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Sak 1 – Landsmøtes åpning 
 

PROGRAM 

 
Landsmøtets åpning 30.05.2017 kl. 1400 – 1520 

 

Konferansier: Bente Markhus 

 
Musikk innslag v/Jens Einar Kvenild og Torkjel Rendahl 

 

Velkomsttale v/lokallagsleder Knut H. Grøtting 

Minnetale v/ forbundsleder Kyrre Stenbro 

Åpningstale v/ forbundsleder Kyrre Stenbro 

 

Musikkinnslag v/Bjørn Wærnes 

 

Hilsnings- og informasjonstalere 

 

Varaordfører Ole Hermod Sandvik, Stjørdal 

Politimester Nils K. Moe Trøndelag politidistrikt 

Forbundsleder Jan Davidsen, Pensjonistforbundet 

Forbundsleder Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund 

Formann Magnar Skaret, Norsk Politihistorisk Selskap 

 

Musikkinnslag v/Gabriel Piotrowski 

Arr. Nord Trøndelag Politidistrikts Pensjonistlag 

 

Åpningen avsluttet kl. 1600 
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Møtet satt kl. 1630 

Deltagerliste – Landsmøte for Politiets Pensjonistforbund  

 Forbundsstyret                                    
1. Stenbro, Kyrre                                      Forbundsleder 
2. Loftesnes, Eystein                                Forbundsnestleder 
3. Engen, Sigmund                                   Forbundssekretær 
4. Korsøen, Roald                                     Forbundskasserer 
5. Olsen. Oddbjørn                                   Styremedlem 
6. Fagerlid, Kjell                                        Styremedlem 
7. Kalland, Martha                                    Styremedlem 

 
      Røgler, Kjellaug (1.varamedlem)   
      Slethei, Kjell Arne (2.varamedlem) 

 
Lag- og foreninger 

8. Røen, Øyvind Oslo 
9. Hebo, Louise                                       Oslo 
10. Ølstad, Bjørn                                       Oslo 
11. Nordgaren, Øyvind                              Oslo 
12. Ødegaard, Dagfinn                              Halden 
13. Abrahamsen, Tore    (forfall)               Sarpsborg . T. Finn 
14. Aas,Bjørn                                            Fredrikstad 
15. Tomasgård, Arvid                                Follo 
16. Nygårdsmoen, Hans Martin                 Moss 
17. Aurdal, Hugo                                        Romerike 
18. Holte, Tor                                             Romerike 
19. Linna, Reidar                                       Kongsvinger 
20. Solum, Ivar                                           Hamar 
21. Finne, Hans Johan                                Solør 
22. Torvik, Gustav                                      Østerdal 
23. Botten, Arne                                         Gudbrandsdal 
24. Hoff, Bjørn Anders                               Vestoppland 
25. Fagerbakke, Inge                                   Asker og Bærum 
26. Søreide, Tom                                         Asker og Bærum 
27. Andersen, Jorunn                                   Buskerud 
28. Røsaker, Sven                                        Buskerud 
29. Onshus, Jon                                            Ringerike 
30. Aske, Hans Henrik                                 Tønsberg 
31. Eikenes, Ole Peder                                  Larvik/Sandefjord 
32. Haaland, Ronald                                     Telemark 
33. Fosse, Odd                                              Telemark 
34. Solheim, Ivar                                          Aust Agder 
35. Skeivoll, Odd Arild                                   Aust Agder 
36. Egeli, Bjørn                                               Kristiansand 
37. Løvsland, Anne Marie                               Kristiansand 
38. Vasby, Svein                                              Vest Agder 
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39. Henden, Asbjørn                                        Haugaland og Sunnhordaland 
40. Sæbø. Øyvind                                            Rogaland 
41. Stangeland, Svein M.                                Rogaland 
42. Andersen, Harald                                       Lensmannsetatens PL 
43. Vardøy, Arne                                             Bergen og Hordaland 
44. Mathiesen, Tove Lian                                Bergen og Hordaland 
45. Pedersen, Berit                                           Bergen og Hordaland 
46. Haaland, Egil                                             Bergen og Hordaland 
47. Førde, Atle                                                 Sogn og Fjordane 
48. Solvoll, Jostein                                           Sunnmøre 
49. Vik, Arnold                                                Nordmøre og Romsdal 
50. Wannebo, Terje                                          Sør Trøndelag 
51. Skar, Harry                                                 Sør Trøndelag 
52. Andersen, Grethe                                       Sør Trøndelag 
53. Grøtting, Knut                                            Nord Trøndelag 
54. Kjønnås, Roald                                           Mosjøen 
55. Andersen, Reidar                                        Rana 
56. Munkvik, Christian     (forfall)                  Salten 
57. Pettersen, Atle                                             Narvik 
58. Strandskog, Tor                                           Harstad 
59. Hanssen, Hans-Thore     (forfall)                Troms 
60. Ellingsen, Hans Mathias                             Vest Finnmark 
61. Evanger, Jarle                                              PHS 
62. Løksa, Egil Magne                                      PST 
63. Kjus, Svein                                                  KRIPOS 

 
Dirigent og landsmøtesekretærer  
Antun, Harald                                              Bergen og Hordaland 
Jonsen, Steinar                                             Ringerike 
Bjørnødegård, Gunnar                                 PST 
 
Kontrollnemda 

64. Røttingsnes, Olav                                         Romerike 
65. Samdal, Willy                                               Asker og Bærum 
66. Bøe, Jan Gunnar                                           Bergen og Hordaland 

 
Hederstegnutvalget 

67. Abrahamsen, Odd K                                     Kristiansand 
68. Aarø, Kjell-Bjørn                                          Kripos 
69. Haugen, Olav                                                PST 

 
Valgkomiteen 

70. Finn, Torbjørn                                             Sarpsborg  erst. Nr. 13 
71. Røed, Brita                                                   Buskerud 
72. Winum, Ove Johan                                      Sør Trøndelag 

 
Redaktør og webmaster 
Jørgensen, Jørn Kr.  
Dahle, Oddmund  
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Observatører fra lag og foreninger 
Døhlen, Inger 
Gjetanger, Turid 
Thorsås, Vidar 
Hennum, Arne 
Rustad, Magne 
 
PF/PF Forsikring 
Døvigen, Ellen Lindèn 
Larsen, Eric 
Bjørkedal, Heidi 
Thode, Line Cecilie Norheim 
 
Gjester 
Varaordfører Ole Sandvik 
Politidirektør Odd Reidar Humlegård  
Politimester Nils K. Moe 
Forbundsleder Sigve Bolstad 
 
Forbundsleder Jan Davidsen 
Formann Magnar Skaret 
 
Hederstegninnehavere 
Moldestad, August 
Støyva, Torolf 
Tveito, Torfinn 
Vetleseter, Øystein Arne 
Henriksen, Rigmor 
Bjerke, Kjell Ragnar 
Johansen, Tor 
Bratvold, Torbjørn 
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Sak 2 – Konstituering 
 

Sak 2-1 – Innkallingen 
 

Vedtak: Ingen bemerkninger 

 

Sak 2-2 – Godkjenning av fullmakter 
 

Vedtak: Ingen bemerkninger 

 

Sak 2-3 – Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 
 

Vedak: Ingen bemerkninger 

 

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 

      PÅ Scandic Hell 2017 

1. Landsmøtets åpning – eget program. 

2. Konstituering - møtesalen Scandic Hell 

3. Beretninger 

3.1 Forbundsstyrets 
3.2 Hederstegnutvalgets 
3.3 Kontrollnemdas 

 
4. Regnskap 

4.1 Forbundsstyrets regnskap for 2015 og 2016 
4.2 Revisjonsrapporter 2015 og 2016 

 
5. Innkomne forslag   

5.1 Forslag Oslo Politiets Pensjonistforening – vedtektsendringer 

 

6. Instrukser for  

6.1 Kontrollnemda 
6.2 Valgkomiteen 
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7. Retningslinjer for PPFs Pensjonistnettverk  

 

8. Sentral innkreving av kontingenten 

 

9. Forbundsstyrets forslag til vedtektsendringer 

9.1 Vedtekten for Politiets Pensjonistforbund 
9.2 Normalvedtekten for våre lag og foreninger 
9.3 Økonomireglementet 
9.4 Blanketter/skjema og dreiebok for PPF 

 
10. Samarbeidsavtaler 

10.1  Avtalen mellom Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen 
10.2  Avtalen med Politiets Fellesforbund 
10.3  Avtale med redaktøren for Politipensjonisten 

11. Handlingsplan 2017 – 2019 

 
12. Budsjett 2017 – 2019 

 

13. Hederstegnutvalget 

 

14. Valg 

 
15. Landsmøtets avslutning 

 

NB! Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning Landsmøtet selv bestemmer.    
 

FORRETNINGSORDEN  

                 LANDSMØTET PÅ Scandic Hell 2017 

1. Forbundslederen åpner møtet og leder det under konstitueringen. 
2. Landsmøtet settes med de delegater som har fått godkjent sine fullmakter av 

Fullmaktskomiteen. 
3. Landsmøtet konstitueres med å velge en dirigent og to sekretærer, telle- og 

kontrollkomité, redaksjonskomite, samt to til å undertegne protokollen. 
4. Landsmøtets valgte delegater og Forbundsstyrets medlemmer har tale, 

forslags- og stemmerett, jfr. dog vedtektenes § 7 tredje avsnitt. 
5. Kontrollnemdas medlemmer har tale og forslagsrett. 
6. Taletiden er begrenset for første innlegg inntil 5 minutter, og inntil 2 minutter 

for annet innlegg i samme sak. Dirigenten bestemmer nedsettelse av taletiden 
og setter strek. 
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7. Dersom dirigenten åpner for replikker, begrenses disse til 1 minutt. Til hvert 
innlegg åpnes det for fem replikker. Det er ikke anledning til duplikk. 
Replikkordskiftet skal ikke overstige 10 minutter. 

8. Alle innlegg skal skje fra talerstolen. Delegaten presenterer seg fra talestolen. 
9. Ordet til forretningsorden skal begrenses til en setning og ett minutt. 
10. Alle avstemminger skal foregå ved håndsopprekning, såfremt ingen krever 

skriftlig avstemming.  Dersom det foreligger to eller flere kandidater til 
Forbundsstyret, skal det foretas skriftlig avstemming med mindre de foreslåtte 
kandidatene er enige om åpen avstemming. 

11. Vedtak fattes med alminnelig flertall, jfr. dog vedtektenes § 18. 
12. Alle forslag skal framsettes skriftlig og være undertegnet av forslagsstiller.  

Forslag som ikke har støtte fra andre enn forslagsstilleren i Landsmøtet 
bortfaller. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Dette gjelder ikke 
Valgkomiteens forslag.Ved stemmelikhet ved valg foretas omvalg. Er det 
fortsatt stemmelikhet foretas det loddtrekning. 

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

 
Merknader: 
Reglen om at et forslag må ha støtte i salen for å kunne tas opp, er ikke å hindre 
forslagsstilleren i å argumentere for sitt forslag, men å kunne stoppe debatt og diskusjoner som 
til slutt allikevel ender med at forslaget ikke vedtas eller at det faller med forslagsstillerens 
egen stemme.  De alminnelige møteregler om at nytt forslag ikke kan tas opp, eller et framsatt 
ikke kan trekkes etter at strek er satt med de inntegnede talere, forutsettes kjent.  Likeledes at 
forslag som ikke har tilhørighet til aktuell sak, ikke kan behandles.  

 

Sak 2-4 – Valg av dirigent 
Harald Anthun foreslått. 

Valgt med akklamasjon. 

Sak 2-5 – Valg av sekretærer 
Foreslått: 
Steinar Jonsen 
Gunnar Bjørnødegård 
 
Valgt med akklamasjon 
 
Sak2-6 – Valg av Telle- og kontrollkomité 
Kontrollnemda foreslått. 

Valgt med akklamasjon 

Sak 2-7 – Valg av redaksjonskomité 
Foreslått: 
Kjell Fagerlid 
Louise Hebo 
Tove L. Mathiesen 
Jørn. Kr. Jørgensen 
 
Valgt med akklamasjon 
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Sak 2-7 – Valg av protokollunderskrivere 
Foreslått: 
Ole P Eikenes 
Jorunn Andersen 
 
Valgt med akklamasjon 
 

Sak 3 – Beretninger for landsmøteperioden 2015 - 2017 
 

3.1 Forbundsstyrets beretning for 2015 - 2017 
 
3.1.1  Forord 

Politiets Pensjonistforbund (PPF) har lagt bak seg den 16. landsmøteperioden i 
forbundets historie! Perioden har vært preget av et stort og utfordrende arbeidspress 
ved forbundskontoret og hos forbundskassereren, men med et godt sammensveiset 
forbundsstyre og en dyktig redaktør, har arbeidet gitt både utfordringer, resultater og 
endringer for organisasjonen og medlemmene. 

Sammensetningen av tillitsvalgte sentralt har i perioden vært uendret bortsett fra at 
varamann til Kontrollnemda, Jan Altmann, Vest-Finnmark, døde den 18.01.2017. I den 16. 
landsmøteperioden har vi fått 773 nye medlemmer, men i samme periode har 135 
medlemmer gått bort. Totalt pr. april 2017 er 45 tildelt Hederstegnet hvorav 7 er kvinner. 
Pr. 1.12.2016 var 23 i live og 21 døde. Kun en har vært tildelt æresmedlemskap, Bjørn 
Haner som døde i 1999. 
 
Forbundets økonomi har også bedret seg denne perioden slik at bl.a. den støtten vi 
mottok fra staten til frivillige organisasjoner, blir utbetalt som økonomisk støtte til våre 
lokale lag og foreninger, for første gang i 2014, men også for 2015 og 2016. Støtten fra 
og det utmerkede samarbeidet vi har hatt med Politidirektoratet har vært av stor 
betydning for organisasjonen både lokalt og sentralt. 

I 2016 fylte forbundet 30 år og det ble markert med utgivelsen av et Jubileumshefte som 
ble ferdig til Lederseminaret i april. Med bakgrunn i Landsmøtevedtaket i 2015 og med 
økonomisk støtte fra Politiets Fellesforbund, ble heftet en realitet. Det ble ført i pennen 
av vår redaktør Jørn-Kr. Jørgensen. Heftet er sendt til samtlige medlemmer. I 2016 fikk vi 
laget og sendt ut nye medlemskort til alle medlemmer med gyldighet fra 2017 og til 
medlemskapet opphører, til alle medlemmer. Her var PF Forsikring inne og sponset oss. 

I forbundets historie har det gått fra å ha ca. 800 medlemmer og ca. 20 lag og foreninger 
til 3850 medlemmer og 41 lag og foreninger! 

Samarbeidsavtalen som ble inngått med Politiets Fellesforbund (PF) den 24. oktober 
2014 har i perioden fungert meget godt og er hovedårsaken til vår gode medlemsvekst. 
Så lenge avtalen gjelder, får våre medlemmer de samme medlemsfordelene som de har 
hatt i PF. Fordelene innebærer at våre medlemmer kan tegne fordelaktige forsikringer 
gjennom PF Forsikring, bl.a. et utmerket tilbud på en Pensjonistpakke! 
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I 2016 gjennomførte vi to lederseminarer, et i april og et ekstraordinært i oktober. Begge 
ble holdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Innholdet i seminarene er omhandlet 
under pkt. 3.1.6 nedenfor. I begge seminarene gikk vi gjennom en nyutviklet dreiebok 
som skal være en huskeliste for det lokale fagforeningsarbeidet. Når det gjelder den 
ekstraordinære ledersamlingen, besluttet styret at det på grunn av viktige 
omstendigheter i organisasjonen var riktig å innkalle lokallagslederne samt lederne for 
de faste utvalg/komiteer til en samling. Begge seminarene ble meget godt mottatt av 
deltakerne og har ført til resultater for organisasjonen, bl.a. fikk vi på plass 
organiseringen med distriktsrepresentanter i de 12 nye politidistriktene. 

Arbeidet med å utvikle et opplegg for en kollegastøtteordning som Landsmøtet 2015 
støttet, til bruk lokalt, ble sluttført med utarbeidelse av Retningslinjer for 
Pensjonistnettverk i Politiets Pensjonistforbund. Her gjorde forbundets arbeidsgruppe en 
meget god innsats med støtte fra Politidirektoratet. Forbundsstyret vedtok 
retningslinjene i møte 29.11.2016 og de ble deretter sendt lag og foreninger til 
oppfølging. I mars, 22. – 23.03.2017, ble nettverkets kontaktpersoner invitert til en 
samling for å bli kjent med hverandre, danne et nettverk, få lik forståelse for hvordan 
nettverket er bygd opp og skal fungere, samt lage en handlingsplan for det videre 
arbeidet lokalt. 

Alle medlemmene som ønsker det har fått tilsendt gratis både Politipensjonisten, 
Politiforum og magasinet Norsk Politi. Redaktøren av Politipensjonisten har produsert 8 
blader i perioden, og de har blitt godt mottatt. I tillegg skrev han jubileumsheftet for 
forbundets 30-årige historie etter oppdrag fra forbundsstyret. 

Gjennom samarbeidsorganisasjonen SAKO har vi deltatt i drøftelser for Trygdeoppgjøret 
og krav til statsbudsjettet. Dette først og fremst for å prøve og rette opp de uforståelige, 
ufornuftige, usosiale, og ikke minst de urettferdige bestemmelsene i Pensjonsreformen 
av 2011. Det største alvoret ligger nå i at vi gjennom 0,75% indekseringen har tapt 
kjøpekraft både i 2015 og 2016. En glede i det hele var at 85% regelen for samordning 
ble endret til 90%, noe som kostet 2,7 milliarder. 

Vi får ikke noe «gratis» fra ”statskassa”, vi må kjempe for våre rettigheter og det må vi 
gjøre sammen med de andre pensjonistforbundene. Dersom de aktuelle organisasjoner 
kunne samle seg og enes om prioriterte krav, ville det bli en betydelig tyngde bak ansvar 
og krav - Samhold gir styrke! 

Våre lokale lag og foreninger utfører et meget viktig arbeid iht forbundets målsetting, 
nemlig bl.a. å ivareta de sosiale, kulturelle og velferdsmessige interessene for 
medlemmene. Flere hundre tillitskvinner og -menn lokalt og sentralt, arbeider med stor 
innsatsvilje, trofast og trutt! Vi - medlemmene - er avhengig av at det finnes pensjonister 
som er villig til å jobbe for, og ikke minst opprettholde, men også prøve å forbedre livet 
både for seg selv og øvrige medlemmer!   
 
Takk til dere alle for innsatsen i Landsmøteperioden! 
 
Kyrre Stenbro 
Forbundsleder 
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3.1.2  Organisasjon 

Forbundet har hatt flg. tillitsvalgte i landsmøteperioden 2015 - 2017 

Styret: 

Forbundsleder     Kyrre Stenbro, Oslo 

Forbundsnestleder   E. Eystein Loftesnes, Aust-Agder 
Forbundssekretær   Sigmund Engen, PST 
Forbundskasserer    Roald Korsøen, Bergen/Hordaland  
Styremedlem    Kjell Fagerlid, Asker og Bærum  
Styremedlem    Martha Kalland, Sør-Trøndelag 
Styremedlem    Oddbjørn Olsen, Salten 
1. Varamedlem    Kjellaug Røgler, Romerike 
2. Varamedlem    Kjell Arne Slethei, Rogaland 

 
Kontrollnemda: 

Leder     Olav Røttingsnes, Romerike 
Medlem     Jan Gunnar Bøe, Bergen/Hordaland 
Medlem     Willy Samdal, Asker og Bærum 
Varamedlem    Jostein Sørum, Vestoppland 
Varamedlem    Jan Altmann, Vest-Finnmark, døde 18.01.2017 
 
Hederstegnutvalget: 

Leder     Odd Kjell Abrahamsen, Kristiansand 
Medlem     Kjell-Bjørn Aarø, Kripos 
Medlem     Olav Haugen, Oslo/PST 
Varamedlem    Torgny Isene, Oslo 
Varamedlem    Hans G. Kverneland, Nord-Trøndelag.  

 

Valgkomite: 

Leder     Torbjørn Finn, Sarpsborg 
Medlem     Brita Rød, Buskerud 
Medlem     Ove Johan Winum, Sør-Trøndelag 
Varamedlem    Mathias Gjone, Telemark 
Varamedlem    Berit Judre, Romerike 
 

Antall medlemmer: 

Pr. april 2017 har forbundet 3857 innrapporterte medlemmer og 41 lokale lag og 
foreninger. Fra 1.1.2015 blir medlemmer i Politiets Fellesforbund og som går av med 
pensjon, automatisk overført til oss dersom de ikke takker nei. 
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 3.1.3  Æresmedlemskap og hederstegn 1995 – 2017 
 

Æresmedlem 

Bjørn Haner (død)    Oslo   1989 (død 1999) 

Hederstegn: 

Statuttene for Hederstegnet ble vedtatt siste gang på Landsmøtet i 1995 og revidert på 
landsmøtene i 1999, 2003 og 2015.  

Hederstegnet er tildelt følgende: 

1. Bjørn Haner    Oslo   1993 (død 99)  
2. Sigrun Svenneby Hazeland  Oslo   1993 (død) 
3. Sigrid Kirkemo    Oslo   1996 (død)  
4. Einar Hermanrud   Oslo   1996  
5. Thoralf Halland   Oslo   1996 (død 08) 
6. Hans Thue    Bergen   1996 (død) 
7. Eilif Eskøy    Oslo   1997 (død 10)  
8. Sigmund Kristiansen   Drammen  1997  
9. Kjell Garder    Moss   1997 (død)  
10. Fredrik Høgli    Asker og Bærum 1997 (død) 
11. Håkon Negaard   Oslo   1997 (død) 
12. Johan Petter Opsahl   Stavanger  1999 (død)  
13. Mary Martinsen   Oslo   1999 (død) 
14. Magnar Myrmel   Bergen   1999 (død 08) 
15. Tellef Ingebretsen   Kristiansand  1999 (død) 
16. Arne Østlie    Oslo   2001 
17. Øivind Skuterud   Tønsberg  2001 (død)  
18. Helge Grydeland   Namsos  2001 (død) 
19. Arne Tjersland    Vest-Agder  2001 (død)  
20. Finn Morberg    Asker & Bærum 2003  
21. August J. Moldestad   Bergen   2003 
22. Ester Franck Moldestad  Bergen   2003 (død 16) 
23. Torolf Støyva    Bærum  2003 
24. Eva Haner    Oslo   2003 (død)  

25. Eivind Engen    Trondheim  2005 (død 17) 
26. Torfinn Tveito    Arendal  2005 

27. Lars Bjerknes    Fredrikstad  2005 
28. Jon Erik Smestad   Asker & Bærum 2007 (død 14) 
29. Anton Fagerbakk   Narvik   2007 
30. Karl Haukås    Bodø   2007 
31. Enok Mauseth    Hammerfest  2007 
32. Øystein Vetleseter   Mosjøen  2009 
33. Åse Sønju    Oslo   2009 
34. Olav Haugen    Oslo   2009 
35. Jan Altmann    Vest Finnmark  2010 (død 17) 
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36. Rigmor Henriksen   Bergen   2011 
37. Oddmund Dahle   Kripos   2011 

38. Kjell Ragnar Bjerke   Oslo   2013 
39. Terje Bullen    If   2013   
40. Jørn-Kr. Jørgensen   Redaktør  2015 
41. Tor Johansen    Asker og Bærum 2015 
42. Trygve Rindahl    Salten   2015  
43. Torbjørn Finn    Sarpsborg   2015 
44. Torbjørn Bratvold   Ringerike  2015 

 

Totalt pr. 2016 er 45 tildelt Hederstegnet hvorav 7 er kvinner. Pr. 1.12.2016 var  
25 i live og 19 døde. Kun en har vært tildelt æresmedlemskap, Bjørn Haner som døde i 
1999. 
 
