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SAK 1 LANDSMØTETS ÅPNING 

Landsmøtet ble åpnet på Quality Airport Hotell Gardermoen den 2. juni kl. 1300. 
Medlemmer fra Politiets Pensjonistforening Romerike stod for arrangementet. 

Åpningen startet med musikkinnslag. Velkomsttalen var ved Hugo Aurdal leder, for Politiets 
Pensjonistforening Romerike. Minnetale og åpningstale ved forbundsleder Kyrre Stenbro. 
Det var hilsnings- og informasjonstaler ved ordfører Harald Espelund, Ullensaker kommune, 
assisterende politidirektør Vidar Refvik, Politidirektoratet, politimester Bjørn Vandvik, 
Romerike politidistrikt, forbundsleder Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund, formann 
Magnar Skaret, Norsk Politihistorisk Selskap. Vidar Refvik hadde en interessant orientering 
om den nye politireformen. 

Det var ca. 90 til stede under åpningen. 

Musikkinnslagene var ved Palle Wagnberg 

 

Følgende delegater, gjester og observatører var til stede under åpningen: 

Forbundsstyret: 

1. Stenbro, Kyrre  forbundsleder   Oslo 
2. Røttingsnes, Olav  forbundsnestleder  Romerike 
3. Engen, Sigmund   forbudssekretær   PST 
4. Korsøen, Roald   forbundskasserer   Bergen 
5. Loftesnes, E. Eystein   styremedlem   Aust-Agder  
6. Olsen, Oddbjørn   styremedlem    Bodø 
7. Finn, Torbjørn   styremedlem    Sarpsborg 

 
Delegater: 

8. Røen, Øyvind 
9. Back, Laila 
10. Aspheim, Tone 
11. Einarsen, Geir 
12. Ødegaard, Dagfinn 
13. Abrahamsen, Tore 
14. Bjørn Aas 
15. Tomasgård, Arvid 
16. Aurdal, Hugo 
17. Jacobsen, Hans Jacob 
18. Holmen, Kjell Vidar 
19. Finne, Hans Johan 
20. Morseth, Oddbjørg 
21. Kyrkjeeide, Jostein 
22. Amundsen, Arne 
23. Fagerbakke, Inge 
24. Søreide, Tom 
25. Andersen, Jorunn 
26. Ebbestad, Dag 

27. Onshus, Jon 
28. Moen, Ole Hermund 
29. Eikenes, Ole Peder 
30. Haaland, Ronald 
31. Fosse, Odd 
32. Kjelstrup, Reidar 
33. Egeli, Bjørn 
34. Olimstad, Per Magne 
35. Egge, Erling 
36. Sæbø, Øyvind 
37. Stangeland, Svein M 
38. Henden, Asbjørn 
39. Andersen, Harald 
40. Bøe, Jan Gunnar 
41. Vardøy, Arne 
42. Mathiesen, Tove Lian 
43. Endestad, Rolf 
44. Nilsen, Errol 
45. Kippersund, Ivar 
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46. Kalland, Martha 
47. Uthus, Bjørn Malvin 
48. Grøtting, Knut 
49. Kjønnås, Roald 
50. Eriksen, Eldar 
51. Munkvik, Christian 
52. Larsen, Ole Edvard 

53. Strandskog, Tor 
54. Hanssen, Hans-Thore 
55. Ellingsen, Hans Mathias 
56. Evanger, Jarle 
57. Løksa, Egil Magne 
58. Kjus, Svein 

 
 

 

Kontroll og revisjonsutvalget: 

59. Johnsen, Odd    leder     Risør 
60. Bratvold, Torbjørn  medlem    Ringerike 
61. Samdal, Willy   medlem   Asker og Bærum 

 

Hederstegnutvalget: 

62. Abrahamsen, Odd Kjell  leder     Kristiansand 
63. Aarø, Kjell Bjørn   medlem   Kripos 
64. Slåtten, Steinar   medlem    Oslo 

 

Valgkomiteen 

65. Torvik, Gustav  leder    Østerdal 
66. Bjerke, Kjell R  medlem    Oslo 
67. Bergli, Berit Judre    medlem    Romerike 

 

Redaktør og webmaster 
Jørn-Kr. Jørgensen 
Oddmund Dahle 

Dirigent og sekretærer 
Antun, Harald 
Jonsen, Steinar 
Bjørnødegård, Gunnar 
Resaland, Olav (Toastmaster) 
 
Observatører fra lag og foreninger 
Døhlen, Inger 
Hennum, Arne 
Henriksen, Einar 
Johansen, Tor 
Knoph, Per 
Langerud, Tom 
Norvik, Osvald 
Pedersen, Berit 
Røed, Brita 
Røgler, Kjellaug 
 

PF/PF Forsikring 
Hellwege, Jørgen 
Martinsen, Reidun 
Bøhler, Pål 
Døvigen, Ellen L 
Bjørkedal, Heidi 
Nilsen, Hanne 
Bugge, Bente Elisabeth 
 
Gjester 
Ordfører Harald Espelund 
Ass. politidirektør Vidar Refvik 
Politimester Bjørn Vandvik 
Forbundsleder Borge Rørvik 
Forbundsleder Sigve Bolstad 
Formann Magnar Skaret 
Redaktør Kåre M Hansen 
Haugen, Olav 
Lagerløv, Sverre 
Moen, Ove Jørgen 
Benterud, Toni 
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Åpningen slutt kl 1450.  Pause til kl 1515. 
 

SAK 2 KONSTITUERING  

Forbundsleder Kyrre Stenbro ledet møtet under konstitueringen. Han startet med å ønske 
delegatene velkommen til landsmøtets forhandlinger. 

Forbundsstyret fremmet følgende forslag til konstituering: 

1. Innkallingen 
Innkallingen ble sendt lag og foreninger 18. november 2014 og en revidert innkalling av 
15. januar 2015. 
 
Vedtak: Ingen merknader. 

 

2. Godkjenning av fullmakter 
Fullmaktene for delegatene ble fremlagt av Fullmaktskomiteen og vedlegges protokollen. 
 
Vedtak: Ingen merknader 
 

3. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 
 

Dagsorden	   	  

1. Landsmøtets åpning – eget program. 
2. Konstituering - møtesalen Quality Airport Hotell Gardermoen 
3. Beretninger 

3.1 Forbundsstyrets 2013 - 2015 
3.2 Tom Røisi Revisjon, revisjonsrapporter 2013 og 2014 
3.3 Hederstegnutvalgets 2013 - 2015 

4. Regnskap 
4.1 Forbundsstyrets regnskap 2013 og 2014 
4.2 Kontroll- og revisjonsutvalgets rapport 2013 og 2014 

5. Innkomne forslag  
6. Organisasjonsutvalgets forslag med forbundsstyrets merknader og forslag 
7. Forbundsstyrets vedtekts forslag 

7.1 Vedtekten for Politiets Pensjonistforbund 
7.2 Normalvedtekten for våre lag og foreninger 

8. Samarbeidsavtaler 
8.1 Samarbeidsavtaler med Politiets Fellesforbund 
8.2 Samarbeidsavtale med Norges Politilederlag 

9. Handlingsplan 2015 - 2017 
10. Økonomiske retningslinjer – nytt økonomireglement 
11. Budsjett 
12. Hederstegnutvalget 
13. Valg 
14. Landsmøtets avslutning 
NB!	  Møtets	  forhandlinger	  er	  offentlige	  i	  den	  utstrekning	  Landsmøtet	  selv	  bestemmer.	  (9.4.15)	  
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Vedtak: Godkjennes 
 
 

Forretningsorden 

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 § 6 avsnitt 8. 
5. Kontroll- og revisjonsutvalgets 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. 

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 § 16. 
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 møtets 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.  
 
 

Vedtak: Godkjennes 
 
 

Valg av dirigent: 
Forbundsstyrets forslag: Harald Antun, Bergen PPF 
 
Vedtak: Valgt 
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Valg av sekretærer: 
Forbundsstyrets forslag: Steinar Jonsen, Ringerike PPF og Gunnar Bjørnødegård, PST PPF. 
 
Vedtak: Valgt 
 
Valg av Telle- og kontrollkomitè: 
Forbundsstyrets forslag: Kontroll- og revisjonsutvalgets medlemmer. 
 
Vedtak: Valgt 
 
Valg av Redaksjonskomitè: 
Forbundsstyrets forslag: Eystein Loftesnes, Gunnar Bøe og Oddbjørn Olsen. Bistand: 
redaktør Jørn-Kr. Jørgensen 
 
Vedtak: Valgt 
 
Valg av protokollunderskrivere: 
Forbundsstyrets forslag: Martha Kalland og Tone Aspheim, Oslo PPF. 
 
Vedtak: Valgt 
 
Ingen hadde ordet under valgene. 
 
 
Forbundslederen overlot deretter ledelsen av Landsmøtet til dirigent Harald Antun, Bergen 
PPF. 
	  

 
Landsmøtet satt kl 1515. Antall stemmeberettigede til stede 56.  

 
 
 

SAK 3 BERETNINGEN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2013 – 15 
 
 
Forbundsformann Stenbro redegjorde for saken. 

 

3.1.1  Forord 

Politiets Pensjonistforbund (PPF) har lagt bak seg en landsmøteperiode preget av stort 
arbeidspress ved forbundskontoret, men også med stabilitet og gledelige endringer for 
organisasjonen og medlemmene. Etter forhandlinger som startet høsten 2013 med Politiets 
Fellesforbund (PF) inngikk vi en revidert Samarbeidsavtale med PF den 24. oktober 2014. 
Avtalen med 4 vedlegg er omfattende og betyr i prinsippet at de som går av med pensjon og 
er medlemmer i PF skal tilbys overføring av medlemskapet i PF til PPF av PF. De nye 
pensjonistene skal gjøres kjent med at PPF er den eneste organisasjon som vil ivareta 
pensjonistenes rettigheter overfor myndighetene.  
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Så lenge avtalen med vedlegg gjelder, skal våre medlemmer få de samme medlemsfordelene 
som pensjonistmedlemmene i PF har hatt. Den reviderte Samarbeidsavtalen innebærer også at 
våre medlemmer kan tegne fordelaktige forsikringer gjennom PF Forsikring. Avtalen med 
forsikringsselskapet If er for PPF`s vedkommende avsluttet. Dette er i hht Handlingsplanen 
2013 – 15 hvor det står at forbundsstyret skal arbeide for bedre forsikringsvilkår for 
medlemmene. I tillegg har PF vært svært behjelpelig med å utvikle det nye medlemsregistret 
og arbeidet med en MinSide på vår hjemmeside er planlagt opprettet i løpet av våren 2015.  

Lederkonferanse i 2014 ble avviklet på Quality Airport Hotell Gardermoen. Med noen få 
unntak med gyldig grunn var alle lokallagene/foreningene representert, samt noen 
observatører. Det ble brukt tid til bl.a. gruppearbeid i tilknytning til Organisasjonsutvalgets 
arbeid. Lederkonferansen var enig i at alle lag og foreninger skulle opprette en egen g-
mailadresse slik at en slipper å endre e-postadressen hver gang det skiftes leder. 
Tilbakemeldingen på konferansen var meget bra. 

Alle medlemmene som ønsker det har siden 2014 fått tilsendt gratis både Politipensjonisten, 
Politiforum og magasinet Norsk Politi. 

Medlemsantallet har i perioden økt med ca. 550.  Imidlertid var det 142 medlemmer som gikk 
bort.  Medlemsantallet er nå på ca. 3400. 

Forbundets økonomi har bedret seg betraktelig i perioden slik at bl.a. den støtten vi mottok 
fra staten i 2014 til frivillige organisasjoner, ble utbetalt til våre lokale lag og foreninger for 
første gang. Totalt var denne støtten på kr. 126.000,-. 

Gjennom samarbeidsorganisasjonen SAKO har vi deltatt i drøftelsesmøter om 
Trygdeoppgjøret og krav til statsbudsjettet. Dette for å forbedre, eller aller helst endre på, de 
uforståelige, ufornuftige, usosiale og ikke minst urettferdige bestemmelsene i 
Pensjonsreformen. I den anledning var vi de eneste som tok protokolltilførsel på 
trygdeoppgjøret angående 0,75% reduksjon i oppgjøret i 2014. 

Vi får ikke noe gratis fra statskassa, vi må kjempe for våre rettigheter og det må vi gjøre 
sammen med de andre pensjonistorganisasjonene – Samhold gir styrke! 

Det er i lokallagene og foreningene at vi utøver det daglige som er forbundets målsetting.  
Det er mer enn 200 tillitskvinner og -menn som arbeider trofast og trutt.  Det er 
beundringsverdig at det fortsatt finnes energi, lyst og ”stå på” humør når vi er blitt 
pensjonister og kan slappe av. Hva er selve drivkraften? Jo, det må være gleden og 
tilfredsheten hos medlemmene som inspirerer oss tillitsvalgte til ny kraft og innsats!  

Takk til dere alle for innsatsen i landsmøteperioden! 

Kyrre Stenbro 
forbundsleder  
 

3.1.2  Organisasjon 

Forbundet har hatt flg. tillitsvalgte i landsmøteperioden 2013 - 2015 
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Styret 
Forbundsleder   Kyrre Stenbro, Oslo  
Forbundsnestleder  Olav Røttingsnes, Romerike 
Forbundssekretær  Sigmund Engen, Oslo 
Forbundskasserer  Roald Korsøen, Bergen 
Styremedlem   E. Eystein Loftesnes, Aust-Agder  
Styremedlem   Oddbjørn Olsen, Bodø 
Styremedlem    Torbjørn Finn, Sarpsborg 
Varamedlem   Arne Birger Danielsen, Ålesund 
Varamedlem   Kjell Fagerlid, Asker og Bærum 
 

Kontroll-og revisjonsutvalg 

Leder    Odd Johnsen, Risør 
Medlem   Torbjørn Bratvold, Ringerike 
Medlem   Willy Samdal, Asker og Bærum 
Varamedlemmer  Anton Fagerbakk, Narvik 

Jon Altmann, Hammerfest  
 

Hederstegnutvalget 

Leder    Odd Kjell Abrahamsen, Kristiansand 
Medlem   Kjell Bjørn Aarø, Kripos 
Medlem   Steinar Slåtten, Oslo 
Varamedlemmer                 Hans G. Kvernland, Nord-Trøndelag  

Jostein Sørum, Gjøvik 
 

Valgkomiteen 

Leder     Gustav Torevik, Hamar 
Medlem   Kjell R. Bjerke, Kløfta 
Medlem   Berit Judre Bergli. Romerike 
Varamedlemmer  Øystein A. Vetleseter, Mosjøen 

  Olav Haugen, Askim 
 

Antall medlemmer 

Pr. 1. mai 2015 har vi ca. 3400 medlemmer og 41 lokale lag og foreninger. I perioden har vi 
fått 544 nye medlemmer og 142 er gått bort. 

