fra sentralt medlemskap i PPF og/eller lokalt medlemskap i lag eller 

forening tilsluttet PPF. 

 

Utvalget foreslår tilføyelser om suspensjon og eksklusjon i vedtektene for PPF og i Normal-

vedtekten for lag og foreninger som følger: 
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PPF`S VEDTEKTER 

 

Strykning i PPFs vedtkt. § 4, 2.avsnitt. 

2. avsn, 2. setn. Utgår. 

 

 

Tilføyelse til PPFs vedtkt § 4 

 

Nytt avsn. 3 og flg.: 

 

Tvist om medlemskap kan påklages til Landsmøtet. 

 

Medlem som handler i strid med forbundets vedtekt eller som handler uhederlig eller ukollegialt, 

sympatiserer med eller står tilsluttet eller representerer politiske partier, organisasjoner eller 

grupper som har nazistisk, rasistisk eller fascistisk formål, kan suspenderes fra medlemskap for 

et begrenset tidsrom eller ekskluderes for alltid etter vedtak i forbundsstyret.  

 

Det må ikke gjøres vedtak om ekskludering eller suspensjon før vedkommende er gjort kjent 

med saken og gitt anledning til å uttale seg. 

 

Ekskludert medlem kan påklage avgjørelsen til Landsmøtet. 

 

Frist for anke er to måneder regnet fra mottatt varsel hos angjeldende medlem. 

 

Anke gis ikke oppsettende virkning med mindre forbundsstyrets vedtak bestemmer det. 

 

Gjenopptagelse av ekskludert medlem kan bare vedtas av Landsmøtet med 2/3 flertall. 

(så fortsetter gml §4, 3. avsnitt...) 

 

NORMALVEDTEKTEN 

 

Tilføyelse til § 3 

 

Ny benevnelse av paragrafen: 

 

Utmeldelse, suspensjon eller eksklusjon fra lokalt lag/forening 

 

Nytt avsnitt 3: 

 

Medlem som handler i strid med forbundets vedtekt eller som handler uhederlig eller ukollegialt, 

sympatiserer med eller står tilsluttet eller representerer politiske partier, organisasjoner eller 

grupper som har nazistisk, rasistisk eller fascistisk formål, kan suspenderes fra medlemskap for 

et begrenset tidsrom eller ekskluderes for alltid etter vedtak i styret. 

 

Det må ikke gjøres vedtak om ekskludering eller suspensjon før vedkommende er gjort kjent 

med saken og gitt anledning til å uttale seg. 

 

Ekskludert eller suspendert medlem kan påklage avgjørelsen til Forbundsstyret. 

 

Forbundsstyrets avgjørelse er endelig. 
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Klage som er fremsatt innen 14 dager etter mottatt skriftlig orientering om vedtak gis oppsetten-

de virkning.  

 

(Vedtektsendringsforslag slutt) 

 

Forbundsstyrets behandling:  

Forbundsstyret drøftet saken, og støtter i prinsippet utvalgets konklusjoner om adgangen til sus-

pensjon og utelukkelse av medlemmer som opptrer i strid med den allmenn oppfatning av hvor-

dan medlemmer av PPF skal forholde seg i samfunnet.  

 

Forbundsstyret støtter at det er lokallaget som gjør vedtaket. Lokallaget kjenner best til forholdet 

som skal vurderes. Det er likevel viktig at det er anledning til å få en suspensjon eller utelukking 

vurdert av et annet organ, og forbundsstyret vil være den naturlige klageinstans.  

 

Forbundsstyret velger en annen måte å løse dette på for å skille mellom opptak av medlemmer 

og utelukking. Det settes derfor inn en ny paragraf i vedtektene som omhandler utelukking av 

medlem.  

 

Forbundsstyret foretrekker å bruke betegnelsen utelukking fremfor eksklusjon. Forbundsstyret 

mener at det ikke er behov for å nevne spesifikke partier eller organisasjoner fordi det skjer end-

ringer med ujevne mellomrom. Forbundsstyret mener at det likevel vi være dekning for å uteluk-

ke medlemmer som opptrer på en måte som ikke er i tråd med forbundets grunnleggende hold-

ninger selv om en oppramsing ikke er inntatt i vedtektene. 

 

Forbundsstyret innstiller på at det blir ny § 17 og at nåværende § 17 blir ny § 18. 

 

Forbundsstyrets innstilling: 

1. Ny § 17: Suspensjon, utelukking og tvist om medlemskap. Nåværende § 17 blir ny § 18. 

2. I nåværende vedtekt § 4, 2.avsnitt overføres andre setning i andre avsnitt til ny § 17. 

3. Ny § 17 får følgende ordlyd: Medlem som handler i strid med forbundets vedtekt eller som 

handler uhederlig eller ukollegialt, kan suspenderes fra medlemskap for et begrenset tidsrom 

eller utelukkes for alltid etter vedtak i lokallagets styre. 