3.1.4  Landsmøtet 2015 
 
Landsmøtet 2015 gav forbundsstyret følgende oppgaver i handlingsplanen for perioden 
2015 – 2017: 
 
1. Organisasjon 
I PPFs vedtekter § 3 står følgende: 

”Politiets Pensjonistforbund er en landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon, 
som har som formål å samle alle pensjonister innenfor politiet og andre 
administrasjonsgrener og institusjoner under Justisdepartementet, for å ivareta felles 
økonomiske, sosiale, helsemessige, kulturelle og velferdsmessige interesser. 

Organisasjonen skal tilstrebe et godt samarbeid med landsomfattende 
pensjonistsammenslutninger og andre organisasjoner som støtter organisasjonens 
formål.” 

Forbundets organer er: 

1. Landsmøtet 
2. Forbundsstyret 
3. Lokale lag og foreninger 
 
Kontroll- og revisjonsutvalget er et uavhengig organ som står direkte ansvarlig overfor 
Landsmøtet – jfr. § 10. 
 
PPF har ved Landsmøtet 2015 41 lag og foreninger og ca. 3400 medlemmer (pr. 
20.04.15) fordelt over hele landet. 

2. Handlingsplanens innhold og hovedmål 
Handlingsplanen skal være: 
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en samlet plan som det enkelte medlem, lag og forening, føler delaktighet i og 
ansvar for, 

- en målsettende plan som gir inspirasjon og initiativ, 
- en plan som utvikler forbundet i takt med tiden. 

 
Planens hovedmål er: 

Politiets Pensjonistforbund skal være en pådriver for å gjøre pensjonisttiden til en 
meningsfull livsperiode.  I dette arbeidet skal forbundet samarbeide med relevante 
instanser.  Det skal arbeide målbevisst for organisasjons- og tillitsmannsutvikling, og 
gjennom økt innsats og prioriteringer oppnå maksimal utvikling til fellesskapets og 
enkeltmedlemmets beste.  Å verve nye medlemmer er i denne sammenheng en 
vesentlig oppgave. 

3. Handlingsplanens prioriterte delmål i perioden 
 
Økonomi: 

For å møte en bærekraftig utvikling for oss pensjonister, er det viktig at vi har en god og 
forutsigbar økonomi. For oss er det størrelsen og reguleringen av pensjonen som er 
viktig for trygghet og livsutfoldelse. Gjennom samarbeid med andre 
pensjonistorganisasjoner vil vi arbeide for å nå oppsatte mål. 

 Forbundet skal, sammen med samarbeidende pensjonistorganisasjoner: 
 
 Arbeide for: 
- at «85%» regelen blir fjernet, 
- at sykeandelen i folketrygden tilbakeføres til opprinnelig størrelse,  
- at pensjonistene får samme minstefradrag som de yrkesaktive, 
- fremme forslag til statsbudsjettene for å bedre de økonomiske vilkår og forskjeller 

som er mellom yrkesaktive og pensjonister, 
-     at indekseringen på 0,75% i Pensjonsreformen fjernes, herunder fremme    

dette som et tema til evalueringen av reformen i 2017/18, 
- gode forsikringsvilkår,  
- å tilrettelegge for kvalitative og økonomisk tiltrekkende betingelser på 

velferdsmessige og sosiale tiltak for medlemmene slik at egenandelen på livsviktige 
medisiner og omfattende legetjenester holdes på nåværende nivå eller reduseres / 
fjernes. 
 

Medlems- og tillitsmannsoppfølging: 

- opprettholde god kontakt med medlemmene gjennom aktiv deltakelse i lokallag og 
foreninger der dette ønskes, 

- sørge for at lederkonferanser har tidsaktuelle pensjonist-temaer og sosiale 
tilbud/aktiviteter, 
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- i samarbeid med Politidirektoratet utarbeide HMS-system til Politiets 
Pensjonistforbund etter politietatens HMS modell, 

- forberede arbeid med hjelp til Politipensjonister som har psykiske problemer som    
følge av sitt yrkesaktive arbeid.  Her kreves forskning og samarbeid med 
organisasjoner med lignende problemer. 

 
Forbundet skal: 

- på anmodning og så langt dette er mulig møte på lagenes og foreningenes årsmøter 
og ellers ved behov, 

- drive informasjonsarbeid gjennom eget fagblad og informasjonsskriv, 
- arbeide for å kvalitetssikre hjemmesidene, samt bistå lag og foreninger som ønsker å 

opprette lokale hjemmesider, 
- arbeide for at lagene og foreningene oppnevner en data-kontakt som kan bistå 

medlemmene i dataspørsmål, 
- arbeide for at flere pensjonerte kvinner i etaten deltar i organisasjonen. 

 
Samarbeid eksternt 

Forbundet skal så langt det er mulig samarbeide med samtlige av politiets 
fagorganisasjoner og landsdekkende pensjonistorganisasjoner i offentlig sektor og andre 
instanser som positivt støtter vårt arbeid. Målet skal være å oppnå resultater gjennom 
bruk av positive midler.  Herunder skal det særlig legges vekt på: 

- fortsette samt videreutvikle samarbeidet med Politiets Fellesforbund, 
- utvikle og intensivere samarbeid med Norges Politilederlag, Norsk Politihistorisk 

selskap, andre landsdekkende pensjonistorganisasjoner, samt invitere  
 

- Politiembetsmennenes Landsforbund og andre organisasjoner med pensjonister fra 
justissektoren til samarbeidsavtale på linje med NPL, NPHS og PF. 

 

Organisasjon: 

Samfunnet er i rask utvikling. Store grupper av våre framtidige medlemmer vil merke 
endringer i sine pensjonsspørsmål og sosiale forhold. Vi skal være toneangivende for 
våre medlemmer. En bred organisasjonsdebatt er et viktig bidrag for å nå dette målet. 

Forslag til vedtak: 
Ut fra intensjonen i handlingsplan for 2015 – 2017 gis Forbundsstyret fullmakt til å 
prioritere og justere kravene i Handlingsplanen i takt med samfunnsutviklingen. 
 
Forslag fra Arne Vardøy: Nytt strekpunkt: - arbeide for å arrangere, en samling av 
hederstegninnehavere. Forslaget hadde støtte i salen. 
Vedtak: Enstemmig vedtak. 
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Forslag fra Jan G. Bøe: Endring av siste strekpunkt: Arbeide for å øke andelen av kvinner i 
organisasjonen. Forslaget hadde støtte i salen. 
Vedtak: Forslaget vedtatt med 47 stemmer. 
 
Vedtak: Handlingsplanen er enstemmig vedtatt med de endringer son framkommer av 
forslagene 

 
 

3.1.5  Møtevirksomhet - administrasjon 

 
Forbundsstyret 

Styret har hatt 13 styremøter. Protokoll fra styremøtene er godkjent i påfølgende 
styremøter, sendt Kontrollnemda og deretter lagt ut på vår hjemmeside slik at de også er 
tilgjengelig for alle medlemmene. Forbundsstyret har fungert på en meget god måte. Det 
er 7 medlemmer + 1. varamedlem som møter fast. Det som gjør at styret fungerer meget 
godt, er at vi er personer med ulike egenskaper som har gjort oss til et meget godt 
fungerende team. Det var også en berikelse at vi fra Landsmøtet 2015 fikk med to 
kvinner – inkl. 1. varamedlem. Forbundsstyret har i hele perioden jobbet målbevisst for å 
løse de oppgaver som Landsmøtet 2015 påla oss, det som ligger i vedtektene, faste 
oppgaver og oppdukkende saker , alle til organisasjonens og medlemmenes beste. De 
oppgaver som det har vært mulig å løse innenfor tidsrammen, er fullført. 

Forbundsstyret har i tillegg utarbeidet en egen dreiebok som er en veileder og huskeliste 
for driften i våre lag og foreninger. Dessuten er det utarbeidet blanketter som skal 
brukes ved innbetalingen av kontingenten og restkontingenten. Dette for å få oversikt 
over hvem som har betalt kontingenten og til hvilken tid noe som bl.a. er viktig ved 
utbetaling av økonomisk støtte til lokal drift. Forbundets reiseregningsblankett er 
fornyet, og alle blankettene er lagt ut på hjemmesiden vår.    
     

Forbundskontoret 

Oslo politidistrikt har som kjent stilt kontor- og lagerplass til disposisjon fra opprettelsen 
av forbundet i 1986 og til vår utflytting i oktober 2015. Vi har riktignok måtte flytte 
kontor og lagerplass en rekke ganger internt i politidistriktet, men har alltid fått være 
der. Politimestrene har alltid vært positive til den oppgaven som forbundet har gjort og 
gjør for tidligere ansatte. 

Etter samtaler med ledelsen i Politidirektoratet ble det forståelse for at forbundet burde 
være tilknyttet politiledelsen sentralt og ikke oppta lokaler i et politidistrikt.  I 
månedsskifte oktober/november 2015 flyttet vi derfor inn i de nye lokalene til POD i 
Fritjof Nansens vei 14/16 på Majorstuen. I 2016 fikk vi skriftlig bekreftelse på at vi har 
lokaler her for 5 år om gangen. Vi er meget godt fornøyd med lokalene og samarbeidet 
med POD. 
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Kontoret har vært betjent av forbundslederen og forbundssekretæren tirsdager og 
torsdager fra klokken 0900 til 1500.  Ved situasjoner som krever vår tilstedeværelse har 
kontoret vært bemannet også til andre tider. I kontortiden foregår det et hektisk arbeid 
bl.a. med ajourhold av medlemsregistre, medlemskortadministrasjon, besvare 
telefonhenvendelser, e-poster, besøkende, utredning av saksdokumenter, skriving av 
protokoller, bidrag til Politipensjonisten og planlegging av Lederseminar og Landsmøter.  

Utenom tilstedeværelsen på kontoret arbeides det ved behov på bærbare pc-er i sikker 
nettilgang hjemme. I tillegg foregår det en rekke både forhandlings- og drøftingsmøter 
utenom kontordagene. Det samme gjelder besøk i lokallagene og foreningene som i 
hovedsak foregår på kveldstid – se Reisevirksomheten nedenfor. 

Hjemmesidene - e-mail adresser 

www.politipensjonisten.no, Direkte til forbundskontoret er IT-adressen ppf@pf.no.   

Forbundskontoret gjør sitt ytterste for å holde hjemmesiden oppdatert med aktuelt 
stoff, Politipensjonisten, INFO-skriv til lag/foreninger, trygdeoppgjør, forsikringstilbud, 
referat/protokoller fra både Landsmøter og styremøter, aktuelle linker. 

Oddmund Dahle er webmaster. Vi har dessuten en avtale med Stine Grytøyr om 
vedlikehold av både internett og e-post, som er videreført. Hun er også blitt brukt som 
veileder ved opprettelse av g-mailer i lag og foreninger og har i den senere tid også lagt 
inn ny info på hjemmesiden. 

Medlemsregistret 

I perioden har det vært arbeidet svært mye for å holde medlemsregisteret à jour i 
forbindelse med til- og avgang og adresseendringer.  Det er særdeles viktig at de lokale 
lag og foreninger sender korrekt adresse og adresseendringer så fort som mulig. 
Medlemsregistret brukes til adressering av Politipensjonisten, Politiforum og magasinet 
Norsk politi ved utsendelsen til medlemmene og er derfor veldig avhengig av riktige 
adresser til enhver tid. Ved feil adresse blir det ekstra porto, ekstra arbeid, og kanskje 
medlemmet ikke får bladet. 

Det er også viktig at lokallagene så snart som mulig melder inn dødsfall slik at vi unngår å 
sende post til medlemmer som er døde. Overføring av medlemmer fra PF medfører også 
en god del arbeid. 

Merkantilutvalget 

Forbundsstyret har oppnevnt et merkantilutvalg som består av forbundssekretær 
Sigmund Engen, Olav Røttingsnes, Roald Korsøen og Torbjørn Finn. Olav Røttingsnes 
leder utvalget. Utvalget har som oppgave å innhente, og vurdere, tilbud som kan gi 
fordeler til våre medlemmer. I 2014 og 2015 har ikke utvalget vært i virksomhet idet 
oppgavene har vært ivaretatt av Organisasjonsutvalget og forbundskontoret inkludert 
Olav Røttingsnes. For øvrig vises det til inngått samarbeidsavtale med PF angående 
merkantile tilbud til våre medlemmer. 

 

http://www.politipensjonisten.no/
mailto:ppf@pf.no
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3.1.6 Lederkonferansene i 2016  

3.1.6.1 Lederseminar i april  

Lederseminarene ble holdt på Quality Airport Hotell Gardermoen i tidsrommet 19. – 21. 
april. Programmet for seminaret omfattet; informasjon om aktuelle forbudssaker, 
informasjon fra Politidirektoratet om prosjektet med nærpolitireformen, redegjørelse fra 
redaktør Jørn Kr. Jørgensen om arbeidet med og innholdet i vårt hefte om PPFs 30-årige 
historie fra 1986 til 2016, informasjon fra forbundsleder Jan Davidsen, 
Pensjonistforbundet, orientering om Alzheimer- og demenssykdommer fra 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, orientering om ivaretakelse av arkivalier ved NPHS, 
presentasjon og gjennomgang av en dreiebok/huskeliste som forbundsstyret hadde 
utarbeidet for foreningsarbeidet i våre lag og foreninger, lederen for arbeidsgruppen for 
Kollegastøtterapporten redegjorde for arbeidet så langt og forbundslederen for PF 
orienterte om PFs syn på nærpolitireformen. PF Forsikring og Merkantilutvalget fra PF 
brukte tiden etter lunsj til å orientere om forsikringstilbudene og merkantile tilbud. PF 
støttet seminaret slik at vi ikke fikk noen ekstra kostnader med den siste overnattingen 
som ble en konsekvens av at de fikk bruke ettermiddagen fram til middag den 20. april. 
Vi fikk bare gode tilbakemeldinger på seminaret. 

3.1.6.2  Lederseminaret i oktober  

Den 17. oktober ble det holdt et ekstraordinært lederseminar på Quality Airport Hotell 
Gardermoen. Forbundsstyret hadde besluttet at det var et stort behov for et slikt 
dagsseminar og at forbundets økonomi var solid nok til det. Behovet bunnet seg i flere 
forhold, bl.a.: Bare halvparten av de 12 distriktsrepresentantene som skulle velges blant 
lederne i våre lag og foreninger innenfor de nye politidistriktene fra 2016, var på plass et 
år etter at Landsmøtet hadde bestemt dette ved en vedtektsendring i 2015. Dette er en 
meget viktig funksjon i samhandlingen mellom våre lag og foreninger og 
politidistriktsledelsen – jfr. Disponeringskrivet for 2016 fra Politidirektoratet. I tillegg var 
det utfordringer både med kontingentinnbetalingen og ajourhold ihht vedtekten for 
noen lag og foreninger. Dessuten var det et klart behov for opplæring i bruken av g-
mailen som alle lag og foreninger skal bruke med sine respektive adresser og ikke de 
personlige e-postadressene til tillitsvalgte. Følgende tema ble også gjennomgått; vår 
hjemmeside, sluttrapporten fra arbeidsgruppen for en kollegastøtteordning og styrets 
foreløpige gjennomgang av den, ble drøftet med deltakerne. Til slutt orienterte 
forbundsleder Jan Davidsen om aktuelle forhold i statsbudsjettet for 2017 og andre 
aktuelle saker som det arbeides med. Da seminaret sluttet hadde alle klart å velge sin 
distriktsrepresentant! 

3.1.7  Samlingen av kontaktpersonene i Pensjonistnettverket 

Landsmøtet 2015 vedtok enstemmig i saken om å utrede en kollegastøtteordning: 
«Målsettingen må være å få utredet et system, gitt nødvendig opplæring og 
implementert dette lokalt innen utgangen av 2016.» Forbundsstyret fulgte opp med å 
opprette en arbeidsgruppe med Bjørn Egeli, leder, Tom E Søreide, sekretær og Ivar 
Solum, Gunn H. Grandell og Øyvind Røen som gruppedeltakere, høsten 2015 for å utrede 
og komme med forslag til en praktikabel ordning. Arbeidsgruppen leverte sin rapport i 
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juni 2016. Den ble behandlet i forbundsstyremøtet i oktober og november. Foreløpig 
rapport ble også drøftet i Ledersamlingen i april og forbundsstyrets foreløpige 
behandling ble drøftet i Ledersamlingen i oktober 2016.  

På denne bakgrunn, samtaler med Politidirektoratet og Kollegastøtteordningen, ble det 
utformet og forbundsstyret vedtok Retningslinjer for Pensjonistnettverket i PPF i november 
2016. Retningslinjene ble i desember sendt til alle lag og foreninger med oppdrag om å etablere 
nettverk dersom man ønsket det. 

I samarbeid med POD inviterte vi kontaktpersonene (15) til en Samling 22. – 23.03.2017 
for å få etablert en sentral gruppe for nettverket. Disse utmerkede menn og kvinner har 
ønsket å påta seg arbeidet med å informere nærmere om hva Pensjonistnettverkets 
formål er, hvordan det er organisert og viktige kontaktpunkter i arbeidet. Dette for at 
den som har behov skal vite hvor man kan søke og få medmenneskelig hjelp innenfor de 
rammer pensjonistnettverket har.  

Til Samlingen av kontaktpersonene på Quality Airport Hotell Gardermoen hadde vi fått påmeldt 
14 av 15 kontaktpersoner, en fra hvert politidistrikt og tre fra hhv. Kripos, PST og PHS. Ved 
oppstarten 22.03 hadde ytterligere 2 forfall slik at 12 kontaktpersoner med forbundslederen, 
HMS-leder, POD, og Rune Stuvland, Senter for traumepsykologi. De som ikke kunne møte er 
kontaktet og gitt samme informasjon og oppdrag som de som kunne møte på samlingen. 

Programmet for de to dagene omhandlet i hovedsak om: Bli kjent med hverandre 
gjennom at deltakerne presenterte seg med vekt på relevant opplæring og erfaring, 
gjennomgang av retningslinjene, herunder organiseringen av nettverket med sine 
forkortelser, utfordringer som nettverksdeltakerne kan møte, situasjonsforståelse og 
håndtering, gruppeoppgave – utfordringer, forventninger og gjennomgang av 
besvarelsen, opprettelse av en lukket facebook gruppe for kontaktpersonene slik at de 
kan utveksle erfaringer og bistå hverandre. Siste oppgave var å lage en forpliktende 
handlingsplan for det videre arbeidet i sine respektive ansvarsområder – politidistrikt og 
særorgan. En meget viktig oppgave for å komme i gang med en riktig og lik forståelse for 
nettverkene. Kontaktpersonen har en nøkkelrolle når det gjelder kontakten med HMS-
leder/-rådgiver i politidistriktet eller ved særorganet. I skrivende stund har de fleste 
kontaktpersonene sendt inn sine handlingsplaner og flere er godt i gang med 
informasjonsarbeidet lokalt. 

3.1.8  Politipensjonisten 

I vår vedtekts § 9 er forbundsstyret pålagt å fastsette layout og utgi et medlemsblad 
minimum fire ganger i året. Det er styret som også har ansvaret for layout og at bladet 
utgis fire ganger i året. 

Redaktør Jørn-Kr. Jørgensen har også i denne perioden gjort en stor jobb og det er i 
hovedsak bare positive tilbakemeldinger på bladet, innhold og layout. Forbundsstyret 
har ikke hatt noen innvendinger eller forslag til endringer av bladet. Nytt fast tema i 
bladet er gratulasjoner til medlemmer som jubilerer; 70, 80 og 90 så langt, er fortsatt 
godt mottatt. Dette ble tatt inn for første gang i nr. 4 for 2014. I 2013 fikk vi 50 – 60 blad 
i retur for hvert nummer med beskjed fra Posten om at adressen var feil (og da 
postnumrene) – et meget tidkrevende arbeid. I dag får vi under 10 tilbake! Dette skyldes 
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en iherdig jobbing av forbundssekretæren med lokallagene og enkelt medlemmer for å 
få riktige adresser inn i medlemsregistret. Medlemsregistret er grunnlaget for 
adresselista for utsendelse av bladet.  

Det er mange av våre lokale lag og foreninger som kommer med utmerkede referat fra 
sine aktiviteter for medlemmene. Dette er positivt og virker inspirerende for andre! Det 
kommer også innlegg fra enkeltmedlemmer, men vi kunne gjerne få flere. Redaktøren 
omtaler nye bøker, skriver artikler, kommer med gode visdomsord og foretar portrett- 
intervjuer med medlemmer. 

Medlemsbladet er et stort økonomisk løft. Vi har etter Samarbeidsavtalen med PF fått 
markedsstøtte til bladet fra PF Forsikring. Vi har ingen annonseinntekter slik at alle 
utgifter blir å belaste eget budsjett ut over markedsstøtten. 

Samtlige nummer av bladet er lagt inn på vår hjemmeside som er åpen for allmennheten. 

3.1.9  Lommealmanakken 

Utgiftene til lommealmanakken var for 2009 kr. 79.460,-, for 2010 kr. 83.823, for 2011 kr 
84.187,-, for 2012 kr. 109.827, 2013 ingen utgivelse. Landsmøtet 2013 vedtok i sak 7 at 
forbundet igjen skulle ordne med trykking og utsendelse av lommealmanakken. For 2014 
kostet den kr. 93.625,00. Almanakken for 2014 ble for første gang sendt ut med nr. 
4/2013 av Politipensjonisten noe som både var porto og arbeidsbesparende for 
forbundet og lokallagene og foreningene. Almanakker for 2015 kostet kr. 100.800,- og 
for 2016 kr. 106.012,50. Uteblir almanakken for et medlem, får vi straks forespørsel etter 
den. 

3.1.10  Medlemskort 
Alle medlemmer f.o.m. 2012 har fått utstedt medlemskort med gyldighet ut 2016. Med 
bakgrunn i tidligere landsmøtevedtak og behandling i flere styremøter i 2016 besluttet 
forbundsstyret at det skulle lages nye medlemskort uten noen utløpsdato. Nytt 
medlemskort til samtlige medlemmer ble sendt ut med Politipensjonisten nr. 4/2016. 
Dersom noen melder seg ut av forbundet, strykes de som medlemmer i registret og 
dermed bortfaller både grunnlaget for forsikringer i PF Forsikring og bruken av 
merkantile tilbud fra PF. PF Forsikring preger baksiden av medlemskortet og dermed fikk 
vi en støtte på kr. 30.000,- til utvikling og produksjon. Totalt kostet dette brutto 
kr.66.441,-  for 3800 nye kort til medlemmene samt 2200 trykte kort i reserve. 

3.1.11 Reisevirksomheten 
 
Besøk i lag og foreninger m.fl. 

I følge handlingsplanen 2015 – 17 skal forbundet gjennom informasjonsarbeidet 
gjennomføre besøk i lag og foreninger. I forbundsstyremøtet 22.09.2015 besluttet styret 
følgende fordeling av ansvarsområdene for styremedlemmene: 

- Oddbjørn Olsen: Finnmark, Troms og Nordland. 
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- Kyrre Stenbro, Sigmund Engen, Roald Korsøen og Martha Kalland: Sør- og Nord-
Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. 

- Eystein Loftesnes, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold. 

- Kyrre Stenbro, Sigmund Engen og Kjell Fagerlid fordeler Østlandet seg imellom.  
 

Forbundslederen kan delta på anmodning uavhengig av ovenstående og så langt det er 
praktisk mulig. Forbundskontoret sender ut info om dette til foreningene og lagene. 
       