 

3.1.3  Æresmedlem og hederstegn 1995 – juni 2015  
 
Æresmedlem 

Bjørn Haner (død)   Oslo   1989 (død 99) 
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Hederstegn: 

Statuttene for Hederstegnet ble vedtatt på Landsmøtet i 1995 og revidert på landsmøtene i 
1999 og 2003. Det er til sammen 40 medlemmer som er tildelt hederstegnet.  Pr. 31.12.2014 
var 19 av disse døde. 

Hederstegnet er tildelt følgende: 

1. Bjørn Haner   Oslo   1993 (død 99)  
2. Sigrun Svenneby Hazeland Oslo   1993 (død) 
3. Sigrid Kirkemo   Oslo   1996 (død 10) 
4. Leif Eliassen   Fredrikstad  1996 (død)  
5. Einar Hermanrud   Oslo   1996  
6. Thoralf Halland   Oslo   1996 (død 08) 
7. Hans Thue    Bergen   1996 (død) 
8. Eilif Eskøy   Oslo   1997 (død 10)  
9. Sigmund Kristiansen  Drammen  1997  
10. Kjell Garder   Moss   1997 (død) 
11. Fredrik Høgli   Asker og Bærum 1997 (død) 
12. Håkon Negaard   Oslo   1997 (død) 
13. Johan Petter Opsahl  Stavanger  1999 (død)  
14. Mary Martinsen   Oslo   1999 (død)  
15. Magnar Myrmel   Bergen   1999 (død 08) 
16. Tellef Ingebretsen   Kristiansand  1999 (død) 
17. Arne Østlie   Oslo   2001 
18. Øivind Skuterud   Tønsberg  2001 (død)  
19. Helge Grydeland   Namsos  2001 (død) 
20. Arne Tjersland   Vest-Agder  2001 (død)  
21. Finn Morberg   Asker & Bærum 2003  
22. August J. Moldestad  Bergen   2003 
23. Ester Franck Moldestad  Bergen   2003 
24. Torolf Støyva   Bærum   2003 
25. Eva Haner    Oslo   2003 (død)  
26. Eivind Engen   Trondheim  2005 
27. Torfinn Tveito   Arendal  2005 
28. Lars Bjerknes   Fredrikstad  2005 
29. Jon Erik Smestad   Asker & Bærum 2007 (død 14) 
30. Anton Fagerbakk   Narvik   2007 
31. Karl Haukås   Bodø   2007 
32. Enok Mauseth   Hammerfest  2007 
33. Øystein Vetleseter  Mosjøen  2009 
34. Åse Sønju    Oslo   2009 
35. Olav Haugen   Oslo   2009 
36. Jan Altmann   Vest Finnmark 2010 
37. Rigmor Henriksen  Bergen   2011 
38. Oddmund Dahle   Kripos   2011 
39. Kjell Ragnar Bjerke  Oslo   2013 
40. Terje Bullen   If   2013   
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3.1.4 Landsmøtet 2013 
	  

Landsmøtet i 2013 ga styret flg. konkrete oppgaver i handlingsplanen for perioden 2013 -15: 

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. 

 

Handlingsplanens prioriterte delmål i perioden 

Pensjonsvilkår: 

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: 

- Delta aktivt under de årlige forhandlingene om grunnbeløpet (G) i 
folketrygden,  

- arbeide for å fjerne indekseringen på minus 0,75% i Pensjonsreformen, 
- arbeide for å tilbakeføre sykedelen i folketrygden fra 4,7 % til 3 %. 
- arbeide for å fjerne den urimelige forskjellsbehandlingen mellom ektefeller og 

samboere slik at alle pensjonister uansett sivilstand får utbetalt en grunnpensjon 
på et helt grunnbeløp( fjerne 85% reglen), 

- at våre medlemmers pensjoner reguleres slik at de er i samsvar med 
inntektsutviklingen for de yrkesaktive, 

- at skatteskjerpelsen i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen 
minskes 

- å likestille minstefradraget (i selvangivelsen) med de yrkesaktive 
- at pensjonen blir ivaretatt som opparbeidede rettigheter 
- fremme prioriterte forslag til statsbudsjettene, 
- at egenandelen på livsviktige medisiner og omfattende legetjenester holdes på 

nåværende nivå 
- arbeide for å tilby medlemmene gode forsikringsvilkår,  
- søke å tilrettelegge kvalitative og økonomisk tiltrekkende betingelser på 

velferdsmessige og sosiale tiltak for medlemmene 
- arbeide for at pensjonister med særaldersgrenser kan få rabatt på off. 

kommunikasjonsmidler på lik linje med ”folkepensjonister” og uføretrygdede 
- samarbeide med Politiets Fellesforbund for å få samme merkantile tilbud til 

PPF 
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- arbeide for å få annonser inn i fagbladet for å bedre økonomien 
 

Medlems- og tillitsmannsoppfølging 

Det er i lokalforeningen og lag at forbundet kan ha kontakt med medlemmene. Det er også 
der at medlemmene kan utøve sine interesser og sitt engasjement. Det er der man kan sette 
fokus på tiltak som bedrer livskvaliteten, fysisk aktivitet, trim, tur og dansegrupper, 
ulykkesforebyggende arbeid, kultur, trivsel og tiltak mot ensomhet og vold. Medlemsmøtene 
er nerven i det lokale foreningsarbeidet. Her er det fra klare eldrepolitiske møter til møter 
hvor man nøyer seg med å være sammen over en kopp kaffe.  

 

Forbundet skal: 

- gjennomføre informasjonsarbeid ved besøk i lag og foreninger ved behov og 
når dette er ønskelig, 

- utgi et medlemsblad og gjennom dette ha kontakt med, og gi medlemmene 
relevant informasjon 

- lederseminarer bør gjennomføres så langt økonomien tillater det, 
- arbeide for og støtte lokallagene i deres tiltak, herunder at de samarbeider om 

sosiale tiltak, turer og kulturelle besøk, 
- oppnevne en webmaster til å redigere hjemmesiden på Internett, 
- sørge for at det oppnevnes en datakontakt i lokallaga/foreninger, og at det 

enkelte lag vurderer å opprette egen e-postadresse for å lette informasjonsflyten 
fra styret, 

-  komponere et info-skriv digitalt og legge det ut på forbundets hjemmeside, slik 
at den enkelte forening kan sende en e-mail med lokal informasjon til nye 
medlemskandidater og hente inn forbundets digitale brosjyre og legge den ved. 

- så langt det er mulig møte ved lokallagenes årsmøter og ellers når dette blir 
etterspurt av lokallagene, 

- planlegge og tilrettelegge jubileumsmarkering av 75 års frigjøring av 
politifangene fra Stutthof i samarbeid med sentrale myndigheter og andre 
organisasjoner 

- arbeide for et større mangfold 
- arbeide for at flere pensjonerte kvinner i etaten deltar i organisasjonen 
- ordne med trykking og utsendelse av lommekalenderen 
- ta vare på den sosiale strukturen i lokallagene 
- gjennomgå forbundets utgifter og inntekter med tanke på å få en bedre 

økonomi 
 

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 tas sikte på et spesielt samarbeid med: 
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- Politiets Fellesforbund på alle felt og at deres fagblad ”Politiforum” sendes tidligere 
medlemmer av PF hvis de ønsker det, 

- Politiets Fellesforbund, Norges Politiledere og Norsk Politihistoriske Selskap 
utvikles og intensiveres på alle felt. 

- Politijuristene inviteres til å inngå samarbeidsavtale på lik linje med de øvrige 
organisasjonene, 

- samarbeidet med Pensjonistforbundet og de landsdekkende 
pensjonistorganisasjonene i offentlig sektor som, Jernbane, Post, Tele, LO-Stat, 
Norsk Kommuneforbund og Statens Vegvesen fortsettes og utvikles, både direkte 
og gjennom samarbeidsorganisasjonen SAKO. Forbundet skal støtte og delta i 
utviklingen og gjennomføringen av Pensjonistforbundets Eldrepolitiske 
Handlingsprogram særlig på områdene til de eldres bosituasjon, helse, omsorg og 
trivsel, kultur, forskning og vern for eldre. 

 
 
3.1.5  Møtevirksomhet - administrasjon 

 
Forbundsstyret 

Styret har hatt 11 ordinære styremøter. Protokoll fra styremøtene er godkjent i påfølgende 
styremøter og deretter lagt ut på vår hjemmeside slik at de også er tilgjengelig for alle 
medlemmene.  

Forbundskontoret 

Fortsatt har vi den unike situasjonen at Oslo politidistrikt gratis stiller til disposisjon kontor 
og lagerplass, nå i Politihuset, Grønlandsleiret 44. Vi startet perioden i Grønlandsleiret 25 og 
flyttet derfra i desember 2013 til Politihuset. I februar 2014 flyttet vi internt i Politihuset og er 
nå i 9. etasje.  Vi har behørig takket politimesteren for imøtekommenheten. Samarbeidet med 
Oslo Politis Pensjonistforening har vært godt i perioden.   

Kontoret er betjent av forbundslederen og forbundssekretæren tirsdager og torsdager fra 
klokken 0900 til 1500.  Ved situasjoner som krever vår tilstedeværelse har kontoret vært 
bemannet også 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 og gjennomføring av Lederkonferansen 2014 og 
planlegging og tilrettelegging av Landsmøtet 2015. Utenom tilstedeværelsen på kontoret 
arbeides det ved behov på bærbare pc-er med sikker nettilgang. I tillegg foregår det både 
SAKO-konferansen, forhandlings- og drøftingsmøter utenom kontordagene. Det samme 
gjelder besøk i lokallagene og foreningene som i hovedsak foregår på kveldstid. Fra 20. 
november 2014 og ut året var forbundssekretæren sykemeldt. Forbundssekretæren har også i 
2015 hatt helsemessige utfordringer. 

Hjemmesidene - e-mail adresser 

www.politipensjonisten.no, Direkte til forbundskontoret er IT-adressen ppf@pf.no.  
Forbundsleder har dessuten kyrrste@online.no som privat adresse. 
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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 og med Stine Grytøyr har vi en avtale 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 får medlemmet ikke 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. 

  

3.1.6 Lederkonferansen 2014  
 

Lederkonferansen ble holdt på Gardermoen 1. – 2. april 2014. Lokallagsledere, observatører 
og innbudt gjester var til stede i møtet. Til møtet hadde vi også invitert lederen for 
Justiskomiteen, Hadja Tajik, ledelsen for Politidirektoratet, forbundsleder, Sigve Bolstad, 
forbundsleder Borger Rørvik fra Pensjonistforbundet og leder for Norsk Politihistorisk 
Selskap. Alle hadde engasjerende innlegg og det ble gode debatter. Det ble avsatt god tid til 
gruppearbeid med spørsmål fra Organisasjonsutvalget. Sammen med de tilbakemeldingene 
som utvalget fikk ved e-posthenvendelse til lag/foreninger, ble besvarelsene på 
gruppearbeidene i konferansen et godt grunnlag for rapportskrivingen. Vi fikk gode 
tilbakemeldinger på årets lederkonferanse. 
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3.1.7  Medlemsbladet  

Vedtaket om å utgi medlemsbladet er nedfelt i våre vedtekter.  § 9 ble revidert og vedtatt på 
Landsmøtet i 2009 og styret ble pålagt å fastsette layout og utgi medlemsblad minimum fire 
ganger i året. 

Redaktør Jørn-Kr. Jørgensen har igjen gjort en formidabel 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. 
Dette ble tatt inn for første gang i nr. 4 for 2014. 

Medlemsbladet er et stort økonomisk løft. Vi har for 2014 fått en markedsstøtte til bladet på 
kr 20.000,- fra forsikringsselskapet If. Vi har ingen annonseinntekter slik at alle utgifter blir å 
belaste eget budsjett ut over markedsstøtten. 

Landsmøtet i 2013 vedtok at man skulle ta inn annonser i Politipensjonisten for å bedre 
økonomien. Etter kontakt med politipensjonist Bjørn Enoksen i Stavanger som driver 
Publikasjonsforlaget AS, er saken lagt på is i påvente av utviklingen i samarbeidet med PF. 
Dessuten har PPF`s økonomi bedret seg slik at det ikke er noe utfordring i så måte.  Det vises 
for øvrig til at Politipensjonisten har vært foreslått for Enoksen en gang tidligere, og det ble 
annonsert etter annonseakkvisitører gjennom Politipensjonisten. Ingen meldte seg. Det er 
også et spørsmål om dette vil føre til at vi blir skattepliktig. I tilknytning til forhandlingene 
om ny revidert samarbeidsavtale med PF har vi vært inne på muligheter for at vi kan få 
skaffet annonsører gjennom PF.  

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

 

3.1.8  Lommealmanakken 

Utgiftene til ”7-de sansen” var for 2009 kr. 79.460,-, for 2010 kr. 83.823, for 2011 kr 
84.187,-, for 2012 kr. 109.827, 2013 ingen utgivelse og kr 82.883,50        for 2014. 
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. 