 

Det må ikke gjøres vedtak om suspensjon eller utelukking før medlemmet er gjort kjent med 

saken og gitt anledning til å uttale seg. Suspendert eller utelukket medlem kan påklage avgjørel-

sen til Forbundsstyret. 

 

Forbundsstyrets avgjørelse er endelig. 

 

Klage som er fremsatt innen 14 dager etter mottatt skriftlig orientering om vedtak gis oppsetten-

de virkning. 

 

Følgende delegater hadde ordet: 

 

Delegat 10 Ole Tom Fossnes, delegat 16 Børre Walderhaug,  

 

Vedtak: 

 

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
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 5.5 Ekstraordinært landsmøte i 2022 

Innledning ved Bjørn Egeli 

 

Forbundsstyret har vurdert å forslå overfor landsmøtet å gjennomføre et ekstraordinært landsmø-

te i 2022 – i stedet for ordinær ledersamling.  Ved å bruke noe tid på/involvere delegatene i ar-

beidet med vedtekter/instrukser under høstens møte er det mulig å gjennomføre vedtaksforret-

ning under samlingen i 2022 ved å endre status på møte til ekstraordinært landsmøte. Skal vi 

gjøre det bør vi forberede organisasjonen på det, og få en fullmakt fra høstens landsmøte. 

 

Det ekstraordinære landsmøte i 2022 flyttes til høsten, slik at lokallagene får rimelig god tid og 

anledning til lokal behandling før det fattes et vedtak om eventuelle justeringer/endringer i ved-

tektene.  

 

Det ekstraordinære landsmøte bør arrangeres over to dager, og ikke tre som praksis har blitt ved 

de ordinære. 

 

Forbundsstyrets innstilling: Det avholdes et ekstraordinært landsmøte i 2022 over to dager i 

stedet for ordinær ledersamling for å sluttføre behandlingen av vedtekts- og instruksutvalgets 

innstilling. 

 

Følgende delegater hadde ordet: 

 

Delegat 10 Ole Tom Fossnes, delegat 26 Kjell-Arne Slethei, delegat 13 Svein Kjus, delegat 50 

Hans Johan Finne 

 

Med bakgrunn i debatten fremmet forbundsstyret følgende nytt forslag:  

 

Forbundsstyret får fullmakt til å vurdere innkalling til ekstraordinært landsmøte i 2022 på bak-

grunn av status for organisasjonsdebatten. 

 

Vedtak:   

 

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

5.6 Begravelsesstøtte – en del av forsikringen 

Innledning ved Magne Rustad 

 

PF Forsikring kan tilby forsikring for dødsfall som en del av pensjonistpakken til en estimert pris 

av kr. 650.- pr. år opp til 75 år. PF-forsikring er forespurt og kvalitetssikre tall vil foreligge på 

landsmøtet. 

 

Som en del av pensjonistpakken trengs ikke egenerklæring om helse, noe som ville blitt krevd 

ved opprettelse av en separat dødsfallforsikring. Alternativt til egen dødsfallforsikring vises det 

til kloss på kloss forsikring, også her kreves egenerklæring om helse. Dersom det ønskes at døds-

fallforsikring tas inn i pensjonistpakken så blir det en pris på pensjonistpakken før og etter 75 år. 

Prisen på dødsfallforsikringen vil være flat uavhengig av alder i forsikringsintervallet 57 - 75 år. 

Muligheten for dødsfallforsikring er forberedt av PF Forsikring og kan tas raskt inn etter en be-
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slutning. PF Forsikring minner også om muligheten medlemmene har for å dele opp betalingen i 

måneder, kvartal eller år. 

 

Forbundsstyret ble gitt fullmakt til å gjøre vedtak i denne saken da den var til behandling i forri-

ge landsmøte.  I og med at det straks er nytt landsmøte, og enkelte forhold fortsatt ikke er helt 

avklart fremmes saken på nytt som egen landsmøtesak til høsten med positiv innstilling om å 

legge dette forholdet inn som en del av pensjonistpakken.  

 

Innleder Magne Rustad opplyser at rett kostnad per år er kr. 712,- 

 

Følgende delegater hadde ordet: 

 

Delegat 39 Svein Vasby fremmet følgende nytt forslag:  

Begravelsesstøtte tas ikke inn som en del av den kollektive forsikringen. 