I perioden har vi besøkt i alt 28 lokallag rundt om i Norge. Forbundslederen har deltatt i 
en rekke andre møter med bl.a: 6 møter i tilknytning til Trygdeoppgjøret, møter i 
Pensjonistforbundet angående statsbudsjettet og Landsstyremøtet til dette forbundet. I 
tillegg deltok forbundslederen og 3 styremedlemmer i SAKO-konferansen høsten 2015 
og sist 22. – 23. oktober 2016 i Drammen. Styremedlem Martha Kalland deltok i PFs 
Landsmøte i oktober 2016 i Trondheim. For øvrig har forbundslederen og 
forbundssekretæren hatt flere møter med Politiets Fellesforbund, PF Forsikring, 
Juristforbundet, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarets Seniorforbund og 
Politidirektoratet. I perioden har det vært deltakelse i nærmere 100 møter av kortere og 
lengre varighet og reiselengder. 

3.1.12 Samarbeidet med Politiets Fellesforbund 

Det gode samarbeidet med PF som har blitt resultatet etter inngåelsen av 
samarbeidsavtalen av 24. oktober 2014 har fortsatt i 2015 og 2016. Enighet mellom PF 
og oss om at vi er den organisasjonen som arbeider aktivt for pensjonistmedlemmene 
både sentralt og lokalt, er uendret. I perioden fram til 21.04.2017 har vi fått overført 801 
nye medlemmer! Den positive holdningen fra PF er også meget nyttig i forbindelse med 
både nytt medlemskort og produksjon av vårt jubileumshefte. PF Forsikring og PFs 
avtalepartnere med merkantile tilbud deltok i Lederseminaret i april 2016. I tillegg deltok 
forbundslederen i PF i på begge seminarene i 2016. Den tekniske og administrative 
hjelpen fra PF er dessuten meget nyttig både når det gjelder medlemsregistret, 
kontingentinnkrevingen fra sentrale medlemmer (fra 2017) og våre i forhold til våre pc-
er. 

Andre samarbeidspartnere 

Det ble inngått et formelt samarbeid med Norske Politiledere i 2014. I 2015 ble det 
avviklet et møte ihht avtalen, men i 2016 ble det ikke holdt møte. Det er avtalt et årlig 
møte med Norsk Politihistorisk Selskap, som gjennomføres. Forbundslederen deltar på 
årsmøtene til selskapet. Det har ikke blitt noe av en samarbeidsavtale med 
Juristforbundet fordi styret i Juristforbundet ikke kom til enighet om at de skulle inngå 
en slik avtale med oss. Begrunnelsen var at de har for mange medlemmer utenfor vårt 
nedslagsfelt. Imidlertid legges det ikke hindringer i veien for at noen av deres 
medlemmer kan melde seg inn hos oss. Vi får i den anledning stadig nye medlemmer fra 
dette området. Det er heller ikke i perioden inngått noen avtaler med andre 
organisasjoner under Justis- og beredskapsdepartementet. 
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3.1.13 Samarbeidet i SAKO og Pensjonistforbundet 

I perioden har Samarbeidskomiteen mellom Pensjonistforbundet og offentlig sektors 
Pensjonistorganisasjoner (SAKO) vært sammensatt av følgende selvstendige 
Pensjonistorganisasjoner: Pensjonistforbundet, Fagforbundet, Postens 
Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Telepensjonistenes Forbund, LO-Stats 
Pensjonistutvalg, Jernbanepensjonistenes Forbund, og Statens Vegvesens 
Pensjonistforbund. Totalt antall medlemmer ca. 230.000. Et antall som stadig stiger fordi 
Pensjonistforbundet får stor tilstrømming av nye medlemmer. Men også vi i SAKO-
gruppen øker også medlemsantallet meget bra. 

Av disse har følgende organisasjoner kollektivt innmeldt alle sine medlemmer i 
Pensjonistforbundet: Fagforbundet, Postens Pensjonistforbund og Statens Vegvesens 
pensjonistforbund. Gjeldende samarbeidsavtale for SAKO er av 23.09.2013. 

Pensjonistforbundet har siden etableringen av Samarbeidskomiteen i 1991, vært 
sekretariat for samarbeidet. En sentral oppgave er bl.a. å avgi felles høringssvar på 
høringssaker fra de sentrale myndigheter. Vi prøver etter beste evne å gi innspill i 
høringssaker som berører våre medlemmer direkte. 

Ved drøftingene både i 2015 og 2016 med representanter for regjeringen om 
statsbudsjett og regulering av Grunnbeløpet/Trygdeoppgjøret deltok forbundsleder 
Kyrre Stenbro og de øvrige forbundslederne i SAKO. 

Det er holdt en rekke møter i SAKO-samarbeidet i perioden. SAKO konferansen i 2015 
ble holdt på Gardermoen, og i 2016 holdt (22. – 23. oktober) på Ambassadeur Hotell i 
Drammen. I tillegg til «SAKO-familien» var bl.a. Utdanningsforbundet og LOP (Landslaget 
for offentlige pensjonister) invitert og deltok. Programmet omhandlet følgende tema: 
Faglig-politisk innledning, strategiske muligheter for en styrket samfunnsrolle, 
samordningsloven, statsbudsjettet for 2018 – prioriteringer, stortingsvalget 2017 og 
rapporter fra SAKO-organisasjonene. En meget god og nyttig konferanse med meget 
aktuelle tema. 

Siden vi er et lite forbund med liten kapasitet på nasjonalt nivå, er vi avhengig av det 
gode samarbeidet innen SAKO og den sekretariatsfunksjonen som Pensjonistforbundet 
utfører. Fra 2017 har vi startet med uformelle drøftinger blant «SAKO-lederne» for å 
samtale om og prioritere saker for våre medlemmer som tidligere har vært ansatt innen 
det offentlige.  Dette skal danne grunnlaget for den drøftingen vi har med  

Pensjonistforbundet før krav fremmes for staten. Samarbeidet og tonen i møtene, både i 
SAKO-gruppen og med Pensjonistforbundet er både konstruktive og meget god. 

3.1.14 Forsikring 

Landsmøtet 2013 vedtok på den ene siden at forbundsstyret skulle arbeide for å tilby 
medlemmene gode forsikringsvilkår og på den andre siden vedtok det en ny 
forsikringsavtale med If med gyldighet i 3 år fra mai 2013. Siden If ikke kunne konkurrere 
med PF Forsikring, så sa vi opp forsikringsavtalen med dem og inngikk ny 
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forsikringsavtale med PF Forsikring 24. oktober 2014. En avtale som har gitt våre 
medlemmer i all hovedsak bedre forsikringstilbud til en rimeligere premie. 

Forbundsleder og forbundssekretæren har regelmessig møter med PF Forsikring. For 
2016 og så langt i 2017 har det vært en oppblomstring av skader under reiseforsikringen 
– gjelder sykdom på sydenreiser. Dersom dette fortsetter kan premien bli satt opp fordi 
den pr. d.d. går med underskudd. For øvrig er skadeprosenten meget gunstig for våre 
medlemmer i forhold til størrelsen på forsikringspremien. Det har vært en beskjeden 
premieøkning i 2017. PF Forsikring vil dessuten jobbe med nye produkttilbud til våre 
medlemmer. Den økonomiske støttet fra PF Forsikring til PPF er også betydelig bedre enn 
det vi fikk hos If. Vi har bare positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer som har gått 
over til PF Forsikring og da spesielt Pensjonistpakken. 
 
3.1.15 Pensjon 
 
Pensjonsreformen 

Pensjonsreformen ble iverksatt 1. januar 2011 og førte umiddelbart til reaksjoner fra 
medlemmene. I handlingsplanen for perioden 2015 – 17 vedtok Landsmøtet i 2015 at 
forbundsstyret skal arbeide for: 

- at «85%» regelen blir fjernet, 
  - at sykeandelen i folketrygden tilbakeføres til opprinnelig størrelse,  
- at pensjonistene får samme minstefradrag som de yrkesaktive, 
- fremme forslag til statsbudsjettene for å bedre de økonomiske vilkår, 
  og forskjeller som er mellom yrkesaktive og pensjonister, 
-   at indekseringen på 0,75% i Pensjonsreformen fjernes herunder fremme dette som        
tema til evalueringen av reformen i 2017/18. 
 

Dette er meget tunge og kostnadskrevende krav som vi som egen organisasjon neppe 
ville/vil klare å vinne gjennom med alene. Derfor samarbeider vi i disse sakene med 
SAKO-gruppen og Pensjonistforbundet. I 2016 ble det gjennomslag for reduksjon av 85% 
regelen. Den ble redusert til 90 % og kostet ca 2,7 milliarder. Siden indekseringen på  
 
0,75% både i 2015 og 2016 resulterte i tapt kjøpekraft for pensjonistene – dvs. at 
prisstigningen ble større enn lønnsveksten – har arbeidet med denne urimeligheten blitt 
intensivert. I den anledning har Pensjonistforbundets leder gått i spissen for å fremme 
krav om forhandlingsrett i trygdeoppgjørene. SAKO-organisasjonene er med i dette  
arbeidet. For å få større tyngde er det viktig at alle forbund som organiserer 
pensjonister, samarbeider om denne saken. I den anledning har Pensjonistforbundet fått 
utført et forprosjekt av Fafo. Fafo-rapporten ble ferdig i november i 2016 og heter: » En 
styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet». Den danner grunnlaget for det videre 
arbeidet som er meget godt i gang, men vi står igjen overfor et nytt utfordrende 
trygdeoppgjør i mai 2017. 
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3.1.16 Økonomi 
Vår økonomi er helt avgjørende for hvilke tiltak Landsmøtet og forbundsstyret kan 
iverksette og gjennomføre for medlemmene og tillitsvalgte. Forbundsstyret har arbeidet 
og styrt etter en rettesnor om at økonomien i forbundet skal brukes slik at den kommer 
alle medlemmene til gode! Landsmøtene har diskutert tiltak for å bedre økonomien til 
forbundet. Imidlertid har forbundsstyret klart å bedre den økonomiske situasjonen 
vesentlig gjennom ulike støtteordninger og et betydelig nytt antall medlemmer, slik at 
økonomien er meget bra. Den har både i 2015 og 2016 vært så god at vi har kunnet 
utbetales økonomisk støtte for 3. år på rad, til drift av våre lag og foreninger. Støtten er 
gitt med kr 50,- pr fullt betalende medlem i PPF og tas av den støtten staten gir til 
frivillige organisasjoner. 

For 2016 ble det utbetalt kr. 147.450,- og i 2015 kr. 146.350,-. Vi har hatt noen 
utfordringer med noen få lag og foreninger som har hatt til dels store restanser med 
kontingentinnbetalingen. Oppfølgingsarbeidet her har krevd en god del arbeid på 
forbundskontoret og for kassereren. Vi har i den anledning utarbeidet et detaljert 
regneark/blankett for å få en bedre oversikt over innbetalt/manglende innbetaling av 
kontingent i forhold til medlemsantallet. Alle har fått støtten i henhold til innbetalt 
kontingent pr. 30.06.  

3.1.17 Avslutning 
Forbundsstyret avgir med dette sin beretning for Landsmøteperioden 2015 - 2017 i tråd 
med de beslutninger og pålegg og premisser som ble gitt på Landsmøtet på Quality 
Airport Hotell Gardermoen i 2015. I all vår virksomhet som styre, har vi hevdet 
medlemmenes interesser i de fora, de drøftinger og forhandlinger som forbundet har 
vært representert i. Vi mener å ha løst de mulige oppgaver vi har vært pålagt samt 
utviklet organisasjonen på en god måte og at den ved periodens avslutning er ved meget 
god helse. 
Organisasjonene er en viktig del av vårt demokratiske samfunn.  Det er forbundsstyrets 
syn at ved å stå sammen; i en egen organisasjon, fortsette samarbeidet med 
Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen, samt være med på å tilstrebe et bredest mulig 
samarbeid spesielt mellom forbundene som organiserer pensjonister, kan vi oppnå 
resultater som kommer våre medlemmer til gode. Politiets Pensjonistforbund skal møte 
de kommende årene og utfordringene med samfunnsansvar, optimisme, kampglød og 
tro på at vi skal lykkes i vårt arbeide til det beste for medlemmene - SAMMHOLD ER VÅR 
STYRKE!  

Forbundsstyret, 25. april 2017 

Kyrre Stenbro  
Forbundsleder 
 

Eystein Loftesnes    Sigmund Engen          Roald Korsøen  
Forbundsnestleder  Forbundssekretær           Forbundskasserer 
 

Martha Kalland    Oddbjørn Olsen          Kjell Fagerlid 
Styremedlem      Styremedlem                    Styremedlem 
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Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Forbundsstyret foreslår for Landsmøtet at beretningen for 2015 – 2017 godkjennes. 
 
Beretningen presentert av forbundsleder Kyrre Stenbro 
 
Enstemmig godkjent. 
 
3.2 – Hederstegnsutvalgets beretning 
 

                                BERETNING 2015-17 
 
Utvalget har hatt jevnlig kontakt gjennom 2-års perioden. 
Det er i alt avviklet 3 møter.   Utvalget har dertil hatt utstrakt samarbeid 
via telefon og mail.  For å øke tilgangen på aktuelle kandidater til 
hederstegnet, har man også denne gangen fått vår redaktør til å informere 
lokallagene om mulighetene til å sende inn forslag på aktuelle kandidater.  
Antall foreslått kandidater har i de senere årene steget.  Med et økende 
antall foreslått kandidater har utvalgets arbeid og diskusjoner blitt mer 
tidkrevende.  De foreslåtte til hederstegnet på årets landsmøte ble grundig 
diskutert, og vi har kommet frem til et høyere antall enn tidligere, men 
som alle fortjener heders-tegnet med diplom. 
 
Utvalget ser det som svært positivt at forslag på kandidater til 
hederstegnet har steget.  Vi håper at dette også vil fortsette i tiden 
fremover.  Det er mange rundt om i lokallagene som gjør en stor og 
verdifull innsats for oss politipensjonister.  
 
Utvalget har forøvring arbeidet en god del med forberedelser til invitasjon 
av tidligere hederstegnmottakere for deltakelse på festmiddagen på årets 
lands-møte.  Dette har skjedd såvel skriftlig som ved hjelp av mail og 
telefon.   Vi har herunder hatt mange hyggelig samtaler med tidligere 
hederstegnmottakere.  Dette har styrket utvalget i verdien av vårt tidligere 
forslag om sammenkomst for disse personer på årets landsmøte.   
 
     
                                           Odd Kjell Abrahamsen 
                                      Leder av Hederstegnutvalget 
 
 
        Olav Haugen                                                          Kjell Bjørn Aarø                            

  
Gjennomgått av O.K. Abrahamsen 

Tatt til etterretning. Vedtatt. 
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3.3 – Kontrollnemdas beretning 2015 og 2016 

RAPPORT TIL FORBUNDSTYRET FEBRUAR 2016 
Rapporten tar for seg perioden fra Landsmøtet 2015 og resten av det året. 

Nemndas arbeid 

Perioden har vært preget av at det har vært starten på en landsmøteperiode.  Funksjonen til 
kontrollnemda (KN) er også endret slik at nemnda må vurdere arbeidsform, grunnlag etc. på 
nytt. 

KN definerer sin egen rolle i organisasjonen slik at utvalget skal observere, beskrive og evt. 
kommentere hvorvidt PPF arbeider med de sakene og benytter de midlene som Landsmøtet 
(LM) har gitt. KN holder FS og forbundskontoret orientert om sin virksomhet. KN vil i mindre 
grad utøve en regnskapsmessig og reviderende funksjon. 

KN har videre gjennomgått protokoll med underdokumenter fra landsmøtet 2015, og vil 
bruke denne som et viktig arbeidsredskap i perioden. 

Løpende arbeid 

Hovedinntrykket er at PPF arbeider etter landsmøtevedtak, handlingsplan, vedtekter og 
styringsdokumenter for øvrig og har tatt tak i flere av de prioriterte områdene det er fattet 
vedtak om. Forbundsstyret har i perioden iverksatt aktiviteter og fattet beslutninger i saker 
som ble vedtatt av landsmøtet 2015.  Det har vært god aktivitet innen mange av de nevnte 
områdene.  

KN finner det også riktig å nevne den arbeidsbelastningen som flytting til nytt kontor i POD 
har medført.  Det er vel å anta at dette har berørt både arbeidstid og prioriteringer i perioden.  
Kontoret er nå etablert på nytt sted, en ordning som antas å være til nytte for alle parter. 

Årsberetning 

FS har fremlagt årsberetning for 2015. KN sine kommentarer vil befatte seg med perioden 
juni – desember, funksjonsperioden for denne nemnda. 

Årsberetningen beskriver på en ryddig, oversiktlig og naturlig måte forbundets aktiviteter, i all 
hovedsak utført av FS eller FSoppnevnte utvalg.  FS har således tatt tak i flere av vedtakene 
på LM, og igangsatt arbeid og utredninger i forhold til dette.  FS har også satt dato for 
ferdigstilling av utvalgenes arbeid, et viktig parameter i forhold til suksess og gode resultater. 

I årsberetningen fremlegges 3 forskjellige medlemsantall.  Dette er et synlig bevis på den 
utfordring forbundskontoret og ikke minst forbundssekretæren har i forhold til innmelding av 
korrekt medlemstall fra lokallagene.  KN forutsetter at dette vil forbedres med nye rutiner for 
innrapportering til kontoret. 

Regnskap 

FS har lagt frem forslag til regnskap for driftsåret 2015.  Dette viser et årsresultat på kr. 
180 693,95 og egenkapital og gjeld på kr. 1 558 726,33.  Regnskapet skal behandles på 
styremøtet i februar.   

Når det gjelder regnskapet har KN sett på regnskapstallene opp mot budsjett og 
sammenlignet tallene for 2014.  Vi har ikke innkalt forbundskassereren for å gå inn i detaljer i 
regnskapet for 2015. 
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Medgåtte midler er i samsvar med vedtak i Landsmøte og forbundsstyremøte. 

Styreprotokoller 

KN har fått tilsendt styreprotokollene fra styremøtene 1 - 04 06 15, 2 - 22 09 15 og 3 - 24 11 
15 i h t instruks.  Dette er nyttige dokumenter i KN sitt arbeid, spesielt nå som arbeidsform 
og representasjon er endret. 

Det er KN sitt klare ønske at en også kan motta innkallinger til styremøtene og andre 
saksdokumenter som absolutt vil være nyttige grunnlagsdokumenter for nemdas arbeid og 
rapporter. 

 

Oslo den 1. februar 2016 

 

Jan Gunnar Bøe   Olav Røttingsnes   Willy Samdal 

 

Gjennomgått av Olav Røttingsnes 

Ingen bemerkninger. Vedtatt. 

 

RAPPORT TIL FORBUNDSTYRET FEBRUAR 2017 

Rapporten tar for seg perioden 2016 - fra 01.01.2016 til 31.12.2016. 

Nemndas arbeid 

KN definerer sin egen rolle i organisasjonen slik at utvalget skal observere, beskrive og evt. 
kommentere hvorvidt forbundsstyret i PPF (FS) arbeider med vedtak og benytter de midlene 
som Landsmøtet (LM) har gitt. KN holder FS og forbundskontoret orientert om sin 
virksomhet. KN vil i mindre grad utøve en regnskapsmessig og reviderende funksjon. 

KN har videre brukt protokoll med underdokumenter fra landsmøtet 2015 som et viktig 
arbeidsredskap i perioden. 

KN har også hatt møter med forbundslederen, samt en løpende dialog med 
forbundskassereren i forhold til regnskapsdelen av rapporten. 

KN har også brukt noe tid på å finne en god arbeidsform, ut fra det faktum at instruks og 
mandat ble endret av LM 2015.  KN har, i samarbeid med FS, arbeidet med ny instruks for 
kontrollnemda.  Denne skal framlegges for behandling av LM 2017. 

Generelt 

Hovedkonklusjon: Forbundsstyret har arbeidet etter landsmøtevedtak, handlingsplan, 
vedtekter og styringsdokumenter forøvrig. KN har ikke funnet at det er fattet vedtak eller 
foretatt disposisjoner som er i strid med vedtekter, regler eller vedtak fattet av landsmøtet. 

De har og tatt tak i de prioriterte områdene det er fattet vedtak om, og det har vært god 
aktivitet innen de nevnte områdene. 
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Konkrete forhold 

KN finner det riktig å nevne en del konkrete forhold: 

Samarbeidet med viktige samarbeidspartnere: 

• Politiets Fellesforbund (Pf): Her er det etablert et utmerket samarbeid, med 
hovedvekt på økonomi og medlemsregisteret. 

• Politidirektoratet: Det gode samarbeidet har fortsatt, en nevner her kontorplass 
og støtte på den merkantile delen, samt ikke minst den økonomiske støtten som 
har betydd mye for handlingsfriheten til forbundet. 

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

•  
Andre viktige saker: 

 FS har arbeidet aktivt for å få en best mulig oversikt over medlemsantallet og 
kontingentinngang, noe som over tid vært en utfordring. Nå har imidlertid de aller 
fleste lag fått orden på sine medlemsregister. 

 LM 2015 vedtok å starte opp en kollegastøtteordning. Ordningen er nå i gang, og 
FS vedtok retningslinjer på sitt styremøte nr. 6 – 29.11.2016. Ordningen er også 
forelagt POD, som ikke hadde noen innvendinger. 

  
Til slutt nevnes: 

o Tilskudd fra NAV til frivillige organisasjoner: Forbundsstyret fulgt opp denne 
saken, og sørget for at navneliste og andre opplysninger er korrekte.  Vi er tildelt 
støtte for 2016 på kr. 173.332. 

o  
Årsberetning 

KN har mottatt forbundsstyrets årsberetning for 2016 og gjennomgått denne.  KN har ingen 
merknader til årsberetningen. 

Regnskap 2016 

FS har lagt frem forslag til regnskap for driftsåret 2016.  Dette viser et årsresultat på kr. 
338 255,36 og egenkapital og gjeld på kr. 1 879 981,69.  Regnskapet skal behandles på 
styremøtet i februar.   

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

KN har også gjennomgått regnskapstallene opp mot budsjett for perioden og sammenlignet 
tallene for 2015.  En har ikke funnet vesentlig divergens mellom landsmøtevedtatte 
budsjetter og forbruk. En vil dog bemerke vedtak om innkalling til ekstraordinær 
ledersamling, en vesentlig kostnad som ikke var budsjettert. Imidlertid ligger et slikt vedtak 
klart innenfor FS sitt mandat, og FS hadde konstatert at det var økonomisk dekning for 
vedtaket før det ble fattet. 

Styreprotokoller / innkallinger 

KN har fått tilsendt styreprotokollene fra styremøtene 1 – 04 02 16, 2 – 15 03 16, 3 – 18 04 
16, 4 – 14 06 16, 5 – 16 10 16 og 6 – 29 11 16 i h t instruks.  Dette er viktige dokumenter i  
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KN sitt arbeid, spesielt nå som arbeidsform og representasjon er endret. Fra 2017 har KN 
også fått sakslisten i forkant av styremøtene. 

 

Oslo den 28. februar 2017 

 

Jan Gunnar Bøe  Olav Røttingsnes   Willy Samdal 

 

Gjennomgått av Olav Røttingsnes 

Ingen bemerkninger. Enstemmig vedtatt. 
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Sak 4 – Regnskap 

4.1 Forbundsstyrets regnskap for 2015 og 2016 
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Gjennomgått av Roald  Korsøen. 

Følgende hadde ordet en eller flere ganger: 
Svein Kjus 
 
Regnskapet vedtatt. 
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Dirigenten refererte revisorrapportene. Tatt til etterretning. 
 