 

3.1.9  Medlemskort 

Alle nye medlemmer i 2014 har fått utstedt medlemskort. Ved årsskiftet 2013/14 hadde vi 
igjen 135 ubrukte medlemskort. Medlemskortenes gyldighet er 2016. På grunn av for liten 
lagerbeholdning av ferdigproduserte kort, må i 2015 bestilles ny for å kunne tildele 
medlemskort til nye medlemmer. 
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3.1.10  Reisevirksomheten – besøk i lag og foreninger 

I følge handlingsplanen 2013 – 15 skal forbundet gjennom informasjonsarbeidet gjennomføre 
besøk i lag og foreninger. I den anledning besluttet forbundsstyre å fordele ansvarsområdene 
slik: 

-‐ Oddbjørn Olsen: Finnmark, Troms og Nordland. 
-‐ Kyrre Stenbro, Sigmund Engen med event. bistand fra Roald Korsøen og Arne 

Danielsen: Trøndelagene, Møre og Romsdal, Hordaland og Sogn og Fjordane 
-‐ Eystein Loftesnes: Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark 
-‐ Kyrre Stenbro, Olav Røttingsnes, Sigmund Engen og Torbjørn Finn fordeler 

Østlandet seg imellom. 
 

I perioden har vi besøkt i alt 20 lokallag rundt om i Norge. Forbundslederen deltok sammen 
med de øvrige lederne i SAKO-gruppen i nordisk møte i Helsinki høsten 2014. I tillegg 
deltok forbundslederen i SAKO-møte på Gardermoen angående Statsbudsjettet for 2015. 
Dessuten deltok 4 styremedlemmer i det årlige SAKO-møtet i september på Gardermoen. 
Forbundslederen var på Landsmøtene til PF i Sarpsborg i 2013 og i Bodø i november 2014. 

 

3.1.11  Samarbeidet med Politiets Fellesforbund og andre samarbeidspartnere 

Revidert samarbeidsavtale med 4 vedlegg ble inngått med PF 24. oktober 2014. Avtalen er 
sendt ut til alle våre lag og foreninger samt lagt ut på nettet.  

Avtalen innebærer også at alle våre medlemmer som ønsker det får tilsendt Politiforum gratis 
med 12 nummer i året. I tillegg får våre medlemmer tilbud om å tegne rimelige og gode 
forsikringer i PF Forsikring samt benytte seg av PF`s merkantile tilbud – dvs at alle tilbud 
som pensjonistmedlemmene i PF har fått får også våre medlemmer.  

Samarbeidsavtalen omfatter også utvikling og vedlikehold av medlemsregistrets tekniske og 
administrative systemer/program.  

 

Overføring av medlemskap 

I avtalen av 2014 med PF står det at de automatisk skal overføre medlemmet til oss når 
han/hun pensjonerer seg dersom vedkommende ikke reserverer seg. PF justerte sine vedtekter 
i tråd med dette i sitt Landsmøte i november 2014 i Bodø.  Dette samarbeidet går etter hvert 
meget bra. PF og PPF er enige om at PPF er den organisasjonen som arbeider aktivt for 
pensjonistmedlemmene både sentralt og lokalt. Det er dessuten bare vi som har lokale tilbud 
tilpasset pensjonistene. 

Andre samarbeidspartnere 

Det er også inngått et formelt samarbeid med Norske Politiledere i 2014. Det er avtalt et 
samarbeid med Norsk Politihistorisk Selskap. Foreløpig er det ikke inngått en 
samarbeidsavtale med Politijuristene eller andre organisasjoner under Justis- og 
beredskapsdepartementet. 
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3.1.12 Samarbeid med SAKO 

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. 220.000. 

Av disse er følgende organisasjoner kollektivt innmeldt med alle sine medlemmer i 
Pensjonistforbundet:  

Fagforbundet, Postens Pensjonistforbund og Statens Vegvesens pensjonistforbund.  

Pensjonistforbundet har siden etableringen av Samarbeidskomiteen i 1991, vært sekretariat 
for samarbeidet. En sentral oppgave er å avgi felles høringssvar på høringssaker fra de 
sentrale myndigheter.  

SAKO`s arbeidsutvalg er satt sammen av lederne for de tilsluttede organisasjoner.  

Samarbeidsutvalget består av to representanter fra de tilsluttede organisasjonene. Møtene i 
SAKO`s arbeidsutvalg og plenumsmøtene ledes av Pensjonistforbundets forbundsleder. Ved 
årets drøftinger med representanter for regjeringen om statsbudsjett og regulering av 
Grunnbeløpet  

deltok forbundsleder Kyrre Stenbro fra Politiets. Som rådgiver for SAKO. Det har i 2014 blitt 
avholdt møter i AU- SAKO etter behov.  

SAKO konferansen 2014 ble avholdt 16.-17. september på Scandic Oslo Airport Hotell 
Gardermoen hvor det ble satt fokus på statsbudsjettet 2015, oppsigelse av avtalen mellom 
regjeringen og organisasjonene. Fra helse og omsorgsdepartementet holdt Aina Strand 
innlegg om ny folkehelsemeldingen, direktør Finn Melbø fra Statens Pensjonskasse innledet 
med status for SPK. Arbeidsminister Robert Eriksson innledet med regjeringens syn på 
pensjon og utvidelsen av arbeidsmiljølovens arbeidsbestemmelser fra 70 år. Opposisjonsleder 
fra Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre innledet med deres syn på utviklingen i arbeidslivet. 

SAKO-gruppen deltok i et nordisk møte i Helsinki fra 13.10 til 15.10. Dette var et møte hvor 
det ble orientert om demente samt besøk på et hjem for slike hvor opplegget og utstyret for 
god ivaretakelse av pasientene var nytt og under utprøving. Finnene omtalte de demente som 
«minnesyke». 

Samarbeidet og ”tonen” i møtene har vært meget god. 

Høringer 

Vårt forbund har støttet og gitt tilslutning til flg. høringssaker via SAKO.   
Saksbehandleren i SAKO har hatt mye arbeid med høringssvarene. Pensjonistforbundet har ut 
fra dette gitt utfyllende høringssvar på følgende høringer:  
Forslag til endringer i forskrift 2011-12-16-1349 om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester datert 30.04.2014  
Innspill fritt sykehusvalg 19. juni 2014  
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Forslag til endringer av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 - 
80 år  

Fritt behandlingsvalg datert 12.09 2014  
Innspill til folkehelsemeldingen datert 14.10.2014  
Innspill til Stortingsmeldingen vedr. primærhelsetjenesten datert 10.10.2014  
Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter datert 14. november 2014  
Forenkling av regelverk for dekning av pasienters reiseutgifter (Pasienttransport)  
 Akuttutvalgets delrapport datert 16. desember 2014  
 Arveloven  
 Arbeidsmiljøloven  
Styre i SPK  
Lae-utvalgets innstilling gravminner  
 

3.1.13  Forsikring 

Forbundsleder og forbundssekretæren har hatt kvartals vise møter med selskapets 
kontaktperson Berit Sveberg. I tillegg har nestlederen deltatt i noen av disse møter. Det har 
vært orientert om utviklingen i medlemsmassen. Innbetalte premier har vært stabilt og antall 
skader har vært tilfredsstillende.  
 

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. Under forhandlingene med PF ble det klart at de 
ikke ville inngå noen ny og revidert samarbeidsavtale med PPF uten at vi også gikk inn på en 
avtale om PF Forsikring. I de kvartals vise møtene med If tok vi opp spørsmålet om 
forhandlinger om bedre vilkår til våre medlemmer eller få fjernet bestemmelsen i avtalen om 
at vi kun må forholde oss til If og ikke annonsere mm for andre selskap.  

Siden vi hverken fikk fjernet nevnte bestemmelse eller forbedret vilkårene og at tilbudene fra 
PF Forsikring var bedre enn If`s, vedtok forbundsstyret at vi skulle si opp avtalen til bortfall 
31.12.2014. Dette betød ikke at våre medlemmer som har forsikringer i If ble stående uten 
forsikringer. En forsikringsavtale som er inngått av et medlem med et selskap, kan kun sies 
opp av enten selskapet eller forsikringstakeren. Den 20.10.2014 inngikk vi en 
forsikringsavtale med PF Forsikring som gjelder fra 1.1.2015. Denne avtalen er et tilbud til 
våre medlemmer. 

	  

3.1.14	  	  Pensjon	  

Pensjonsreformen 

Pensjonsreformen ble iverksatt 1.januar 2011 og førte umiddelbart til reaksjoner fra 
medlemmene.   

Pensjonsreformen skal evalueres i løpet av 2017/18.  Vi samarbeider i SAKO-gruppen om 
hva vi skal kreve å få tatt med i evalueringen i tillegg til det som ble enighet om i forbindelse 
med reformen i 2011. Dette gjelder spesielt 0,75% som trekkes fra de årlige oppgjørene. 
 



18	  

3.1.15 Økonomi 

Vår økonomi er helt avgjørende for hvilke tiltak Forbundsstyret kan iverksette og 
gjennomføre for medlemmene og tillitsvalgte. I Landsmøtet 2013 ble det diskutert tiltak for å 
bedre økonomien til forbundet. Forbundsstyret har klart å bedre den økonomiske situasjonen 
vesentlig gjennom ulike støtteordninger, slik at den ble meget bra. På slutten av inneværende 
år var den så god at styret besluttet at det for første gang skulle utbetales støtte til drift av våre 
lagene og foreningene. Støtten ble gitt med kr 50,- pr betalende medlem i PPF – totalt kr 
125 600,-. Da disse utbetalingen fant sted, manglet det opplysninger fra et lag som vil få sin 
utbetaling i 2015. 

Politiets Fellesforbund har gitt PPF meget verdifull og uvurderlig støtte og hjelp ved 
oppbyggingen av det nye medlemsregistret. 

Politidirektoratet har påtatt seg det økonomiske ansvaret for planleggingen, arbeidet med og 
gjennomføringen av 70 årsmarkeringen for frigjøringen av polititjenestemennene som satte i 
fangenskap i Stutthof under 2. verdenskrig. Markeringen og avdukingen av minneplaten ble 
behørig gjennomført den 25. april 2015 i Stutthof. Dette var en meget høytidelig og verdig 
sermoni hvor uniformert politi fra både Polen og Norge deltok. I tillegg deltok 
politidirektørene fra beggelandene samt de respektive lands ambassadører. Kronen på verket 
var at tidligere Stutthoffange og vårt medlem, Trygve Rindahl, 96 år, fra Bodø, deltok. Total 
var det over 100 som deltok, mange var etterkommere av tidligere Stutthoffanger. 

Etter møter høsten 2013 med Politidirektoratet tok de inn følgende tekst, tekst som retter seg 
mot underlagte politidistrikt og særorgan og har god betydning for våre medlemmer, i sitt 
disponeringsskriv for 2014: 

«Politidirektoratet er sammen med Politiets Pensjonistforbund opptatt av at alle pensjonister 
blir gitt den nødvendige støtte og imøtekommenhet. I den anledning må det legges til rette slik 
at pensjonistene kan opprettholde kontakten med sine tjenestesteder.  

Det må også legges til rette for at pensjonistforbundets lokale lag/foreninger har tilgang til 
kontor og administrativ støtte og blir vurdert ved fordelingen av velferdsmidler.» 

Dette er i hovedsak videreført i disponeringsskrivet for 2015. 

 

3.1.16 Avslutning 

Forbundsstyret avgir med dette sin beretning for Landsmøteperioden 2013 - 15 i tråd med de 
beslutninger og pålegg og premisser som ble gitt på Landsmøtet i Sarpsborg i 2013.  I all vår 
virksomhet som styre, har vi hevdet medlemmenes interesser i de fora og de drøftinger og 
forhandlinger som forbundet har vært representert i. 

Organisasjonene er en viktig del av vårt demokratiske samfunn.  Det er forbundsstyrets syn at 
ved å stå sammen i en egen organisasjon samt fortsett samarbeide med SAKO-gruppen, kan 
vi oppnå resultater som kommer våre medlemmer til gode. Vi skal møte de nye årene og 
utfordringene med optimisme og tro på at vi skal lykkes i vårt arbeide til det beste for 
medlemmene.  

Forbundsstyret, april 2015 
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Kyrre Stenbro 
forbundsleder	  

	  

Olav Røttingsnes  Sigmund Engen  Roald Korsøen 
forbundsnestleder	   	   forbundssekretær	   	   forbundskasserer	  
	  

E. Eystein Loftesnes Torbjørn Finn  Oddbjørn Olsen 
styremedlem	   	   	   styremedlem	   	   	   styremedlem	  
	  
	  

Følgende hadde ordet en eller flere ganger etter gjennomgangen: Hans Johan Finne, Kjell-
Bjørn Aarø, Kyrre Stenbro, Svein Kjus, Arne Vardøy ,Tore Abrahamsen,  
	  

Vedtak: Enstemmig godkjent med de kommentarer som er fremkommet i debatten. 

 

3.2 Hederstegnutvalgets beretning 
Odd K. Abrahamsen redegjorde for saken. 

Hederstegnutvalget har hatt jevnlig kontakt gjennom 2-års perioden.  Det er i alt avviklet 4 
styremøter.   I tillegg har utvalget hyppig benyttet telefon og mail.  For å øke tilgangen på 
aktuelle kandidater til hederstegnet,  har utvalget i større grad enn tidligere vært i kontakt 
med lokallagene.  Også denne gangen fikk vi vår redaktør gjennom bladet vårt å minne lokal-
lagene om muligheten til å sende inn forslag på kandidater.   
 
Antall foreslåtte kandidater har derfor i denne 2-års perioden steget betraktelig.  Dette setter 
store krav til utvalget når man skal finne frem til de som fortjener vårt hederstegn. 
 
Utvalget har i lengere tid diskutert mulighetene for å samle tidligere hederstegnmottakere på 
landsmøtets festmiddag siste kveld.  Forslag om dette ble sendt ut til de som fremdeleser i 
live.  Vi fikk overraskende mange tilbakemeldinger fra personer som ønsket dette.   
Tilbakemeldinger kom også fra de som dessverre var forhindret av ulike årsaker,  men vi ble 
også av disse ønsket lykke til med vårt forslag.  Utvalget sendte etter forslag fra  formannen 
søknad om økonomisk støtte til styret.  Vi konkretiserte ikke beløpet da vi på  det tidspunkt  
ikke kjente til prisnivået på de ulke deler av landsmøtet.  Senere har vi blitt kjent med 
kostnadene.  Det hele ville etter vårt forslag komme på ca. kr. 10000,-. 
 