 

Delegat 13 Svein Kjus, replikk fra delegat 39, delegat 3 Magne Rustad, delegat 50 Hans Johan 

Finne, delegat *3 Jan Gunnar Bøe,  

 

Delegat Svein Vasby trekker sitt forslag etter debatten. 

 

Forbundsstyrets innstilling: Begravelsesstøtte tas inn som en del av den kollektive forsikring-

en. 

 

Vedtak: 

 

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Pause kl. 1350 – 1410. 

5.7 Avlønning av kasserer 

Innleder er Kjell Fagerlid 

 

I styremøte av 24.8.d.å. ble det vedtatt at forbundsstyret fremmer forslag på økt godtgjørelse til 

kasserer. Bakgrunnen er at det er mye arbeid forbundet med kassereroppdraget, og det kreves en 

stabil og kontinuerlig oppfølging. Kasserer har blitt bedt om å loggføre den tid som medgår til 

det som ligger til funksjonen. Basert på timelister fra kasserer, vurdering av arbeidets kompleksi-

tet og en generell oppfatning av kasserers gjøremål mener forbundsstyret at godtgjørelsen ikke 

står i forhold til det betydelige arbeid som nedlegges, og som forbundets ledelse er helt avhengig 

av blir utført etter gjeldende regler på en god og sikker måte.  

 

Forbundsstyrets innstilling: Godtgjørelsen til kasserer heves til 0,5G pr. år.  

 

Vedtak: 

 

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
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5.8 Nedsette et utvalg til å vurdere godtgjørelser 

Innleder er Kjell Fagerlid 

 

Forbundsstyret foreslår at det blir nedsatt et utvalg til å vurdere godtgjørelsene til alle styremed-

lemmene og til utvalgsarbeid som foregår sentralt.  

 

Forbundsleder, sekretær og kasserer har godtgjørelse i forhold til G-regulering. Øvrige styremed-

lemmer har godtgjørelse på kr. 10.000.- som inkluderer alle oppgaver og oppdrag som styremed-

lemmene og første vara (fast møtende) har. Beløpsgrensen for disse har sammenheng med at det 

er maksimalt beløp for at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift og skatt på beløpene. 

 

PPF har ingen vedtak som inkluderer møtegodtgjørelse for utvalgsmedlemmer. Det er en ordning 

som mange andre organisasjoner har. Etter forbundsstyrets oppfatning vil det være naturlig at det 

utvalget som nedsettes også ser på behovet for å gi en godtgjørelse til deltagere i arbeidsgrup-

per/utvalg.  

 
Selv om kasserers godtgjørelse foreslås løftet i dette landsmøtet, vil den også være naturlig at 

den blir tatt inn i utvalget som skal vurdere alle godtgjørelsene i forbundet.  

 

Et utvalg av denne type bør ha flertallet av medlemmene fra «ytre organisasjon», men det er na-

turlig at forbundsstyret også er representert i utvalget med ett medlem. 

 

Forbundsstyrets innstilling: Det nedsettes et utvalg på tre medlemmer, hvorav ett medlem fra 

forbundsstyret. Utvalget ledes av ett av de to andre medlemmene.  

 

Forslag på kandidater sendes forbundskontoret innen 15.11.2021 og forbundsstyret får fullmakt 

til å utpeke de to.   
 

Vedtak : 
 

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

5.9 Kontingent 

 

Innleder er Kjell Fagerlid 

 

Landsmøtet skal fastsette kontingenten for landsmøteperioden. Forbundets økonomi er god og 

forbundsstyret ser ikke noen grunn til å øke den sentrale kontingenten på nåværende tidspunkt.  

 

Det har vært mange henvendelser om hvordan kontingent for ektefelle/partner skal være. Dette 

er det ulik praksis på i lokallagene. Den sentrale kontingenten er det landsmøtet som fastsetter, 

den lokale kontingenten fastsettes av det enkelte lokallag på sine årsmøter.  

 

Forbundsstyret velger å fremme et forslag for den sentrale kontingentens del, og presiserer at 

lokallagene står fritt i hvordan de vedtar den lokale kontingentens størrelse. 
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Forbundsstyrets innstilling: Den sentrale kontingenten fastsettes til kr. 300. Dersom det er to 

medlemmer i samme husstand betaler den ene av medlemmene halvparten til den sentrale kon-

tingenten, altså kr. 150. 

