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SAK: 1  LANDSMØTETS ÅPNING 
 
Landsmøtet ble åpnet på Christiansholm festning klokken 1400.  
Politipensjonistene i Kristiansand sto for arrangementet.   
 
Åpningen startet med salutt, ett skudd.  Velkomsttalen var ved lokallagsleder Odd 
Kjell Abrahammsen. Minnetale ved forbundsleder Kjell R. Bjerke og åpningstale 
ved. forbundsleder Kjell R. Bjerke.  Det var hilsningstaler fra ordføreren, 
fylkesmannen og politimesteren. Ca. 120 var til stede ved den høytidlige 
åpningen. 
 
SAK 2: KONSTITUERING 
 
53 stemmeberettigede til stede. 
 
Forbundsleder Kjell R. Bjerke ledet møtet under konstitueringen.  Han ønsket 
delegatene velkommen til landsmøtets forhandlinger. 
 
Forbundsstyret fremmet flg. forslag til konstitueringen; 
 

1. Innkallingen 
2. Godkjenning av fullmaktene. 
3. Godkjenning av dagsorden 
4. Valg av dirigent: Styrets forslag: Harald Antun, Bergen 
5. Valg av sekretærer; Styrets forslag: Steinar Jonsen Ringerike pp og 

Karl Fr. Storlien Asker og Bærum pp.. 
6. Valg av telle-og kontrollkomitè: 

Styrets forslag: Kontroll og revisjonsutvalgets medlemmer. 
7. Valg av redaksjonskomite; 

Styrets forslag: Kjell R. Bjerke, forbundsstyret 
    Olav Haugen, forbundsstyret 
    Øystein Vetleseter, Mosjøen p.l. 
    Bistand: redaktør Jørn Kr. Jørgensen 
8. Valg av protokollunderskrivere; 

Styrets forslag: August J. Moldestad, Politipensjonistene Bergen/Hordaland 
               Elsa Skuterud, Tønsbergpolitiets pl. 
 
Flg. hadde ordet en eller flere ganger:  
 
Vedtak: 
1. Ingen merknader til konstitueringen. 
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Dirigenten overtok ledelsen. 
 
 
SAK 3.  BERETNING FOR LANDSMØTEPEPRIODEN 2009 – 2011 
 
53 stemmeberettigede til stede. 
 

1. ORGANISASJON 
 
Forbundet har hatt flg. tillitsvalgte i perioden: 
 
Styret: 
Forbundsleder   Kjell R. Bjerke, Oslo  
Forbundsnestleder  Tor Inge Hansen, Tromsø 
Forbundssekretær  Olav Haugen, Oslo 
Forbundskasserer  Rigmor Henriksen, Bergen 
Styremedlem   E. Eystein Loftesnes, Aust-Agder 
Styremedlem   Johan Omdal, Stavanger 
Styremedlem   Svenn Roar Revdahl, Sør Trøndelag 
Varamedlem   Olav Røttingsnes, Romerike 
Varamedlem   Haktor Dysvik, Telemark 
 
 
Kontroll-og revisjonsutvalg: 
 
Leder    Odmund Dahle, Kripos 
Medlem    Torbjørn Bratvold, Ringerike 
Medlem    Åse Sønju, Oslo 
Vararepresentanter:  Willy Samdal, Asker og Bærum 
     Anton Fagerbakk, Narvik 
 
Hederstegnutvalget: 
 
Leder    Odd Kjell Abrahamsen, Kristiansand 
Medlem    Kjell Bjørn Aarø, Kripos 
Medlem    Edgar Andersen, Moss 
Vararepresentanter  Steinar Slåtten, Oslo 
     Kai Egeland, Oslo 
 
Valgkomiteen: 
 
Leder    Gustav Torvik, Hamar 
Medlem    Karl Haukås, Bodø 
Medlem    Berit Judre, Romerike 
Vararepresentanter  Berit Bachen Dahle, Bergen 
     Øystein A. Vetleseter, Mosjøen 
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Antall medlemmer: 
 
Ved utgangen av perioden har forbundet 3260 medlemmer. 
 
Vi har nå 40 lokale lag og foreninger.  Ny i perioden er Politiets 
sikkerhetstjeneste (PST), vi har også stor tro på at Follo blir gjenoppreist i løpet 
av året.  Vi skulle gjerne hatt et nytt lag i Holmestrandregionen, og det nye styret 
bør jobbe for det. 
 

2. ÆRESMEDLEMMER – HEDERSTEGN 
 
Æresmedlem 
Bjørn Haner     Oslo   1989 
 
Hederstegn: 
 
Vedtektene for Hederstegnet ble vedtatt på Landsmøtet i 1995 og revidert på 
landsmøtene i 1999 og 2003. 
 
Bjørn Haner     Oslo   1993 
Sigrun Svenneby Hazeland   Oslo   1993 
Sigrid Kirkemo    Oslo   1996 
Leif Eliassen     Fredrikstad  1996 
Einar Hermanrud    Oslo   1996 
Thoralf Halland    Oslo   1996 
Hans Thue     Bergen  1996 
Eilif Eskøy     Oslo   1997 
Sigmund Kristiansen    Drammen  1997 
Kjell Garder     Moss   1997 
Fredrik Høgli     Asker og Bærum 1997 
Håkon Negaard    Oslo   1997 
Johan Petter Opsahl    Stavanger  1999 
Mary Martinsen    Oslo   1999 
Magnar Myrmel    Bergen  1999 
Tellef Ingebretsen    Kristiansand  1999 
Arne Østlie     Oslo   2001 
Øivind Skuterud    Tønsberg  2001 
Helge Grydeland    Namsos  2001 
Arne Tjersland     Vest-Agder  2001 
Finn Morberg     Asker & Bærum 2003 
August J. Moldestad    Bergen  2003 
Ester Franck Moldestad   Bergen  2003 
Torolf Støyva     Bærum  2003 
Eva Haner     Oslo   2003 
Eivind Engen     Trondheim  2005 
Torfinn Tveito     Arendal  2005 
Lars Bjerknes     Fredrikstad  2005 
Jon Erik Smestad    Asker & Bærum 2007 
Anton Fagerbakk    Narvik   2007 
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Karl Haukås     Bodø   2007 
Enok Mauseth     Hammerfest  2007 
Øystein Vetleseter    Mosjøen  2009 
Åse Sønju     Oslo   2009 
Olav Haugen     Oslo   2009 
 
På Landsmøtet i 1989 ble forbundets første formann, Bjørn Haner, innvotert som 
æresmedlem.  Han døde i 1999.  På Landsmøtet i 1995 ble vedtektene for 
Hederstegn vedtatt.  Etter dette har det ikke blitt innvotert noen æresmedlemmer. 
 

3. LANDSMØTET 2009 
 
Landsmøtet i 2009 ga styret flg. konkrete oppgaver i handlingsplanen for denne 
perioden: 
 

- arbeide for ei bedre pensjonistavlønning. 
- at våre medlemmers pensjoner reguleres slik at de er i samsvar med 

inntekstutviklingen for de yrkesaktive, 
- at pensjonen blir ivaretatt som opparbeidede rettigheter 
- at reguleringen av ”G” blir slik at den er tjenlig ved regulering av offentlige 

pensjoner 
- at særfradraget for alder blir opprettholdt 
- at sykedelen blir redusert 
- informasjonsarbeidet gjennomføres ved besøk i lag og foreninger ved behov og når 

dette er ønskelig 
- forbundet skal utgi et medlemsblad og gjennom dette ha kontakt med, og gi 

medlemmene relevant informasjon 
- ”den 7. sans” skal være en del av forbundets informasjon til medlemmene 
- lederseminarer og sommertreff er forbundets sosiale ansvar og bør gjennomføres så 

langt økonomien tillater det, 
- det skal opprettes en egen hjemmeside på internett i løpet av landsmøteperioden. 
- -medlemsregisteret oppdateres slik at det skal fremgå hvilken kategori medlemmet 

tilhører. 
- -medlemsregisteret skal kunne produsere medlemskort som kan brukes i        

forbindelse med merkantilavtaler. 
- det må være ”samarbeid” mellom medlemsregisteret og et databasert regnskapssystem. 
- -regnskapssystemet må ha en utvidet kontoplan jfr kontroll- og revisjonsutvalgets 

beretning. 
 