Styret behandlet søknaden på sitt styremøte 24.3. d.å.  Fra styreprotokollen fremkommer 
følgende: 
 
”Det foreligger intet verken fra tidligere landsmøter eller i statutene for tildeling av 
Hederstegn om samlinger for hederstegninnehavere.  Søknaden må derfor avslås.” 
 
Vi spurte da om vi kunne få saken opp på dagsorden på landsmøtet inneværende år. 
Svaret var da at vi var for sent ute.   
 
Hederstegnutvalget ser på sitt forslag som positivt, og det ville utvilsomt ha vært til 
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stor glede for eldre hederstegnmottakere og delegatene på møtet  -  en hyggelig og minnerik 
kveld for mange. 
 
Hederstegnutvalget ser det som svært positivt at forslag på kandidater til hederstegnet har 
steget og håper at dette også vil fortsette i tiden fremover.  Det er mange rundt om i lokal-
lagene som gjør en stor og verdifull innsats for oss politipensjonister.  
 
Samarbeidet i utvalget har etter egen vurdering vært meget godt. 
 
          Steinar Slåtten                  Odd Kjell Abrahamsen                 Kjell Bjørn Aarø  
           Nestleder                                    Leder                                    Sekretær 
 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

Pause fra kl 1625 til 1640. 

 

Møtet satt kl 1640, 56 stemmeberettigede til stede. 

 

SAK 4 REGNSKAP 

Kasserer Roald Korsøen redegjorde for saken. 

 

4.1 Forbundsstyrets regnskaper 2013 og 2014 
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Sak 4.2 Tom Røisi Revisjon, Revisjonsrapporter 2013 og 2014 
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Følgende hadde ordet en eller flere ganger til regnskapene: Roald Kjønnås, Jørn 
K. Jørgensen, Hans J. Jacobsen. 

 Regnskapene for 2013 og 2014 enstemmig godkjent. 

 

Dirigenten leste opp revisjonsrapporten fra Tom Røisi,  

Vedtak: Rapporten tatt til etterretning. 
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Vedtak: Kontrollutvalgets rapport for  2013 og 2014 er enstemmig 
godkjent. 
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Kontrollutvalgets beretning for landsmøteperioden 2013 – 2015 og 
revisjonsberetningen for første halvår 2015 er lagt ved protokollen som vedlegg 
1 og 2. 

Landsmøtet 1. dag avsluttet 2.6.15 kl. 1705. 

 

 

Møtet satt 3.6.15 kl. 0900 

Stemmeberettigede tilstede 55. 

Protokoll av 2.6.15 gjennomgått. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

SAK 5 INNKOMNE FORSLAG 

Saksansvarlig:  

Forbundsstyret hadde mottatt følgende forslag: 

5.1 Forslag fra Politiets Pensjonistlag Telemark 

SOM PENSJONISTFORBUND HJELPE VÅRE MEDLMMER SOM HAR PSYKISKE 
PROBLEMER 
P.G.A.TIDLIGERE TJENESTE I ETATEN. 
 
Jeg har sittet som leder for Politipensjonistene i 12 år. I løpet av denne 
tiden har jeg hatt henvendelser fra noen medlemmer om hjelp vedr. psykiske 
plager. Det være seg søvnproblemer angst mareritt og mer alvorlige 
lidelser. Jeg kunne ikke svare annet enn at man fikk ta det opp med sin 
fastlege. Nå har jeg forstått det slik at fastlegene henviser sjeldent 
videre til psykolog /psykiater, det blir ofte gjort på letteste måte ved 
bruk av piller m.v. som demper ned plagene, men uten å komme den egentlige 
årsak til livs. Fastlegene har mye å gjøre, og det å lytte til eldre 
politifolk om hva de har opplevd i tjenesten er vel ikke alltid like 
populært? MIN PÅSTAND. 
 
De som henvendte seg til meg har gått bort. Jeg sitter tilbake med litt 
dårlig samvittighet at jeg ikke har tatt opp saken tidligere. Vi har vel 
alle opplevd vanskelige tragiske og skarpe situasjoner i tjenesten. Det var 
tidligere ingen de- briefing e.l. etter å ha vært utsatt for skarpe 
situasjoner. Noen av oss sliter med å få dette ut av sinnet. Hva kan vi som 
pensjonistforbund gjøre med dette? 
 
Jeg skulle ønske at vi hadde noen dyktige psykologer/psykiatere som vi 
hadde egen avtale med, og som vi kunne anbefale direkte til våre 
medlemmer. Her kunne det om mulig vært et samarbeid med Fellesforbundet.? 
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Det er vanskelig å vite hvor utbredt psykiske lidelser er blant våre 
medlemmer. Dette må KARTLEGGES og bør ikke utføres av politifolk. Det bør 
være profesjonelle instanser. Våre Høgskoler/Universiteter driver med 
studier om så mangt og hvorfor ikke “forske” på dette. Blir det godtatt så 
vil man også få nødvendige midler til slike ting. Vi kjenner ikke til noen 
forskning på dette området her i landet. Det er vel fortsatt slik at det er 
tabu å snakke om personlige psykiske lidelser. Det skal dysses ned, og for 
mange føles det som skam og en tapersituasjon. 
 
Det er særdeles viktig at relevante spørsmål besvares ANONYMT for å finne 
ut hvor stort omfanget av dette er. 
 
Mathias A.Gjone. 

 
Forbundsstyrets merknad 
Styret mener forslaget er velbegrunnet og drøftet det i styremøte 24.3.2015. Styret ser det 
også i sammenheng med Organisasjonsutvalgets forslag om et HMS-opplegg for PPF. 
Konklusjonen ble at styret støttet forslaget og foreslår at Landsmøtet gjør følgende vedtak: 

 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
 «Styret pålegges å jobbe videre med saken for å se på muligheten til å få gjennomført en 
forskningsoppgave eller tilsvarende på dette området – jfr forslaget om HMS-opplegg.» 
 
Følgende hadde ordet: Ronald Haaland 
 
Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Sak 5.2 Forslag fra Politiets Pensjonistlag Aust-Agder 

Merknader fra forbundsstyret: 

Dette forslaget ble beklageligvis ikke fanget opp før etter at forbundsstyret hadde behandlet 
sine forslag til endringer av vedtekten – jfr. landsmøtesak 7.1. Forslagene: 

1. Forslag til endring i vedtektens § 6,3, er det likelydende med forslaget fra forbundsstyret 
til endring i § 6 – sak 7.1. 
 

2. Forslaget til endring i § 4. Forbundsstyret mener at dette er ivaretatt under forslag til ny § 
4 i sak 7.1. 
 

3. Forslaget angående «pensjonist som flytter til annen region» osv. Det praktiseres allerede 
i dag at et medlem er hovedmedlem i en forening/lag og som assosiert i en annen uten at 
vedkommende har flyttet på seg. Det tenkes her på særorganene som ligger innenfor Oslo 
politidistriktsgrenser. Der hvor vedkommende er «hoved»medlem innkreves kontingenten 
til PPF. § 4 i vedtekten for PPF slår fast at medlemskap oppnås normalt gjennom lokal 
forening/lag. Dette forslaget berører ikke denne vedtekten, men må eventuelt innpasser i 
Normalvedtekten inn under styrets oppgaver. Styret som tar opp et assosiert medlem må 
selv avgjøre om et slik medlem skal betale lokal kontingent også til denne foreningen/lag. 
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4. Forslag vedrørende trygdeoppgjøret. Dette ligger inne i nåværende handlingsplan og er 
også foreslått tatt med i handlingsplanen for kommende landsmøteperiode. Allerede i 
trygdeoppgjøret for 2014 tok Pensjonistforbundet med bakgrunn i SAKO-enighet, inn en 
protokolltilførsel om at dette trekket ikke er akseptabelt. Pensjonsreformen hvor dette 
ligger inne med enighet mellom staten og hovedsammenslutningene, skal tidligst 
evalueres i 2017 – mest sannsynlig i 2018. Det viktige arbeidet blir å klare å få med dette 
som et punkt i evalueringen se sak 9. 

 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Forslagene 1 og 2 anses ivaretatt i landsmøtesak 7.1. Forslag 4 anses ivaretatt i landsmøtesak 
9. Forslag 3 foreslås innpasset i Normalvedtektens § 11 med følgende tekst: 

«Styret kan ta opp et medlem fra et annet lag/forening under forbundet som assosiert medlem 
med møte og forslagsrett.» 

Følgende hadde ordet: Eystein Loftesnes     Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 5.3 Forslag til endring av stattuttene for Hederstegn 

 

FORSLAG TIL ENDRING AV STATUTTER FOR HEDERSTEGN 
 
Hederstegnutvalget har diskutert og er enige om å oversende til styret forslag til endring av § 
7 i utvalgets statutter. 
 
Utvalget foreslår at § 7 endres og skal lyde: 
 
”Hederstegn med diplom skal normalt utdeles på Landsmøtet, etter enstemmig innstilling fra 
Hederstegnutvalget, og skal inngå som eget punkt på dagsorden. 
Hederstegn og diplom kan også i særskilte tilfeller utdeles lokalt.” 
 
Som begrunnelse for at hederstegn med diplom i særskilte tilfeller kan utdeles lokalt, var vår 
diskusjon konsentrert om to hovedpunkter: 
 

1) Vedkommende kandidat er syk og kan være forhindret i eller ha vanskelig for å møte 
på landsmøtet begrunnet ut fra helsetilstand. 
 

2) Lokalt lag/forening ønsker at tildeling skal skje under lokal tilstelling og at 
kandidaten er utpekt som flg. av lokal innsats for politipensjonistene i lokallaget. 

 
                              Etter fullmakt 
 
                          Kjell Bjørn Aarø 
                              Sekretær» 
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Merknader fra forbundsstyret: 
 

Forbundsstyret vil trekke fram to §§ i dagens Statutter for hederstegn i Politiets 
Pensjonistforbund, som berøres av forslaget: 
 

§ 7 «Tildeling av Hederstegnet skal normalt foretas av Landsmøtet etter enstemmig 
innstilling fra Hederstegnutvalget, og skal inngå som eget punkt på dagsorden.» 

 
Dagens statutter bruker kun ordet hederstegn uten å ta med ordet diplom. Det er i § 6 det sies 
at det skal tildeles et diplom som skal følge hederstegnet. Enten må vi følge ordbruken i 
dagens statutter ellers så må vi endre flere §§ og bruke betegnelsen Hederstegn med diplom 
konsekvent. 

 
Siden vi bare har en type hederstegn er det greit å beholde dagens ordbruk og § 6. Imidlertid 
har styret ingen sterke meninger om det ene eller det andre her. 
 
Utvalgets forslag til ny §7: 
 
”Hederstegn med diplom skal normalt utdeles på Landsmøtet, etter enstemmig innstilling fra 
Hederstegnutvalget, og skal inngå som eget punkt på dagsorden. 
Hederstegn og diplom kan også i særskilte tilfeller utdeles lokalt.” 
 
 I dette forslaget bruker utvalget først betegnelsen Hederstegn med diplom skal 
normalt…. og så Hederstegn og diplom….. Her mener styret at det kommer noe nytt i første 
setning, mens i neste setning brukes slik statuttene er i dag. Dersom vi holder oss til dagens 
statuetter, blir det å vurdere om vi skal gå for forslaget til ny siste setning i §7; «Hederstegn 
og diplom kan også i særskilte tilfeller utdeles lokalt.”  
 
Styret mener at denne setningen er med på å klargjøre bedre hva som menes med skal 
normalt, og bør derfor fremmes for Landsmøtet. En klargjøring av normalt må da få som 
konsekvens at dette ordet sløyfes i nåværende setning. 
Utvalgets begrunnelse i hovedpunkt 1 er derfor ok. Imidlertid mener styret at begrunnelsen i 
hovedpunkt 2 strider mot statuttene som sier at der er Landsmøtet som skal foreta tildelingen. 
Dersom det åpnes opp for en generell tildelingen lokalt, etter ønske fra lokal forening/lag, vil 
vi utvanne statusen for PPF`s hederstegn. Det vil da nærmest bli et lokalt hederstegn. Det er 
jo fullt mulig å gjøre stats på vedkommende i møte lokalt i etterkant av tildelingen i 
Landsmøtet. 
 
Odd Abrahamsen hadde ordet. Forslaget ble trukket. 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
 
Forbundsstyret slutter seg til intensjonen i Hederstegnutvalgets ene forslag om å tilføye en 
siste setning i § 7 i Statutter for hederstegn i Politiets Pensjonistforbund. Forslaget til ny § 7, 
som blir å fremme for Landsmøtet 2015 lyder;  
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§ 7 «Tildeling av Hederstegnet skal foretas av Landsmøtet etter enstemmig innstilling fra 
Hederstegnutvalget, og skal inngå som eget punkt på dagsorden. I særskilte tilfeller kan 
hederstegn og diplom tildeles lokalt med orientering om dette til påfølgende Landsmøte.» 

 
 

Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

SAK 6 ORGANISASJONSUTVALGETS FORSLAG MED 
FORBUNDSSTYRETS   MERKNADER OG FORSLAG 

Lederen for Organisasjonsutvalget, nestleder Olav Røttingsnes gav en kort orientering om 
utvalget og rapporten. 

Saksansvarlig: Forbundslederen 

6.2 Rapporten fra Organisasjonsutvalget – utvalgets forslag med styrets merknader og forslag  

1. Innledning 

Landsmøtet i 2013 vedtok nedsettelse av et organisasjonsutvalg. Utvalget ble oppnevnt av 
Forbundsstyret i styremøte 10.9.2013 og besto av følgende medlemmer: 
Leder:  Nestleder i Politiets Pensjonistforbund Olav Røttingsnes 
Medlemmer: Arne Erik Hennum, Oslo 

Brita Røed, Søndre Buskerud 
Rolf Endestad, Sogn og Fjordane 

Sekretær: Kjell Fagerlid, Asker og Bærum, vararepresentant i forbundsstyret. 
  