 

Følgende delegater hadde ordet: delegat 52 Tore Abrahamsen 

 

Vedtak: 

 

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
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6 VALG 

Innledning ved Brita Røed 

 
Valgkomiteens innstilling til kandidater til PPF landsmøte 2021: 

Forbundsstyret: 

Leder:  Bjørn Egeli – Kristiansand  Forslag:  Gjenvalg 

N-leder: Martha Kalland – Trøndelag  Forslag:  Gjenvalg 

Sekretær: Magne Rustad – Ringerike  Forslag:  Gjenvalg 

Kasserer: Per Kåre Strand – Trøndelag  Forslag:  Gjenvalg 

Styremedlem: Kjell Fagerli – Asker og Bærum  Forslag:  Gjenvalg 

Styremedlem: Egil Haaland – Bergen/Hordaland Forslag:  Gjenvalg 

Styremedlem: Oddbjørn Olsen – Salten  Forslag:  Tom Søreide -Asker / Bærum 

Varamedlem: Tone Aspheim – Oslo   Forslag:  Gjenvalg 

Varamedlem: Kåre Hauge – Rogaland   Forslag:  Gjenvalg 

 

Kontrollnemda: 

Leder:  Jan Gunnar Bøe – Bergen/Hordaland Forslag:  Gjenvalg 

Medlem: Jorunn Andersen – Buskerud  Forslag:  Gjenvalg 

Medlem: Tom Søreide -  Asker og Bærum Forslag:  Tom Brunsell / Kripos 

Varamedlem: Jostein Sørum – Vestoppland  Forslag:   Annbjørg I. Harnes / Narvik 

Varamedlem: Tom Brunsell – Kripos   Forslag:  Reidar Linna/ Kongsvinger  

 

Hederstegnutvalget: 

Leder:  Odd Kjell Abrahamsen – Kristiansand Forslag:  Gjenvalg 

Medlem: Torgny Isene – Oslo   Forslag:  Gjenvalg 

Medlem: Oddmund Dahle – Kripos  Forslag:  Gjenvalg 

Varamedlem: Svenn Revdal – Trøndelag  Forslag:  Gjenvalg 

Varamedlem: Kjellaug Røgler – Romerike  Forslag:  Gjenvalg 

 

Følgende delegater hadde ordet: Delegat 22 Bente Markhus,  

delegat 16 Børre Walderhaug, foreslår Tone Aspheim som styremedlem i stedet for Tom Søreide 

som foreslås som første vara til styret,  

delegat 7 Jarle Marthinsen foreslår Olaf Andreassen fra Vestfinnmark som styremedlem, 

delegat 13 Svein Kjus og delegat*3 Jan Gunnar Bøe 
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Angående valg til styremedlem: 

 

Tom Søreide trekker sitt kandidatur som styremedlem. Kandidaturet til Tom Søreide trekkes 

deretter tilbake av leder valgkomiteen. 

 

Forslag til denne plassen er:  

 

Tone Aspheim, Oslo velges med 40 stemmer mot 20 

Olaf Andreassen, Vestfinnmark 

 

Forslag til 1. vara: 

 

Tom Søreide, Asker og Bærum velges med 33 stemmer mot 27 

Olaf Andreassen, Vestfinnmark 

 

Det ble gjennomført skriftlig avstemming. 

 

Vedtak: 

 
Forbundsstyret: 

Leder:  Bjørn Egeli – Kristiansand   

N-leder: Martha Kalland – Trøndelag   

Sekretær: Magne Rustad – Ringerike   

Kasserer: Per Kåre Strand – Trøndelag   

Styremedlem: Kjell Fagerli – Asker og Bærum   

Styremedlem: Egil Haaland – Bergen/Hordaland  

Styremedlem: Tone Aspheim – Oslo     

Varamedlem: Tom Søreide - Asker og Bærum    

Varamedlem: Kåre Hauge – Rogaland    

 

Kontrollnemda: 

Leder:  Jan Gunnar Bøe – Bergen/Hordaland  

Medlem: Jorunn Andersen – Buskerud   

Medlem: Tom Brunsell / Kripos 

Varamedlem:  Annbjørg I. Harnes / Narvik 

Varamedlem: Reidar Linna/ Kongsvinger  
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Hederstegnutvalget: 

Leder:  Odd Kjell Abrahamsen – Kristiansand  

Medlem: Torgny Isene – Oslo    

Medlem: Oddmund Dahle – Kripos   

Varamedlem: Svenn Revdal – Trøndelag   

Varamedlem: Kjellaug Røgler – Romerike   

 

Valg av valgkomite: 

 

Brita Røed – Buskerud, leder 

Tove Lian Mathisen – Bergen, medlem 

Atle Pettersen – Narvik, medlem 

 

Forbundsleder ba om fullmakt fra landsmøtet om å finne forslag til to varamedlemmer til valg-

komiteen og som legges frem for landsmøtet torsdag 21.10. 