4. MØTEVIRKSOMHET – ADMINISTRASJON 
 
Forbundsstyret. 
 
Styret har hatt 12 ordinære styremøter. Ett ved Landsmøtets avslutning i Bergen, 
ett under lederkonferansen på Gardermoen, ett på Danskeferja og to i 
Kristiansand under forberedelsen til Landsmøtet.  De øvrige er holdt på 
forbundets kontor i Oslo. 
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De av forbundsstyrets medlemmer som har mulighet til å motta meldinger på e-
post er informert via dette verktøyet.  Protokoll fra styremøtene er sendt 
lokallagene. 
           
Forbundskontoret. 
 
Fortsatt har vi den unike situasjonen at Oslo politidistrikt gratis stiller til 
disposisjon kontor og lagerplass i Grønlandsleiret 25.   Vi har behørig takket 
politimesteren for denne imøtekommenheten.  Samarbeidet med Oslo Politis 
Pensjonistforening har også fortsatt i perioden.   
 
Kontoret er betjent mandager og onsdager fra klokken 0900 til 1500.  Ved 
situasjoner som krever vår tilstedeværelse har forbundssekretæren vært på 
kontoret også andre tider.   I vår moderne verden har lederen utvekslet 
informasjon og saksdokumenter via e-post til styremedlemmene.  
Forbundslederen har etablert hjemmekontor og sender dokumenter via e-post. 
Forbundslederen forsøker normalt å være på kontoret minst en gang i uka.  
 
Det er særdeles viktig at lokalavdelingene og enkeltmedlemmene benytter seg av 
forbundskontoret, eller forbundslederen uansett hva man har på hjertet.  På den 
måten kan styret fange opp problemer og saker av viktighet som vi kan ta tak i 
og påvirke. 
 
Det er innkjøpt nytt datautstyr for ca. kr. 5.000,-. 
 
Hjemmesidene - e-mail adresser. 
 
www.politipensjonisten.no ble opprettet i perioden. 
 
Direkte til forbundskontoret er IT-adressen ppf@pf.no.  Forbundsleder har k-r-
bjer@online.no. 
 
 Hjemmesiden er ikke benyttet slik som medlemmene kanskje ønsket.  Her ligger 
et betydelig forbedringspotensial.  Det gir store muligheter til å informere 
medlemmene spesielt, men også allmennheten generelt om vår virksomhet.  
Tiden og gjøremålene har gjort at forbundslederen og sekretæren ikke har 
overført informasjon og faktatopplysninger til redaktøren slik at han kunne 
redigere sidene.   
 
Avtalen med Stine Grytøyr om vedlikehold av både internett og e-post er 
videreført. 
 
Medlemskartoteket. 
 
I perioden har vi arbeidet for å holde medlemsregisteret à jour på IT.  Det er 
særdeles viktig at de lokale lag og foreninger sender korrekt adresse og 
adresseendringer så fort som mulig.  Vi har nå fått informasjon om hvordan vi 
skal overføre medlemsregisteret til adresseregisteret for medlemsbladet (såkalt  

http://www.politipensjonisten.no/
mailto:ppf@pf.no
mailto:k-r-bjer@online.no
mailto:k-r-bjer@online.no
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slave).  Vi har lykkes med det og får nå i retur mindre og mindre av utsendte 
medlemsblad.  Det er også viktig at lokallagene så snart som mulig melder inn 
dødsfall.  
Det nye regnskapssystemet er innført, men det er ikke iverksatt noen tiltak for å 
kunne vaske medlemsregisteret mot regnskapssystemet for at disse skal kunne  
           
”samarbeide”.  Styret kan heller ikke se hensiktsmessigheten med et slikt system.  
Innbetalingen av medlemskontingenten fra lokallaga kommer som en sluttsum og 
det er lokallaga som må holde orden på hvem som har betalt, eller ikke betalt sin 
kontingent.  
 
Regnskapssystemet 
 
Kassereren har i perioden etablert det nye regnskapssystemet som nå føres på 
data.  Kassereren har gjort en formidabel jobb for å få dette på plass. Det gir den 
nødvendige oversikt som Kontrollutvalget  har bedt om.  Det vises i denne 
forbindelse til Kontroll og revisjonsutvalgest beretning. 
 
Merkantilutvalget 
 
Forbundsstyret har oppnevnt et merkantilutvalg som består av forbundssekretær 
Olav Haugen, Torbjørn Finn, Sarpsborg, Oddmund Dahle, Kripos og Olav 
Røttingsnes, Romerike.  Olav Haugen leder utvalget.  Utvalget har som oppgave 
å innhente, og vurdere, tilbud som kan gi fordeler til våre medlemmer.  I 
forbindelse med samarbeidsavtalen med ”if”, er utvalget oppnevnt som 
forbundets forsikringsutvalg. Utvalget gir sin innstilling til forbundsstyret. 
 
Utvalget har hatt til vurdering og blitt bedt om å komme med forslag til ny avtale 
med Politiets Fellsforbund (PF), Norske Politiledere, Politijuristene og Norsk 
Politihistorisk selskap.  De er videre bedt om å komme med forslag til 
medlemskort og til nye merkantilfordeler for medlemmene.  De er særlig bedt 
om å se på forsikringsavtalen med ”if” og mulige forsikringsavtaler med PF. 
 

5. SEMINAR 
 
Lederseminar. 
 
I tråd med Handlingsplanen ble lederseminaret holdt på Gardermoen 20.-21. 
april 2010. 
 
Til tross for askeskyen over landet som Islendingene hadde fått til via sin vulkan, 
var det bare noen få av delegatene som ikke kom fram.  Men den som satt lengst 
unna var stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap).  Han skulle holde foredrag om 
”Hvorfor pensjonsreformen nå?”, og vi hadde forberedt oss på å grille ham 
skikkelig.  Men han satt fast i Dubai!! En som ikke kom (navn skal ikke nevnes) 
hadde bare en kjøretur på ca. 1 ½ time, men han verken så vi eller hørte noe fra. 
Derimot kastet Bergenserne og Hordaland seg i bilen og kjørte over fjellet, det 
samme gjorde Trønderne.  54 ledere var innkalt, 47 møtte og hørte og debatterte  
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etter foredrag fra leder av justiskomiteen Per Sandberg (Frp) ”Utfordringer og 
utforming av norsk politi i fremtiden”, ”Statspensjonen i ei ny tid” av Torolf 
Støyva, ”Eldrepolitiske utfordringer” av generalsekretær Harald Normann, Norsk 
Pensjonistforbund og ”Pensjonister – alder og forsikringer” av seniorrådgiver 
Alfred Bakken fra ”If”.  Det var også orienteringer fra Kontroll- og 
revisjonsutvalget, Hederstegnutvalget,  
           
Valgkomiteen, Norsk Politihistorisk Selskap og Merkantilutvalget.  
O.K.Abrahamsen orienterte om Landsmøtet og Sommertreffet 2011.   
 