Organisasjonsutvalget har hatt som mandat å se på forbundets organisasjon, herunder den 
organisasjonsmessige struktur, med særlig vekt på: 

-Den organisasjonsmessige utviklingen i politiet 
-Behovet for vedtektsendringer for å møte framtidige nye strukturer 
-Behovet for rådgivende utvalg, innen helse, medlemsverving, skolering av tillitsvalgte, 
kultur og trafikk 
-Den sosiale strukturen i lokallagene 
-Forbundets utgifter og inntekter med tanke på å få en bedre 
økonomi 
 -At flere pensjonerte kvinner i etaten deltar i organisasjonen 
 
Organisasjonsutvalget avga den 17.2.2015 sin rapport. Rapporten er vedlagt saken. Rapporten 
er meget omfattende og i dette dokumentet presenteres de forslag med begrunnelser som 
framkommer i rapporten samt styrets kommentarer og forslag til vedtak.  

Forbundsstyret behandlet denne saken med 6 medlemmer. Nestleder og leder for 
Organisasjonsutvalget, Olav Røttingsnes, deltok ikke, men var enig i behandlingsmåten. 
Rapporten vedlegges og anbefales lest i sin helhet! 

 



	   37	  

 2. Organisasjonsutvalget sier under pkt. 7.1 i rapporten følgende som bakgrunn for 
forslagene: 

Organisasjonsutvalget har drøftet all innhentet informasjon og veiet fordeler og ulemper og 
søkt å prioritere disse med utgangspunkt i mandatet. Medlemmene har i tillegg gitt tydelig 
tilbakemelding om hva de mener gjennom svarene i spørreundersøkelsen og i den skriftlige 
og muntlige tilbakemeldingen i lederkonferansen i 2014. I tillegg har utvalget tatt inn noen 
nye ideer som vi mener kan være nyttige for vår type organisasjon og som kan bidra til den 
utvikling som mandatet etterspør. Forbundsstyret har også kommet med innspill og 
redaksjonelle kommentarer som organisasjonsutvalget har tatt til etterretning og drøftet. 

 

3. Forslag til Organisering 

Politiets Pensjonistforbund organiseres i 3 organer/nivåer slik: 

1. Landsmøtet 
2. Forbundsstyret 
3. Lokallagene 

Endring: Kontroll- og revisjonsutvalget tas ut som eget organisert organ/nivå i Politiets 
Pensjonistforbund og inn som et utvalg valgt av Landsmøtet for hver landsmøteperiode. 

 

Forbundsstyrets kommentar: Styret er enig i at § 2 i vedtekten under «Organisasjonens 
organer er:» endres slik at pkt 3. Kontroll- og revisjonsutvalget strykes, men erstattes med 
lokale lag og foreninger siden det er disse to begrepene som brukes lokalt. I nytt avsnitt under 
pkt. 3 legges inn følgende tekst: Forbundets Kontroll- og revisjonsutvalget velges av 
Landsmøtet og er et selvstendig og uavhengig organ som står direkte ansvarlig overfor 
Landsmøtet – jfr. § 10. Dette for allerede i § 2 å synliggjøre dette utvalgets viktige rolle i 
organisasjonen. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: § 2 pkt 3 endres til: Lokale lag og foreninger. 

Nytt avsnitt under pkt. 3 lyder: Forbundets Kontroll- og revisjonsutvalget velges av 
Landsmøtet og er et selvstendig og uavhengig organ som står direkte ansvarlig overfor 
Landsmøtet – jfr. §§ 8.2 og 10. 

Vedtak: Forbundsstyrets forslag til vedtak enstemmig godkjent. 

 

4. Forslag: Arbeidsforhold og avlønning for forbundsleder og forbundssekretær, jfr. 
Økonomiske retningslinjer, punkt 1.1 og 1.2 

 

Organisasjonsutvalget uttaler bla følgende til forslaget: 

Organisasjonsutvalget mener at arbeidsoppgavene og de timer som forbundsleder og sekretær 
faktisk arbeider, ikke står i forhold til avlønning lik 2 G i året. Erfaringen så langt i denne 
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landsmøteperioden viser at forbundsleder og sekretær arbeider langt flere timer enn 
arbeidsavtalen og avlønningen tilsier, jf. forbundets økonomiske retningslinjer, pkt. 1 og 2. 

Forslag: 
For å avhjelpe situasjonen uten å øke lønnen til leder og sekretær, avsettes egne årlige 
budsjettmidler til innleie av bistand på forbundskontoret i perioder hvor det kreves ekstra 
innsats med løpende saker, arrangementer. En slik avsetning bør inngå i Forbundsstyrets 
årlige budsjettforslag, jf. vedtektene § 8, pkt. 13 Engasjere ekstrahjelp. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forslaget støttes. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

5. Forslag: Landsmøtet  
 

a Landsmøteperioden 
Landsmøtet avholdes hvert 2 år som i dag, dvs. ingen endring. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forslaget støttes. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

b Landsmøtested 
Ved valg av landsmøtested skal økonomiske og praktiske forhold legges til grunn. På den 
bakgrunn bes Forbundsstyret utrede muligheten for å legge landsmøtet til et fast sted. 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forslaget støttes med den forståelse at det skal legges 
vekt på økonomiske og praktiske forhold når landsmøtested skal bestemmes. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

c Landsmøtenes varighet og dagsorden 
Landsmøtet varer i 2 dager over 4 arbeidsøkter. Landsmøtet behandler de vedtekstfestede 
sakene. Forbundsstyret kan foreslå andre temaer i tillegg til de vedtekstfestede sakene. 

 

Forbundsstyrets merknader: I vedtektens § 9 Forbundsstyrets oppgaver står det under pkt. 9, 
fastsette tid og sted for Landsmøtet. Det er derfor ikke nødvendig med en låst tidsramme for 
landsmøtene som man eventuelt ikke kan holde dersom det skulle komme inn mange tunge 
saker. Dessuten vil kostnadene sannsynligvis bli en god del større dersom man første dag skal 
ha to økter. Det er ikke gjort noen økonomiske beregninger for dette av utvalget. Det vil 
betinge oppmøte og overnattinger for ganske mange delegater, ankomstdagen for og 
avreisedagen etter. Her må det forutsettes at de tillitsmenn og –kvinner som Landsmøtet 
velger, er seg sitt ansvar bevisst med hensyn til økonomien i forbundet.  
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Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forslaget til å låse landsmøtet til 4 økter på to dager 
støttes ikke, men vi støtter forslaget for øvrig. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

d Temaøkter i Landsmøtene 
Det innføres temaøkter som fast ordning i Landsmøtene. 
Hvilke temaer som er aktuelle bestemmes i samarbeid med lokallagene. 

 

Forbundsstyrets kommentar: Her viser styret til c ovenfor angående temaer i tillegg til de 
vedtektsfestede sakene. Imidlertid er det positivt forslag om at lokallagene og foreningene 
trekkes med med hensyn til tema. Det vises til foranstående og hensynet til totalkostnadene 
for slike landsmøter sammenholdt med eventuelle ekstra overnattinger. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: Styret tar med intensjonen i forslaget i sin planlegging 
av kommende landsmøter, men hensynet til økonomien vil være avgjørende for resultatet. 

Vedtak: Forbundets forslag enstemmig vedtatt. 

 

6. Forslag: Instruks for valgkomiteen - Landsmøtets valg av valgkomite og 
retningslinjer for valgkomiteens arbeid. 

Det skrives inn i instruks for valgkomiteen: Valgkomiteen konstituerer seg og starter sitt 
arbeid innen 6 måneder etter valget. 

 

Forbundsstyrets kommentar: Styret mener at det sannsynligvis er for tidlig å starte opp 
arbeidet i valgkomiteen 6 måneder etter valget dvs. 1 ½ år før neste valg. Vi er jo en 
organisasjon med pensjonister og sannsynligheten for at noe kan skje på 1 ½ år er tilstede. 
Imidlertid er vi enig med utvalget i at det bør stå noe om oppstarten av arbeide til komiteen i 
instruksen. 

 

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. 

 

7. Økonomiske retningslinjer - Nytt økonomireglement 

Forbundets økonomiske retningslinjer vedtas i dag av Landsmøtet for hver landsmøteperiode. 
Forbundsstyret har fullmakt til å justere retningslinjene ved behov i landsmøteperioden. 

Forslag: De økonomiske retningslinjene omgjøres fra periodiske økonomiske retningslinjer 
for hver landsmøteperiode til et nytt, fast økonomireglement for Politiets Pensjonistforbund. 
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Nytt økonomireglement bør også kunne tilpasses som økonomiske retningslinjer i 
lokallagene. Forbundsstyret gis ansvar for å utarbeide et nytt økonomireglement. 

 

Forbundsstyrets merknader: Forslaget støttes, men siden nåværende retningslinjer går ut med 
dette landsmøtet må vi vedta nye. Forbundsstyret vil derfor allerede nå fremme forslag til et 
nytt økonomireglement – se egen sak 10 på dagsorden. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 

Dette forslaget fra Organisasjonsutvalget behandles under sak 10 på dagsorden for 
Landsmøtet. 

Vedtak: Utsettes til behandling under pkt. 10. 

 

8. Vedtektsendring: Likestilling - Flere kvinner inn i tillitsverv i Politiets Pensjonistforbund 

Politiets Pensjonistforbund bør oppfylle Likestillingslovens § 13 om kjønnsbalanse i styrer og 
utvalg. Politiets Pensjonistforbund kommer ikke direkte inn under denne bestemmelsen, men 
organisasjonsutvalget mener at vedtektene må inneholde en slik bestemmelse i henhold til 
lovens intensjon i § 14. 

 

Forslag til vedtektpunkt: Begge kjønn skal være representert ved valg til styrer og utvalg i 
henhold til Likestillingsloven § 13. 

 

Forbundsstyrets merknader: Styret slutter seg til intensjonen i Organisasjonsutvalgets forslag, 
men mener at med nåværende kvinnedeltakelse i organisasjonen er vanskelig å fremme en 
skal bestemmelse. Imidlertid må det pålegges å arbeide for å fremme likestillingslovens 
formål. Forbundsstyret inviterer derfor Landsmøtet til å vedta en ny paragraf 6 i vedtekten, 
som omhandler likestilling. 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: Det opprettes en ny paragraf 6 i vedtekten for 
forbundet. Nåværende § 6 blir § 7 osv. 

6. Likestilling 
Politiets Pensjonistforbund skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 
likestillingslovens formål på best mulig måte – jfr. likestillingslovens § 14. 
Lokallag/foreninger som får tildelt flere delegater til landsmøtet, plikter, så langt det er 
mulig, å fordele disse i forhold til kjønn og stillingskategori. 
Vedtak: Forbundsstyrets vedtak vedtatt mot 2 stemmer. 
 
9. Medlemskap og valgbarhet til verv 

Medlemskapet i Politiets Pensjonistforbund betyr pensjonerte fra en etat under justissektoren, 
ektefelle/samboer, enke og enkemann etter pensjonist og ansatt, jf. vedtekt for Politiets 
Pensjonistforbund § 4. 
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Medlemmer av lokalt styre må være medlemmer i Politiets Pensjonistforbund, jf. premissene 
i vedtekten nevnt over. 
Normalvedtekten er uklar på dette punkt og kan tolkes som det er tilstrekkelig å være medlem 
lokalt for å være valgbar til verv i PPF. 

Forslag: Normalvedtekten endres/klargjøres i henhold til premissene over. 

 

Forbundsstyrets kommentar: Politiets Pensjonistforbund består av 41 lokale lag og foreninger 
og har Landsmøtet som sitt øverste organ. Landsmøtet består i hovedsak av de lokale lederne. 
Landsmøtet har vedtatt både vedtekten for forbundet og en normalvedtekt for lagene og 
foreningene. I disse vedtektene står det intet om at et medlemmer kun kan være lokalt 
medlem. Det eneste vi har er en spesialbestemmelse i vedtekten for PPF som gir anledning til 
å være medlem kun i forbundet - direktemedlem. Det er derfor ingen grunn til å endre 
normalvedtekten som foreslått av utvalget. 

Dersom det vedtas at lokalt styre må være medlemmer i forbundet, så gir Landsmøtet en klar 
forståelse av at normalvedtekten åpner for at de øvrige medlemmene lokalt ikke behøver å 
være medlemmer i forbundet. Styret antar at utvalget ikke har ment dette med forslaget sitt. 
Vi har ikke oversikt over hvor mange lokale medlemmer som ikke er medlemmer i forbundet, 
men vet at Oslo Politiets Pensjonistforening har en god del. Vi antar at dette er ordninger som 
må være fra januar 1986 da forbundet ble stiftet, og at ikke alle de lokale medlemmene i 
daværende eksisterende foreninger og lag ikke ville være med i forbundet og at denne 
praksisen har blitt videreført. 

Samhold gir styrke gjelder både for de yrkesaktive og pensjonister når det gjelder å ivareta 
medlemmenes velferd, sosiale og økonomiske interesser. De som er medlemmer bare lokalt, 
surfer på de som er med sentralt dvs. er med i PPF som sentralt skal ivareta medlemmenes 
økonomiske interesser – trygdeoppgjøret – og alt som for øvrig er relatert til økonomi og 
velferd for pensjonistene og som tas opp i forbindelse med utarbeidelsen av det årlige 
statsbudsjettet med Arbeids- og sosialdepartementet og Stortinget. 