Sak 5 – Innkomne forslag  
 

5.1 Oslo Politiets Pensjonistforening - vedtektsendring 

FORSLAG TIL LANDSMØTET 2017 I POLITIETS PENSJONISTFORBUND 

Oslo politiets pensjonistforeing har gjennom tidene praktisert kontingentfritak for medlemmer etter 
fylte 90 år fra og med året de fyller. Dette er en praksis som hedrer våre eldste og gir dem en plikt 
mindre å passe på.  OPPF har god erfaring med denne ordningen og vi ønsker å fortsette som vi alltid 
har gjort på dette området. 

Med den nye organiseringen i PPF og deres vedtekter og underliggende normalvedtekter, har vi ikke 
lenger denne muligheten til dette. PPF har gjennom det siste året insistert på at vi lokalt i Oslo skal 
kreve inn kontingent fra denne gruppen og vist til sine vedtekter. 

OPPF mener dette er urimelig og vi fremmer derfor forslag om endringer av vedtektene i PPF for å 
kunne gjøre det. 

Årets årsmøte i OPPF gav styret bred støtte for å fremme et slikt forslag til PPF landsmøte i år. 

Vi har også registrert at det også er andre lokale lag som ønsker å frita sine eldste fra kontingent, slik 
at det bør være støtte for forslaget også utenfor OPPF.  

FORSLAG: 
Vedtekt for Politiets Pensjonistforbund 
Politiets Pensjonistforbund ble konstituert 7. januar 1986 
Vedtekten ble vedtatt i Landsmøtet 6. oktober 1987 og sist i Landsmøtet 3. juni 2015 
 
Her foreslås følgende tilføyelse i §5 (rød tekst): 
 
§  5 Kontingent 
Landsmøtet fastsetter kontingenten. Etterlatte og ektefelle/samboer betaler ½ kontingent. I 
særlige tilfeller kan forbundsstyret, etter forslag fra lokalt lag/forening, frita et medlem for 
kontingent.  
For å dekke uforutsette forpliktelser kan Landsmøtet bestemme ekstrakontingent for en 
nærmere fastsatt tid. Personer som får innvilget medlemskap etter 01.07 fritas for 
kontingenten for innmeldingsåret.  
Medlemmer fylt 90 år fritas for kontingent både til Politiets Pensjonistforbund og til sitt 
lokale lag. De oppretteholder fullt medlemskap med ordinære rettigheter og plikter forøvrig. 
 
 Kontingenten skal være innbetalt til forbundet innen 31.05. Eventuell restkontingent innen 
30.6. 
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Normalvedtekten for Politiets Pensjonistforbunds lag og foreninger  
Normalvedtekten sist endret i Landsmøtet 2015  
 
Her foreslås følgende tilføyelse i § 5 (rød tekst): 

§ 5 Medlemskontingenten – lokalt og sentralt  
Medlemskontingenten lokalt og eventuelt fritak for den, fastsettes av lagets/foreningens 
årsmøte. Medlemskontingenten til Politiets Pensjonistforbund fastsettes av Landsmøtet. 
Kontingentene kreves inn av laget/foreningen.   
Medlemmer over fylte 90 år fritas for kontingent både til Politiets Pensjonistforbund og til sitt 
lokale lag. De oppretteholder fullt medlemskap med ordinære rettigheter og plikter forøvrig. 
 
Frist for innbetaling av kontingent og fritak for kontingent til Politiets Pensjonistforbund, 
foretas ellers som bestemt i § 5 i Vedtekt for Politiets Pensjonistforbund. 
 
 
For styret i Oslopolitiets pensjonistforening 
 
Øyvind Røen      Arne Hennum 
Leder       kasserer 
 
 
 
Forbundsstyrets merknad 
 
Forbundslederen viste til forslag fra OPPF om å legge inn i begge vedtektene at medlemmer 
f.o.m. fylte 90 år fritas for både lokal og sentral kontingent. 
I normalvedtektens § 5 gis det fullmakt til årsmøtet lokalt å bestemme dette når det gjelder 
den lokale kontingenten: 

 
«Medlemskontingenten lokalt og eventuelt fritak for den, fastsettes av lagets/foreningens årsmøte.»  
Det er derfor ikke behov for å endre denne siden fullmakten allerede er delegert til lokalt 
årsmøte.  
Bestemmelsen om den sentrale kontingenten står det i § 5 vedtekten for PPF bl.a.: I særlige 
tilfeller kan forbundsstyret, etter forslag fra lokalt lag/forening, frita et medlem for kontingent.  

 
Her har forbundet/tidligere Landsmøter tatt høyde for at det i særlige tilfeller kan være aktuelt 
å frita et medlem for kontingenten. Her må hvert enkelt forhold begrunnes fra lokalt forhold 
og vurderes av forbundsstyret. Dette kan være ett eller flere medlemmer som har kommet i 
økonomiske vansker osv. Dersom de for øvrig betaler sine forsikringer m.m. burde de også 
kunne betale sin «forsikring» for pensjonen og de øvrige helse og velferdstilbud lokalt og 
sentralt. Dette har dessuten vært diskutert tidligere og 90-åringer har gitt klart uttrykk for at 
de ønsker å betale kontingenten og ikke bli fritatt. 
 
PPF sentralt arbeider for medlemmenes pensjon, helse og velferdstilbud og «tilbudene» fra 
politidistriktet også til de eldste. Gruppen 90 + er vel også de som trenger mest hjelp og støtte 
fra organisasjonen. De får Politipensjonisten, Magasinet norsk politi og Politiforum tilsendt 
gratis og dersom de har forsikringer i PF Forsikring, så kreves det medlemskap i PPF sentralt. 
Vi kan/bør ikke legge inn i vårt medlemsregister medlemmer som ikke betaler kontingent. 
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Alle medlemmene som vi har registrert sentralt og som vi søker om støtte fra staten, må 
betale kontingent.  

 
I dag har vi 110 medlemmer som er 90 år eller mer. 34 er enker eller samboere – dvs. at 66 er 
fullt betalende medlemmer. OPPF har 13 av disse medlemmene hvorav 8 menn og 5 enker. 
Ved eventuelt å frita 90 åringer for kontingent, vil dette utgjøre ca. kr. 25.000,- for 2017. 
Samtidig er der 56 i aldersgruppen 88 – 89 år. 

 
Vi har sjekket med Pensjonistforbundet som har ca. 230.000 medlemmer. De har ingen øvre 
grense for betaling av kontingenten fra sine medlemmene. I dag er det ca. 50.000 enslige 
minstepensjonister og mange av disse er medlemmer i Pensjonistforbundet. De betaler sin 
årskontingent i likhet med de øvrige medlemmene, uten noen aldersbegrensning. 

 
Forbundsstyret finner ikke noen god begrunnelse for at det skal anbefale Landsmøtet å frita 
alle som har fylt 90 og derover på grunn av bare alder, for kontingenten til PPF. Lokalt får 
foreningen/laget avgjøre selv dette i forhold til kontingenten lokalt – jfr. fullmakten som 
ligger i normalvedtekten. 

 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet viser til normalvedtektens § 5 for våre lag og foreninger hvor det fremgår at det 
lokale årsmøtet er gitt fullmakt til å frita medlemmer for lokallagskontingenten. Det viser 
også til forbundets vedtekt § 5 som gir adgang til fritak for kontingenten: I særlige tilfeller 
kan forbundsstyret, etter forslag fra lokalt lag/forening, frita et medlem for kontingent.  
Landsmøtet mener at selv om man er 90 år eller mer og ikke kommer inn under unntakene i 
de to vedtektene, bør man betale kontingenten på lik linje med øvrige utgifter.  
 
Forslaget hadde støtte i salen. 
 
Forslaget ble presentert av Øyvind Røen. 
 
Følgende hadde ordet en eller flere ganger: 
Kyrre Stenbro, Øyvind Røen, Svein Kjus, Egil Haaland. 
 
Oslos forslag krever 2/3 flertall. 
 
Forbundsstyrets forslag vedtatt mot 6 stemmer. 
 
Forhandlingene avsluttet kl. 1730. 
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Møtestart kl. 0912 
 

Gjennomgang av protokoll fra 30.5.17 ved Steinar Jonsen 

Protokollen godkjent med de anmerkninger som er fremkommet under debatten. 

 

Sak 6 – Instrukser 
  

6. Instrukser 

6.1 Kontrollnemda 

INSTRUKS 
for 

KONTROLLNEMDA 

 

§ 1 Innledning og formål 
 

1. Kontrollnemda er et selvstendig og uavhengig organ som står direkte ansvarlig 
overfor Landsmøtet – jfr. vedtektens § 11.  

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

varamedlemmer – jfr. vedtektens § 7 nr. 8.2.  
 

3. Nemda skal føre kontroll med at forbundsstyrets disposisjoner utføres på en 
hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med forbundets vedtekt, 
landsmøtevedtak og styrevedtak. 

 

§ 2 Møter 
 

1. Kontrollnemda holder møte når lederen eller 2 av nemdas medlemmer finner det 
nødvendig.  

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

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

 
4. Nemda skal føre protokoll fra sine møter. Protokollene underskrives av 

møtedeltakerne og sendes forbundsstyret. 
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5. Kontrollnemda kan be om møte med forbundsleder og/eller forbundskasserer ved 
behov og for gjennomgang av godkjent årsregnskap før nemda skriver sin rapport. 
 

§ 3 Innsynsrett 
 

1. Nemda har rett til å gjøre seg kjent med alle dokumenter som den mener å trenge for å 
kunne utføre sitt verv.  
 

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

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

 
1. Gjennomgå protokollen fra Landsmøte. 

 
2. Gjennomgå dagsorden og protokoll fra styremøtene. 

 
3. Kontrollere at vedtak og disposisjoner er i tråd med overordnede vedtak, gitte 

fullmakter og forbundets vedtekter. 
 

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

 
5. Gjennomgå forbundets årsberetning og årsregnskap og avgi årlig beretning om driften 

av forbundet til forbundsstyret innen 15. mars. 
 

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

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

 
2. Nemda skal gi uttalelse til Landsmøtet om årsoppgjøret og tilrå om resultatregnskap 

og balanse kan fastsettes som PPF sitt regnskap. 
 
 
§ 6  Varighet 
 
Denne midlertidige instruksen, vedtatt av forbundsstyret i møte nr. 2/2017, avløser 
instruksen av februar 2016. Dersom Landsmøtet 2017 ikke bestemmer noe annet trer den 
inn som gjeldende instruks fra 01.06.2017. 
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Forbundsstyrets merknad 
Landsmøtet 2015 gjorde bl.a. følgende vedtak: 
Forbundsstyret i samarbeid med Kontrollnemda gis fullmakt til å utarbeide instruks 
nemda. Denne foreløpige instruksen skal forelegges Landsmøtet i 2017 til endelig vedtak. 
Enstemmig vedtatt 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Forbundsstyret foreslår at Landsmøtet gjør vedtak om at det fremlagte forslaget til 
instruks for Kontrollnemda vedtas. 
 
Gjennomgått av Kyrre Stenbro 
 
Følgende hadde ordet en eller flere ganger: 
Olav Røttingsnes, Eystein Loftesnes, Kyrre Stenbro, Jan Gunnar Bøe, Hans Finne, 
Svein Kjus, Ivar Solum, Egil Haaland. 
 
Forslag fra forbundsformannen om at saken behandles sammen med sak 9 - 
vedtektsendringer. 
 
Pause fra 1012 - 1032 
 
Etter pause kl. 1425 ble samordnet forslag fra Kontrollnemda og Forbundsstyret 
enstemming vedtatt med teksten: 
 
§4 pkt. 3 Få tilsendt dagsorden samtidig med styrets medlemmer, samt protokoll når 
denne sendes til styrets medlemmer. 
 
§4 pkt. 5: Møte på forbundsstyrets møte når årsregnskapet behandles.  

 

6.2  Valgkomiteen 

INSTRUKS 
for 

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

§ 2 Arbeidsoppgaver 
Valgkomiteen skal komme med forslag til kandidater til: 
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a) forbunds; -leder, -nestleder, -sekretær, -kasserer og tre –styremedlemmer med to 
varamedlemmer til –styret, 

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

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

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

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

§ 3 Arbeidsplan og budsjett 
Valgkomiteen skal innen 31.01 året etter Landsmøtet ha utarbeidet en arbeidsplan for 
sitt arbeid fram til den skal oversende sitt forslag til forbundsstyret – jfr. § 2 foran. 
Komiteen skal samtidig utarbeide et budsjett for sitt arbeid og sende det sammen med 
arbeidsplanen til forbundsstyret. 
 
§ 4 Varighet 
Denne instruksen avløser tidligere instruks gitt av forbundsstyret 29.09.2010 og er vedtatt av 
forbundsstyret 24.11.2015. Den trer i kraft fra 01.01.2016 og gjelder inntil forbundsstyret 
bestemmer noe annet. Instruksen er gitt med bakgrunn i vedtektens § 7 nr 8, § 10, § 6 og 
Landsmøtesak 6 nr. 6 2015. 
 

Merknad fra forbundsstyret 

I Landsmøtesak 6 nr. 6 2015 ble det gjort følgende vedtak: 
 «Forbundsstyrets forslag til vedtak: Styret bes med bakgrunn i utvalgets forslag, om å 
foreta en gjennomgang av instruksen i samarbeid med Valgkomiteen samt vedta en justert 
instruksen som blir en enda bedre veiledning for både oppstart av og arbeidet i komiteen.  

Vedtak: Forbundsstyrets vedtak enstemmig vedtatt.» 

Med bakgrunn i dette vedtaket og med hjemmel i § 10 pkt. 1, ble det høsten 2015 igangsatt 
arbeide med et forslag til ny instruks, hvor valgkomiteen var invitert. Vi kom fram til enighet 
om forslag til ny instruks. I forbundsstyremøtet 24.11.2015 ble forslaget vedtatt og iverksatt 
fra 01.01.2016. 
Forbundsstyret forslag til vedtak: 
I hht Landsmøtevedtak i sak 6/2015 og vedtektens § 10 pkt.1 er ny instruksen for 
Valgkomiteen utarbeidet i samarbeid med Valgkomiteen og iverksatt fra 01.01.2016. 
Landsmøtet konstaterer at forbundsstyret har fulgt opp både vedtaket og vedtekten på en god 
måte. 
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Gjennomgått av Kyrre Stenbro. 

Følgende hadde ordet en eller flere ganger: 

Egil Haaland, Kyrre Stenbro 

Forslag fra forbundsformannen om at saken behandles sammen med sak 9 - 
vedtektsendringer.  Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 7 – Retningslinjer for PPFs Pensjonsistnettverk 
 
1. FORMÅL 

Retningslinjene skal sikre at det i de av Politiets Pensjonistforbunds lag og foreninger 
som ønsker det, er organisert et frivillig pensjonistnettverk. Pensjonistnettverket skal 
fungere som et tilbud om støtte og hjelp til alle medlemmer og deres familier som 
ønsker det. Støtte kan gis som; besøk, samtale, transportbistand til lege, tannlege, 
innkjøp og til sosiale sammenkomster. Dette gjelder også når medlemmet trenger 
hjelp til behandling av lidelser av mer traumatisk karakter eller andre problematiske 
utfordringer, se pkt. 2.3 3. avsnitt og 5 2. avsnitt. 
   
Bakgrunn: Landsmøtet 2015 vedtok enstemmig: «Målsettingen må være å få utredet et 
system, gitt nødvendig opplæring og implementert dette lokalt innen utgangen av 2016.» 
Forbundsstyret fulgte opp med å opprette en arbeidsgruppe høsten 2015 for å utrede og 
komme med forslag til en praktikabel ordning. Arbeidsgruppens rapport er behandlet i 
forbundsstyret og har vært drøftet i to ledersamlinger i 2016. Forslaget om å opprette et 
pensjonistnettverk i PPF har fått bred tilslutning i organisasjonen. 

 
2. ORGANISERING 

 
2.1 Generelt 

Pensjonistnettverk etableres i alle lag og foreninger som ønsker det. Pensjonistnettverket er 
et tilbud om støtte og hjelp til alle medlemmer og medlemmers nærmeste familie når de har 
hverdagslige behov eller har vært utsatt for særlig belastende hendelser eller situasjoner. 
Nettverksmedarbeideren kan også på eget initiativ ta kontakt med berørt medlem/familie. 
Nettverksmedarbeideren skal fungere som støtte og veileder for den som trenger hjelp. 
Han/hun bør være personlig egnet herunder ha tillit blant medlemmene. 

2.2 Forkortelser 

Pensjonistnettverk (PNV), nettverksmedarbeider (NVM), nettverksleder (NVL) og 
kontaktperson (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 samler inn forslag til 
aktuelle kandidater blant medlemmene og organiserer valg. Styret utpeker hvem av NVM 
som skal være nettnettverkslederen (NVL). Det skal være tilstrekkelig mange NVM til at PNV 
kan fungere etter sitt formål, og slik at belastningen på den enkelte NVM/NVL ikke blir for 
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stor.  NVL har ansvaret for å organisere arbeidet og bekjentgjøre ordningen blant 
lagets/foreningens medlemmer.  

NVL bør sørge for å ha oversikt over hvilke hjelp som er mulig å få gjennom det offentlige. 

I politidistrikt hvor det er flere lag/foreninger konstituerer NVL seg med en av dem i rollen 
som KP. NVL i det største laget/foreningen har ansvaret for at dette gjennomføres og 
iverksette. KP har direkte kontakt med politidistriktet HMS-leder etter avtale og ved behov. 
Dersom noen av de som pensjoneres og blir medlemmer trenger hjelp/oppfølging, skal KP 
bringe denne informasjonen til vedkommende NVL som overtar ansvaret for oppfølgingen. I 
slike forhold bør KP og HMS-leder også avklare hva slags hjelp og i hvilke forhold tidligere 
arbeidsgiver kan tilby faglig hjelp. Ved særorganene er det NVL som er KP og forholder seg til 
organets HMS-rådgiver. 

3. TILLIT OG FORTROLIGHET 
PNV-ordningen bygger på tillit og fortrolighet. I tillegg må det vises den største fortrolighet 
om det som NVM får kjennskap til gjennom sitt verv. Det er forutsatt at PNV-ordning 
fungerer som en selvstendig ordning uavhengig av styret og har ikke rapporteringsplikt om 
fortrolig informasjon til styret – jfr. 6. 
 

4.  OPPLÆRING 
KP-ene i politidistriktene og NVL/KP ved særorganene skal gis tilbud om tilstrekkelig 
opplæring. PPF i samarbeid med POD organiserer denne opplæringen. 

5. EKSTERN OG FAGLIG BISTAND  
NVM skal i samråd med NVL i tvilstilfeller vurdere om de har tilstrekkelig kompetanse til å 
bistå, og ved behov anbefale ekstern bistand fra kompetent fagperson/-miljø. Foretar NVM 
slik kontakt på vegne at den det gjelder, må det helt klart fremgå hvem som tar de 
økonomiske konsekvensene – jfr. pkt. 2.2 3. avsnitt. 

Gjelder dette forhold som skriver seg fra tjenesten og KP ikke har fått avklart nødvendig 
hjelp fra HMS-leder/politidistriktet, kontaktes PPF for hjelp til faglig bistand. Før slik kontakt 
tas, skal dette være avklart med den som trenger hjelp. De økonomiske konsekvensene ved 
bruk av ekstern bistand i slike tilfeller, avklares med PPF.  

6.         RAPPORTERING  
NVL orienter styret om forhold knyttet til PNV. NVL skal hvert år utarbeide en årsrapport til 
styret.  Rapporten skal gi informasjon om PNVs oppgaver siste år, arbeidsbyrden og 
tidsforbruk m.m.  Det skal ikke rapporteres på informasjon som er gitt i fortrolighet.  

Vedtatt i forbundsstyremøte nr. 6/2016 -  29.11.2016. 

Forbundsstyrets merknad: 

I sak 6 pkt. 10 Ivaretakelse av medlemmene, ble det fremmet følgende forslag: 

«Forbundsstyret utarbeider et HMS-system for lokallagene etter politietatens HMS modell med fokus 
på ivaretakelse av medlemmene for å sikre likhet og kolleganettverk for alle medlemmer. 

Forbundsstyret hadde da følgende merknader: Dette viktige tema er tatt opp med POD og vi har fått 
god respons om hjelp til å få til et slikt opplegg. Dette må skje i nært samarbeid med representanter 
fra våre lag og foreninger. De som skal være kollegastøtte, må være valgt av medlemmene i den 
enkelte forening og lag. Dessuten bør de så langt det er behov og mulig, gis nødvendig opplæring. 
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Det finnes sikkert allerede medlemmer som har vært kollegastøtte i sin aktive tjeneste som kan gjøre 
en god jobb. Det er viktig med samarbeidet med POD og etter hvert med politidistriktene slik at vi 
kan ivareta og følge opp både eksisterende og nye medlemmer som har behov for støtte, hjelp og 
veiledning i hverdagen. Det er viktig at alle våre medlemmer får en best mulig livskvalitet. 

Styrets forslag til vedtak i Landsmøtet: Styret støtter forslaget og fortsetter samarbeidet med POD 
og vil etter hvert involverer representanter fra lokalt hold. Målsettingen må være å få utarbeidet et 
system, gitt nødvendig opplæring og implementert dette lokalt innen utgangen av 2016. 

Vedtak: Forbundsstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Forbundsstyret fulgte opp vedtaket med å opprette en arbeidsgruppe høsten 2015 for å utrede og 
komme med forslag til en praktikabel ordning. Arbeidsgruppens rapport er behandlet i 
forbundsstyret og har vært drøftet i to ledersamlinger i 2016. Forslaget om å opprette et 
pensjonistnettverk i PPF har fått bred tilslutning i organisasjonen. Forbundsstyret utarbeidet på 
bakgrunn av rapporten og dens behandling i lederseminarene, retningslinjer for et 
Pensjonistnettverk i PPF. Retningslinjene ble vedtatt i forbundstyremøtet 30.11.2016 og sendt ut 
umiddelbart til alle våre lokale ledd til oppfølging. 

Vi fikk både økonomisk støtte og faglig bistand fra POD til arbeidsgruppen og til den første samling 
av Kontaktpersonene i nettverket. Samlingen fant sted 22. – 23.03.2017 på Quality Airport Hotell 
Gardermoen. 12 av totalt 15 kontaktpersoner møtte, 3 hadde forfall. Det ble en godt sammensveiset 
gruppe som det også ble dannet en lukket facebook-gruppe for til utveksling av erfaring. I 
avslutningsoppgave på samlingen fikk deltakerne i oppdrag med å lage en handlingsplan for 
implementering av nettverket i hht. Retningslinjene - for de som ønsker det. Handlingsplanen skulle 
sendes inn til forbundskontoret. De tre som ikke deltok er fulgt opp med informasjon på telefon 
samt at de har fått tilsendt kursmateriellet. Pr. skrivende stund er det kun en som ikke har sendt inn 
handlingsplan. Samlingen ble meget positiv og Kontaktpersonene var utmerkede personer som ivret 
etter å komme i gang lokalt. 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet 2015 vedtok enstemmig i sak 6 pkt. 10 følgende: Målsettingen må være å få utarbeidet 
et system, gitt nødvendig opplæring og implementert dette lokalt innen utgangen av 2016. 

Forbundsstyret har fulgt opp dette ved; å opprette en arbeidsgruppe høsten 2015, samarbeide med 
Politidirektoratet både på det faglige og økonomiske plan, behandle rapporten i to lederseminarer, 
deretter utarbeidet Retningslinjer for Pensjonistnettverk i Politiets Pensjonistforbund og vedtok 
disse 30.11.2016, sendt ut retningslinjene for iverksettelse lokalt i desember 2016 samt holdt en to 
dagers samling av kontaktpersonene 22. – 23.03.2017. Landsmøtet er meget godt fornøyd med 
oppfølgingen av vedtaket i 2015. 