Sommertreff 
 
Økonomien, har ført til at vi ikke har gjennomført sommertreffet i 2009 eller 
2010.  Beslutningen er tatt av styret. Vi har planlagt å gjennomføre et 
sommertreff i Kristiansand i forbindelse med Landsmøtet  i tiden 10 – 13 juni. 
 

6. 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. Styret er også pålagt å engasjere 
redaktør i Landsmøteperioden, jfr. pkt. 10 og 11. 
 
Redaktør Jørn Kr. Jørgensen har prisverdig tatt på seg oppgaven og det er 
kommet i alt åtte nummer. 
 
Medlemsbladet er et stort økonomisk løft.  Vi har ingen annonseinntekter slik at 
alle utgifter blir å belaste eget budsjett.  Det vises i denne sammenheng til 
regnskapsrapporten.  Styret har valgt å følge Landsmøtevedtaket.  Det bør 
vurderes om vi skal tillate annonser i bladet for å få inntekter.  Samtlige nummer 
er lagt inn på vår hjemmeside som er åpen for allmennheten. 
 

7. LOMMEALMANAKKEN 
 
”7-de Sans” 
 
Utgiftene til ”7-de sansen” var i 2008 kr. 79.460,- og i 2009 kr. 83.823, i 2010 kr 
84.187,- og i 2011 kr. 109.827,-.    
 
Vi har for 2011 skiftet leverandør.  I øyeblikket fins det to firmaer som kan 
levere lommealmanakker.  Konkurransen er med andre ord ikke stor.  Vi er heller 
ikke fornøyd med trykket i lommealmanakken for 2011. Forbundsstyret har 
drøftet hensiktsmessigheten ved å bruke så mange penger i en anstrengt 
økonomi, spørsmål om hensiktsmessigheten i en ny verden av muligheter er 
sendt ut til laga, og svarene er ikke entydige.  Vi vet ikke om medlemmene sier 
ja eller nei til fortsatt å motta almanakken. 
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8. REISEVIRKKSOMHETEN 
 
Besøk i lag og foreninger: 
 
Vi har organisert oss slik at forbundsnestleder Tor Inge skal holde kontakten 
med lagene i Finnmark, Troms og Nordland. Svenn Roar har ansvaret for Nord-
Trøndelag. Sør- Trøndelag og Møre og Romsdal. Johan har ansvaret for Sogn og 
Fjordane, Hordaland og Rogaland. Eystein har ansvaret for Aust Agder, Vest 
Agder og Telemark. Olav og jeg skal dekke resten Østlandet.  
          9 
 
Noen vil sikkert stille spørsmål om hva skal Rigmor dekke ---- tja, hun har mer 
enn nok med å dekke underskuddet !! 
 
I perioden har vi besøkt i alt 14 lokallag rundt om i Norge.  Forbundslederen 
reiste til Salten/Bodø 18. februar 2010 på deres årsmøte.  Solør har stått på og 
forbundslederen har møtt der to ganger og forbundssekretæren en gang, 
Romerike er også besøkt to ganger. Ellers har styrets medlemmer besøkt 
Telemark, Elverum, Larvik, Drammen, Asker og Bærum, Ringerike, 
Hammerfest, Kristiansand, Trondheim, Oslo, Politiets sikkerhetstjeneste, 
Politihøgskolen, Hordalensmennene, Bergen og Stavanger.  Follo er besøkt to 
ganger i forbindelse med opprettelsen av laget.  
 

9. SAMARBEIDET MED POLITIETS FELLSFORBUND 
 
Forbundslederen og forbundssekretæren har hatt tre møter med PF’s ledelse i 
perioden,  Forbundsstyret hadde ett styremøte i PF’s lokaler og derigjennom 
møte med Arne Johannessen og Jørgen Hellwege. 
 
PF’s medlemsblad POLITIFORUM: 
 
Vår samarbeidsavtale med Politiets Fellesforbund ble vedtatt på Landsmøtet i 
2001.  Det er avtalt at våre medlemmer, som tidligere har vært medlem av 
Politiets Fellsforbund, får tilsendt deres medlemsblad ”Politiforum” kostnadsfritt 
når de ber om det.  Ordningen, som administreres fra vårt kontor, fungerer svært 
tilfredsstillende.  I 2011 er det ca. 1190 av våre medlemmer som får tilsendt 
Politiforum. 
 
Overføring av medlemskap 
 
Overføring av medlemskap fungerer tilfredsstillende.  Det er særlig forholdet til 
forsikringsselskapene som de nye pensjonistene må orienteres om snarest mulig 
ved overgangen fra PF til PPF.  Det er viktig at lokallagene følger opp de nye 
medlemmene med denne informasjonen 
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Fortsatt samarbeid. 
 
Merkantilutvalget har sett på samarbeidsavtalen med Politiets Fellsforbund og 
foreslått endringer.  Endringene er betydelige og prinsipielle. Det har vært møter 
med PF, men de har til nå ikke besvart henvendelsen formelt om endringen.  Den 
”gamle” avtalen gjelder inntil en ny er avtalt. 
 
Andre samarbeidspartnere. 
 
Det er også et formelt samarbeid med Norske Politiledere (tidligere Norges 
Lensmannslag). NPL er tilskrevet men har ikke svart på endringsforslaget  
Landsmøtet i 2009 påla styret. Juristene har heller ikke svart. Det er avtalt et 
samarbeid med Norsk Politihistorisk Selskap. 
          
SAMARBEID MED SAKO 
 
SAKO (Samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister) er en 
paraplyorganisasjon for Norsk Pensjonistforbund og pensjonistorganisasjonene 
for Jernbane, Post, Tele, Vegvesen og Politi.  LO-stat og Norsk 
Kommuneforbund har sluttet seg til avtalen.  Det er ca. 220 000 organiserte 
pensjonister i avtalen.   
 
I henhold til samarbeidsavtalen skal det holdes fellesmøter der organisasjonene  
kan stille med sine styremedlemmer for å drøfte aktuelle saker og temaer.  Ved 
kommende valg holdes det ofte paneldebatter med sentrale politikere.  Et 
opplegg som etter vårt syn ikke gir noen påfyll som tillitsvalgt for en 
pensjonistorganisasjon.   
 
I perioden har det vært tre ordinære ”seminarer” med hovedmøter.  Med på disse 
seminarene har vært forbundsleder, forbundssekretær, forbundsnestleder og 
styremedlem E.Eystein Loftesnes.  Seminarene er holdt på Sundvolden og etter 
påtrykk fra oss er det gitt et strammere opplegg for møtene. 
 
Det er opprettet et arbeidsutvalg som består av lederne i de forskjellige forbund.   
Det er holdt seks ordinære møter i arbeidsutvalget.  Forbundslederen er for tiden 
valgt som utvalgets representant i forhandlingsutvalget og har møtt statsråd 
Bjurstrøm en gang.  Den 13. mai er det formøte og overlevering av krav til 
pensjonsoppgjøret 2011 og 18. mai er det forhandlingsmøte i departementet. 
 