I stedet for å begynne med å endre vedtekten, bør Landsmøtet oppfordre alle lokale lag og 
foreninger til å arbeide for å få alle medlemmene til også å være med i PPF. Styret i perioden 
2015 - 2017 bør bes om å følge opp dette arbeidet og legge resultatet fram for Landsmøtet 
2017. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forslaget støttes ikke. Landsmøtet forutsetter at alle 
styremedlemmene lokalt er medlemmer i forbundet/fullverdige medlemmer. Lederne for de 
lokallagene/foreningene som har medlemmer som ikke er medlemmer av forbundet, må 
arbeide for å få alle som fullverdige medlemmer. Forbundsstyret bør følge opp dette arbeidet 
og rapportere resultatet til Landsmøtet 2017. 

Vedtak: Forbundsstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

10. Lederkonferansen 

Forslag: Lederkonferansen endres til en Fagsamling. Varighet 2 dager. 
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Kostnad: Forbundet betaler for konferansested, foredragsholdere, lokallagsledere og gjester 
som forbundsstyret inviterer. Øvrige deltakere betaler selv.  

Begrunnelse/utdyping for forslaget: Politiets Pensjonistforbund avholder en fagsamling i hver 
landsmøteperiode åpen for alle interesserte medlemmer.  
Fagsamlingen skal inneholde tidsaktuelle pensjonisttemaer og sosiale tilbud/aktiviteter. 
Fagsamlingen gjennomføres som foredrag i plenum med etterfølgende «Workshops». 

 

Forbundsstyrets merknader: Lederkonferansen/lederseminar er ikke vedtektsfestet, men er 
bestemt av Landsmøtet sist 2013 under forutsetning at økonomien gir rom for det og ligger 
inne i Handlingsplanen for 2013 – 15. Tidligere Landsmøter har ikke bestemt innholdet i 
disse samlingene, men overlatt dette til styret og da forutsatt at det legges opp til tema som 
gagner organisasjonen og lederne lokalt. Styret antar at hensikten med ledersamlingene er 
både det sosiale og informasjonsutveksling samt kunne ta opp viktige spørsmål – jfr. sist hvor 
spørsmål fra Organisasjonsutvalget ble behandlet av alle lokale lag og foreninger idet det var 
ca 50% som svarte på de utsendte. På denne bakgrunn bør Landsmøtet ikke gå inn å 
detaljregulere innholdet i Lederseminaret. Forbundet sentralt bør legge vekt å formidle 
kunnskap/informasjon til lokallags- og foreningslederne som de kan formidle videre til sine 
medlemmer gjennom møter/temaøkter osv. – jfr. blant annet § 2 i Normalvedtekten. 

Organisasjonsutvalget foreslår en navneendring og at forbundet skal betale for lokallags-
/foreningenes ledernes deltakelse og at øvrige deltakere skal betale for deltakelsen selv. Det 
sies ikke noe om hvorfor lederne skal få dekket deltakelsen dersom dette skal være en 
fagkonferanse for alle interesserte medlemmer. Det sier ikke noe om hvordan deltakerne for 
øvrig skal tas ut dersom det blir for mange i forhold til kapasiteten. Det er heller ikke 
undersøkt om interessen for en slik fagkonferanse, og hvor mange som vil delta og fra hvilke 
lag/foreninger. For at det skal bli noenlunde rettferdig for medlemmene med hensyn til 
reiseutgifter, bør vel slike seminar f.eks. rundere på landsdeler. Styret er av den oppfatning av 
dette forslaget er for lite utredet selv om meningen med det er godt. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forslaget om navneendring støttes ikke. Lederseminaret 
er for våre lokale ledere med muligheter til deltakelse også for andre medlemmer for egen 
regning. Forslagets øvrige innhold med hensyn til temaer mv, bør styret ta med seg i 
forbindelse med planleggingen av neste Lederseminar. Styret bør bl.a. undersøke med lagene 
og foreningene om interessen for deltakelse fra medlemmene hvor alle utenom lederen må 
betale for reise og opphold selv. Dersom det skulle melde seg flere interesserte enn det er 
plass til, må det også foreligge kriterier for hvordan utvelgelsen skal foregå.  

Vedtak: Forbundsstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
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11. Ivaretakelse av medlemmene 

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. 

Forbundsstyrets 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. 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: Styret støtter forslaget og fortsetter samarbeidet med POD og 
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. 

 

12 Økonomi 

Forslag Innsparing: Godtgjørelse til administrativ forpleining pr. døgn under pkt. 3 
kostgodtgjørelse i økonomiske retningslinjer tas ut/sløyfes, jf. også forslag under 7 om nytt 
økonomireglement. 

 

Styrets kommentar: Dette spørsmålet var opp til avstemming i Landsmøtet 2013 og ble 
nedstemt med stort flertall. Siden økonomien i forbundet etter dette møtet har bedret seg 
betydelig, ser styret ikke behov for å fremme et slikt forslag på nytt nå. Imidlertid bør 
Landsmøtet vurdere å redusere beløpet slik at innsparingen kan være med på å sikre bl.a. 
fortsatt støtte til driften lokalt – jfr sak 7 foran. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forslaget støttes ikke, men foreslår å redusere beløpet 
fra kr. 250,- til kr. 150,- for å styrke forbundets økonomi. 

Vedtak: Forbundsstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Forslag kontingent: Forbundsstyret bes utrede saken og se på hvilke muligheter og 
besparelser som sentral kontingentinnkreving kan gi og fremme forslag i neste Landsmøte. 

Utvalget viser ifm forslaget til at sentral kontingentinnkreving kan være mer rasjonelt enn 
dagens ordning med lokal innkreving, men det er også store utfordringer knyttet til en slik 
løsning. 
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Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forslaget støttes. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

13 Nedsette rådgivende utvalg 

Forslag: Forbundsstyret bes vurdere om det skal nedsettes et rådgivende utvalg i forbindelse 
med Landsmøtet 2015. Utvalget skal være et strategisk utvalg i Politiets Pensjonistforbund 
som bistår forbundsstyret ifm kommende evaluering av pensjonsreformen i 2017/2018. 

Nærmere begrunnelse for forslaget framgår av pkt. 7.4.7.1 i i utvalgets rapport. 

 

Forbundsstyrets merknader: I vedtektens § 9 om forbundsstyrets oppgaver er det i pkt. 5 
fullmakt til dette. Det lyder: «oppnevnte utvalg/komiteer og fastsette deres mandat.» 
Det er i denne forbindelse viktig å se sammenhengen med det som skjer både i SAKO-
samarbeidet og Pensjonistforbundet spesielt. Pensjonistforbundet har i den senere tid tilsatt 
nye saksbehandlere med betydelig kompetanse på det som vil være aktuelt opp mot 
evalueringen av pensjonsreformen. Forbundsstyret må derfor vurdere om det er ytterligere 
behov for spisskompetanse/støtte i denne sake og hva den eventuelt vil koste.  I den 
anledning bør styret undersøke om det finnes slik kompetanse blant våre medlemmer. 

 

Forbundsstyrets forslag til innstilling: Styret viser til vedtektens § 9 hvor Forbundsstyret 
allerede er gitt nødvendig fullmakt til å oppnevne slikt utvalg. Landsmøtet forutsetter at dette 
blir gjort dersom det skulle bli behov for det. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 
Organisasjonsutvalgets rapport tas til etterretning under henvisning til de vedtak landsmøtet 
fattet under behandling av rapporten». 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Følgende hadde ordet en eller flere ganger til sak 6: Olav Røttingsnes, Kyrre Stenbro, Dag 
Ebbestad, Arne Vardøy, Jan G. Bøe, Harald Andersen, Egil Løksa, Tom Søreide. 

 

Pause kl. 1012 – 1035. 

 

SAK 7 FORBUNDSSTYRETS VEDTEKTS FORSLAG 

7.1 Vedtekten for Politiets Pensjonistforbund 

Innledning 
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Forbundsstyret har foretatt en gjennomgang av vedtekten ut over det 
Organisasjonsutvalget har tatt opp i sin rapport. På grunnlag av denne gjennomgangen har 
forbundsstyret kommet fram til at flere paragrafer bør endres i tråd med praktisering, nært 
forestående endringer i politidistriktene, utfyllende overskrift for paragraf og 
samling/utfylling av bestemmelse i henhold til overskriften. 

 
Forbundsstyrets merknad til § 3 
I denne paragrafen bør ordet helsemessige legges inn for å komplettere oppregningen.  
Det er viktig at organisasjonen også arbeider for medlemmenes helsemessige forhold. 
Dette er også foreslått tatt inn i § 2 c i Normalvedtekten. 

 

Forbundsstyrets forslag til tillegg i § 3: 
Ordet helsemessige legges inn mellom sosiale og kulturelle i oppregningen. 

 
Vedtak: Forbundsstyrets vedtak enstemmig vedtatt. 

 
Forbundsstyrets merknad til § 4 
§ 4 bør endre overskriften slik at lag og foreninger kommer med. Siden paragrafen 
omhandler medlemskap bør det også her stå noe om direkte medlemskap og ikke bare i § 
9 pkt. 7. I praksis er det forbundskontoret som innvilger direkte medlemskap i det det kan 
være lang tid til neste styremøte. Det er tatt inn antall lag og foreninger som PPF består av 
i dag. Det er lagt inn en ny bestemmelse om hvordan samhandlingen mellom lag og 
foreninger skal være når fellessaker skal tas opp med distrikts ledelsen. Det er 
nærliggende å tro at vi om kort tid har 12 politidistrikter og da er det viktig med 
samhandling før møter med ledelsen. I de distrikter som i dag har flere lag og foreninger 
har det vært en tendens til at den som kommer først til mølla får malt. Bestemmelsen om 
at en lokalavdeling skal ha minst 5 medlemmer foreslås endret til 20, dog slik at det ikke 
får noen betydning for den/de som er mindre pr i dag. Til slutt i paragrafen har vi snudd 
på hvem som sender ut medlemsoversikter for kontroll og oppdatering. 

 
Forbundsstyrets forslag til ny § 4: 
§ 4 Medlemskap – lag og foreninger 
Som medlemmer av Politiets Pensjonistforbund kan opptas pensjonister som omfattes av 
formålsparagrafen - jfr. 3. Som pensjonist regnes også ektefelle/samboer, enke og 
enkemann etter pensjonist og ansatt. Medlemskap i organisasjonen oppnås normalt 
gjennom lokal forening/lag.  

 
Direkte medlemskap kan innvilges av forbundsstyret/forbundskontoret. Tvist om 
medlemskap kan påklages til Landsmøtet. Enstemmig vedtatt. 
 
PPF består av 41 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. 
Administrasjonsgrener og institusjoner, jfr. § 3, kan ha egne lokalavdelinger. 
Forbundsstyret kan bestemme at en annen inndeling skal benyttes der dette er ønskelig og 
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hensiktsmessig. En lokalavdeling skal ha minst 20 medlemmer. Forbundsstyret kan i 
spesielle tilfeller gjøre unntak. 

 
Vedtak: Forslagets tekst «PPF består av 41 lag og foreninger» forandres til «det til enhver 
tid antall bestemte lag og foreninger» Enstemmig vedtatt. 
 
Forbundskontoret sender ut sin medlemsoversikt pr 01.01. og 30.06 til hvert lag/forening 
for kontroll/oppdatering og retur. Enstemmig vedtatt. 

 
Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Arne Vardøy, Kyrre Stenbro, Hans Johan 
Finne, Svein Kjus  

 
Vedtak: Paragraf 4 enstemmig vedtatt. 
 

Forbundsstyret merknad til § 5 

Vedtekten har ikke bestemmelse om hvem som skal betale halv kontingent og når tid 
kontingenten skal være innbetalt til forbundet. Dette ligger i rundskriv fra forbundet og 
ikke alle har oversikt over disse etter en tid og det foretatt utskiftinger av tillitsvalgte. 
Styret mener derfor at dette bør tas inn i vedtekten. Forbundsstyret diskuterte i denne 
sammenheng om det skulle tas inn noen øvre alder for kontingentfritak – for eksempel. 90 
år. Styret kom fram til at siden det ikke skjer noe spesielt med pensjonen ved denne 
alderen og at flere av disse ville føle det diskriminerende og ikke få betale kontingent, 
settes det ingen slik øvre aldersgrense for kontingenten til Politiets Pensjonistforbund. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak av endringer i § 5 slik at hele paragrafen lyder: 

§ 5 Kontingent 
Landsmøtet fastsetter kontingenten. Etterlatte og ektefelle/samboer betaler ½ kontingent. I 
særlige tilfeller kan forbundsstyret, etter forslag fra den lokale avdeling, 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 1.7. slipper kontingenten 
for innmeldingsåret. 
Kontingenten skal være innbetalt til forbundet innen 31.05. Eventuell restkontingent innen 
30. juni. 
 
Vedtatt: Enstemmig vedtatt med de endringer forbundsstyret har foreslått 

 

Forbundsstyret merknad til § 6 Landsmøtet 

Paragrafen har i andre avsnittet bestemmelse om lokalavdelingenes og direktemedlemmenes 
frist på 4 måneder før landsmøtet, til å sende inn til forbundsstyret forslag til landsmøtet. I 
tillegg i samme avsnitt har forbundsstyre en frist på 2 måneder før landsmøtet, til å sende ut 
dagsorden, forretningsorden og innkomne forslag. Når landsmøtene legges i begynnelsen av 
juni, er fristene på 4 måneder ikke i samsvar med § 6 i normalvedtekten hvor det er bestemt 
at årsmøtene skal holdes innen utgangen av februar. Kortes denne fristen, må også fristen for 
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forbundsstyret justeres ned. Styret er av den oppfatning at vedtektenes frister i andre avsnitt 
til § 6 med fordel kan endres til hhv. 3 og 1 ½ måned. 
 
 
Forbundsstyrets forslag til nytt andre avsnitt i § 6: 
Forslaget fra lokalavdeling og direkte tilsluttede medlemmer, må sendes forbundsstyret 
senest 3 måneder før Landsmøtet holdes. Forbundsstyret sender forslag til dagsorden, 
forretningsorden og innkomne forslag til lokalavdelingene minst 1 ½ måned før Landsmøtet 
holdes.  
Enstemmig vedtatt. 
 