Saken gjennomgått av forbundsleder  Kyrre Stenbro. 

Følgende hadde ordet en eller flere ganger: 

Tom Søreide, Ivar Solum, Odd K. Abrahamsen, Svein Kjus, Bjørn Aas, Kyrre Stenbro, 
Jostein Solvoll, Jan Gunnar Bøe, Kjell Fagerlid, Bjørn Egeli. 

Protokolltilførsel fra Svein Kjus: NVL kan bringe saker inn for styret og har da møterett og 
talerett under behandlingen. 

Protokolltilførsel fra Jostein Solvoll: Begge kjønn bør være representert i nettverket. 
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Protokolltilførsel fra Tom Søreide: Styret har ansvar for etablering av nettverket og senere 
utpeking av medlemmer. 

Forslag fra forbundsstyret: Siste setning i forbundsstyrets forslag til vedtak endres 
til:Landsmøtet er meget godt fornøyd med oppfølgingen av vedtaket i 2015, men ber 
forbundsstyret ta med seg debatten i landsmøtet inn i evalueringen av retningslinjene. 

Enstemmig vedtatt. 

Pause fra 1140 - 1153 

Møtet startet kl. 1153 

Sak 8 – Sentral innkreving av kontingenten 
 

 Landsmøtet 2015 vedtok å utrede Sentral Kontingent-innkreving i Landsmøteperioden 2015 
– 2017, Jfr. Landsmøteprotokollen 2015. Saken ble inntatt i Forbundsstyrets oversikt over 
arbeidsoppgaver 2015 – 2017. Arbeidet ble iverksatt i Forbundstyremøtet 22.9.2015 ved å 
nedsette en arbeidsgruppe bestående av styremedlem Kjell Fagerlid, leder, 
forbundskasserer Roald Korsøen og leder i Politiets Pensjonistlag Buskerud, Jorun Andersen. 
Arbeidsgruppen har samarbeidet med tidligere administrasjonssjef og strategisk rådgiver i 
Politiets Fellesforbund, Jørgen Hellwege og IT-ansvarlig i Politiets Fellesforbund, Hanne 
Nilsen. 

Arbeidsgruppens mandat: Å utrede muligheten for ny sentral kontingentinnkreving for 
Politiets Pensjonistforbund. Arbeidsgruppen skal innhente nødvendig dokumentasjon for 
slik ordning, juridisk, økonomisk og praktisk og beskrive fordeler og ulemper ved sentral 
kontingentinnkreving kontra lokal kontingentinnkreving. Alternative løsninger bør også 
beskrives. 

Arbeidsgruppen har utarbeidet en rapport med forslag som er vedlagt nedenfor. 
Arbeidsgruppens rapport er behandlet i flere forbundsstyremøter, senest og endelig i møtet 
25.4.2017.  

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i arbeidsgruppens rapport foreslår forbundsstyret at Politiets Pensjonist-
forbund viderefører ordningen med lokal innkreving av kontingenten, dog med den 
forutsetning at det nye forbundsstyret har saken til løpende vurdering med hensyn til nye 
fremtidige tekniske muligheter og større sikkerhet på kostnader og administrative forhold, 
jfr. administrative punkter i rapporten.  

Dersom forbundsstyret i perioden kommer frem til behov for hjelp på forbundskontoret, må 
dette skje ved engasjement på pensjonistvilkår – pensjonistlønn i hht. Statens sats og 
innenfor forbundets økonomiske ramme. 
Vedlegg: Arbeidsgruppens rapport: 

 



49 
 

 

 

 

 

 
 

 

RAPPORT OM SENTRAL KONTINGENTINNKREVING 
FOR POLITIETS PENSJONISTFORBUND 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. MANDAT 



50 
 

Arbeidsgruppen skal utrede muligheten for sentral kontingentinnkreving for Politiets 
Pensjonistforbund. Arbeidsgruppen skal innhente nødvendig dokumentasjon for slik 
ordning, juridisk, økonomisk og praktisk og beskrive fordeler og ulemper ved sentral 
kontingentinnkreving kontra lokal kontingentinnkreving. Alternative løsninger bør også 
beskrives. 

Arbeidsgruppen legger dog til som en kommentar til mandatet, at kontingentinnkreving 
normalt skjer på 2 måter i Norge, enten sentralt eller lokalt. Undersøkelser viser at det finnes 
unntak med noen spesielle trekkvarianter, men det synes ikke aktuelt for Politiets 
Pensjonistforbund. Rapporten beskriver derfor kun den sentrale og lokale trekkvarianten. 

2. Arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen har bestått av forbundsstyremedlem Kjell Fagerlid, forbundskasserer Roald 
Korsøen og lokallagsleder Jorun Andersen, Politiets Pensjonistlag Buskerud, i samarbeid med 
Jørgen Hellwege og Hanne Nilsen fra Politiets Fellesforbund. 

3. Budsjett 

Arbeidsgruppen har beregnet et budsjett på ca. kr. 10.000,- i reisegodtgjørelse og 
administrativt tilligg i forbindelse med arbeidsmøter. 

4. Arbeidsmetode 

Arbeidsgruppen har arbeidet i møter med forhåndsutsendt dagsorden og via e-post og 
telefonisk kontakt. Arbeidsgruppen har fordelt arbeidsoppgaver seg imellom i forhold til 
sine tillitsverv/funksjoner i Politiets Pensjonistforbund. Forbundskasserer Roald Korsøen har 
beskrevet hvordan kontingentinnkrevingen foregår sentralt i dag og lokallagsleder Jorun 
Andersen har beskrevet hvordan kontingentinnkrevingen foregår lokalt. Jørgen Hellwege 
har bidratt med forslag til forskjellige løsninger for sentral kontingentinnkreving og Kjell 
Fagerlid har vært leder og sekretær for arbeidsgruppen og skrevet og redigert rapporten. 
Arbeidsgruppens forslag er enstemmig. 

5. Møter 2016 

Første møte i arbeidsgruppen var 14. januar 2016. Deretter nytt møte 7.april. Begge møter 
ble holdt i lokalene til Politiets Fellesforbund. Avsluttende møte ble holdt 25. august. 

6. Sammendrag 

Arbeidsgruppen har hatt 2 møter med Jørgen Hellwege og ett møte med Hanne Nilsen fra 
Politiets Fellesforbund. I tillegg har vi hatt 2 egne arbeidsmøter og kommunisert via e-post. 

 I møtene med PF fikk vi inngående gjennomgang av den tekniske og praktiske muligheten 
for kreve inn kontingenten sentralt til Politiets Pensjonistforbund elektronisk. Trekket kan 
gjøres enkelt med et fil-uttrekk fra medlemsregisteret som grunnlag for produksjon av 
giroblanketter som sendes medlemmene pr. post. Arbeidsgruppen fikk det inntrykk at 
innkrevingen kan skje med bistand fra Politiets Fellesforbund innenfor rammen av 
samarbeidsavtalen mellom Politiets Fellesforbund og Politiets Pensjonistforbund. En slik 
trekkordning baserer seg i stor grad på at alle medlemmer betaler kontingenten innen 
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fristen. Det kan legges opp en sentral rutine for 1.purring, betaler ikke medlemmet da 
heller, sendes oversikt over ikke innbetalt kontingent til medlemmets lokallag for ny purring 
derfra. Arbeidsgruppen har også sett på andre pensjonistorganisasjoners system for 
kontingenttrekk og har særlig gått gjennom Pensjonistforbundets og 
Jernbanepensjonistenes kontingentordninger. Begge organisasjoners kontingentordninger 
har positive og negative sider. Pensjonistforbundets ordning er formentlig kostbar (se 
beskrivelse under pkt. 9 i rapporten) og forutsetter en større egen administrasjon og et 
lokalt organisasjons-nivå som står for purringer og innkreving av ikke betalt kontingent. 
Jernbanepensjonistene har 4 typer kontingenttrekk-ordninger, som alle er ressurskrevende 
å følge opp og som ifølge forbundet selv, er «et slit» å administrere. Begge organisasjoners 
ordninger er basert på sentral innkreving, men krever fortsatt et lokalt nivå som følger opp 
purringer. Alle trekkordninger krever nøye oppfølging og daglig ajourhold av 
medlemsregisteret. 

Arbeidsgruppen har drøftet ovennevnte trekkordninger mot vår egen trekkordning, både 
ved en omlegging til sentral innkreving via Politiets Fellesforbund og ved en fortsatt lokal 
ordning lik dagens. Alle kontingentordninger har sine positive og negative sider som 
arbeidsgruppen har søkt å vurdere etter beste evne. I sitt forslag har arbeidsgruppen lagt 
innhentet kunnskap om forskjellige trekkordninger, ressursbruk, kostnader og 
betalingsvillighet hos medlemmene til grunn, se vårt forslag til slutt i rapporten. 

7. Beskrivelse - Kontingenttrekk i Politiets Pensjonistforbund – Dagens ordning 
sentralt 

Dagens ordning er todelt. Lokallagene har ansvar for innkreving og ajourføring av medlems-
lister i samarbeid med Politiets Pensjonistforbund sentralt. Politiets Pensjonistforbund 
sender ajourført medlemsoversikt til lokallagene 2 ganger i året. Lokallagene sammenholder 
oversikten med sin medlemsoversikt og sender tilbake eventuelle rettelser til PPF.  

Politiets Pensjonistforbund sentralt har ansvar og krever inn medlemskontingenten for 
direkte tilsluttede medlemmer, se omtale i punkt 13.4 og 14.1 Forslag. Det er to 
kontingentsatser, en for fullt betalende medlemmer og en for halvt betalende medlemmer. 
Lokallagene bestemmer selv størrelsen på lokal medlemskontingent, som kommer i tillegg til 
den sentrale kontingenten, jfr. vedtektene § 5. 

Lokallagene innbetaler Politiets Pensjonistforbunds andel av medlemskontingenten i 
henhold til fristene fastsatt i vedtektene, jfr. Dreieboka. Direkte tilknyttede medlemmer 
betaler selv direkte til Politiets Pensjonistforbund.. Det er Politiets Pensjonistforbund 
sentralt som utfakturerer krav om kontingent til direktemedlemmene, mens utfakturering til 
lokallagsmedlemmene utføres av kasserer i lokallagene. Ved innbetaling av medlems-
kontingent fra lokallagene til Politiets Pensjonistforbund, skal det medfølge en oppgave, jfr. 
blankett over restanser, over antall fullt betalende og halvt betalende medlemmer. Det er 
nødvendig for å ha full kontroll over medlemstallet. 

Kasserer i Politiets Pensjonistforbund fører egen oversikt over innbetaling fra lokallagene og 
kontrollerer dette opp mot den sentrale medlemslisten. Det samme gjøres i forhold til 
innbetaling fra direktemedlemmene. 
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Politiets Pensjonistforbunds regnskap føres i et regnskapssystem for dette bruk. Innbetaling 
fra direktemedlemmer blir bokført etter hvert som innbetalingene mottas, eller det blir 
benyttet samlebilag dersom mange innbetalinger er gjort på samme dag. Deretter blir 
innbetalingene avmerket på medlemslisten. Innbetalingene fra lokallagene blir bokført 
fortløpende i henhold til bankbilag. Innbetalingene blir lagt inn i et eget kontingentregnskap 
som viser hvor mange fullt og halvt betalende medlem hvert lokallag har. Den største 
utfordringen er manglende oppgaver fra lokallagene. Det er mange lokallag som unnlater å 
melde inn fullt og halvt betalende medlemmer, noe som medfører at medlemstallet ikke 
stemmer med medlemslisten sentralt. Forbundet har nå utarbeidet en blankett som skal 
ivareta dette. 

8. Beskrivelse - Kontingenttrekk i Politiets Pensjonistforbund – Dagens ordning i 
lokallagene  

Det er valgt kasserer og medlemsregisteransvarlig i hvert lokallag i Politiets Pensjonist-
forbund. Kasserer og medlemsregisteransvarlig har ansvar for å kreve inn kontingenten fra 
medlemmene i lokallaget. Det er en kontinuerlig jobb å holde det lokale medlemsregisteret 
a jour som basis for kontingenten. Det gjøres gjennom tett dialog med Politiets 
Pensjonistforbund sentralt for å holde oversikt over alle endringer, eks. dødsfall, 
utmeldinger, adresseendringer mm. 

På bakgrunn av den oppdaterte/ til enhver tid ajourførte medlemslisten, sender kasserer ut 
krav om innbetaling av årlig kontingent. Beløpet inneholder både den lokale og sentrale 
delen av kontingenten. Utsendelsen foregår på litt forskjellige måter. Noen lokallag sender 
ut en ferdig utfylt giro/faktura til det enkelte medlem. Andre lokallag sender en mail til alle 
medlemmer hvor det fremkommer at det gjelder kontingentinnbetaling for året med beløp 
og kontonummer for innbetalingen. For å komme i mål med innkreving, er det behov for 
nitid sjekking av bank. På grunn av ulike betalingsmetoder til banken fra det enkelte 
medlem, må det søkes noe i arkiv for å finne betalingsbilag på hvem som har betalt. 

Etter at betalingsfrist er utløpt, sendes det ut purring via post og mail til de medlemmene 
som ikke har betalt innen fristen. Det purres også på telefon og SMS direkte til medlemmet. 
Det er også behov å sjekke folkeregisteret med hensyn til eldre medlemmer som man ikke 
har «hørt noe fra». Purresystemet kan resultere i enkelte utmeldinger i tilfelle der man ikke 
får kontakt med medlemmet. Før slike utmeldinger foretas må det sjekkes med PPF om 
vedkommende har forsikringer etc. 

Etter at kontingenten er kommet inn på det enkelte lokallags konto, blir den sentrale delen 
av kontingenten oversendt Politiets Pensjonistforbund i henhold til vedtekten. Erfaringen 
viser at det av og til kan være en utfordring å få alle lag til å betale inn kontingenten innen 
fristen. Forbundskasserer følger opp innbetalingene fra fristen er ute og utover sommer og 
høst, til alle lag har innbetalt kontingenten. 

 

9. Beskrivelse - Kontingenttrekk i andre pensjonistforeninger 

 9.1 Jernbanepensjonistenes Forbund 
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Generelt sier Jernbanepensjonistenes Forbund at kontingentinnkreving er en stadig 
utfordring for forbundet. 

Medlemmene i Jernbanepensjonistenes Forbund er medlem i sitt lokallag. Det er 8 lokallag. 
Det enkelte lokallag fastsetter kontingenten for sine lokale medlemmer. Landsmøtet 
fastsetter størrelsen på kontingenten lokallagene må innbetale til Forbundet. Kontingenten i 
lokallagene varierer, fra kr. 10,- pr. måned i ett lokallag til kr. 200,- pr. år i et annet lokallag. 

Forbundet har et eget medlemsregister i dataprogrammet Compendia som håndterer 
medlemsoversikten og kontingentrekkene. Driften av medlemsregisteret utføres av 
Forbundets sekretær. 

Kontingenttrekk foregår på 4 forskjellige måter: 

1. Medlemmet betaler direkte til kasserer i sitt lokallag 
2. Medlemmet får tilsendt en giro fra kasserer i sitt lokallag og betaler denne 
3. Medlemmet har samtykket i direkte trekk fra sin bankkonto 
4. Medlemmet blir trukket i sin pensjon av Statens Pensjonskasse som sender 

kontingenten videre til Forbundet 
(Jernbanepensjonistene opplyser i en mail til arbeidsgruppen at trekkordning nr. 4 er 
svært skjør og er antagelig på vei ut. Jf ønsker ikke fokus på ordningen, da det kan 
medføre at ordningen avsluttes fra SPK. Ordningen er en «overlevning» fra mange år 
tilbake)  

        9.2 Pensjonistforbundet 

Pensjonistforbundet har 230 000 medlemmer og er Norges største interesseorganisasjon for 
pensjonister. Pensjonistforbundet er i stadig vekst. 

Pensjonistforbundet har sentral innkreving av kontingent med kjøpt bistand fra et eksternt 
dataselskap som står for innkrevingen. Innkrevingen foregår slik: 

Medio januar hvert år henter forbundet ut en datafil fra medlemsregisteret med navn og 
adresse på alle medlemmer. På basis av opplysningene i datafilen produserer dataselskapet 
en ferdigtrykket giro til hvert enkelt medlem som sendes pr. post til medlemmet. Satsen for 
direkte medlemmer er kr. 275 pr. år, for medlemmer tilknyttet lokallag er den kr. 300,- pr. 
år. Det blir utsendt en purring på samme måte til medlemmer som ikke har betalt 
kontingenten innen fristen. Betaler medlemmet fortsatt ikke, blir det sendt en melding om 
ikke betalt kontingent til medlemmets lokallag som purrer ytterligere 2 ganger. Betaler 
medlemmet fortsatt ikke, utgår medlemskapet automatisk. 

Etter at kontingentene er trukket inn, fordeles det penger ut til det enkelte lokallag etter en 
fastsatt fordelingsnøkkel, beløpet overføres til den enkelte lokallagskasserer. 

Den sentrale kontingentordningen til Pensjonistforbundet må forstås som motsatt av vår 
kontingentordning, hvor lokallagene krever inn kontingenten og sender et avtalt beløp til 
Forbundet sentralt. 

Arbeidsgruppen er ikke kjent med hva Pensjonistforbundet betaler for sin «outsourcing» av 
kontingentinnkrevingen, men Pensjonistforbundet opplyser på telefon at ordningen er 
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effektiv og administrativt besparende for Forbundet. Forbundet drifter derav kun 
medlemsregisteret, som til enhver tid må være tidsriktig av hensyn til bl.a. korrekt 
kontingentinnkreving. Arbeidsgruppen kan dog ikke se at ordningen til PF har gitt noen 
innsparinger i administrasjon, på forbundets hjemmeside er både organiseringen og antallet 
ansatte lik før og etter at ordningen ble innført. 

10. Beskrivelse av ny sentral kontingenttrekkordning via Politiets Fellesforbund 

Ifølge Politiets Fellesforbund vil det det ikke koste mye å bygge et nytt system for sentral 
innkreving av kontingent for Politiets Pensjonistforbund. Systemet kan bygge på 
medlemsregisteret som allerede ligger inne i Politiets Fellesforbund. Trekk av forskjellige 
satser er ikke noe problem i et sentralt trekk-system.  

Arbeidsgruppen noterte 11 punkter som er aktuelle i en ny sentral trekk-ordning: 

1. Skille mellom sentral og lokal kontingent i henhold til vedtektene. 
2. Det kan kreves inn kontingent med forskjellige satser – halv og fullt betalende og ulik 

kontingent for lokallagsmedlemskap. Systemet støtter også innkreving av kontingent 
fra støttemedlemmer som ikke har medlemsnummer. 

3. Politiets Fellesforbund utfakturerer og sender krav til alle medlemmer i PPF der alle 
relevante opplysninger inngår. 

4. Utfakturering blir med KID. Systemet krediterer innbetalingene med KID til riktig 
lokallag. 

5. Systemet lager avvikslister for hvert lokallag. 
6. Lokallagene må stå for jevnlig kvalifisert ajourføring av sine medlemslister. 
7. Når alle frister for betaling er utløpt lager systemet avviksliste som sendes lokallagene 

og håndteres derfra. 
8. Politiets Fellesforbund kan bistå med kurs i arbeidet med innkreving, og opplæring i 

aktuell programvare som brukes i systemet. 
9. Hvert lokallag har sin egen konto som kontingenten blir innbetalt til. 
10. Fakturaen – giroen som sendes ut, kan inneholde alle relevante opplysninger man 

ønsker. 

Kostnader for en slik ordning er usikre og må forhandles. 

11. Juridisk bakgrunn/Hjemmel for kontingenttrekk i en organisasjon/forbund 

Kontingentinnbetaling/trekk for medlem i en organisasjon/ forbund er hjemlet i den 
privatrettslige delen av jussen som omhandler problemstillinger som berører privatpersoner 
og deres juridiske forhold til omverdenen. 

Hjemmelen for Politiets Pensjonistforbund til å kreve medlemmene for innbetaling av årlig 
kontingent ligger i medlemskapet til det enkelte medlem dvs. ved medlemmets innmelding i 
forbundet. Ved innmelding i Politiets Pensjonistforbund aksepterer man forbundets 
vedtekter, dvs. det øverste, selvbestemte, skriftlige regelverk for forbundet. Vedtektene 
fattes ved kvalifisert flertallsvedtak av Landsmøtet som er forbundets øverste lovlige organ. 
Vedtektene regulerer forbundets navn, formål, regler for drift, forbundsstyrets oppgaver, 
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sammensetning og valg, Landsmøte med mer.  Landsmøtet fastsetter kontingenten. 
Lovregler kan også gi tvingende bestemmelser om krav til vedtekter og være ufravikelige for 
organisasjonen og medlemmene. 

Dog gir hjemmelen ikke mulighet for å trekke kontingent direkte fra det enkeltes medlems 
bankkonto uten skriftlig samtykke fra kontoeier.  

Kilde: Wikipedia Privatrett 

12. Fordeler og ulemper ved sentral innkreving av kontingenten 

      1. Fordeler 

Arbeidsgruppen mener at innføring av sentral kontingentinnkreving vil gjøre innkrevingen 
ensartet for alle medlemmer. Alle medlemmer får sin innbetalingsgiro tilsendt pr. post med 
lik innbetalingsfrist. Vi mener at sentral innkreving basert på uttrekk fra medlemsregisteret 
vil gjøre det enklere å holde oversikt over innbetalt kontingent og utestående kontingent. Vi 
mener det kan ligge kostnadsbesparelser for det enkelte lokallag som slipper å bruke tid på 
innkreving, unntatt purringer.  Arbeidsgruppen antar imidlertid at det kan være noe 
forskjellige besparelser fra lokallag til lokallag i og med at lokallagene ikke har en ensartet 
innkreving, noen lokallag sender krav om kontingent pr. post mens andre lokallag sender 
innkreving på e-post. 

Sentral kontingentinnkreving vil også gi fordel ved at all kontingent går inn på Politiets 
Pensjonistforbunds konto sentralt til samme tid, for deretter å bli fordelt ut igjen til det 
enkelte lokallag etter bestemt fordelingsnøkkel. Politiets Pensjonistforbund vil slippe å 
arbeide med purringer om innbetaling av sentral kontingent fra lokallag som er sene med 
innbetalingen, unntatt for direkte medlemmene. 