Fortbundet har levert forslag til krav til statsbudsjettet hvert år.  Det er tatt 
hensyn til våre krav, men som regel innfrir regjeringene ett til to krav hvert år.  
Det tar lang tid før f. eks. fri tannhelsetjeneste rykker fram i prioritetskøen til 
den sittende regjering.  Hittil er det bare gitt lovnader, sist i Soria Moria II 
erklæringen 
 
Samarbeidet og ”tonen” i møtene har vært meget god.  Generalsekretær Harald 
Normann i Pensjonistforbundet er en pådriver som gir positive innsprøytinger på 
møtene. 
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10. FORSIKRING 
 
Forbundsleder og forbundssekretæren og  har hatt jevnlig møter med selskapets 
kontaktperson Terje Bullen. Det er orientert om utviklingen i medlemsmassen som er 
svakt nedadgående. Innbetalte premier er stabilt og antall skader er tilfredsstillende. 
Dette gir oss stor tillit i selskapet slik at vi opprettholder de beste betingelsene i avtale 
100.  Det kan orienteres om at dersom du har avtalen skal det stå på din polise hva du 
har i rabatt.  Står det ikke der er du ikke med i avtalen og bør snarest få din forsikring 
overført. Etter en del klager fra medlemmene, bl. annet fordi noen lokale 
forsikringsagenter ikke visste hva avtale 100 var, forlangte vi et møte på høyt plan i 
selskapet.  Det fikk vi og 2. mars 2011 var forbundslederen og forbundssekretæren i et 
alvorlig møte med ledelsen i ”If”, som tok til etterretning våre anliggender og lovte å 
rette opp alle misforståelser og lage klare retningslinjer for de eksterne agentene. 
 
Tilskuddet til drift fra ”if” var i 2009 kr 84.397,-, i 2010 kr. 33.803,-, og i 2011 kr. 80.917.-. 
Forskjellene ligger i at vi noen ganger får tilskuddet året etter det skulle vært regnskapsført.   
 
Merkantilutvalget har drøftet muligheten for å forhandle med andre selskaper.  Det 
viktigste er at medlemmene, når de blir pensjonister, passer på at de har et 
selskap i ”ryggen”.  Forbundet kan ikke binde noe medlem til et bestemt selskap.  Det er 
ikke forbundet som er forsikringstager, det er det enkelte medlem.  Ca. 1600 av våre 
medlemmer har valgt ”if” og fått avtale 100. Vi har undersøkt bl. annet ”Trygg”, men de 
har ikke slike fellesavtaler. Vi er i dialog med PF om hvordan de skal tilpasse sin 
forsikring til sine medlemmer når de går av med pensjon. 

 
11. PENSJON 

 
Pensjonsreformen: 
 
Pensjonsreformen ble iverksatt 1.januar 2011 og førte umiddelbart til reaksjoner 
fra medlemmene.  Det var særlig omleggingen av skatten som medlemmene 
reagerte på.  Flere fikk et betydelig påslag på skatten.  Litt forsiktig sagt så må 
det bety at våre medlemmer har en god brutto pensjon, men det igjen må bety at 
brekkpunktet for den progressive beskatningen av pensjonister er satt for lavt 
(nå. kr. 318.000,-).  Dette må SAKO gjøre noe med! 
 
Pensjonsreformen skal evalueres i løpet av 2011.  Vi har allerede satt i gang og 
innhenter faktaeksempler på hvor uheldig den nye reformen faller ut for enkelte 
medlem.  
 
Pensjonsregulering: 
 
 Som orientert skal det forhandles om pensjonsreguleringen i løpet av mai 2011.  
Forbundslederen sitter her sentralt.  Det blir en ny måte å forhandle på i det 
departementets ansatte skal beregne lønnsutviklingen for 2012 og på dette 
grunnlag fastsette en prosentsats som igjen skal fratrekkes 0,75% (indeksering).  
Men vi har et etterslep fra i fjor som skal regnes inn.  Resultatet kan etter all 
sannsynlighet legges fram for Landsmøtet i juni. 
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12. ØKONOMI 
 
Vår økonomi er helt avgjørende for hvilke tiltak Forbundsstyret kan iverksette 
og gjennomføre for medlemmene og tillitsvalgte. Forbundsledelsen har vært i 
kontakt med medlemmene av Stortingets justiskomite som alle seier at det dem 
bevilger skal fordeles i forhold til et grunnbeløp og deretter en sum pr. medlem.  
Da  statsbudsjettet ble vedtatt i  i Stortinget ble det bevilget 18.2 mill.kr. på post 
70, av dette ble kr. 3.6 mill.kr. overført fra departementet til direktoratet uten 
noen retningslinjer for hvordan pengene skulle fordeles på oss, Politiidrett og 
Norsk Politihistorisk Selskap.  Det er Politiidrett som får det høyeste tilskuddet 
ca. 2 mill. kroner. Vi får nå kr. 250.000,-.  Vi har vært i møte med 
ledelsen i POD som resulterte i et lite påslag og kr. 70.000,-som et 
engangstilskudd til Landsmøtets utgifter 
 
Politidirektoratet har vist til at vi er tildelt en prosentvis økning på mer enn det 
som vi med våre 3200 medlemmer skulle ha.  Med en økning nominelt på kr. 
15.000,- skulle dette tilsi ca. 6,3%, og tilsi ca. kr. 71,- pr. medlem.  I 2009 fikk vi 
tildelt et beløp som tilsa kr. 72,- pr. medlem.  Reelt har vi ikke fått noen økning 
pr. medlem de siste to årene.  Til orientering var våre driftsutgifter pr. medlem 
ca. kr. 406,- i 2010.  
 
Forbundslederen har snakket med statssekretæren i Justisdepartementet om dette 
flere ganger, men får ikke gehør for hvilket ansvar departementet har for sine 
pensjonister..  Avsettingen til Landsmøtet og økte administrative utgifter til porto 
og trykking, datautstyr, er sterkt stigende. Ut over det har styret gjennomført 
Landsmøtets pålagte tiltak.  Som vist har vi forsøkt å gjennomføre besøk i lag og 
foreninger, vi har utgitt lommealmanakken og det største økonomiske ”løftet” 
har vært utgiftene til medlemsbladet.  Det vises ellers til Kontroll- og 
revisjonsutvalgets rapporter til landsmøtet. 
 

13. AVSLUTTNING 
 
Forbundsstyret legger med dette fram sin beretning for Landsmøteperioden i tråd 
med de oppgaver som er nedfelt i vedtektenes § 9, og de beslutninger og pålegg 
og premisser som ble gitt på Landsmøtet i Bergen i 2009.  I all vår virksomhet 
som styre, har vi hevdet medlemmenes interesser i de fora og de forhandlinger 
som forbundet har vært representert. 
 
To år er gått – en ny periode begynner etter Landsmøtet.  Tidene skifter og 
menneskene skifter.  Tidens flukt er noe vi alle er klar over, og ved et 
periodeskifte, selv om det bare er to år, gjør oss ekstra oppmerksomme.  
Samtidig fylles vi av en rekke spørsmål – hva vil framtida bringe?  
Vi stopper opp og ser oss tilbake.  Vi gjør opp status, enkeltmenneske, 
forretningsfolk og organisasjoner.  Vi avslutter årsregnskaper.  Det er en 
forutsetning for å fortsette inn i den nye perioden. 
 
Et gammelt visdomsord sier at vi ikke skal gå baklengs inn i det nye året.  Vi 
skal glemme det som ligger bak og strekke oss etter det nye.  Alt for mange tar  
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med seg inn i det nye året ting som gjør at de ikke orker det nye.  Men på den 
annen side ligger det mye visdom i å lære av det som har vært.  ”Det er i 
fortiden vi skaper framtiden”, blir det ofte også sagt.  Å gi akt på det som har 
vært kan innebære to vesentlige ting: Det kan gi nødvendig korrektiv i livet og 
også en følelse av takknemlighet.  Kanskje noen trenger forandring for å komme 
videre ? 
 
Organisasjonene er blitt en viktig del av vårt demokratiske samfunn.  Det er 
forbundsstyrets syn at ved å stå sammen i en organisasjon kan vi oppnå resultater 
som kommer enkeltmedlemmet til gode. Vi skal møte de nye årene og 
utfordringene med optimisme og tro på at vi skal lykkes i vårt arbeide for 
medlemmene.  
 