 

 

Forbundsstyrets innstilling til vararepresentanter til valgkomiteen: 

 

Varamedlem Kjell-Arne Slethei 

Varamedlem Bente Markhus 

 

Forbundsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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7 HEDERSTEGN 

Innledning ved Odd Kjell Abrahamsen 

 

Det vises til § 7 i statuttene: 

 

«Tildeling av hederstegn skal foretas av landsmøte etter enstemmig innstilling fra hederstegns 

utvalget, og skal inngå som eget punkt på dagsorden. I særskilte tilfeller kan hederstegn og di-

plom tildeles lokalt med orientering om dette til påfølgende landsmøte». 

 

Leder av Hederstegnutvalget, Odd Kjell Abrahamsen fremmet sin innstilling på landsmøte i hen-

hold til statuttene. 

 

Hederstegn tildeles Hans Johan Finne, Jostein Solvoll, Jens Bjørnar Morseth og Bjørn Uggerud 
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8 HANDLINGSPLAN 2021 – 2023 

Innleder er Magne Rustad. 

 

Organisering 

 

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 (PPF) er en landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon, som 

har som formål å samle alle pensjonister innenfor politiet og andre administrasjonsgrener og in-

stitusjoner 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 støt-

ter organisasjonens formål. 

Verdier - Handlingsplanen skal være en plan; 

 

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

ter 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 likestil-

ling 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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Kommentarer til handlingsplanen 2019 – 2021 

 
 

Hovedmål 2019 – 2021 

 

Vårt hovedmål for inneværende landsmøteperioden 2019 – 2021 lød slik; 

 

Pensjonsrettigheter og pensjonsøkonomi 

Som en del av pensjonsreformen fra 1.1.2011, ble det innført en ny regulering av den løpen-de 

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 til-

bake forhandlingsretten med staten og at underreguleringen fjernes. Pensjonister må få samme 

lønnsvekst som yrkesaktive. 

 

Etter flere år med tapt kjøpekraft gav trygdeoppgjøret pensjonistene et velfortjent løft. Resulta-

tet kommer ikke av seg selv, men er etter målrettet arbeid fra Pensjonistforbundet/SAKO opp 

mot de politiske partiene og Stortinget over tid. Politiets Pensjonistforbund er en del av SAKO 

(samarbeidskomiteen for pensjonister) som har en samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet. 

Dette oppgjøret viser at den samarbeidsavtalen vi har er av stor betydning for våre medlemmer.  

 

Vi er dermed langt på vei mot mål i denne saken. Ny beregningsmåte er at pensjonistene lønn 

reguleres etter gjennomsnittet av lønnsøkningen for de yrkesaktive og av prisøkningen. Krav om 

forhandlingsrett har vi ikke fullt ut fått gjennomslag for. 

 

 

Øvrige mål 2019 – 2021 

 

Politiets Pensjonistforbund vedtok ny handlingsplan for landsmøteperioden 2019 – 2021 på 

Landsmøte 5.-7.6. 2019, som har vært ledetråden for det arbeidet vi har utført. Vi knytter føl-

gende kommentarer til målene i planen; 

 

-  avgitt høringssvar i 7 saker av betydning for våre medlemmer 

-  evaluert og fornyet hjemmesiden 

-  opprettet en Facebook side, innretningen av den er fortsatt under arbeid jf. lm sak 

-  opprettet fast spalte i Politipensjonisten om nytt fra forbundskontoret 

-  jobbet med en forsikringsordning om begravelsesstøtte, jf. landsmøte sak 

-  tatt inn reklame både i bladet og på hjemmesiden, jf. landsmøte sak 

-  lederkonferansen 2020 ble avlyst grunnet Covid-19 

-  Pensjonistnettverket har hatt en ekstra aktiv og oppfølgende rolle grunnet pandemien 

-  deltakelsen på lokale årsmøter ble innstilt da pandemien inntraff 

-  jobbet med våre medlemmers tilgang til politibygg, en oppgave vi fortsatt jobber med 

-  opprettet kontakt og hatt møte med Norges Politilederlag om en samarbeidsavtale, av-   

venter svar fra dem 
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HANDLINGSPLAN 2021 – 2023 

 

Revisjon 

Forbundsstyret har i den siste delen av inneværende landsmøteperiode revidert handlingsplanen 

ved å ta hensyn til de endringer som har skjedd i perioden, hva vi skal jobbe videre med og ved å 

sette oss nye mål i tråd med de utfordringer vi står ovenfor. Handlingsplanen definerer PPF`s 

verdier, mål og samarbeidende organisasjoner for Landsmøteperioden 2021 – 2023. 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 med-

lemmene og det å være en synlig aktør i samfunnet. PPF har 41 lokale lag og foreninger med ca. 