2. Ulemper 

Arbeidsgruppen mener at innføring av sentral kontingentinnkreving vil gi mindre og 
varierende innsparing for lokallagene, jfr. 12.1. Lokallagene må fortsatt holde 
medlemslistene oppdatert, samt oversikt over antall fullt og halvt betalende medlemmer.  
Det er viktig å huske på at våre halvt betalende medlemmer ikke omfattes av 
samarbeidsavtalen mellom Politiets Pensjonistforbund og Politiets Fellesforbund om 
automatisk overføring av medlemskapet, da disse ikke tidligere har vært medlem av Politiets 
Fellesforbund. Det enkelte lokallag må fortsatt ha sin egen kasserer og 
medlemsregisteransvarlig. Det vil fortsatt være økonomisk drift i lokallaget med hensyn til 
mottak av økonomisk støtte og lokal kontingent, inntekter fra lokale aktiviteter og utgifter til 
sosiale sammenkomster og utflukter. Det må anskaffes, ev. utvikles et system med 
datatilgang fra det enkelte lokallag til et sentralt medlemsregister som må driftes fra ev. 
lokallagets sekretær. Vedkommende må da ha teknisk utstyr og en viss kompetanse for å 
drifte systemet. En ulempe i forhold til disse lokale funksjonene er utskiftinger i lokale styrer 
og at det kommer nye personer inn som må gis nødvendig kunnskap til å drifte systemet 
videre. Dog har Politiets Fellesforbund sagt at de kan bidra til gjennomføring av kurs for 
lokale kasserere. 
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Arbeidsgruppen mener at hovedproblemet med dagens lokale kontingentordning er 
manglende innbetaling fra lokallagene og det enkelte medlem. Mange medlemmer unnlater 
å innbetale kontingenten til sitt lokallag og forsinker dermed lokallagets oversendelse av 
den sentrale delen av kontingenten. Lokallaget bør oversende kontingenten som er 
innbetalt, uavhengig om all kontingent er innkommet. Innføring av sentral kontingent-
innkreving vil ikke løse denne utfordringen som vil komme tilbake til lokallaget for purring, 
dersom den ikke er innbetalt sentralt. 

Arbeidsgruppen mener også at det kan ligge en fare for «tap av eierskap» til eget forbund 
hvis kontingentordningen utføres av Politiets Fellesforbund og større mulighet for at feil og 
mangler oppstår. 

13. Mulige løsninger 

13.1 Bakgrunn, status og noen utfordringer 

Arbeidsgruppen har utredet muligheten for innføring av ny sentral kontingentinnkreving for 
Politiets Pensjonistforbund. Oppdraget ble gitt av Landsmøtet 2015 med bakgrunn i punktet 
om kontingentinnkreving i Organisasjonsutvalgets rapport. Dagens kontingentordning i 
Politiets Pensjonistforbund, som er beskrevet i punkt 7 og 8 i denne rapporten, virker godt, 
og gir stabilt og forutsigbart grunnlag for driften av Politiets Pensjonistforbund. Utfordringen 
i dagens ordning ligger i varierende kvalitet med ajourhold av lokalt medlemsregister og for 
sen overføring av avtalt kontingent til Politiets Pensjonistforbund sentralt fra lokallagene. 
Det medfører noe usikkerhet i budsjetteringen og forsinkelse i ajourført regnskap for 
Forbundet. 

13.2 Innføring av ny sentral kontingentinnkreving 

Arbeidsgruppen har kartlagt at det er mulig å innføre sentral kontingentinnkreving for 
Politiets Pensjonistforbund. Samarbeid med Politiets Fellesforbund gir muligheter for 
Politiets Pensjonistforbund å hente ut en datafil fra medlemsregisteret som grunnlag for 
produksjon av ferdigutfylte giroer og utsending av disse til medlemmene, dvs. lik 
kontingent- ordningen som er beskrevet for Pensjonistforbundet i punkt 9.2. Prisen for en 
slik tjeneste må nok forhandles med Politiets Fellesforbund nærmere, og eksempelvis 
finansieres gjennom reklame for PF forsikring på kontingentgiroen til det enkelte medlem.   

Arbeidsgruppen har innhentet en e-post fra Jørgen Hellwege som antyder kostnadene for et 
slikt samarbeid, se e-posten fra Jørgen Hellwege på neste side 10: 
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13.3  Hjemmel for innføring av sentral kontingentinnkreving 

Hjemmel for innføring av ny sentral kontingentinnkreving er lovlig fattet vedtak av Landsmøtet, jfr. 
beskrivelsen av hjemmel for innkreving av kontingent i rapportens punkt 11. 

13.4  Alternativ løsning for kontingentinnkreving 

Arbeidsgruppen har ikke vurdert direkte alternative kontingentinnkrevingsordninger utover 
innføring av ny sentral innkreving i samarbeid med PF og beholde dagens ordning, dog beskriver 
arbeidsgruppen forslag til noen forbedringer i arbeidet med kontingentinnkreving i sitt forslag i 
punkt 14. 

13.5  Beholde dagens ordning 

Som beskrevet mener arbeidsgruppen at dagens kontingentordning fungerer ganske godt, og kan 
videreføres med noen forbedringer som er: 

• Opplæring i rutiner for ajourhold av medlemsregisteret i lokallagene, f.eks. ved å tilby å 
gjennomføre et eget kurs for lokallagskasserere eller legge kurset som en fagdel i 
lederkonferansen 

• Innskjerpelse av rutine for innsendelse av sentral kontingentdel fra lokallagene 
• Tydeliggjøring av hva den sentrale kontingentdelen brukes til for å motivere lokallagene til 

raskere og riktigere innkreving og oversendelse av sentral kontingentdel innen fastsatt frist 
• Tydeliggjøre at lokallagene selv kan bestemme størrelsen på sin lokalkontingent 
• Årlig tilskudd av kontingent tilbake til lokallagene for å skape motivasjon for gode rutiner for 

kontingentinnkreving, jfr. kulepunkt 2, innskjerping av reglene for innkreving  
• Innskjerpe rutinene generelt gjennom flere årlige rundskriv til lokallagslederne 

 
14. Arbeidsgruppens forslag 

Til tross for muligheten for mer moderne og rasjonell kontingentinnkreving i samarbeid med Politiets 
Fellesforbund har arbeidsgruppen kommet til en konklusjon om å videreføre dagens ordning med 
lokal kontingentinnkreving, da vi mener fordelene med innføring av sentral innkreving synes mindre 
og kan være administrativt og økonomisk usikre, jfr. beskrivelsene i flere punkter i rapporten. 
Arbeidsgruppen mener også at eierskapet til egen økonomi (les kontingent) er viktig for identiteten 
til vårt forbund, en identitet vi beholder, ved fortsatt selv å kreve inn kontingenten i eget forbund.  

Arbeidsgruppen har i tillegg sett på en del administrative punkter som vi mener kan forbedre driften 
av PPF generelt, se følgende punkter: 

1. Arbeidet med kontingentinnkreving for direkte medlemmer vurderes overført fra sekretær til 
forbundskasserer. 

2. Forbundskasserers funksjon tildeles nødvendig og tidsriktig IT-utstyr med programvare og gis 
en relevant godtgjøring for jobben. Jfr. punkt 1. 

3. Forbundskasserer velges i dag av Landsmøtet og valgkomiteen må stille krav til relevant 
regnskapsbakgrunn for vervet i sitt forslag på person til funksjonen.  

4. Det vurderes engasjert en kontormedarbeider på pensjonistvilkår på forbundskontoret for å 
arbeide med medlemsregisteret og andre oppgaver. 
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5. Sekretæren frigjøres på bakgrunn av overnevnte forslag til mer politisk arbeid med sakene 
Landsmøtet vedtar og kan avlaste forbundsleder. 

 

 

Oslo, 25. april 2017 

 

Roald Korsøen                                            Jorun Andersen                                            Kjell Fagerlid 

 

Presentert av Kjell Fagerlid. 

Enstemmig vedtatt. 

Møtet avsluttet 1206. 
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Møtestart kl. 1402 

Sak 9 – Forbundsstyrets forslag til vedtektsendringer m.m. 
 

9.1 Vedtekten for Politiets Pensjonistforbund 

 Forbundsstyret har gått igjennom vedtekten og kommet fram til at det er behov for 
endringer i §§ 4, 5, 10 og 11.  

 Etter § 4 kan ikke en tidligere ansatt som blir pensjonist fra stilling utenfor Justis- og 
beredskapsdepartementets ansvarsområde, bli medlem. Det har vært flere slike 
tilfeller og når det aktuelle lag/forening går inn for medlemskap, bør ikke vedtekten 
stenge for det – se forslag til ordlyd nedenfor. 

  
 § 5 omhandler kontingenten.  Her er det tilføyd at det er det lokale styret som kan 

fremme forslag om kontingentfritak for den sentrale kontingenten. Det foreslås også at 
nye medlemmer etter 1.10 ikke skal betale kontingent i innmeldingsåret. I dag er det 
etter 01.07 – dvs. ½ års fritak, men med fulle rettigheter. Forbundsstyret ser ingen 
grunn til å fortsette denne ordningen. Med flere års erfaring for at det ikke er mulig å 
få inn restkontingent pr. 30.06, foreslås det at restkontingenten innbetales samtidig 
med datoen for kontingentfritak ved innmeldelse etter 01.10. 

 
I § 10 pkt. 8 foreslås ordet styret også tatt inn her – jfr. forslaget til endring i § 5. I tillegg 
foreslås at det tas inn to nye punkter, hhv. 16 og 17 for å markere forbundsstyrets 
ansvar for ivaretakelse av både årsberetningen og Retningslinjene for nettverket. 

I § 11 pkt. 4 foreslår forbundsstyret at kontrollnemda ikke skal delta i styremøtet ved 
behandling av årsregnskapet eller andre saker. Dette fordi nemda er et kontrollorgan 
som skal foreta etterkontroll! Ved deltakelse i styremøter vil habiliteten kunne bli dårlig 
forvaltet.  Det er rapportene fra revisjonsfirma som myndighetene etterspør i 
forbindelse med våre søknader. Imidlertid kan kontrollnemda be om nødvendige møter 
angående saker og regnskap som er ferdig behandlet i forbundsstyret. 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Forbundsstyret foreslår for Landsmøtet om å foreta følgende endringer i normal vedtektens 
paragrafer; §§ 4, 5, 10 og 11   -  jfr. vedlegget som viser disse i sin helhet i den enkelte 
paragraf. Forslagene vedtas.  

 Vedlegg: Forbundsstyrets forslag til endringer i §§ 4, 5, 10 og 11: 
Nedenfor er forslagene til endringer vist i rødt for ny ordlyd og overstrykning i sort for det som 
skal bort. Den paragrafen det gjelder er enten gjengitt i sin helhet ellers er den vist i hele 
avsnittet.  

§ 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.  
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Direkte medlemskap kan innvilges av forbundsstyret/forbundskontoret. Tvist om 
medlemskap kan påklages til Landsmøtet. 
PPF består av de til enhver tid bestemte antall lag og foreninger fordelt på alle 
politidistrikter og særorgan. I politidistrikt hvor det er flere lag og foreninger, skal lederne 
for disse konstituere seg som en gruppe med en leder når det gjelder fellessaker som skal 
tas opp med politidistriktets ledelse. 

§ 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. 
For å dekke uforutsette forpliktelser kan Landsmøtet bestemme ekstrakontingent for en 
nærmere fastsatt tid. Personer som får innvilget medlemskap etter 01.10 fritas for 
kontingenten for innmeldingsåret. Kontingenten skal være innbetalt i hht. redegjørelsen 
på forbundets kontingentblankett til forbundet innen 31.05. Eventuell restkontingent på 
samme måte innen 30.06 01.10.  

§ 10 Forbundsstyrets oppgaver 
1. lede organisasjonens daglige virksomhet i samsvar med vedtekt og Landsmøtets 
vedtak, 
2. fatte vedtak i alle saker hvor avgjørelsesmyndigheten ikke er tillagt Landsmøtet, 
3. forvalte organisasjonens midler i samsvar med Landsmøtets vedtak, 
4. innkalle Landsmøtet til ordinære og ekstraordinære møter, samt forberede de 
    saker som skal behandles, 
5. oppnevne utvalg/komiteer og fastsette deres mandat, 
6. fastsette en annen organisatorisk inndeling, jfr. § 4, 
7. innvilge direkte medlemskap, 
8. frita et medlem for kontingent etter forslag fra styret i lag/forening, fastsette tid og sted    
  for Landsmøtet, 
9. fastsette tid og sted for Landsmøtet, 
10. fastsette layout og utgi medlemsbladet minimum fire ganger i året, 
11. engasjere redaktør til medlemsbladet i Landsmøteperioden, 
12. utarbeide og revidere instrukser for sekretær og kasserer i samarbeid med  
      kontrollnemda, 
13. engasjere nødvendig kontorhjelp, 
14. inngå foreløpige samarbeidsavtaler, jfr. § 3, 
15. forbundsstyret kan foreslå andre tema til landsmøtet i tillegg til de 
      vedtektsfestede sakene, 
16. godkjenne forbundets årsberetning, 
17. påse at Retningslinjene for Pensjonistnettverket blir fulgt opp i de lag og foreninger 

som har ønsket ordningen. 
 
§ 11 Kontrollnemda 
Nemda skal: 

1. fungere som et selvstendig uavhengig organ og stå direkte ansvarlig overfor 
Landsmøtet,  

2. påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med de vedtak 
som er fattet og forbundets vedtekt,  

3. ha tilsendt dagsorden og protokoll fra styremøtene,  
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4. være tilstede når forbundsstyret behandler årsregnskapet, Kontrollnemda kan be om 
møte med forbundsleder og forbundskasserer for gjennomgang av godkjent årsregnskap 
før nemda skriver sin rapport. 

5. avgi årlig beretning om driften av forbundet til forbundsstyret samt forelegge    
beretningene for Landsmøtet til godkjenning, 

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

Orientert ved forbundsleder Kyrre Stenbro. 

Forbundets forslag enstemmig vedtatt. 

9.2 Normalvedtekten for lag og foreninger 
 

Forbundsstyret har også foretatt en gjennomgang av normalvedtekten etter at det har 
kommet innspill om at vedtekten bør gjennomgås og endres. Disse endringene er i hovedsak 
mindre justeringer, tilpasning til foreslåtte endringer i vedtekten, presiseringer og 
oppdateringer i forhold til samfunnsutviklingen og gjelder §§ 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 16 
og 17.  

I § 2 h er det foretatt en presisering av hva som skal innberettes til forbundskontoret og at det 
må svares på henvendelser fra forbundskontoret. I § er frister i tråd med vedtektens foreslåtte 
endringer, foreslått tatt inn. 

I § 6 under, styret skal: er det i c foretatt en presisering, i d en språklig forbedring, i e om valg 
og varighet for styremedlemmer og vara-. 

I § 9 er det foretatt en presisering om at forslag til dagsorden til medlemsmøter må 
sendes styret i forkant av møtet – jfr. § 12. 
 
I §§ 10, 11 og 12 er det foreslått mindre språklige endringer og endringer i tråd med 
utviklingen i samfunnet. 

Forslag til endringer i §§ 14, 16 og 17 er i hovedsak presiseringer. 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Forbundsstyret foreslår for Landsmøtet om å foreta følgende endringer i normal vedtektens 
paragrafer; §§ 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 16 og 17 -  jfr. vedlegget som viser disse i sin 
helhet i den enkelte paragraf. Forslagene vedtas.  

Vedlegg: Forbundsstyrets forslag til endringer i §§:2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 16 og 17.  

Nedenfor er forslagene til endringer vist i rødt for ny ordlyd og overstrykning i sort for det som 
skal bort. Den paragrafen det gjelder er enten gjengitt i sin helhet ellers er den vist i hele 
avsnittet.  

§ 2.  Laget/ foreningen skal:  

a) arbeide for det formålet som er fastlagt i Vedtekten for Politiets 
Pensjonistforbund, 

b) organisere pensjonist og ektefelle/samboer, enke og enkemann etter pensjonist 
og ansatte fra justissektoren, som medlemmer både lokalt og sentralt. 
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Gjenlevende som selv ikke er pensjonist fra justissektoren, kan etter eget valg 
være medlem bare lokalt, 

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

d) drive opplysningsarbeid blant medlemmene, 
e) bidra til å fremme et godt kameratskap, 
f) utføre de oppdrag organisasjonen gir, 
g) varsle adresseforandringer til Politiets Pensjonistforbund, 
h) foreta de følgende innberetninger som fremgår av § 13 i Vedtekten for til 

Politiets Pensjonistforbund: 
- hvem som til enhver tid er leder, øvrige styremedlemmer og revisorer, 
- hvem som skal representere laget/foreningen på Landsmøtet – jfr. fullmakt(er), 
- årsberetningen, protokollen fra årsmøtet og kopi av regnskapet innen 10. mars, 
- innen gitte frister svare på henvendelser fra forbundskontoret. 
(Jfr. § 13 i Vedtekten for Politiets Pensjonistforbund). 
 
§ 5 Medlemskontingenten – lokalt og sentralt 
Medlemskontingenten lokalt og eventuelt fritak for den, fastsettes av lagets/foreningens 
årsmøte.  

Medlemskontingenten til Politiets Pensjonistforbund fastsettes av Landsmøtet. I særlige 
tilfeller kan forbundsstyret, etter forslag fra styret i lag/forening, frita et medlem for 
kontingent. Personer som få innvilget medlemskap etter 01.07. 01.10. fritas for kontingent 
en i innmeldingsåret.  

Kontingentene kreves inn av laget/foreningen. Frist for innbetaling av kontingent og 
fritak for kontingent til Politiets Pensjonistforbund skal skje innen 31.05. Eventuell 
restkontingent innen 01.10. foretas som bestemt i (Jfr. § 5 i Vedtekt for Politiets 
Pensjonistforbund 

§ 6 Årsmøtet 
Årsmøtet er lagets//foreningens høyeste myndighet. 

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar måned.  Forbundsstyret kan samtykke 
i at møtet holdes til annen tid. 

Årsmøte innkalles med minst syv dagers varsel. 

Styret skal kunngjøre dagsorden og de forslag som skal behandles innen den frist som er 
satt i fjerde setning 

Årsmøtet skal: 

a) behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført opp på dagsorden, 

b) behandle årsberetning og regnskap, 

c) fastsette lokalavdelingens lagets/foreningens kontingent, 

d) fastsette handlingsprogram, herunder og budsjett for kommende periode, 

e) velge styremedlemmer for 2 års varighet, slik: 
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som bør bestå av  

- leder, i år med liketall, 

- nestleder, i år med oddetall, 

- sekretær, i år med oddetall, 

- kasserer, i år med liketall 

- et styremedlem, i år med oddetall 

- varamedlem(er), i år med liketalll,  

Antall medlemmer i styret kan i spesielle tilfeller fravikes. 

 styremedlem.  Leder og sekretær kan velges med ulik funksjonstid. Ved behov 
     kan det velges varamedlemmer, 

f)  velge 2 revisorer med varamenn, 

g) velge 2 medlemmer som underskriver årsmøtets protokoll sammen med  
    dirigenten. 

§ 8. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller ¼ av 
lagets/foreningens medlemmer skriftlig forlanger det. Forbundsstyret kan kreve 
ekstraordinært årsmøte. Styret kunngjør ekstraordinært årsmøte med passende 
minst 4 dager varsel. 
 
§ 9. Medlemsmøte 

Medlemsmøte holdes når styret bestemmer det. Medlemsmøte sammenkalles 
normalt med minst 5 dagers varsel. Styret fastsetter dagsordenen. Denne 
kunngjøres samtidig med innkallelsen. Forslag fra medlemmene føres opp på 
dagsordenen må sendes styret i forkant av møtet – jfr. § 12. 
 
§ 10. Styret 

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

§ 11 Ledelse av møter – sekretær og kasserer 
Lederen leder lagets/foreningens møter. På årsmøte og medlemsmøter kan dirigent velges 
når lederen ønsker det eller når 2/3 av møtedeltakerne beslutter det. 
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Sekretæren fører møteprotokoll og korrespondanse i samråd med lederen. 

Kassereren fører regnskapet ne. Styret legger frem revidert regnskap på årsmøtet. Styret 
bestemmer hvem som skal anvise regningene. Kassa Kontantbeholdningen bør være 
minst mulig og skal som hovedregel settes på konto.  Annen kontantbeholdning settes i 
bank 

§ 12 Saker til møter - vedtak 
Sak(er) som ønskes behandlet på lagets/foreningens møter sendes skriftlig til 
styret. Når intet annet er bestemt i denne vedtekten, fattes alle vedtak med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget falt.  
Enstemmig vedtatt 
 
§ 13 Revisjon 
Revisjonen skal gjennomgå lagets/foreningens regnskap, kontantbeholdning og 
konto(i) kritisk og tallmessig, minst en gang pr. år, lagets/foreningens regnskap og 
kasse. Kontroll av kassa kontantbeholdning, bankbøker konto(i) og verdipapirer 
skal finne sted til ubestemt tid. Verdikontroll og revisjonsantegnelse føres inn i en 
godkjent revisjonsprotokoll, forelegges styret og undertegnes av lederen.  
 
§ 14 Oppløsning 
Oppløses lag/forening skal dets/dens aktiva overtas av Politiets Pensjonistforbund 
til forvaring i 10 år. Dersom det innen denne tid ikke er dannet nytt/ny 
lag/forening, er tilfaller midlene Politiets Pensjonistforbund å betrakte som 
organisasjonens. Dannes det innen nevnte tid nytt lag/forening i samme 
distrikt/særorgan og laget/foreningen godkjennes av Politiets Pensjonistforbund 
organisasjonen, skal midlene utleveres dette/denne. For lag/forening stiftet før 
Politiets Pensjonistforbund ble stiftet gjelder de lokale vedtekter for disse 
lag/foreninger. 
 
§ 16 Tolking 
Tolking av normalvedtekten og tvist om hvordan den skal forstås avgjøres med 
endelig vedtak av Landsmøtet i Politiets Pensjonistforbund. 

 
 
§ 17 Endring 
Endring av normalvedtekten kan bare foretas av Landsmøtet i Politiets 
Pensjonistforbund med 2/3 flertall. Lokal tilpasning av normalvedtekten som 
lagets/foreningens vedtekt, besluttes av årsmøtet dersom det ikke medfører 
prinsipielle endringer. 
 
Vedtekten sist endret i Landsmøtet 2015. 
 
Forbundsstyrets innstilling til vedtektsendringer tatt opp til votering. 
Ingen hadde ordet 
Enstemmig vedtatt 
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9.3 Økonomireglementet 
 

Nåværende Økonomireglement ble vedtatt av Landsmøtet 2015 og senere samme år 
justert av forbundsstyret etter fullmakt fra Landsmøtet. I de to siste landsmøte-
perioden har hverken forbundsleder eller forbundssekretær hatt behov for å skrive 
regning for bruk av telefonen i hht. pkt. 1 i reglementet. «Alle» har i dag mobiltelefon 
med abonnement hvor både samtaler og sms-er er ubegrenset og at slikt forbruk ikke 
påfører eieren noen økonomisk belastning ut over abonnementet. 
 
Forbundsstyret ser derfor ikke noen hensikt i å ha denne bestemmelsen i reglementet 
og mener at den/de bør fjernes. 
 
I Landsmøtesak 6.1 instruks for Kontrollnemda skal Landsmøtet behandle 
forbundsstyrets forslag til instruks for Kontrollnemda. Dersom dette forslaget blir 
vedtatt, reduseres oppgavene til lederen av nemda. Forbundsstyret mener at denne 
arbeidsreduksjonen også bør føre til redusert godtgjørelse og foreslår derfor at den 
reduseres fra ½ til ¼ styregodtgjørelse. Forbundsstyrets merknad til reglementet i 
2015 faller dermed bort dersom Landsmøtet følger forslaget til vedtak. 
 
I de senere landsmøteperiodene har det ikke vært behov for å ha noe i reglementet om 
dekking av reiseutgifter for forbundsleder og forbundssekretær for reise til 
forbundskontoret på kontordagene. Årsaken til dette har vært at både leder og 
sekretær har bodd forholdsvis nært forbundskontoret slik at det ikke har vært et slikt 
behov. Imidlertid er det ikke gitt at Landsmøtet kommer til å velge leder og sekretær 
fra dette området i framtiden. Forbundsstyret vil derfor at økonomireglementet får en 
hjemmel til å dekke reiseutgifter ut over det normale. 
NB! Under forbundsstyrets forslag til vedtak vises endringsforslagene i reglementet. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Forbundsstyret inviterer Landsmøtet til å gjøre tre endringer i pkt. 1 i 
Økonomireglementet for forbundet.  