Vi ønsker Politiets Pensjonistforbund lykke til i det videre arbeidet. 
 
 

Forbundsstyret, mai  2011 
 
 

Kjell R. Bjerke 
forbundsleder 

 
 
 

Tor Inge Hansen  Olav R. Haugen  Rigmor Henriksen 
forbundsnestleder  forbundssekretær  forbundskasserer 
 
 
 
 
E. Eystein Loftesnes  Johan Omdal   Svenn Roar Revdahl 
styremedlem   styremedlem   styremedlem 
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Flg. hadde ordet en eller flere ganger: Torbjørn Finn, Sarpsborg. Kjell 
Bjerke, forbundsktr. Mathias Gjone, Telemark.  
 
 
Dirigenten la fram flg. forslag til vedtak:  
 
Beretningen for 2009 - 2011 godkjennes med de merknader som er fremkommet. 
 
Vedtak:  Enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 4: REGNSKAP 
 
53 stemmeberettigede til stede. 
 
Kassereren, Rigmor Henriksen, la fram regnskapsresultatene for perioden 2009 
– 2011. 
 
Lederen for Kontroll- og revisjonsutvalget, Oddmund Dahle, la fram 
revisjonsberetning fra Kontroll- og revisjonsutvalget for 2009-2010-2011, og 
revisjonsberetning for 2009-2010 og 2011 fra registrert revisor Tom Røisi. 
 
Dirigenten opplyste at saken ble å behandle i lukket møte.  Styret har ikke 
stemmerett i denne saken.   
 
Flg. hadde ordet en eller flere ganger: Rolf Endestad, Sogn og Fjordane.  
 
 
Dirigenten fremmer følgende forslag: 
 
Regnskapet for Politiets Pensjonistforbund for Landsmøteperioden 2009 – 2010 
-2011 med et samlet driftsunderskudd for 2009 på kr 9.007.- driftsoverskudd 
2010 på kr 347.287,21, og en samlet egenkapital pr 28. mai 2011 på kr. 
1.533.591,41 godkjennes. Kasserer og styret meddeles ansvarsfrihet. 
 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

 
 
 

SAK 5. INNKOMNE FORSLAG 
 
53 stemmeberettigede til stede. 
 
Fra styret er det kommet flg. forslag: 
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Lommekalenderen. 
 
Det vises til rundskriv nr. 1, 1. mars 2010 til lokallaga. 
 
”LOMMEALMANAKKEN 
 
Det vises til vedtaket i Landsmøtet 2009.  Under punktet ”Medlems - og 
tillitsmannsoppfølging, ble det bestemt flg.: 
 
” – ”den 7.sans” skal være en del av forbundets informasjon til medlemmene”. 
 
Til styremøtet 24. februar ble spørsmålet om å avtale trykking med et nytt 
selskap tatt opp.  Lommealmanakken er blitt en forholdsvis stor utgiftspost for 
forbundet.  I 2009 vil utgiftene til anskaffelse og utsendelse av 
lommealmanakken til medlemmene utgjøre ca. kr. 110.000,-.  Med de 
begrensede midler vi har, må styret til enhver tid se etter de billigste 
alternativene.   
 
Imidlertid var det stor skepsis i styret til hensiktsmessighetene ved å anskaffe 
lommealmanakken til medlemmene.  Flere var av den oppfatning at den ikke ble 
bruket av medlemmene, og at det var unødvendig i 2010 å bruke så store midler 
til dette når forbundet sliter med underskudd til drift. 
 
Styret vedtok flg.: ”Spørsmålet om hensiktsmessigheten med å trykke og 
anskaffe lommealmanakken til medlemmene, jfr. Handlingsplanen og vedtaket i 
Landsmøtet 2009, rettes til lokallagslederne i et rundskriv, og tas opp som egen 
sak på ledermøtet 20-21 april 2010.” 
 
Spørsmålet legges med dette fram for lokallagene til behandling.” 
 
Lommekalenderen har vært opp til drøftelser i forbundsstyret en rekke ganger.  
Vi finner det fra perioden 1997 til 1999 hvor styret hadde 7.sansen i søkelyset 
som et ”kostnadsproblem”, det samme i de neste periodene hvor det ble pekt på 
at den hadde kostet kr. 52.944,- pluss porto i 01, kr. 71.697,- i 03, kr. 93.462,- i 
05, kr. 90.000,- i 07, kr. 95.000,- i 09. I 2010 kr 84.187,- og i 2011 kr. 109.827,-.    
 
Vi har for 2011 skiftet leverandør.  I øyeblikket fins det to firmaer som kan 
levere lommealmanakker.  Konkurransen er med andre ord ikke stor.  Vi er 
heller ikke fornøyd med trykket i lommealmanakken for 2011. Forbundsstyret 
har drøftet hensiktsmessigheten ved å bruke så mange penger i en anstrengt 
økonomi, spørsmål om hensiktsmessigheten i en ny verden av muligheter er 
sendt ut til laga, og svarene er ikke entydige.  Vi vet ikke om medlemmene sier 
ja eller nei til fortsatt å motta almanakken. 
 
Styret har etter en samlet vurdering kommet til at vi vil foreslå å ikke trykke og 
utgi kommekalenderen for neste periode.   
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Styrets innstilling: Trykking og utsendelse av lommekalenderen opphører med 
virkning fra 2012.. Dersom forbundets økonomi tilsier at det er tilrådelig på 
nytt å trykke og sende ut lommekalenderen til medlemmene, gis forbundsstyret 
fullmakt til å legge det inne i årsbudsjettene. 
 
Styrets innstilling hadde støtte i salen: 
 
Forslag fra Reidar Kjelstrup: Til erstatning for denne foreslås at styret etter 
hvert Landsmøte i vårt fagblad setter inn et særskilt bilag hvor all den 
informasjon som i dag står foran i lommekalenderen er trykket. Dette kan 
nappes ut og oppbevares til neste landsmøte. 
 
Kjelstrups forslag hadde støtte i salen. 
 
Forslag fra Ole Eikenes: Lommekalenderen opprettholdes som nå. 
 
Eikenes` forslag hadde støtte i salen. 
 
 
 
Flg. hadde ordet en eller flere ganger: Kjell Bjerke, forbundsktr. Reidar 
Kjelstrup, Aust Agder. Kjell B. Aarø, Kripos. Tormod Qualben, Pst. Arne 
Danielsen, Sunnmøre. Rolf Endestad, Sogn og Fjordane. Ole Eikenes, 
Larvik/Sandefjord. Øyvind Røen, Oslo. Torbjørn Finn, Sarpsborg.  
 
 
 
 
Vedtak: Styrets forslag med tilleggsforslag fra Reidar Kjelstrup ble vedtatt 
med 38 stemmer. 15 stemmer for Eikenes` forslag. 
 

 
SAK 5. INNKOMNE FORSLAG 
 
53 stemmeberettetigede til stede 
 
Fra styret er det kommet inn flg. forslag: 
 
Kontingenten. 
 
Da forbundet ble stiftet i 1986 ble kontingenten for medlemmene satt til kr. 
100,- pr. år.  I 1989 ble den ”indeksregulert” til kr. 170,- pr. år og halv 
kontingent for enker.  I 1999 ble den fastsatt til kr. 200,- pr. år og kr. 100,- for 
enker.  Det har ikke vært foreslått eller drøftet noen kontingentøkning på 
landsmøtene etter 1999. 
 