4500 medlemmer fordelt over hele landet.  

 

For å nå de politiske målene om økonomisk trygghet for medlemmene og synliggjøring av orga-

nisasjonen i samfunnet, vil PPF fortsette samarbeidet med Pensjonistforbundet og SAKO-

organisasjonene. Gjennom samarbeidet med Politiets Fellesforbund (PF) har PPF de samme 

medlemstilbudene som de yrkesaktive, tilbudene bekjentgjøres på våre internettsider «politipen-

sjonisten.no». Gjennom arbeidet i Politiets Pensjonistnettverk (PNV) arbeider PPF for det enkel-

te medlems trygghet i sosiale forhold. Handlingsplanen skal være en helhetlig plan som bidrar til 

en god medlemsutvikling. 

 

PPF viderefører arbeidet med tilgangen til politibygg både gjeldene bruken av Politihøgskolens 

fasiliteter (Stavern og Kongsvinger) og for våre lokale lag/foreningers tilgang til stedlige politi-

bygg. Den økonomiske støtten fra politidistriktene til lokal lag/foreninger vil bli tatt opp samti-

dig. 

 

I samarbeid med SAKO/Pensjonistforbundet vil PPF følge opp hvordan beregningsmåten for 

reguleringen av pensjonene blir og muligheten for forhandlingsrett i spørsmål som er viktig for 

pensjonister.   

 

Den pågående pandemien har ført til at elektroniske hjelpemidler har blitt tatt i bruk i enda bre-

dere og raskere omfang. Enten det skal tas kollektive transportmidler, spise på restaurant, betale 

regninger og besvare offentlige henvendelser mv. så er det blitt nødvendig å inneha og være en 

skapelig god bruker av smarttelefon/nettbrett/pc. Det er viktig at det offentlige tar eierskap og 

ansvar for å gi tilstrekkelig informasjon og opplæring i Digipost, Altinn, E-post, bruken av sosia-

le medier og det å kunne foreta nettsøk.  

  

I landsmøte 2019 ble det nedsatt to arbeidsutvalg, a) et utvalg for utredning av PPF sin informa-

sjons- og kommunikasjonsstrategi ledet av forbundssekretæren og b) et vedtektutvalg for revi-

sjon av PPF vedtekter ledet av styremedlem Egil Haaland. I tillegg fikk forbundssekretæren i 

oppgave å utrede spørsmålet om forsikring mht. begravelsesstøtte. Utvalgene har lagt opp til 

bred involvering fra medlemmene, noe som har blitt begrenset av Covid-19. Utvalgsarbeidene og 

begravelsesstøtte vil bli tatt opp som saker på landsmøte 2021. 
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HOVEDMÅL 

 

Tilgang til politibygg og økonomisk støtte 

Tilgangen til politibygg har over år blitt strammet til. Vårt viktigste mål for pe-

rioden er å få gjort gjeldende ordlyden i disponeringsskrivet fra 2016 som lyder 

slik; 

 

 
 

 
Øvrige mål 

 

PPF skal videre arbeide for; 

➢ å oppfylle vedtakene som blir fattet i landsmøte 2021 

➢ i året mellom landsmøtene, å arrangere en fagkonferanse for lokallagslederne 

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

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

➢ så langt det er mulig å møte på lokallagenes / foreningenes årsmøter etter invitasjoner 

➢ evaluere bruken av reklame og verdien av en avtale med et reisebyrå 

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

➢ å involvere lokallagene i utvalgsarbeidet med å revidere vedtektene for PPF 

Mål i samarbeid med Pensjonistforbundet/SAKO 

➢ følge opp beregningsmåten for pensjonene og forhandlingsretten 

➢ følge opp at det offentlige tar ansvar for opplæring av pensjonister i elektroniske hjelpe-

midler 

➢ 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 
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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; 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 

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 landsdek-

kende 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 avklare om Norges Politilederlag ønsker å inngå et nærmere samarbeid 

➢ å søke samarbeid med Politiembetsmennenes Landsforbund 

 

Følgende delegater hadde ordet: 

 

Delegat 56 Jan Martin Skulstad og forbundsleder Bjørn Egeli. 
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Forbundsstyrets innstilling; Landsmøtet vedtar forbundsstyrets forslag til  

handlingsplan for 2021 – 2023 og gir forbundsstyret fullmakt til å prioritere innenfor planens 

punkter. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
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9 BUDSJETT 2022 / 2023 

Innleder Per Kåre Strand 

 

Budsjettforslagene for 2022 og 2023 følger på de neste to sider, hvert av årene på hver sin side. 