Forbundsstyret merknad til § 9 Forbundsstyrets oppgaver i pkt. 6 Dagens bestemmelse er; 
«fastsette den regionale oppdeling, jfr. § 4. Styret mener denne ordlyden nå er lite passende 
og bør endres. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst i § 9 pkt. 6: 
5	   fastsette	  en	  annen	  organisatorisk	  inndeling,	  jfr.	  §	  4	  

Enstemmig vedtatt. 
 
Pause kl. 1100 - 1107 
 
Forbundsstyret merknad til § 10 
Iflg. § 6 pkt. 9.2 skal Landsmøtet velge leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer til 
Kontroll- og revisjonsutvalget. I den sammenheng vises det til Landsmøtesak 6 hvor det 
fremgår at navnet på dette utvalget bør endres til Kontrollnemd. Det er dessuten ikke vanlig 
at Kontrollnemda gis anledning til å møte opp i alle styremøtene. Den skal følge med i om 
styret utfører pålagte oppgaver, følger budsjettet i hht vedtak og vedtekter og rapportere til 
Landsmøtet. Imidlertid skal den ha tilsendt dagsorden og protokoll fra styremøtene samt 
kunne delta på styremøte når årsregnskapet behandles.  I tillegg opprettes en ny paragraf for 
revisjon samt justering/endring av innholdet i § 10 Kontroll- og revisjonsutvalget som 
foreslås endret til § 10 Kontrollnemda.  
I dag har vi en statsautorisert revisor som reviderer regnskapet og det er den 
revisjonsberetningen staten krever av oss. Styret foreslår derfor at det opprettes en egen 
bestemmelse om revisjon som synliggjør dette. 

 
Forbundsstyrets forslag til ny § 10 Kontrollnemd og ny § 10.1 Revisjon 

 
§ 10 Kontrollnemd 
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.  
4. være tilstede når forbundsstyret behandler årsregnskapet. 
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. 
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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 

 
§ 10.1 Revisjon 
Revisjonen i Politiets Pensjonistforbund utføres av statsautorisert revisor. Forbundsstyret 
inngår avtale mellom statsautorisert revisor og forbundet. Revisjon skal foretas i samsvar 
med lov, forskrift, god revisjonsskikk og etterlevelse av etiske krav for gjennomføringen. 
Forbundsstyret utarbeider årlige regnskap som underskrives og forelegges revisor til 
godkjenning. Kontrollnemdas årsberetning skal vedlegges regnskapet før det leveres til 
revisor. De årlige revisjonsberetningene i perioden skal forbundsstyret forelegge Landsmøtet 
til endelig godkjenning.  
Kjus, Kyrre, Odd Johnsen kommentar. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt med den endring at den benevnes som paragraf 11. 
 

Forbundsstyret gis fullmakt til å endre nødvendige paragrafer med Kontroll- og 
revisjonsutvalget benevnelsen i tråd med de foreslåtte endringene ovenfor. 

Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 

Forbundsstyret merknad til § 11 Tilsluttede lag/foreningers  

Pkt. c bør endres med hensyn til fristen som er innen utgangen av februar. Det vises også her 
til at §6 i Normalvedtekten sier at årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar. Fristen i 
denne paragrafs pkt. c bør endres – forlenges. Slik at også de som holder årsmøtet helt i 
slutten av februar rekker å sende inn de pålagte dokumenter. I tillegg bør det legges inn at 
referatet fra årsmøtet også skal sendes inn slik at forbundet også får oversikt over eventuelle 
nyvalgte i styret – jfr. første avsnitt i § 11. 

Tillegg er det svært ønskelig med et nytt pkt. d om at lag og foreninger plikter å svare på 
henvendelser fra forbundskontoret. Vi og forgjengerne har til tider opplevd at det er rundt 
halvparten som gir tilbakemeldinger selv om det i den senere tid har forbedret seg. 

 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst i § 11 pkt. c og nytt punkt d. 
c) årsberetningen, referat fra årsmøtet og kopi av regnskapet innen 10. mars. 
d) innen gitte frister svare på henvendelser fra forbundskontoret. 
 
Vedtak. Enstemmig vedtatt 
 
 
Dirigtentes forslag til vedtak:  
«Landsmøtet vedtar forbundets vedtekt slik som den fremstår etter landsmøtets behandling, 
med de endringer i paragrafene som ble foreslått.»  

 
Vedtekstendringene ble enstemmig vedtatt 
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Pause kl. 1120 - 1135 

 

7.2 Normalvedtekten 
7.2 Normalvedtekten for våre lag og foreninger 

Innledning 
I tilknytning til forbundsstyrets gjennomgang av Vedtekten for forbundet har det også gått 
igjennom Normalvedtekten for lag og foreninger. I den anledning fremmes det forslag til 
redigering og noen endringer i vedtektens paragrafer. Dette bl.a. for å få lik oppbygging med 
overskrifter på alle paragrafene. 
 

Styrets merknad til tittelen på Normalvedtekten. 

Nåværende tittel er Normalvedtekt for lag/forening tilsluttet Politiets Pensjonistforbund. Det 
bør være helt unødvendig å ha med tilsluttet når den gjelder for forbundets lag og foreninger. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Ny tittel på Normalvedtekten: Normalvedtekt for Politiets Pensjonistforbunds lag og 
foreninger. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

Styrets merknad til § 2 b), c)  
Nåværende lyder: b) organisere pensjonist og ektefelle/samboer enke og enkemann etter 
pensjonist og ansatte i justissektoren,  
c) ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, kulturelle og velferdsmessige interesser, 
 
I punkt b) står det til slutt i setningen; og ansatte i justissektoren. Forbundsstyret mener at 
bruken av preposisjonen her kan forbedres/gjøres mer treffsikker med å bruke fra. I tillegg 
bør det legges til på slutten, dvs. etter justissektoren, som medlemmer både lokalt og sentralt. 
Dette for at lagene og foreningene skal jobbe får å få med alle som medlemmer i forbundet. 
Det er viktig av vi står sammen og er sterke i møte med myndighetene når både 
trygdeoppgjøret gjennomføres og kravene til statsbudsjettet fremmes. I 2018 vil 
pensjonsreformen etter plan bli evaluert og da er det også viktig å vise samhold. 
Organisasjonen PPF har som formål å jobbe til det beste for medlemmene både lokalt og 
sentralt og da bør alle være med på å bidra. Imidlertid bør det ikke være noe krav om at 
gjenlevende som selv ikke er pensjonist fra justissektoren skal være medlem sentralt. 

I punkt c) bør det legges inn ordet helsemessige som et tillegg. Det er viktig at organisasjonen 
også arbeider for medlemmenes helsemessige forhold. 

 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
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Nytt punkt i § 2 b) lyder: organisere pensjonist og ektefelle/samboer enke og enkemann etter 
pensjonist og ansatte fra justissektoren, som medlemmer både lokalt og sentralt. Gjenlevende 
som selv ikke er pensjonist fra justissektoren kan, etter	  eget	  valg, være medlem bare lokalt, 
Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Arne Vardøy, Kyrre Stenbro, Kjell-Bjørn Aarø, 
Tom Søreide,  
Vedtak: Enstemmig med forandringen 
 
Nytt punkt i § 2 c) lyder: ivareta medlemmenes økonomiske, helsemessige, sosiale, kulturelle 
og velferdsmessige interesser, 
Enstemmig vedtatt 
 

Styrets merknad til § 3  

Denne paragrafen har ikke noen overskrift og bør derfor gis en som sier noe om innhold. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
§ 3 gis følgende overskrift: § 3 Utmeldelse av lag/forening 
Enstemmig vedtatt. 
 

Styrets merknad til § 5 

Paragrafen bør gis en overskrift som sier noe om hva den inneholder. Oppbyggingen bør 
justeres slik at bestemmelsen om kontingenten lokalt kommer først og så bestemmelser om 
kontingenten til forbundet sentralt deretter. I tillegg må den samordnes med § 5 i Vedtekten 
for forbundet dersom den blir vedtatt under sak 7.1. Nåværende § 3 Lyder: 
 
§ 5 Medlemskontingenten til Politiets Pensjonistforbund fastsettes av Landsmøtet. 
Kontingenten blir å innbetale til den lokale avdeling.  
Forbundsstyret gir nærmere regler om innbetaling og fritakelse av kontingenter til Politiets 
Pensjonistforbund.  
Lokallagets kontingent fastsettes av lagets årsmøte  

 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Ny § 5 lyder: 
 
§ 5 Medlemskontingenten – lokalt og sentralt 
Medlemskontingent lokalt og eventuelt fritak for den, fastsettes av lagets/foreningens 
årsmøte. Medlemskontingenten til Politiets Pensjonistforbund fastsettes av Landsmøtet. 
Kontingentene kreves inn av laget/foreningen.  Frist for innbetaling av kontingent og fritak 
for kontingent til Politiets Pensjonistforbund, foretas som bestemt i § 5 i Vedtekt for Politiets 
Pensjonistforbund. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Styrets merknad til § 6 

Paragrafen bør gis en ny overskrift og at beskrivelsen av årsmøtets myndighet legges ned i 
selve bestemmelsen. Dagens overskrift lyder:  
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§ 6 Årsmøtet er lagets/foreningens høyeste myndighet. 
Forbundsstyret mener at overskriften blir mer treffende med at den bare heter Årsmøtet og at 
resten flyttes ned i bestemmelsen. 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Ny overskrift for § 6 blir: § 6 Årsmøtet 
Årsmøtet er lagets/foreningens høyeste myndighet. (osv. som nå.) 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Forbundsstyrets merknad til § 7  

Denne paragrafen henger sammen med § 6 e) slik den står i dag. Den er løsrevet fra § 
6/forklaring til den, som sier hva årsmøtet skal gjøre. Det naturlige her vil være å flytte § 7 
inn i § 6 e) slik at årsmøtets oppgave med valg av styre er fullstendig. Ser vi på vedtekten for 
forbundet, er dette samlet i § 7 pkt 9.1. Forbundsstyret foreslår derfor å ta ut nåværende § 7 
og legge den inni § 6 e). Nåværende §§ 7 lyder: §	  7	  Styret	  bør	  bestå	  av	  5	  medlemmer,	  -‐	  leder,	  
nestleder,	  sekretær,	  kasserer	  og	  et	  styremedlem.	   

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Nåværende § 7 tas ut og legges inn i § 6 e) samtidig som bestemmelsen her justeres uten 
realitets endring.  
Ny § 6 e) velge styre som bør bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. 
Leder og sekretær kan velges med ulik funksjonstid. Ved behov kan det velges 
varamedlemmer. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Styrets merknad til §§ 8, 9, 10 og 11 

Siden §§ 6 og 7 foreslås samlet i en paragraf blir det en paragraf mindre i normalvedtekten. 
Paragrafene 8, 9, 10 og 11 blir som tidligere og nesten uberørt av sammenslåingen av §§ 6 og 
7, men blir hhv. § 7, § 8 § 9 og § 10. Imidlertid foreslås de redigert slik at også de får mer 
treffende overskrifter. Imidlertid bør det tilføres og styret også skal lede foreningen/laget i hht 
vedtekten for Politiets Pensjonistforbund. 

 Dagens overskrifter/første setning er: 

§ 8 Valg av styre og revisorer foregår skriftlig hvis noen forlanger dette.  
§ 9 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når minst '/< av 
lagets/foreningens medlemmer skriftlig forlanger det.  
§ 10 Medlemsmøte holdes når styret bestemmer det. Medlemsmøte sammenkalles normalt med 
minst 5 dagers varsel.  
§ 11 Styret leder laget/foreningen i samsvar med normalvedtekt og vedtak.  
 
Forbundsstyret foreslår derfor at endringen til «nye» §§ 7, 8, 9 og 10 får følgende 
overskrifter: § 7 Valg, § 8 Ekstraordinært årsmøte, § 9 Medlemsmøte og § 10 Styret. 
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Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Overskriftene på nye §§ 7, 8, 9 og 10 endres til: 
§ 7 Valg og § 8 Ekstraordinært årsmøte, § 9 Medlemsmøte og § 10 Styret. Bestemmelsene i 
disse paragrafene blir for øvrig uendret i hht tidligere §§ 8, 9, 10 og 11 bortsett fra § 11 som 
bør gis et tillegg lydende; «og vedtekten for Politiets Pensjonistforbund» til 
overskriften/første  setning i dagens § 11 ny § 10`s 1. setning under overskriften. 
Enstemmig vedtatt 
 

Styrets merknad til §§ 12, 13 og 14 

Disse paragrafene endres til §§ 11, § 12 og § 13. Disse tre paragrafene har heller ikke noen 
overskrifter. Forbundsstyret foreslå at også disse paragrafene får overskrifter i samsvar med 
de øvrige. Når det gjelder nåværende § 12, ny § 11 foreslås det at setningen, Regninger må 
være anvist av lederen tas ut og erstattes med; Styret bestemmer hvem som skal anvise 
regningene. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Overskriftene på «nye» §§ 11, 12 og 13 blir:  
§ 11 Ledelse av møter – sekretær og kasserer 
§ 12 Saker til møter - vedtak 
§ 13 Revisjon 
I § 11 strykes setningen om at, Regningen må være anvist av lederen. I stedet settes inn ny 
setning, Styret bestemmer hvem som skal anvise regningene. 

Vedtak. Enstemmig vedtatt 

 
Dirigentes forslag til vedtak i sak 7.2: 

«Landsmøtet vedtar normalvedtektene for lag og foreninger slik de fremstår etter landsmøtets 
behandling.» 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pause kl. 1200 

 

Jørn Kr. Jørgensen hadde foredrag om reise til Stutthof  i forbindelse med 70-
års markering. 

Møtet satt kl. 1400     Stemmeberettigde tilstede: 55 

 

SAK 8 SAMARBEIDSAVTALER 
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Sak 8.1 Samarbeidsavtaler med Politiets Fellesforbund 
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Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Kyrre Stenbro, Hans J. Finne 

Vedtak i sak 8.1: Samarbeidsavtalen med Politiets Fellesforbund med vedlegg godkjennes. 