Forbundsstyret har drøftet kontingentøkningen ut fra et hovedprisnipp, lik 
kontingent for alle medlemmer.  Kontroll- og revisjonsutvalget har bedt om at  
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styret skal kategorisere medlemmene i regnskapet slik at det viser hvem som 
har betalt kr. 100,- og hvem som har betalt kr. 200,-.  Forbundssekretariatet og 
kassereren mottar kontingentinnbetalingen som en sum fra lokallaga og 
foreningene.  Det vil føre til et betydelig merarbeid, og forbundsstyret kan ikke 
se noen hensikt i å regnskapsføre en slik oversikt sentralt. En lik kontingent vil 
lette denne oversikten. 
 
Forbundets økonomi er anstrengt og den sikreste inntektskilden er 
medlemskontingenten.  Som vist er den ikke endret siden 1999.   Hvis vi skulle  
”indeksregulert” kontingenten på hvert landsmøte vill vi etter all sannsynlighet 
hatt en betydelig større kontingent. 
 
Etter en samlet vurdering har forbundsstyret kommet fram til at kontingenten 
bør settes lik for alle medlemmer og at den bør økes.  Forbundsstyret er klar 
over at dette vil føre til en større økning for den som i dag betaler kr. 100,- pr- 
år. 
 
Forbundsstyrets innstilling: Med virkning fra 2012 settes kontingenten til kr. 
250,- pr år. for alle medlemmer.  Forbundsstyret gis fullmakt til å innvilge 
fritak for kontingent i særlige tilfeller.  Slike fritak kan gis for ett år ad. gangen. 
 
 
Styrets innstilling hadde støtte i salen: 
 
Flg. hadde ordet en eller flere ganger: Kjell Bjerke, forbundsktr. Hans J. 
Finne, Solør. Karl M. Skjæveland, Rogaland. Arne Vardøy, Bergen. 
Rolf Endestad, Sogn og Fjordane. Oddmund Dahle, kontrollutv. Jan 

Altmann, Vestfinnmark. Harald Andersen, Hordalensmennene. Narve 
Somdal, Kr. sand. August Moldestad, Bergen.  Øyvind Røen, Oslo. Johan 
Omdal, styret. Kjell B. Aarø, Kripos. Tor Staalesen Kr.sand. Ole Eikenes, 
Larvik/Sandefjord.   
 
Forslag fra August Moldestad: 1. Kontingenten for fullt betalende heves til kr 
300,-. 2. For halvtbetalende heves kontingenten med krr 50,- 
 
Ved avstemningen fikk styrets innstilling 26 stemmer og Moldestads 
forslag 27 sstemmer.  Moldestads forslag ble vedtatt. 
 
Protokolltilførsel fra Ole Eikenes:  Alle lokallag må ved innsending skille 
mellom hele og halve betalende medlemmer. 

 
 
  
Landsmøtet hevet kl 1912. 
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Landsmøtet satt torsdag den 9.6.2011 kl 0900. 53 stemmeberettigede i salen. 
 
 
Protokoll fra gårsdagens forhandlinger lest opp av sekretær Storlien. 
 
 
Følgende hadde ordet: Oddmund Dahle, Ole Eikenes, 
 
Vedtak: Del-protokollen fra første forhandlingsdag godkjennes med de 2 
merknader som er fremkommet. (notere antall stemmeberettigede, merknad fra 
Eikenes). 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

SAK: 6.   Endringer av vedtekter 
 
53 stemmeberettigede til stede. 
 
Styremedlem Svenn Roar Revdahl la fram styrets forslag til endringer i 
Normalvedtektene for lag tilsluttet Politiets pensjonistforbund slik: 
 
Det vises til normalvedtektenes § 18: ”Endringer av normalvedtektene kan 
bare foretas av Landsmøtet i Politiets Pensjonistforbund med 2/3 flertall.” 
Styret har behandlet saken og fremmer flg. forslag til endringer: 
§ 2  
b) organisere  pensjonist og ektefelle/samboer enke og enkemann etter 
pensjonist og ansatte i justissektoren, 
e)  bidra til å fremme et godt vennskap.,  
g) varsle adresseendringer til Politiets Pensjonistforbund, 
§ 3 2 ledd. Tvist om medlemskap avgjøres av lagets styre. 
§ 5 Nytt 3 ledd. Lokallagets kontingent fastsettes av lagets årsmøte. 
§ 6  
g) utgår. Vervevirksomhet er styrets ansvar (1 medlem med vara med ansvar for 
dette synes ikke nødvendig) 
h) blir nytt g). I tillegg endres dirigentene til dirigenten. 
§ 7 Siste setning. Pålegg til sekretær om referering til fagbladet  kan strykes, da 
det fremgår i PPF hva som skal innberettes til  PPF og så vidt vi ser er det kun 
fra årsmøtet jfr, PPF § 11 c) 
§ 8 Første ledd endres til; Valg av styre og revisorer foregår skriftlig hvis noen 
forlanger dette. 
§ 14 Gjennomgang minst 1 gang hvert halvår, endres til minst 1 gang pr. år. 
§ 15. Kommentar til denne, er at enkelte lag/foreninger som er stiftet før 
Politiets Pensjonistforbund ble stiftet med hjelp av og i samarbeid med PF.  
Disse lagene har i sine vedtekter tilsvarende oppskrift hvor pengene skal være 
hvis oppløsning, men her er det lokal avd. PF som får pengene hvis det ender 
med varig oppløsning.  
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Styrets innstilling:  Forslag til endringer i Normalvedtekt for lag/foreninger 
tilsluttet Politiets Pensjonistforening godkjennes med de merknader og 
endringsforslag som har fått flertall i Landsmøtet 2011. 
 
 
Flg. hadde ordet en eller flere ganger: Svenn Roar Revdahl, Torbjørn Finn,  
 
 
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt 
 

SAK 7: HANDLINGSPLAN 2011 – 2013 
 
53 stemmeberettigede til stede. 
 
Forbundslederen la fram styrets forsalg til handlingsplan for perioden 2011 – 
2013 slik: 
 
1. Organisasjon 
 
I PPF’s vedtekter § 3 står følgende: 
 
”Politiets Pensjonistforbund er en landsomfattende partipolitisk nøytral 
organisasjon, som har som formål å samle alle pensjonister innenfor politiet og 
andre administrasjonsgrener og institusjoner under Justisdepartementet, for å 
ivareta felles økonomiske, sosiale, 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. Kontroll- og revisjonsutvalget 
4. Lokallaga 
 
PPF har ved Landsmøtet 2011  41 (pluss Follo?) lag og foreninger og 3216 
medlemmer fordelt over hele landet. 
 
2. Handlingsplanens innhold og hovedmål 
 
Handlingsplanen skal være: 
 
- en samlet plan som det enkelte medlem og lokallag føler delaktighet i og ansvar 

for, 
- en målsettende plan som gir inspirasjon og initiativ. 
 



20 
 
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.  De skal arbeide målbevisst for organisasjons- og 
tillitsmannsutvikling, og gjennom økt innsats og prioriteringer oppnå maksimal 
utvikling til fellesskapets beste.  Å verve nye medlemmer er i denne 
sammenheng en vesentlig oppgave. 
 
3. Handlingsplanens prioriterte delmål i perioden 
 
Pensjonsvilkår: 
 
- arbeide for å fjerne indekseringen på minus 0,75% i Pensjonsreformen, 
- arbeide for å tilbakeføre sykedelen i folketrygden fra 4,7 % til 3 %, (lik de 

yrkesaktive, ble hevet til 3% i 1992), 
- at våre medlemmers pensjoner reguleres slik at de er i samsvar med 

inntekstutviklingen for de yrkesaktive, 
- at pensjonen blir ivaretatt som opparbeidede rettigheter 
- at skatteskjerpelsen i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen endres. 
 