Dette for å unngå at hvert budsjettår fordeles på to sider og således gjøre budsjettforslaget lettere 

å lese. 
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Budsjettforslag for 2022  Budsjett 2022  Regnskap 2020 

Inntekter:

3000 Medlemskontingent 1 410 000,00kr       1 300 950,00kr         

3400 Tilskudd fra POD 580 000,00kr          580 000,00kr            

3401 Tilskudd fra Dep./NAV- Kap.621,post 74 295 000,00kr          273 126,00kr            

3404 Tilskudd fra PF til PPF DRIFT 240 000,00kr          236 943,00kr            

3405 Tilskudd fra PF Forsikring til Landsmøtet  -kr                        

3406 MVA-kompensasjon (Lotteritilsynet) 210 000,00kr          208 126,00kr            

8040 Renteinntekter 12 000,00kr            12 366,20kr              

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 747 000,00kr       2 611 511,20kr         

 

Utgifter:  

5000 Lønn 250 000,00kr          232 706,81kr            

5300 Skattetrekk 235 000,00kr          220 867,00kr            

5400 Arbeidsgiveravgift 70 000,00kr            59 066,00kr              

6000 Tilskudd til lokallagene 235 000,00kr          188 400,00kr            

6001 MVA-kompensasjon lokallagene 75 000,00kr            72 079,00kr              

6300 Leie av lokaler (husleie) 40 000,00kr            40 000,00kr              

6420 Leie datasystemer 5 000,00kr              4 750,00kr                

6500 Maskiner og utstyr 25 000,00kr            17 831,28kr              

6700 Abonnement 5 000,00kr              2 369,00kr                

6701 Konsulent honorarer 20 000,00kr            15 875,00kr              

6800 Administrasjon 120 000,00kr          87 460,80kr              

6809 Representasjon 15 000,00kr            2 463,50kr                

7100 Møteutgifter - Forbundstyre 150 000,00kr          66 178,00kr              

7101 Godtgjørelse - Forbundsstyremedlemmer 60 000,00kr            55 000,00kr              

7140 Årlig distriktsamling nettverksledere 80 000,00kr            

7150 PPF - nettverk 100 000,00kr          

7200 Møteutgifter - komiteer og utvalg 70 000,00kr            20 068,75kr              

7300 SAKO - møteutgifter 20 000,00kr            

7400 Revisjon 25 000,00kr            20 531,25kr              

7402 Medlemskort+[Budsjettforslag_2023) 4 500,00kr              1 653,75kr                

7403 Programvare - regnskapsprogram 3 000,00kr              1 635,00kr                

7500 Politipensjonisten (bladet) 320 000,00kr          266 012,00kr            

7501 Redaktøren - lønn 60 000,00kr            54 000,00kr              

7502 Redaktøren - reise/diverse 15 000,00kr            7 311,76kr                

7503 Politipensjonisten - korrektur 8 000,00kr              16 009,00kr              

7600 Gaver 30 000,00kr            18 162,00kr              

7602 Hederstegnutvalget 5 000,00kr              9 900,00kr                

7700 Andre driftskostnader 2 000,00kr              603,10kr                   

7702 Ekstra Landsmøte 2022 600 000,00kr          

7704 Lederseminar 202x -kr                      2 504,00kr                

7770 Bank og kortgebyrer 200,00kr                 64,00kr                    

7790 Porto og telefonutgifter 3 000,00kr              515,00kr                   

8140 Renteutgifter/gebyrer 3 000,00kr              2 716,29kr                

SUM DRIFTSUTGIFTER 2 653 700,00kr       1 486 732,29kr         

 BUDSJETT REGNSKAP

 93 300,00kr            1 124 778,91kr          

Driftsresultat inkl. finansposter 31.12.2020: 1 124 778,91kr         

Driftsresultat budsjettforslag 2022: 93 300,00kr        

   



 

 Politiets Pensjonistforbund Landsmøte 2021 

Oktober 2021 Side 77 av 80 

 

Budsjettforslag for 2023  Budsjett 2023  Regnskap 2020 

Inntekter:

3000 Medlemskontingent 1 440 000,00kr        1 300 950,00kr      

3400 Tilskudd fra POD 580 000,00kr           580 000,00kr         

3401 Tilskudd fra Dep./NAV- Kap.621,post 74 295 000,00kr           273 126,00kr         

3404 Tilskudd fra PF til PPF DRIFT 240 000,00kr           236 943,00kr         

3405 Tilskudd fra PF Forsikring til Landsmøtet 170 000,00kr           -kr                     

3406 MVA-kompensasjon (Lotteritilsynet) 210 000,00kr           208 126,00kr         

8040 Renteinntekter 12 000,00kr             12 366,20kr           

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 947 000,00kr        2 611 511,20kr      