Enstemmig godkjent. 
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Sak 8.2 Samarbeidsavtale med Norges Politilederlag 

 

 Følgende hadde ordet: Kyrre Stenbro, Errol Nilsen 

Vedtak i sak 8.2:Samarbeidsavtalen med Norges Politilederlag godkjennes. 

Enstemmig godkjent. 
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SAK 9 HANDLINGSPLAN 2015 – 2017 

Oddbjørn Olsen la fram forbundsstyrets forslag til handlingsplan for perioden 2015 - 2017 
 

1. Organisasjon 
I PPF’s vedtekter § 3 står følgende (forutsatt vedtak i sak 6): 

”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: 

-‐ 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. 

 

1. 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 
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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 som 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 

-  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 datakontakt 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: 
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- 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. 

Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Svein Kjus, Kyrre Stenbro, Hans J. Finne, Jan G. 
Bøe, Arne Vardøy, Harald Andersen, Odd K. Abrahamsen, Kjell-Bjørn Aarø,  

	  
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 stekpunkt: - arbeide for å arrangere, en samling av 
hederstegninnehavere. Forslaget hadde støtte i salen. 
Vedtak: Enstemmig vedtak. 
 
Forsslag 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 

. 
SAK 10 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER – NYTT 
ØKONOMIREGLEMENT  

 
Forbundsformann Kyrre Stenbro redegjorde for saken. 
 
Det vises til sak 6 hvor Organisasjonsutvalget foreslår at forbundsstyret skal utarbeide forslag 
til økonomireglement til Landsmøtet 2017. 
Med utgangspunkt i vedtektens § 6 pkt. 6 og 7 har Landsmøtene vedtatt Økonomiske 
retningslinjer for respektive landsmøteperioder. Dette har ligget fast i vedtektene siden de ble 
fastsatt 6. oktober 1987. I 2009 ble det foretatt en omfattende redigering og forenkling av 
retningslinjene. Herunder ble Statens reiseregulativ lagt til grunn som regel for utbetaling av 
reise og kostgodtgjørelser. I 2011 ble det foreslått å gi forbundslederen en godtgjørelse som 
førte til en endring i retningslinjene.  

Organisasjonsutvalgets forslag innebærer at det nye styret skal utarbeide et fast 
økonomireglement for PPF.  Det betyr at dette Landsmøtet må forlenge/prolongere gjeldende 
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Økonomiske retningslinjer.  I motsatt fall har vi ikke noen ”regel” som gir styret fullmakter i 
perioden. 

Den viktigste økonomiske retningslinjen som styret har, er rammebudsjettet.  Dette skal 
Kontroll- og revisjonsutvalget passe på blir fulgt. De økonomiske retningslinjene er generelle 
og spesielle regler som følger sentrale regler og bestemmelser som Grunnbeløpet (G), 
Skattedirektørens bestemmelser og ikke minst Statens reiseregulativ. Fullmakten til styret er 
til enhver tid å regulere utbetalingene i samsvar med disse reglene. Bestemmelsene vil alltid 
påvirke forslaget til rammebudsjettet. 

Å endre retningslinjene til et reglement vil neppe endre realiteten i reglene, men krever en 
endring i § 6. Denne paragrafens pkt. 6 og 7 slettes og et nytt pkt. 6 foreslås slik; fastsette et 
økonomireglement, herunder godtgjørelse til tillitsvalgte, skyss- og kostgodtgjørelse. I 
forslaget til nytt Økonomireglement pkt. 2.3 foreslås beløpet endret fra kr 250,- til kr 150,- 
for å styrke økonomien spesielt med tanke på utbetaling av støtte til lokal drift – jfr. pkt. 12 
nedenfor. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak:  

Vedtektens § 6 pkt.6 og 7 går ut og erstattes av et nytt pkt. 6 i samme paragraf med følgende 
tekst: fastsette et økonomireglement, herunder godtgjørelse til tillitsvalgte, skyss- og 
kostgodtgjørelse. Pkt. 8 i § 6 blir 7 osv. Nytt Økonomireglement blir som følger: 

 
 
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. 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.  Den samme 
godtgjørelse gis til lederen av Kontroll- og revisjonsutvalget.  Dersom varamedlemmene til 
styret deltar rutinemessig i forbundsstyremøtene, gis vedkommende samme godtgjørelse. 

 



60	  

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. 
 
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 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 fra 5. juni 2015 og inntil Landsmøtet vedtar endringer eller et nytt. 

 
Vedtak:  Økonomireglementet enstemmig vedtatt.  

 
SAK 11 BUDSJETT  
Forslaget til budsjett for landsmøteperioden 2015 – 17 er basert på historiske- 
og forventede tatt. 
 
Roald Korsøen redegjorde for budsjettet. 
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Budsjettforslag for 2015 - 2017
 Budsjett for
år 2015-2017  Fra regnskap:  Differanse: 

Inntekter:
3000 Medlemskontingent 940 000,00kr        -kr                 940 000,00kr         
3400 Tilskudd fra POD 490 000,00kr        -kr                 490 000,00kr        
3401 Tilskudd fra Dp. Kap.621,post 74 140 000,00kr        -kr                 140 000,00kr        
3402 Tilskudd fra forsikringer 150 000,00kr        -kr                 150 000,00kr        
3403 Tilskudd til Politipensjonisten 20 000,00kr          -kr                 20 000,00kr          
3700 Andre driftsinntekter 60 000,00kr          -kr                 60 000,00kr          
Renter 20 000,00kr          -kr                 20 000,00kr          
SUM DRIFTSINNTEKTER 1 820 000,00kr     -kr                 1 820 000,00kr     

 
Utgifter:  

5000 Lønn 360 000,00kr        -kr                 360 000,00kr        
5200 Bistand til Forbundskontort 8 000,00kr            8 000,00kr            
5400 Arbeidsgiveravgift 51 000,00kr          -kr                 51 000,00kr          
6500 Maskiner og utstyr 10 000,00kr          -kr                 10 000,00kr          
6700 Abonnement 1 000,00kr            -kr                 1 000,00kr            
6800 Administrasjon 50 000,00kr          -kr                 50 000,00kr           
6801 Forsikring 2 000,00kr            -kr                 2 000,00kr            
6809 Representasjon/Stutthof 50 000,00kr          -kr                 50 000,00kr          
7100 Møteutgifter - Forbundstyre 80 000,00kr          -kr                 80 000,00kr          
7200 Møteutgifter - komiteer og utvalg 20 000,00kr          -kr                 20 000,00kr          
7300 SAKO - møteutgifter 6 000,00kr            -kr                 6 000,00kr            
7400 Revisjon 6 000,00kr            -kr                 6 000,00kr             
7402 Medlemskort 5 000,00kr            -kr                 5 000,00kr            
7403 Programvare - regnskapsprogram 3 000,00kr            -kr                 3 000,00kr            
7500 Politipensjonisten (bladet) 290 000,00kr        -kr                 290 000,00kr        
7501 Redaktøren 50 000,00kr          -kr                 50 000,00kr          
7600 Gaver 20 000,00kr          -kr                 20 000,00kr          
7702 Landsmøte 2015 500 000,00kr        -kr                 500 000,00kr         
7401 Kalenderen 100 000,00kr        -kr                 100 000,00kr        
7704 Lederseminar -kr                    -kr                 -kr                    
7790 Porto og telefonutgifter 6 000,00kr            -kr                 6 000,00kr            
8140 Renteutgifter/gebyrer 2 000,00kr            -kr                 2 000,00kr            
 -kr                    -kr                 -kr                    
Overskudd/underskudd -kr                    -kr                 -kr                    

 
 
AVSETNINGER:
7702 Landsmøte  -kr                    -kr                 -kr                    
7704 Lederseminar 2016 200 000,00kr        -kr                 200 000,00kr         
7705 Sommerftreff -kr                    -kr                 -kr                    
 -kr                    -kr                 -kr                    
 -kr                    -kr                 -kr                    
 -kr                    -kr                 -kr                    

SUM DRIFTSUTGIFTER 1 820 000,00kr     -kr                 1 820 000,00kr     
  
Godkjent i styremøte 23. mars 2015.
  

Roald Korsøen
kasserer

 
 

 
 
 
 

POLITIETS PENSJONISTFORBUND

I 2014 ble det utbetalt ca. kr 126.000,- i administrativ støtte til lagene og foreningene. Det er 
ikke lagt inn i budsjettet for kommende periode, men dersom budsjettsituasjonen det enkelte 
år tilsier det, vil forbundsstyret foreta slik utbetaling igjen. Forbundsstyret bør også vurdere 
om det skal utgis et historisk Hefte om Politiets Pensjonistforbunds historie gjennom 30 år i 
2016. Dette må også vurderes i hht den økonomiske situasjonen. 

 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Forslag til årlige budsjett i Landsmøteperioden 2015 – 2017 godkjennes. Forbundsstyret gis 
fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i forhold til oppdukkende saker og eventuelle 
endringer i inntekter og utgifter. Dersom den økonomiske situasjonen tilsier det kan det: 
1. utgis et historisk hefte i anledning 30 års dagen for PPF,  
2. foretas utbetaling av økonomisk støtte til lagene og avdelingene i samsvar med kriteriene 
for 2014 samt at lagene og foreningene følger opp sine oppgaver i hht vedtekter og vedtak. 

 

Følgende hadde ordet en eller flere gangen: Svein Kjus, Kyrre Stenbro, Magne Løkså, Tom 
Søreide, Ole H. Moen,  

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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Pause kl 1520 

 

Landsmøtet satt kl 1540, 55 delegater tilstede. 

 

SAK 12 HEDERSTEGNUTVALGET 

 

Odd Kjell Abrahamsen redegjorde for saken. 

Hederstegnet forslås tildelt: Tor Johansen, Torbjørn Bratvold, Torbjørn Finn, Jørn Kr. 
Jørgensen og Trygve Rindal. 

Hederstegnene vil bli utdelt under festmiddagen i kveld. 

Hederstegnmottakerne ble hyllet med stående applaus. 

Dirigentens forslag: Jeg inviterer landsmøtet til å godkjenne Hederstegnutvalgets innstilling. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt med akklamasjon. 

 

 

SAK 13 VALG 

Valgkomiteens leder, Gustav Torvik la fram komiteens innstilling slik: 
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Følgende hadde ordet en eller flere ganger; Dag Ebbestad, Hugo Aurdal, Tore Abrahamsen,  

Tom Røseide, Hans Tore Hansen, Øyvind Røen, Reidar Kjelstrup, 

 

Aurdal foreslo Olav Røttingsnes som nestleder, forslaget hadde ikke støtte i salen. 

Tore Abrahamsen foreslo Torbjørn Finn som styremedlem istedenfor Kjell Fagerlid, 
Forslaget har støtte i salen. Fagerlid fikk 39 stemmer og Finn fikk 13 stemmer. 3 stemmer var 
blanke.  Fagerlid valgt til styremedlem. 

Dag Ebbestad foreslo Martha Kalland som styremedlem istedenfor Oddbjørn Olsen. 

Forslaget har støtte i salen. Martha Kalland fikk 41 stemmer, Oddbjørn Olsen fikk 14. 

Kalland valgt til styremedlem 

Hans Tore Hansen forslo Oddbjørn Olsen som styremedlem, og Hugo Aurdal foreslo Olav 
Røttingsnes som styremedlem. Begge istedenfor Rolf Endestad.  Begge forslagene har støtte i 
salen. Oddbjørn Olsen fikk 43 stemmer, 

Øyvind Røen foreslo Arne Hennum som leder av Kontrollutvalget, Hugo Aurdal foreslo  
Olav Røttingsnes  som leder i utvalget., Finne forslo Kjell Bjerke som leder i utvalget. 

Alle forslagene har støtte i salen. Røttingsnes fikk 32 stemmer, Hennum20 stemmer og 
Bjerke 3 stemmer. Olav Røttingsnes valgt som leder av Kontrollutvalget. 

 

TILLITSVALGTE I POLITIETS PENSJONISTFORBUND 2015 – 2017. 

VALGT PÅ LANDSMØTET I PPF DEN 3.6.2015. 

 

Forbundsleder:  Kyrre Stenbro  Oslo 
Forbundsnestleder: Eivind Loftesnes  Aust-Agder 
Forbundssekretær: Sigmund Engen  PST 
Forbundskasserer: Roald Korsøen  Bergen/Hordaland 
 

Styremedlemmer: 

Kjell Fagerlid     Asker og Bærum 
Martha Kalland     Sør-Trøndelag 
Oddbjørn Olsen     Salten 
Kjellaug Røger (1. vara)     Romerike 
Kjell Arne Sletthei (2. vara)     Rogaland 
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Kontrollutvalget: 

Leder: Olav Røttingsnes     Romerrike 
Jan Gunnar Bøe     Bergen/Hordaland 
Willy Samdal     Asker og Bærum 
Varamedlem: 
Jostein Sørum     Vestoppland 
Jan Altmann     Vestfinnmark 
 
Hederstegnutvalget: 

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

SAK 13, VALG AV VALGKOMITE FOR 2015 – 2017 

Forbundslederen redegjorde for bakgrunnen og arbeidet med forslag til ny valgkomite. 

Et enstemmig forbundsstyre innstiller til ny valgkomite: 
Leder. Gustav Torvik  Elverum 
Medlem: Brita Rød   Buskerud 
Medlem Ove Johan Winum  Sør-Trøndelag 
 
Varamedlemmer: 
Mathias Gjone     Telemark 
Berit Judre     Romerike 
 

Gardermoen 01. juni 2015 

Kyrre Stenbro., Olav Røttingsnes, Sigmund Engen , Roald Korssjøen 
 
Eystein Loftesnes Torbjørn Finn  Oddbjørn Olsen 
 

Reidar Kjelstrup foreslo Torbjørn Finn som leder i valgkomiteen. Forslaget har støtte i salen 

Torbjørn Finn fikk 39 stemmer. Torvik 12 stemmer og 4 blanke stemmer.  Torbjørn Finn ble 
valgt. 

 

Landsmøtet hevet kl 1735 
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