Medlems- og tillitsmannsoppfølging: 
 
- informasjonsarbeidet gjennomføres ved besøk i lag og foreninger ved behov og 

når dette er ønskelig 
- forbundet skal utgi et medlemsblad og gjennom dette ha kontakt med, og gi 

medlemmene relevant informasjon 
- lederseminarer og sommertreff er forbundets sosiale ansvar og bør gjennomføres 

så langt økonomien tillater det, 
- medlemsregisteret skal kunne produsere medlemskort som kan brukes i        

forbindelse med merkantilavtaler. de skal være enkle og lett brukbare.  Antatte 
utgifter legges inn i budsjettet. Forslag skal legges fram for styret i løpet av høsten 
2011, 

- det oppnevnes en webmaster til å redigere hjemmesiden på Internett, 
- det oppnevnes en dataansvarlig i lokallaga/foreninger, det enkelte lag vurderer å 

opprette egen e-postadresse for å lette informasjonsflyten fra styret. 
 

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.  Herunder skal det særlig tas 
sikte på et spesielt samarbeid med: 
 
- Politiets Fellesforbund på alle felt og at deres fagblad ”Politiforum” sendes 

tidligere medlemmer av PF, 
- Politiets Fellesforbund, Norges Politiledere og Norsk Politihistoriske Selskap 

utvikles og intensiveres på alle felt. 
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- 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, 

- fremme prioriterte forslag til statsbudsjettene og pensjonsoppgjørene, 
- arbeide for å tilby medlemmene gode forsikringsvilkår, øke å tilrettelegge 

kvalitative og økonomisk tiltrekkende betingelser på velferdsmessige og sosiale 
tiltak for medlemmene. 

 
Styrets innstilling: Handlingsplanen for 2011 – 2013 vedtas som 
retningsgivende med de merknader og endringsforslag som har fått flertall i 
Landsmøtet 2011.  

 
Flg. hadde ordet en eller flere ganger: Kjell Bjerke, Rolf Endestad, Reidar 
Kjelstrup, Mathias Gjone, Ole Eikenes, Harald Andersen, Olav Haugen, 
Thor G. Sundbø, Hans J. Finne, Eivind Røen, August Moldestad, Tor I. 
Hansen, Ole E. Larsen 
 
 
Pensjonsvilkår. Forslag fra Ole Eikenes: Det arbeides for at pensjonister med 
særaldersgrenser kan få rabatt på off. kommunikasjonsmidler på lik linje med 
”folkepensjonister” og uføretrygdede. 
Forslaget har støtte i salen, enstemmig vedtatt 
 
Pensjonsvilkår. Forslag fra Mathias Gjone: nytt strekpunkt under kap 3. – 
likestille minstefradraget (i selvangivelsen) med de yrkesaktive. 
Forslaget har støtte i salen, enstemmig vedtatt 
 
Pensjonsvilkår. Forslag fra Harald Andersen: få juridisk vurdert om den 
tilbakevirkende kraft i reformen var lovlig å gjennomføre. 
Forslaget har støtte i salen, enstemmig vedtatt 
 
Medlems og tillitsmannsoppfølgning. Forslag fra Reidar Kjelstrup: 
oppfordring til styret om å 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. 
Forslaget har støtte i salen, enstemmig vedtatt 
 
Medlems og tillitsmannoppfølgning. Forslag fra Rolf Endestad: Forbundet 
v/styret skal så langt det er mulig møte ved lokallagenes årsmøter og ellers når 
dette blir etterspurt av lokallagene. 
Forslaget har støtte i salen. Enstemmig vedtatt. 
 



Medlems og tillitsmannsoppfølgning. Forslag fra Øyvind Røen: Politiets 
pensjonistforbund skal arbeide mot et fagseminar for medlemmene i  
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forbindelse med landsmøtet. (Deltakelse dekkes av medlemmene selv og ved 
eventuelle sponsormidler. 
Forslaget har støtte i salen, forslaget falt med 43 stemmer mot 10. 
 
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Møtet hevet kl 1132. 
 
 
Landsmøtet satt kl 1307. 
 
Kjell Bjerke orienterte om samarbeidsavtalen med Politiets Fellesforbund. 
 
Følgende hadde ordet en eller flere ganger til samarbeidsavtalen: Torbjørn 
Finn,  
 
Kjell Bjerke orienterte om samarbeidsavtalen med Norges Politilederlag.  
 
 
Sak 8. 
 
 

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM  
NORSK  POLTIHISTORISK SELSKAP (NPHS) OG Politiets 

Pensjonistforbund (PPF) 
 

53 stemmeberettige i salen. 
 

1. Formålet med samarbeidsavtalen er å bidra til: 
 

• å skape interesse og forståelse for politi- og lensmannsetatens historie bl.a. 
gjennom støtte til etablering av samlinger, forskning, innsamling og 
publisering av materiale og ved foredrag.  Samarbeidet med museer, 
selskaper, foreninger og institusjoner som har beslektet formål ivaretas av 
NPHS. 

 
2. Samarbeidet gjennomføres ved: 

 
•  at nåværende og fremtidige styrer og medlemmer i de to  

organisasjonene opprettholder god kontakt og samarbeid for å ta 
vare på politiets historie og sikre den på en profesjonell måte. 

• at det etableres rutiner for å sikre politihistorien, bl.a. ved å oppnevne en 
eller flere  personer i politidistriktene og i lokallagene/foreningene som får 
ansvar for å sikre at det politihistoriske materialet blir tatt vare på. 
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3. Annet: 

 
•   Organisasjonene skal bistå hverandre i enkeltsaker og områder av  
  felles interesse og betydning. 
•   Organisasjonene skal orientere hverandre om virksomheten, bl.a. 

ved 
 utveksling av rundskriv, protokoller fra møter og deltar gjensidig i 
 relevante kurs- og møtevirksomhet. 

3.1   Minst en gang pr. år skal det avholdes et felles møte mellom PPF 
 og NPHS  hvor aktuelle saker tas opp.  Møtet skal innkalles av 
NPHS. 
 
 

 
  Oslo, 8. mars 2011 
 
 
 

 Ingelin Killengreen     Kjell R.Bjerke 
 formann       forbundsleder 
Norsk Politihistorisk Selskap    Politiets 
Pensjonistforbund 
 
 
Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Kjell Bjerke, Oddmund 
Dahle,  
 
 
Kjell Bjerke orienterte om samarbeidet med SAKO. 
 
 
Landsmøtet tar avtalene med Politiets Fellesforbund, Norges Politilederlag, 
Norsk Politihistorisk Selskap og Sako til etterretning/orientering. 

     
Sak: 9. Økonomiske retningslinjer 
 
53 stemmeberettigede i salen. 
 
Forbundssekretæren la fram styrets forslag til økonomiske retningslinjer for 
perioden 2011 – 2013 slik:; 
 
1. Godtgjørelser 

 
1,1  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 
mandager og onsdager, og for eventuelt merarbeid som er pålagt i  
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instruksverket. Ved endringer i kontortiden, tas eventuelt endringer i 
godtgjørelsen opp med forbundsstyret. Godtgjørelsen er skattepliktig. Utgifter 
til bruk av egen mobiltelefon dekkes etter regning. 

1.2 Godtgjørelse til forbundslederen settes lik en – 1 – G i året.  Godtgjørelsen skal 
dekke arbeidet i hjemmet og på forbundskontoret i Oslo.  Det forutsettes at 
forbundslederen er bosatt i, eller i nærheten av Oslo, og at reiseutgiftene til og 
fra kontoret, dekkes av godtgjørelsen. Godtgjørelsen er skattepliktig. 