 

Utgifter:  

5000 Lønn 260 000,00kr           232 706,81kr         

5300 Skattetrekk 245 000,00kr           220 867,00kr         

5400 Arbeidsgiveravgift 70 000,00kr             59 066,00kr           

6000 Tilskudd til lokallagene 240 000,00kr           188 400,00kr         

6001 MVA-kompensasjon lokallagene 75 000,00kr             72 079,00kr           

6300 Leie av lokaler (husleie) 40 000,00kr             40 000,00kr           

6420 Leie datasystemer 5 000,00kr               4 750,00kr             

6500 Maskiner og utstyr 25 000,00kr             17 831,28kr           

6700 Abonnement 5 000,00kr               2 369,00kr             

6701 Konsulent honorarer 20 000,00kr             15 875,00kr           

6800 Administrasjon 120 000,00kr           87 460,80kr           

6809 Representasjon 15 000,00kr             2 463,50kr             

7100 Møteutgifter - Forbundstyre 150 000,00kr           66 178,00kr           

7101 Godtgjørelse - Forbundsstyremedlemmer 60 000,00kr             55 000,00kr           

7140 Årlig distriktsamling nettverksledere 80 000,00kr             

7150 PPF - nettverk 100 000,00kr           

7200 Møteutgifter - komiteer og utvalg 70 000,00kr             20 068,75kr           

7300 SAKO - møteutgifter 20 000,00kr             

7400 Revisjon 25 000,00kr             20 531,25kr           

7402 Medlemskort 4 500,00kr               1 653,75kr             

7403 Programvare - regnskapsprogram 3 000,00kr               1 635,00kr             

7500 Politipensjonisten (bladet) 320 000,00kr           266 012,00kr         

7501 Redaktøren - lønn 60 000,00kr             54 000,00kr           

7502 Redaktøren - reise/diverse 15 000,00kr             7 311,76kr             

7503 Politipensjonisten - korrektur 8 000,00kr               16 009,00kr           

7600 Gaver 30 000,00kr             18 162,00kr           

7602 Hederstegnutvalget 5 000,00kr               9 900,00kr             

7700 Andre driftskostnader 2 000,00kr               603,10kr                

7702 Landsmøte 2023 850 000,00kr           

7704 Lederseminar 202x -kr                       2 504,00kr             

7770 Bank og kortgebyrer 200,00kr                  64,00kr                  

7790 Porto og telefonutgifter 3 000,00kr               515,00kr                

8140 Renteutgifter/gebyrer 3 000,00kr               2 716,29kr             

SUM DRIFTSUTGIFTER 2 928 700,00kr        1 486 732,29kr      

 BUDSJETT REGNSKAP

 18 300,00kr             1 124 778,91kr       

Driftsresultat inkl. finansposter 31.12.2020: 1 124 778,91kr      

Driftsresultat budsjettforslag 2023: 18 300,00kr          
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Innstilling til vedtak fra forbundsstyret: 

 

Landsmøtet godkjenner fremlagte budsjett for 2022 og 2023. Forbundsstyret gis fullmakt til å 

disponere innenfor budsjettet. 

 

Vedtak: 

 

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
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10 LANDSMØTETS AVSLUTNING 

Forbundsleder Bjørn Egeli takket delegater for et godt møte. 

 

Landsmøte avsluttet 20.10.21 kl. 1620. 

 

Landsmøte gjenåpnet 21.10.21 kl. 1200 for behandling av forbundsstyrets innstilling til vara-

medlemmer til valgkomiteen. 

 

Landsmøte avsluttet 21.10.kl. 1215. 

 

 

Vedtak: Protokollen fra landsmøteforhandlingene godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

Paal Christian Balchen 

Landsmøtesekretær 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollen godkjennes 

 

 

Sundvolden, 21.10.2021 

 

 

 

 

Ellen Nikkerud Nilsen     Jon Onshus 
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VEDLEGG 

 
Følgende dokumenter ble sendt ut som vedlegg: 

 
 

1. Vedtekt for Politiets Pensjonistforbund 

 

2. Normalvedtekt for Politiets Pensjonistforbunds lag og foreninger 

 

3. Økonomireglementet 

 

4. Instruks for kontrollnemd 

 

5. Instruks for valgkomiteen 

 

6. Statutter for hederstegnutvalget 

 

7. Samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet/SAKO 

 

8. Rapport fra utvalget som har jobbet med forbundets informasjons- og kommunikasjons-

strategi (vil bli gjennomgått under temaøkten) 

 

 