1. Endring: Forbundets Økonomireglement pkt. 1 første og andre avsnitt har bl.a. 
følgende bestemmelse for både forbundsleder og forbundssekretæren: «Utgifter til 
bruk av egen mobiltelefon dekkes etter regning.» Erfaringen over flere 
Landsmøteperioder har vist at denne bestemmelsen er overflødig i forhold til dagens 
abonnement for mobiltelefoner hvor både samtaler og sms-er er ubegrenset. 
Landsmøtet beslutter derfor at disse bestemmelsene fjernes fra reglementet. 

2. Endring: I hht. den vedtatte instruksen for Kontrollnemda, skal ikke lederen av nemda 
delta i noen styremøter for framtiden. Arbeidsbyrden for lederen blir dermed redusert 
og Landsmøtet finner det rimelig og vedtar at godtgjørelsen til lederen endres til ¼ 
styregodtgjørelse. Merknaden til reglementet faller dermed bort. 

3. Endring: Landsmøtet ser at det er behov for å ha en bestemmelse for dekning av 
reiseutgifter ut over det «normale» til forbundskontoret for forbundsleder og –
sekretæren. Landsmøtet beslutter derfor at følgende tekst tas inn som siste avsnitt i 
reglementets pkt. 1: Forbundslederen og forbundssekretæren kan få dekket 
reiseutgifter t/r bopel - forbundskontoret med fratrekk av slike utgifter som ville ha 
vært normale med bosted i nærheten av forbundskontoret. 

. 
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Økonomireglement for Politiets Pensjonistforbund 

1. Godtgjørelser 
Godtgjørelse til forbundslederen settes lik to – 2 – G i året.  Godtgjørelsen skal 
dekke arbeidet på forbundskontoret i Oslo. Forbundslederen kan også utføre 
arbeidet i hjemmet når det er mest hensiktsmessig. Godtgjørelsen er skattepliktig. 
Utgifter til bruk av egen mobiltelefon dekkes etter regning. 

  Godtgjørelsen til forbundssekretæren settes lik to – 2 – G i året.  Godtgjørelsen er 
kompensasjon for forbundssekretærens plikt til å dekke de faste kontortider som 
fastsettes av forbundsstyret, f.t. fra klokken 0900 til 1500 tirsdager og torsdager, og 
for eventuelt merarbeid som er pålagt i instruksverket. Ved endringer i lengden av 
kontortiden, tas eventuelt endringer i godtgjørelsen opp med forbundsstyret. 
Godtgjørelsen er skattepliktig. Utgifter til bruk av egen mobiltelefon dekkes etter 
regning. 
Forbundsstyrets medlemmer, unntatt forbundssekretæren og forbundslederen, gis 
en      godtgjørelse overensstemmende med regler gitt av Skattedirektoratet i 
melding; ”Skattefrie kontantytelser i arbeidsforhold” pkt. 5.2, jfr. skatteloven § 2-
32” i året. Lederen av Kontrollnemda gis ½ ¼ styregodtgjørelse. Dersom 
varamedlemmene til styret deltar rutinemessig i forbundsstyremøtene, gis 
vedkommende samme godtgjørelse. 

Forbundsleder, forbundssekretær og forbundskasserer får dekket spesifiserte og       
uspesifiserte trekkfrie godtgjørelser i samsvar med Skattedirektoratets 
bestemmelser, jfr. melding ”Skattefrie kontantytelser i arbeidsforhold”, ”Trekkfrie 
utgiftsgodtgjørelser” pkt. 5.3” i året. 
 
Forbundslederen og forbundssekretæren kan få dekket reiseutgifter t/r bopel - 
forbundskontoret med fratrekk av slike utgifter som ville ha vært normale med 
bosted i nærheten av forbundskontoret. 

 
2. Regulativ for reiser for tillitsvalgte 

Regulativet gjelder for sentrale tillitsvalgte og andre som utfører oppdrag etter          
bestemmelser/vedtak av forbundsstyret. Satsene følger statens regulativ for 
innenlandsreiser der annet ikke er bestemt. 
 
2.1 Bruk av egen bil 
Bruk av egen bil tillates når det er billigste reisemåte, eller når annen reisemåte 
blir unødvendig byrdefull, eller når det er avtalt med forbundsledelsen på 
forhånd. Bruk av egen bil godtgjøres etter statens regulativ. Bompenger, 
ferjetakster og nødvendige parkeringsutgifter m.v. dekkes. 

 
2.2 Reiseutgifter 
På tjenestereise brukes det transportmiddel som er mest hensiktsmessig og som 
anses billigst.  Forbundet dekker ordinære billettpriser, i alminnelighet 



68 
 

honnørbillett for de over 67 år. Tilslutningstransporter dekkes på billigste måte. 
Drosje kan brukes dersom det foreligger sterke grunner for det. 

2.3 Kostgodtgjørelse 
Kostgodtgjørelse i forbindelse med tjenestereiser, herunder møter i 
forbundsstyret, godtgjøres til enhver tid etter statens regulativ.  På tjenestereiser 
hvor kosten i sin helhet er dekket av arrangøren eller forbundsstyret, eller er 
inkludert i billettutgifter for reisen, kan kostgodtgjørelse ikke beregnes.  På slike 
oppdrag, eller liknende, tilstås et administrativt forpleiningstillegg på kr. 150,- 
pr. helt eller påbegynt døgn. 

2.4 Nattillegg 
Ulegitimert nattillegg på tjenestereiser dekkes til enhver tid etter statens 
regulativ. Legitimerte utgifter ut over statens regulativ til overnatting, dekkes 
etter regning. Det forutsettes at den reisende benytter alle former for 
honnørtilbud som blir tilbudt. 

Hvor forbundet holder tilfredsstillende kvarter, har den tillitsvalgte plikt til å 
benytte dette. 
 

3. Varighet 
Reglementet gjelder (vedtaksdato) og inntil Landsmøtet vedtar endringer eller et 
nytt. 

 
NB! I styremøtet 22. september vedtok styret at setningen i pkt. 1 3. avsnitt om godtgjørelse til 
lederen for Kontroll og revisjonsutvalget endres til: «Lederen av Kontrollnemda gis ½ 
styregodtgjørelse.». Dette er i tråd med forbundsstyrets merknad til Landsmøtesak 7 og vedtaket i 
samme sak om ny § 10 i vedtekten for forbundet samt at Landsmøtet gav forbundsstyret fullmakt 
til å endre nødvendige paragrafer med Kontroll- og revisjonsutvalg benevnelsen. I tillegg vises 
det til vedtaket i Landsmøtesak 11 Budsjett hvor styret fikk fullmakt til å foreta nødvendige 
justeringer i budsjettet. 
 

Forbundsstyrets innstilling til økonomireglement tatt opp til votering. 
 
Ingen hadde ordet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Pause fra 1500 - 1515 
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9.4 Blanketter/skjema og dreiebok for PPF 

På grunn av tekniske utfordringer lages dette som coverdokument for vedleggene 9.4.1, 
9.4.2 og 9.4.3. 

9.4.1 Dreiebok – huskeliste for drift av våre lag og foreninger 

Dreieboka har vært behandlet i begge Lederseminarene i 2016 og forbundsstyret har tatt 
hensyn til tilbakemeldingene samt justert den i hht forslagene om endringer i instruksene i 
sak 9. Bakgrunnen for dreieboka er å sikre at man lokalt har et verktøy for å kunne drifte 
laget/foreningen på en god måte og da spesielt ved utskiftinger i styrene. 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet støtter forbundsstyret i viktigheten av å ha en dreiebok som en huskeliste for å 
kunne drifte laget/foreningen på en god måte. Landsmøtet presisere at for at dette skal bli 
bra, må dreieboka brukes og den må overleveres til nye styremedlemmer ved nyvalg. 

9.4.2 Kontingentinnbetalingen 

Forbundsstyret har med bakgrunn i utfordringen med å få oversikt over hva 
kontingentinnbetalingene omfatter, antall medlemmer og hvem som er fullt og halvt 
betalende, utarbeidet et regneark til utfylling og innsending sammen med innbetalinger pr. 
31.05. Regneark 2 er til bruk for kontingentinnbetalinger mellom 01.06 og 01.10. Her er det 
viktig å fylle ut med navn osv. på de som ikke har betalt kontingenten pr.01.10. Vi må da 
sjekke disse ut dersom vi skal ta de ut av medlemsregistret. Vi kan ikke ha medlemmer i 
registret som ikke betaler kontingenten, unntatt de ikke har fått fritak, dersom vi får 
kontroll. For vårt regnskap er det viktig at disse spesifiseringene kommer klart fram. Det 
samme gjelder for ajourføringen av medlemsregistret.  

Forbundsstyrets forslag: 

Landsmøtet ser viktigheten av at innbetalingene av kontingenten er spesifisert på antall fullt 
og halvt betalende medlemmer pr. 31.05 slik at kontrollen opp mot medlemsregistret kan 
foretas på en god og forsvarlig måte. Det samme gjelder regneark 2 til bruk ved innbetaling 
av kontingenten pr. 01.10. Landsmøtet er derfor meget godt fornøyd med at det har blitt 
utarbeidet regneark for både innbetalingen pr. 31.05 og 01.10 og forutsetter at disse blir fylt 
ut før innsending. 

9.4.3 Ny blankett for reiseregninger 

Forbundsstyret har sett behov for noen justeringer/endringer i blanketten for reiseregninger 
som forbundet bruker. Det er derfor utarbeidet en ny blankett til dette formålet som man 
for de aller fleste reiser trenger kun å benytte side 1 av. 

Forbundsstyrets forslag: 

Landsmøtet ser seg fornøyd med den nye reiseregningsblanketten som har blitt enklere å 
fylle ut. 
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JANUAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEBRUAR
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreninge
r og lag 
mottar 
oppdatert 
medlemsli
ste fra PPF 
i uke 1.  
 
 
Tidlig i 
januar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innen 
januar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 uker før 
årsmøtet 
 
 
 
 
Ca. midt i 
måneden  
 
 
7 dager 
senest før 
årsmøtet 
 
 
Innen 
utgangen 
av februar 
 

Lista (Excel) 
kontrolleres og 
kvalitetssikres.   
Antall halvt 
betalende skal 
fremkomme. 
 
Valgkomitéen 
settes i arbeid 
 
Styremøte med 
referat 
 
 
Medlemsmøte 
med referat 
 
Søknad om 
velferdspenger  
NB! Budsjett 
politidistr. 
 
 
Årsmelding for 
foreningen 
skrives og 
behandles 
 
Årsregnskap og 
budsjett gjøres 
ferdig 
 
Innsending av 
forslag til 
behandling i 
årsmøtet 
 
 
 
Styremøte med 
referat 
 
 
Innkalling med 
dagsorden med 
sakspapirer/evt. 
forslag 
 
Årsmøtet 
gjennomføres 
med protokoll 

Kasserer 
 
 
 
 
 
Leder 
 
 
Styret 
Sekretær 
 
---d.s.--- 
 
 
Sekretær/Led
er 
 

 
 
 
Leder 
 
 
 
Kasserer 
 
 
Medlemmene 
Evt. fra styret 
Evt. 
enkeltmedle
m 
 
 
Styret 
Sekretær 
 
Sekretær 
 
 
 
Styret 
Medlemmene 
Sekretær 
 
 
 
Kasserer/Led
er 
 

Leder 
 
 
 
 
 
Leder 
 
 
Leder  
 
 
---d.s.--- 
 
 
Styret v/Leder 
 
 
 
 
Styret 
 
 
 
Leder 
 
 
Leder 
 
 
 
 
Leder 
 
 
Leder 
 
 
 
Styret ved leder 
 
 
 
 
 
Leder 
 
 

 
 
 

Tilbakemelding 
sendes PPF v/ 
forbundssekretæ
ren innen 1.3. 
samt til leder i 
foreningen 
 
 
 
 
Medlemmene 
 
 
---d.s.--- 
 
 
Politimesteren 
 
 
 
 
Medlemmene 
 
 
 
Behandles i 
styremøte 
 
 
Styret 
 
 
 
 
Medlemmene 
 
 
Medlemmene 
 
 
 
Medlemmene 
Protokoll for 
årsmøtet med 
nytt styre sendes 
Brønnøysundregi
steret innen 1.4. 
Protokoll for 
årsmøtet, 
årsmelding samt 
revidert 
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Forts. 
februar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUSK! 
Innen 1.3. 
 

 
 
 
NB!!!! 
Videreføring 
passord for 
foreningens 
epostadresse 
samt tilgang til 
bankkonti til de 
aktuelle i styret 
 
Medlemsmøte 
samme kveld 
(veldig praktisk) 
Opprettet 
medlemsliste 

 
 
 
 
Sekretær 
 
Kasserer 

Leder 
 
Leder 

årsregnskap 
sendes PPF innen 
1.4. 
 
 
 
Medlemmene 
 
PPF ved 
sekretæren samt 
til foreningens 
leder 

MARS: Frist hvert 
2.år 
(oddetalls
år) - ca. 3 
mnd. før 
avvikling 
av 
Landsmøt
et i PPF 
 
 
 
 
 
Midten i 
mars 
2016, 
men også 
frist i mars 
i de 
kommend
e år  
(etter 
avvikling 
av 
årsmøten
e) 
 
 
Ca. 15.3. 
 
 
 
 

Forslag på 
kandidater til 
Valgkomitéen 
 
Forslag til 
hederstegnkandi
dater 
 
Forslag til 
medlemmer i  
Kontrollnemda 
 
Møte mellom 
lokallederne i de 
nye 
politidistriktene. 
Disse velger sin 
egen leder og 
gjennomfører et 
møte med 
politimesteren 
 
Kontingentinnkr
eving 
(lokalt) med 
lokal frist 31.3. 
for innbetaling 
 
Styremøte med 
referat 
 
Medlemsmøte 
med referat 

Styret 
Medlemmene 
 
---d.s.--- 
 
 
---d.s.--- 
 
 
Lederne i 
disse 
foreningene 
 
 
 
 
 
Kasserer 
 
 
 
Styret 
Sekretær 
---d.s.--- 

Styret v/Leder 
 
 
---d.s.--- 
 
 
---d.s.--- 
 
 
Valgt leder 
(Distriktsreprese
ntant) 
 
 
 
 
 
Styret 
 
 
 
Leder 
 
---d.s.--- 

Leder i 
Valgkomitéen 
 
 
Hedersutvalget 
v/ 
Leder i 
Hedersutvalget 
 
Leder i 
forbundsstyret 
 
 
PPF ønsker å vite 
hvem den valgte 
leder er i det nye 
politidistriktet 
 
 
 
 
Medlemmene 
 
 
 
Medlemmene 
 
---d.s.--- 
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APRIL: 
 
 
Forts. 
april: 

1.april 
 
 
---s.d.--- 
 
 
Første uke 
i april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 uker før 
Landsmøt
et 

Protokoll for 
årsmøtet med 
underskrifter av 
det nyvalgte 
styret 
Årsberetning og 
revidert 
årsregnskap 
 
Purring for 
manglende lokal 
innbetaling av 
kontingent med 
lokal frist i uke 3 
i april for 
innbetaling 
 
Styremøte med 
referat 
 
 
Medlemsmøte 
med referat 
Fullmakt/delega
tliste 

Sekretær 
 
 
Sekretær/Kas
serer 
 
 
Kasserer 
 
 
 
 
 
Styret 
Sekretær 
 
---d.s.--- 
 
Leder 

Leder 
 
 
Leder 
 
 
Leder 
 
 
 
 
 
Leder 
 
 
---d.s.--- 
 
Leder 

Brønnøysundregi
steret 
PPF.  
 
PPF 
 
 
Aktuelle 
medlemmer 
 
 
 
 
 
Medlemmene 
 
 
---d.s.--- 
 
PPF 

MAI:  
 
 
 
 
NB!! 31.5. 
 

Styremøte med 
referat 
 
 
Medlemsmøte 
med referat 
Kontingent til 
PPF betales 

Styret 
Sekretær 
 
---d.s.--- 
 
Kasserer 
 

Leder 
 
 
---d.s.--- 
 
Leder 
 

Medlemmene 
 
 
---d.s.--- 
 
Kasserer i PPF 

JUNI: 
 
 
 
 
Forts. 
juni 
 
 
 

1.6. 
 
 
 
Delta på 
Landsmøt
et 
(år med 
oddetall) 
 
 
Delta på 
Ledersemi
nar 
(år med 
partall) 
 
 

Søknad til 
Lotteri og 
stiftelsestilsynet 
dersom det er 
aktuelt for 
foreningen 
Antall ut fra 
medlemstallet i 
foreningen. 
Leder bør delta 
Leder bør delta 
 
 
Styremøte med 
referat 
 
 

Styret  
Sekretær 
 
 
Styret ved 
leder 
 
 
 
Styret ved 
leder 
 
 
Styret 
Sekretær 
 
Kasserer 

Leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leder 
 
 
Leder 

Lotteri og 
stiftelsestilsynet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmene 
 
 
PPF ved kasserer 
og 
forbundssekretæ
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PPF 
sender ut 
medlemsli
ste 
 
 
 
 
 

PPF’s tilsendte 
medlemsliste i 
Excel 
kontrolleres og 
kvalitetssikres. 
Tilbakemelding 
sendes innen 
1.10. i Excel 
 

r samt til leder i 
foreningen 

JULI:  Ferie    
AUGUST: 
 
 
 

Siste uke i 
august 
 

Purring for 
eventuell 
manglende lokal 
innbetaling av 
kontingent 

Kasserer Leder Aktuelle 
medlemmer 

SEPTEMB
ER: 
 
 
 
Forts. 
septemb
er: 
 
 

 
 
 
 
 

Styremøte med 
referat 
 
 
 
Medlemsmøte 
med referat 

Styret 
Sekretær 
 
 
Styret 
Sekretær 

Leder 
 
 
 
Leder 

Medlemmene 
 
 
 
Medlemmene 

OKTOBE
R: 

1.10. 
 

Restkontingent 
dvs. for de som 
ikke har betalt 
innen 31.5 og 
for de som er 
innmeldt 
mellom 31.5. og 
1.10.. Navneliste 
(bruk nytt 
skjema) over de 
som ikke har 
betalt må da 
sendes  
 
Styremøte med 
referat 
 
 
Medlemsmøte 
med referat 

Kasserer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret 
Sekretær 
 
---d.s.--- 

Leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leder 
 
 
---d.s.--- 

Kasserer i 
PPF/PPF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmene 
 
 
---d.s.--- 

NOVEMB
ER: 

 Styremøte med 
referat 
 

Styret 
Sekretær 
 

Leder 
 
 

Medlemmene 
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Medlemsmøte 
med referat 

---d.s.--- ---d.s.--- ---d.s.--- 

DESEMB
ER: 

 Invitasjon til 
julemøte. 
(Foreningens 
medlemsmøte 
for desember) 

Styret ved 
festkomitéen 

Leder Medlemmene 

 

Politiets pensjonistforbund (PPF): 
Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 14/16, 0369 Oslo 
Postadresse: Politiets pensjonistforbund, P.b. 8051 Dep, 0031 Oslo 
 
Forbundskontoret: 
Forbundsleder Kyrre Stenbro, mobiltlf. 911 36 915 
Forbundssekretær Sigmund Engen, tlf. 472 52 136 
Forbundskasserer Roald Korsøen, tlf. 901 80 389 
Øvrige opplysninger om forbundsstyret står på side 2 i Politipensjonisten (bladet vårt) og på 
hjemmesideadressen – politipensjonisten.no 
 
Styremøter og medlemsmøter for de lokale pensjonistforeninger: 
Styremøter og medlemsmøter avvikles egentlig når styret bestemmer det jfr. normalvedtektens § 
10. Innkalling til medlemsmøtene sendes fem dager før med agenda bestemt av styret. I dreieboka 
står det oppført avvikling av styremøter og medlemsmøter i de måneder hvor de fleste foreninger 
pleier å avvikle disse. 
 
Kontingent betales til lokalforeningen samt til PPF. 
Landsmøtet i PPF fastsetter kontingenten som skal betales til PPF. Frist for innbetaling til PPF: 31.5. 
hvert år. Restkontingent samt kontingent for de som melder seg inn som medlemmer i juni måned 
har frist for å betale 1.10. hvert år. Medlemmer innmeldt og registrert etter 1.7. hvert år betaler ikke 
kontingent til PPF det første halvåret. 
De lokale foreninger fastsetter selv sin egen kontingent i sitt årsmøte. De setter selv sin frist for 
betaling av kontingent. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet: 

Dersom en forening driver virksomhet/lotteri som krever tillatelse fra Lotteri og stiftelsestilsynet må 
det sendes søknad til dem på fastsatt skjema. Frist 1.6. Årlig regnskap for evt. lotteri må sendes 
Lotteri og stiftelsestilsynet etter at lotteriet er avsluttet. 

Innhold i medlemsmøtene: Foreningene oppfordres til å invitere interessante foredragsholdere til 
medlemsmøtene. Møtene bør gi litt «påfyll» og temaene bør variere. 
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  MEDLEMSKONTING       
            

 Følgende medlemmer har ikke betalt kontingenten pr. 01.10.:      
             

   
 

Navn Adresse                
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Politiets Pensjonistforbund 

REISEREGNING 
Navn: …………………………………………………………………………………………..  
  
Adresse: …………………………………… Postnummer/sted: ……………………………. 
 
Bankkonto: ………………………………... Epost: …………………………………………. 
 
Lag / forening / verv:………………………………………………………………………….. 
 
Reise i forbindelse med: ……………………………………………..   Dato: ……………… 
 
Fra Til Dato Klokken 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Reisemåte:           Kroner: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Overført fra side 2  
Diett etter regulativ  
Godtgjørelse i henhold til avtale  
Administrativ godtgjørelse _____dager a kr.  
Samlede utgifter som dekkes av PPF  

Sted /dato: 
……………………………………………………………………………………... 
 
Underskrift: …………………………………….  Attesteres: …………………………......... 
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NB! Ved behov benytt side 2.      Ajour 30.03.2017 

 Politiets Pensjonistforbund 
 
 
 
 

REISEREGNING – side 2 
(ved behov) 

 
 

Fra Til Dato Klokken 
    
    
    
    
    
    

 
 
 
Reisemåte:         Kroner: 
  
  
  
  
  
  

Overføres til side 1>  
 
 
Andre opplysninger: 
 

 

Saken gjennomgått av Martha Kalland. 

Ingen hadde ordet. 

Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 

Møtet avsluttet 1520 
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Møtet startet kl. 1647 

Sak 10 – Samarbeidsavtaler 
 

Innledning: Det er tekniske utfordringer med å få koplet sammen utredninger m.v. sammen 
med avtalene som er scannet inn. Avtalene kommer derfor som egne vedlegg. 

10.1 Avtalen mellom Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen 

Denne avtalen ble inngått 23.09.2013 med varighet til 22.09.2015 og deretter for 2 år av 
gangen dersom den ikke sies opp med 3 måneders frist. Avtalen har for så vidt fungert 
meget bra på de fleste områder. Imidlertid har den blitt utdatert på området som 
omhandler representasjon/deltakelsen i møter med myndighetene – dvs. når vi fremmer 
krav til statsbudsjettet og drøftingene om trygdeoppgjøret. Etter avtalen skal en av SAKO-
lederne på omgang delta i disse møtene sammen med ledelsen i Pensjonistforbundet. I 2014 
var det forbundslederen i PPF sin tur til å delta. Siden den tid har alle lederne i SAKO deltatt i 
disse møtene. Avtalen er således foreldet på dette området. Dette har vi i møte i mai 2017 
tatt opp med ledelsen i Pensjonistforbundet. Vi ble enige i at vi skulle gjennomgå avtalen til 
høsten 2017 for å bl.a. ajourføre den med utviklingen. Dette samarbeidet er av stor viktighet 
i arbeidet med å jobbe for å få gjeninnført at vi skal ha reelle forhandlinger angående 
trygdeoppgjøret. Skal vi kunne lykkes med det, må pensjonistforbundene stå sammen ellers 
spiller myndighetene naturlig nok på splitt og hersk teknikken. 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet gir forbundsstyret v/formann fullmakt til å inngå en ny/justert avtale som på en 
positiv måte gir oss reelle muligheter til å påvirke samarbeidet og kravene som fremmes for 
myndighetene. Fullmakten omhandler også økonomisk kompensasjon til 
Pensjonistforbundet som har sekretariatsfunksjonen for samarbeidet samt at vi kan få noe 
ekspert hjelp fra deres saksbehandlere. 

Forbundslederen redegjorde for saken. 

Ingen hadde ordet. 

Enstemmig vedtatt. 

10.2 Avtalen med Politiets Fellesforbund 

Avtalen som vi inngikk med Politiets Fellesforbund 24.10.2014 og ble godkjent av Landsmøtet i 2015, 
har fungert meget bra fram til dags dato. Tilskudd/støtte fra PF og PF Forsikring har økt og det har 
samtidig vært gitt støtte til ulike prosjekter som; Jubileumsskriftet, nytt medlemskort og ved 
forlengelser av både Landsmøter og Lederseminar hvor PF Forsikring har fått informere om 
forsikringstilbudene og PFs samarbeidspartnere har fått informere om sine merkantile tilbud. 
Samarbeidsavtalen om automatisk overføring, dersom man ikke reserverer seg, av nye pensjonister 
til oss har fungert meget godt. Forbundslederen og forbundssekretæren har regelmessige møter 
med PF Forsikring og den politiske ledelsen i PF. PF yter dessuten forbundskontoret en uvurderlig 
hjelp/service knyttet til drift/vedlikehold og utvikling av medlemsregistret. Forbundsstyret ser ingen 
grunn til å foreta noen endringer i avtalen og foreslår at den videreføres som nå.  
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Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet er meget godt fornøyd med avtalen med Politiets Fellesforbund og det gode 
samarbeidet mellom forbundskontoret/forbundsstyret og ledelsen i PF og PF Forsikring. Avtalen 
videreføres. 

Forbundslederen redegjorde for saken. 

Ingen hadde ordet. 

Enstemmig vedtatt. 
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Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet er meget godt fornøyd med jobben som redaktøren gjør med Politipensjonisten 
og viser til avtalens pkt. 2 og 4 og at avtalen tas opp til ny vurdering i Landsmøtet i 2019. 
 

Forbundslederen redegjorde for saken. 

Ingen hadde ordet. 

Enstemmig vedtatt. 
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1: Innledning og Forbundets organisering 

I PPF’s vedtekter § 3 står følgende: 

”Politiets Pensjonistforbund er en landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon, som 
har som formål å samle alle pensjonister innenfor politiet og andre administrasjonsgrener og 
institusjoner under Justisdepartementet, for å ivareta felles økonomiske, sosiale, 
helsemessige, kulturelle og velferdsmessige interesser. 

Organisasjonen skal tilstrebe et godt samarbeid med landsomfattende 
pensjonistsammenslutninger og andre organisasjoner som støtter organisasjonens formål.” 

Forbundet er organisert i tre nivåer: 

4. Landsmøtet 
5. Forbundsstyret 
6. Lokale lag og foreninger 

 
Politiets Pensjonistforbund har 41 lokale lag og foreninger med 3 853 medlemmer fordelt over hele 
landet. (pr. 25.4.2017) 

2: Handlingsplanens innhold og hovedmål 

Handlingsplanen definerer Politiets Pensjonistforbunds mål og mest prioriterte aktiviteter 
og-/eller prosjekter i Landsmøteperioden 2017 – 2019. 

Handlingsplanen skal være: 

- en samlet plan som det enkelte medlem, lag og forening, føler delaktighet i og tar 
ansvar for 

- en plan med klare mål som gir inspirasjon og initiativ for gjennomføring 
- en plan som utvikler forbundet i takt med tiden 
- en plan som ivaretar medlemmenes sosiale og helsemessige behov  
- en plan som ivaretar medlemmenes opparbeidede pensjonsrettigheter  

Planens hovedmål er: 

Handlingsplanen uttrykker at Politiets Pensjonistforbund skal være en pådriver for å gjøre 
pensjonisttiden til en trygg, sosial og meningsfull livsperiode for medlemmene.   Politiets 
Pensjonistforbund skal arbeide målbevisst for organisasjons- og tillitsmannsutvikling, og 
gjennom aktiv innsats og gode prioriteringer, søke å oppnå gode resultater i tråd med 
målsettingene i Handlingsplanen for organisasjonen og det enkelte medlem.  En viktig del av 
arbeidet må være å bidra til å skape et innhold i aktivitetene lokalt som trekker flere 
medlemmer til møtene.  Handlingsplanen skal også bidra til større likestilling og verving av 
flere medlemmer i Politiets Pensjonistforbund. 

Del 1: Sentrale oppgaver  

Bakgrunn: Pensjonsrettigheter og pensjonsøkonomi 

Den viktigste målsettingen med ny folketrygd og pensjonsreformen fra 1.1.2011, var å 
redusere statens brutto pensjonskostnader. Det blir gjennomført ved at alle med gamle 
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pensjonsregler får redusert sine opptjente pensjonsrettigheter ved trekk for levealder-
justering og at alle løpende pensjoner underreguleres. 

For å møte en bærekraftig økonomisk utvikling for oss pensjonister, er det viktig at vi har en 
god og forutsigbar økonomi. For oss er det størrelsen og reguleringen av pensjonen som er 
viktig for trygghet og livsutfoldelse.  

Forbundet skal, sammen med samarbeidende pensjonistorganisasjoner i SAKO og 
Pensjonistforbundet arbeide for: 
 

1.1 Hovedkrav: Forhandlingsrett med staten på regulering av løpende pensjon i 
folketrygden 

 
Herunder: 
 

1.2 Prioriterte mål 
  

- at indekseringen på 0,75% i pensjonsreformen fjernes 
 

- at sykeandelen i folketrygden er som for de yrkesaktive  
 
- at pensjonister får samme minstefradrag som for de yrkesaktive 

 
-     at «90%» regelen blir fjernet 
 
- at egenandelen på livsviktige medisiner og omfattende legetjenester holdes på 

nåværende nivå eller reduseres / fjernes 
 

- at det innføres fribeløp på tannlegebehandling for pensjonister 
 

- å komme med innspill til evalueringen av pensjonsreformen fra 2011 
 

 
Del 2: Lokale oppgaver 

2.1 Medlemsfokus 

Politiets Pensjonistforbund er til for medlemmene. Forbundet skal ha et fullverdig tilbud til 
pensjonistene fra justissektoren, slik at den enkelte pensjonist fortsatt kan føle tilhørighet til 
sitt tidligere arbeidsmiljø og kolleger:  

2.2 Prioriterte mål 

Forbundsstyret skal: 

- i samarbeid med lokallagene-/foreningene, arrangere og gjennomføre 
konferanse for lokallagenes-/foreningens ledere og medlemmer. Konferansen 
skal inneholde temaer som engasjerer medlemmene og skaper interesse og 
tilhørighet til forbundet. 



93 
 

- på anmodning og så langt det er mulig møte på lagenes-/ og foreningenes 
årsmøter og ellers ved behov. Delta aktivt i debatt på de temaer som møtene tar 
opp 
 

- drive informasjonsarbeid gjennom www.politipensjonisten.no, eget fagblad og 
informasjonsskriv 
 

- arbeide for å kvalitetssikre hjemmesiden, samt bistå lokale lag og foreninger 
som ønsker å opprette lokale hjemmesider 
 

- arbeide for å øke likestillingen i forbundet, gjennom å legge til rette for at flere 
pensjonerte kvinner ønsker å delta i forbundets arbeid og stille seg villig til 
tillitsverv i forbundet 

 
- i samarbeid med lokallagene-/foreningene og Politidirektoratet, drifte og holde 

ved like pensjonistnettverket i henhold til vedtatte retningslinjer  
 

- arbeide for gode merkantile tilbud til medlemmene, herunder 
forsikringsordninger 

Del 3: Eksternt samarbeid 

Politiets Pensjonistforbund er avhengig av godt og nært samarbeid med alle relevante etater 
og organisasjoner for å nå sine mål på vegne av medlemmene. 

Forbundet skal så langt det er mulig samarbeide med samtlige av politiets fagorganisasjoner 
og landsdekkende pensjonistorganisasjoner i offentlig og privat sektor som deler våre mål og 
interesser. Målet med samarbeidet er å sikre medlemmenes økonomiske rettigheter og 
sosiale forhold.  

Forbundet skal også søke et godt og nært samarbeid med arbeidsgivere i Justis- og 
beredskapsdepartementet og i Politidirektoratet. 

Herunder skal det særlig legges vekt på: 

- å fortsette, samt videreutvikle samarbeidet med Politiets Fellesforbund 
 

- å utvikle og intensivere samarbeid med Norges Politilederlag, Norsk Politihistorisk 
selskap, andre landsdekkende pensjonistorganisasjoner, samt invitere 
Politiembetsmennenes Landsforbund og andre organisasjoner med pensjonister til 
en samarbeidsavtale på linje med NPL, NPHS og PF 

 
- å fortsette samarbeidet med Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen 

 
- å vedlikeholde og utvikle det gode og nære samarbeidet med Politidirektoratet 

 
 
 
 

http://www.politipensjonisten.no/
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Del 4: Budsjett 
 
Arbeidsoppgavene som fremkommer i Handlingsplanen dekkes innenfor forbundets vedtatte 
budsjett. Forbundsstyret kan budsjettere-/sette av særskilte bevilgninger til enkeltoppgaver 
som for eksempel krever at man nedsetter arbeidsgrupper til å utrede særskilte områder, jfr. 
forbundets økonomireglement.  
 
Del 5: Fullmakter 
 
Forbundsstyret gis fullmakt til å prioritere innenfor de foreslåtte punkter i Handlingsplanen 
og samordne punktene med Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Landsmøtet slutter seg til forbundsstyrets forslag til Handlingsplan for 2017 – 2019 og gir 
forbundsstyret fullmakt til å prioritere innenfor planens punkter. 
 
Eystein Loftesnes redegjorde for saken. 
 
Følgende hadde ordet en eller flere ganger: 
Egil Haaland, Hans Finne, Svein Kjus, Kyrre Stenbro, Kjell Fagerli, Eystein Loftesnes. 
 
Følgende endringer ble foreslått: 
 
Pkt. 2, siste avsnitt 
2.2. Prioriterte mål: 
Forbundet endres til Forbundsstyret 
 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Sak 12 – Budsjett 2017 til 2019 
 

Nedenstående budsjettforslag ble godkjent i forbundstyremøtet 01 02 2017 - Budsjettet for 2017 og 
videreføres som mal/forslag for hhv. 2018 og 2019. Forbundets økonomi er meget god og det er bra! 
Det vil alltid herske usikkerhet om framtiden og størrelsen på de tilskudd som vi får. Det er derfor ikke 
grunnlag for å foreslå noen endringer. Kontingenten har stått urørt siden Landsmøtet i 2011 – 6 år! - 
vedtok den til kr. 300,-. Tilgangen på nye medlemmer har vært meget god og avtalen med PF 
Forsikring gav bedre forsikringsvilkår for de aller fleste av våre medlemmer samt at tilskuddet til PPF 
er doblet i forhold til avtalen med If. Tilskuddet over statsbudsjettet fra POD har også blitt meget bra 
og det dekker godtgjørelsen til forbundslederen og forbundssekretæren for arbeidet ved 
forbundskontoret m.m. Budsjett og regnskap har vært ført på en utmerket god og oversiktlig måte i 
perioden. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet er meget godt fornøyd både med den økonomiske situasjonen i forbundet og 
forvaltningen av økonomien. Forbundsstyrets forslag til årlige budsjett i Landsmøteperioden 2017 – 
2019 vedtas. Forbundsstyret gis de nødvendige fullmakter til tilpasninger innenfor forbundets 
økonomi og behov. 

 

POLITIETS PENSJONISTFORBUND 
     

Budsjettforslag for 2017 
 Budsjett for 
år 2017  

 Fra 
regnskap:   Differanse:  

Inntekter:    
3000 Medlemskontingent  kr  1 200 000,00   kr               -     kr  1 200 000,00  
3400 Tilskudd fra POD  kr    520 000,00   kr               -     kr    520 000,00  
3401 Tilskudd fra Dep./NAV- Kap.621,post 74  kr    180 000,00   kr               -     kr    180 000,00  
3402 Tilskudd fra forsikringer  kr    230 000,00   kr               -     kr    230 000,00  
3403 Tilskudd til Politipensjonisten  kr      20 000,00   kr               -     kr      20 000,00  
3700 Andre driftsinntekter  kr    140 000,00   kr               -     kr    140 000,00  
Renter  kr      10 000,00   kr               -     kr      10 000,00  
SUM DRIFTSINNTEKTER  kr  2 300 000,00   kr               -     kr  2 300 000,00  
       
Utgifter:       
    
5000 Lønn  kr    380 000,00   kr               -     kr    380 000,00  
5200 Lønn - Bistand  kr        9 000,00   kr               -     kr        9 000,00  
5400 Arbeidsgiveravgift  kr      55 000,00   kr               -     kr      55 000,00  
6500 Maskinvarter og Rekvisita/utstyr  kr      10 000,00   kr               -     kr      10 000,00  
6700 Abonnement  kr        1 500,00   kr               -     kr        1 500,00  
6800 Administrasjon  kr    110 000,00   kr               -     kr    110 000,00  
6801 Forsikring  kr                  -     kr               -     kr                  -    
6809 Representasjon  kr      15 000,00   kr               -     kr      15 000,00  
7100 Møteutgifter - Forbundstyre  kr      85 000,00   kr               -     kr      85 000,00  
7200 Møteutgifter - komiteer og utvalg  kr      30 000,00   kr               -     kr      30 000,00  
7140 Årlig distriktsamling nettverksledere  kr      50 000,00    kr      50 000,00  
7150 PPF - nettverk  kr    100 000,00   kr               -     kr    100 000,00  
7300 SAKO - møteutgifter  kr      10 000,00   kr               -     kr      10 000,00  
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7400 Revisjon  kr        6 000,00   kr               -     kr        6 000,00  
7402 Medlemskort  kr        5 000,00   kr               -     kr        5 000,00  
7403 Programvare - regnskapsprogram  kr        3 000,00   kr               -     kr        3 000,00  
7500 Politipensjonisten (bladet)  kr    290 000,00   kr               -     kr    290 000,00  
7501 Redaktøren  kr      50 000,00    kr      50 000,00  
7600 Gaver  kr      20 000,00   kr               -     kr      20 000,00  
7602 Hederstegnutvalget  kr        2 000,00    
7702 Landsmøte 2017  kr    700 000,00   kr               -     kr    700 000,00  
7401 Kalenderen  kr    110 000,00   kr               -     kr    110 000,00  
7704 Lederseminar  kr                  -     kr               -     kr                  -    
7790 Porto og telefonutgifter  kr        5 000,00   kr               -     kr        5 000,00  
8140 Renteutgifter/gebyrer  kr        2 000,00   kr               -     kr        2 000,00  
   kr                  -     kr               -     kr                  -    
Overskudd/underskudd  kr    251 500,00   kr               -     kr    251 500,00  
       
    
    
SUM DRIFTSUTGIFTER  kr  2 300 000,00   kr               -     kr  2 300 000,00  
      
 Godkjent i styremøte 01 02 2017 - Budsjettet for 2017 videreføres som mal/forslag for 2018. 
      
Roald Korsøen    
Kasserer 
 
Saken ble redegjort for av Roald Korsøen. 
 
Ingen hadde ordet. 
 
Enstemmig vedtatt.    
     

SAK 13 - Hederstegnutvalget    
 
Saken ble fremlagt av Odd K. Abrahamsen 

 

Hederstegn og diplom tildelt: 

Reidun Normann, Narvik 

Hermod Fossnes, Trondheim 

Willy Samdal, Asker og Bærum 

Tor Inge Hansen, Tromsø 

Harald Anthun, Bergen 

Roald Korsøen, Bergen 

Sigmund Engen, PST 

Kyrre Stenbro, Oslo 

Møtet avsluttet kl. 1813 
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Møte startet kl. 0904 
 

Følgende delegater har forlatt møtet: 

52 Grethe Andersen, Sør Trøndelag 

19 Reidar Linna, Kongsvinger 

 

Torbjørn Kalland godkjent som delegat for Sør Trøndelag istedenfor Grethe Andersen. 

 

Protokoll for 31.5.17 gjennomgått av Steinar Jonsen 

Protokollen godkjent med de anmerkninger som er fremkommet under debatten. 

 

Sak 14 – Valg  for 2017 - 2019 
 

Valgkomiteen i PPF innstiller med dette følgende personer til valg ved vårt Landsmøte som 
starter 30.5.2017. 
 
2015 - 2017 2017 - 2019 
Verv: Navn: Gjenvalgt: Ny: Navn: 

Forbundsstyret 
Leder Kyrre Stenbro, 

Oslo 
 Ny Bjørn Egeli, 

Kristansand 
Nestleder Eystein Loftesnes, 

Aust Agder 
 Ny Martha Kalland, 

Sør Trønderlag 
Sekretær Sigmund Enger, 

PST 
 Ny Magne Rustad, 

Ringerike 
Kasserer Roald Korsøen, 

Bergen og Hordaland 
 Ny  Tom Langerud, 

Larvik og Sandefjord 
Styremedlem Oddbjørn Olsen, 

Salten 
Gjenvalg.  Oddbjørn Olsen, 

Salten 
Styremedlem Kjell Fagerlid, 

Asker og Bærum 
Gjenvalg.  Kjell Fagerlid, 

Asker og Bærum 
Styremedlem Martha Kalland, 

Sør Trøndelag 
 Ny Kjellaug Røgler, 

Romerike 
1. varamann Kjellaug Røgler, 

Romerike 
 Ny Egil Haaland, 

Bergen og 
Hordaland 

2. varamann Kjell Arne Sletthei, 
Rogaland 

Gjenvalg. 
 

 Kjell Arne Sletthei, 
Rogaland 
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Kontrollkomiteen: 
Leder Olav Røttingsnes, 

Romerike 
Gjenvalg.  Olav Røttingsnes, 

Romerike 
Medlem Jan Gunnar Bøe, 

Bergen og Hordaland 
 Ny Jorunn Andersen, 

Buskerud 
Medlem Willy Samdal, 

Asker og Bærum 
 Ny Jostein Sørum. 

Vestoppland 
1. varamann Jostein Sørum, 

Vestoppland 
 Ny Hans G. Kvernland, 

Nord Trøndelag 
2. varamann Jan Altmann, 

 
 Ny Ivar Solum, 

Hamar 
 
Hederstegnutvalget: 
Leder Odd 

K.Abrahamsen, 
Kristiansand 

Gjenvalg.  Odd K. Abrahamsen, 
Kristiansand 

Medlem Kjell Bjørn Aarø, 
Kripos 

Gjenvalg. 
 

 Kjell Bjørn Aarø, 
Kripos 

Medlem Olav Haugen, 
PST 

Gjenvalg.  Olav Haugen, 
PST 

1. varamann Torgny Isene, 
Oslo 

Gjenvalg. 
 

 Torgny Isene, 
Oslo 

2. Varamann Hans G. Kvernland, 
Nord Trønderlag 

 Ny. Svenn Revdahl, 
Sør-trøndelag 

 
 
Alle forslagene er enstemmig fra Valgkomiteens side. 
Alle foreslåtte kandidater har svart ja til å stille til valg på foreslått verv. 
 
Valgkomiteen vil på Forbundets Landsmøte under valg, fremlegge alle relevante opplysninger om de 
foreslåtte kandidatene samt gi en oversikt over alle forslag som komiteen har mottatt. 
 
For valgkomiteen i PPF. 
 
Torbjørn Finn. 
 
Saken fremlagt av Torbjørn Finn 
 
Forbundsstyret: 
Alle i valgkomiteens forslag til forbundsstyre ble enstemmig valgt med akklamasjon. 
Leder:   Bjørn Egeli, Kristiansand 
Nestleder: Martha Kalland, Sør-Trøndelag 
Sekretær: Magne Rustad, Ringerike 
Kasserer: Tom Langerud, Larvik og Sandefjord 
Styremedlem: Oddbjørn Olsen, Salten 
Styremedlem: Kjell Fagerlid, Asker og Bærum 
Styremedlem: Kjellaug Røgler, Romerike 
1. varamann: Egil Haaland, Bergen og Hordaland 
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2. varamann: Kjell Arne Sletthei, Rogaland 
 
Kontrollnemda: 
Følgende hadde ordet en eller flere ganger: 
Arne Vardøy, Torbjørn Finn, Jan Gunnar Bøe, Hugo Aurdal, Tom Søreide, Bjørn A. Hoff 
 
Arne Vardøy foreslo Jan G. Bøe som lederkandidat. Forslaget hadde støtte i salen. 
Hugo Aurdal foreslo Olav Røttingsnes. Forslaget hadde støtte i salen. 
Tom Søreide foreslo Willy Samdal. Forslaget hadde støtte i salen.  
 
Følgende ble valgt:  
Leder:  Jan Gunnar Bøe, Bergen og Hordaland valgt med 32 mot 22  
  stemmer 
Medlem: Jorunn Andersen, Buskerud. Enstemmig valgt. 
Medlem: Willy Samdal, Asker og Bærum valgt med 34 stemmer mot 12 for Jostein 
  Sørum, 8 for Olav Røttingsnes og 4 blanke. 
1. varamann: Jostein Sørum ble valgt med 27 stemmer 
2. varamann: Ivar Solum, Hamar enstemmig valgt. 
 
 
Pause 1039 - 1045 
 
 
Hederstegnutvalget: 
Følgende ble enstemmig valgt: 
 
Leder:  Odd K. Abrahamsen, Kristiansand 
Medlem: Kjell Bjørn Aarø, Oslo 
Medlem: Olav Haugen, PST 
1. varamann: Torgny Isene, Oslo 
2. varamann: Svenn Revdahl, Sør-Trøndelag 
 

Valgkomiteen 
Siden en valgkomite ikke kan fremme forslag på ny valgkomite, er det sedvane at 
forbundsstyret fremmer forslag til ny valgkomite for neste Landsmøteperiode.  

Forbundsstyret har forespurt dagens medlemmer og varamedlemmer om de stiller som 
kandidater til en ny valgkomite for Landsmøteperioden 2017 – 2019. Begge medlemmene og 
varamedlemmene av nåværende komite har svart ja. Lederen av komiteen har meddelt at han 
ikke stiller som kandidat til valgkomiteen. Det foreligger verken skriftlige eller muntlige 
innspill til forslag til ny valgkomite. 

Det foreligger verken skriftlige eller muntlige innspill til forslag til ny valgkomite. 
Forbundsstyret har på grunnlag av foranstående hatt samtaler med de som foreslås. I 
innstillingen er det tatt hensyn til kontinuitet, likestilling og noe geografisk spredning samt at 
alle har meget god erfaring fra tillitsverv og en i 2 år i Valgkomiteen for 2015 – 2017. 

Et enstemmig forbundsstyre innstiller til ny  

Valgkomite: 
Leder  Brita Røed, Buskerud 
Medlem Tove Lian Mathiesen, Bergen 
Medlem Ole Edvard Larsen, Narvik 
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