1.3 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 1.  varamedlem til styret deltar rutinemessig i 
forbundsstyremøtene, gis vedkommende samme godtgjørelse. 

1.4 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. 
 

1 Regulativ for reiser for tillitsvalgte 
 

Regulativet gjelder for sentrale tillitsvalgte og andre som utfører oppdrag etter 
bestemmelser/vedtak av forbundsstyret. 

 
1.2 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. 
 

1.3 Reiseutgifter 
 
På tjenestereise brukes det transportmiddel som er mest hensiktsmessig og som 
anses billigst.  Forbundet dekker ordinære billettpriser, i alminnelighet 
honnørbillett.  Tilslutningstransporter dekkes på billigste måte. Drosje kan 
brukes dersom det foreligger sterke grunner for det. 
 

1.4 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. 
200,- pr. helt eller påbegynt døgn. 



 
 
          25 
 

1.5 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. 
 

Fullmakt: 
 
Styret gis fullmakt til å justere retningslinjene ved behov i landsmøteperioden. 

 
 

Forbundsstyrets innstilling: 
 
De økonomiske retningslinjene for Landsmøteperioden 2011 – 2013 godkjennes. 
 
 
Flg. hadde ordet en eller flere ganger: Olav Haugen, Eystein Loftesnes,   
 
Endringsforslag fra Eystein Loftesnes. Punkt 1,1 i godtgjøresler omgjøres til 
punkt 1,2 og punkt 1,2 omgjøres til punkt 1,1. Godtgjørelsen til 
forbundslederen settes lik to - 2- G i året.  
Følgende setning i punkt 1,2 (gammel) strykes: ”Det forutsettes at 
forbundslederen er bosatt i eller i,  nærheten av Oslo”. 
 
Forslaget hadde støtte i salen og ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: Forbundsstyrets innstilling for Landsmøteperioden 2011-2013 ble 
enstemmig vedtatt med de endringer Landsmøtet har vedtatt.  
 
SAK: 10 BUDSJETTRAMMER 2011 – 2013 
 
53  Stemmeberettigede i salen. 
 
Saksansvarlig: Forbundskassereren 
 
Forbundsstyret legger med dette fram et rammeforslag for budsjettene i 
Landsmøteperioden. Forslaget er basert på de erfaringstall som er framkommet 
i Landsmøteperioden 2009 - 2011. Det vises i denne sammenheng til Kontroll - 
og revisjonsutvalgets rapporter for denne perioden.  Arbeidet med å øke 
tilskuddet fra Justisdepartementet kan bedre inntektene. Utgiftene til trykking 
av medlemsbladet bør kunne være stabilt, mens portoutgiftene er økende. 
Budsjettrammen er satt opp med forsiktig overskudd. Dersom Landsmøtet 



vedtar å øke kontingenten til kr. 250,- pr. år, vil dette bedre balansen i 
budsjettet med ca. kr. 300.000,-.  
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Rammen foreslås slik: 

 
Inntekter    Utgifter: 
 
Kontingent  550.000,- Lønn og arb.avgift 300.000,-  
Fra SAKO  100.000,- Medlemsbladet 230.000,- 
If forsikring    70.000,- Styremøter  100.000,- 
Fra POD  300.000,-  
Finansinntekter   30.000,- Administrasjon   45.000,- 
Portodekning   30.000,- Div. reiseutgifter   30.000,- 
     Gaver     20.000,- 
     LO revisjon      5.500,- 
     SAKO       2.000,- 
     Forsikringer      2.000,- 
     Kontingenter     1.000,- 
          1.080.000,-    735.500,- 
 

 Landsmøtet, årlig avsetting    300.000,-  
 
      kr. 1.080.000,-       kr. 1.035.500,- 
 
Overskudd                    44.500,- 
 
 

Forbundsstyrets innstilling: 
 
Den framlagte budsjettrammen for Landsmøteperioden 2011 - 2013 godkjennes 
som retningsgivende for forbundsstyret med de endringer som framkom under 
behandlingen i Landsmøtet.  
 
Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Kjell Bjerke, Jon Kvikne,  
 
Vedtak: Den fremlagte budsjettrammen for Landsmøteperioden 2011- 2013, 
godkjennes som retningsgivende for forbundsstyret er enstemmig vedtatt. 
. 
SAK 11:  HEDERSTEGNUTVALGET 
 
Odd Kjell Abrahamsen orienterte om Hederstegnsutvalget.  Sak 11 blir tatt opp igjen 
under festmiddagen. 
 
Møtet hevet kl 1445. 
 
Landsmøtet satt under festmiddagen kl 2215. Hederstegnutvalgets leder O. K. 
Abrahamsen ba om at Jan Altmann kom fram. Han hadde fått hederstegnet i november 
under julemøtet til lokallaget i Hammerfest.  Deretter kalte han fram Rigmor 



Henriksen og Oddmund Dahle som ble tildelt hederstegnet. Delegatene og gjestene 
bifalt tildelingen med en lang applaus. Landsmøtet sluttet seg til tildelingen. 
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Møtet hevet kl 2237. 
 
Landsmøtet satt fredag den 10.6.2011 kl 0902 
 
Protokollen fra gårsdagens forhandlinger ble lest opp av sekretær Storlien. 
 
Følgende hadde ordet: Kjell Bjerke. 
 
Vedtak: Den fremlagte protokoll godkjennes med de merknader som fremkom under 
møtet. 
 
Merknad:  Statssekretær Roger Schjerva,  som skulle holde foredrag torsdag, 
mått melde avbud p.g.a togstans. Torolf Støyva fordro om pensjonsreformen og 
spesielt konsekvensene ve då ta ut trygden på forskudd fra 62 – 67 år 
 
SAK 12:  VALG 
 
Valgkomiteens  leder, Gustav Torvik la fram komiteen innstilling slik: 
 
53 stemmeberettigede i salen. 
 
Forbundsstyret 
 
Forbundsleder:   Kjell Bjerke, Oslo   gj.v 
Forbundsnestleder   Tor Inge Hansen, Tromsø  gj.v 
Forbundssekretær   Olav Haugen, Oslo   gj.v  
Forbundskasserer   Roald Korsøen, Bergen  ny 
Styremedlem    Johan Omdal, Stavanger  gj.v 
Styremedlem    Svenn Roar Revdahl, Trondheim gj.v 
Styremedlem    Eystein Loftesnes, Vegårdshei gj.v 
1. Varamann    Olav Røttingsnes, Romerike  gj.v 
2. Varamann    Torbjørn Finn, Sarpborg  ny 
   
Kontroll- og revisjonsutvalget: 
 
Leder:     Oddmund Dahle, Kripos  gj.v 
Medlem    Torbjørn Bratvold, Hønefoss  gj.v 
Medlem    Willy Samdal, Asker og Bærum ny 
Vararepresentant   Anton Fagerbakk, Narvik  gj.v 
Vararepresentant   Jan Altmann    ny 
 
Hederstegnutvalget: 
 
Leder:     Odd Kjell Abrahamsen, Kr.sand gj.v 
Medlem:    Kjell Bjørn Aarø, Kripos  gj.v 



Medlem:    Edgar Andersen, Moss  gj.v 
Vararepresentant:   Steinar Slåtten, Oslo   gj.v 
Vararepresentant   Kai Egeland, Oslo   gj.v 
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Valgkomiteen 
 
Leder:     Gustav Torvik, Hamar  gj.v 
Medlem    Karl Haukås, Bodø   gj.v 
Medlem    Berit Bachen Dahle, Bergen  ny 
Vararepresentant   Øystein Vetleseter, Mosjøen  gj.v 
Vararepresentant   Berit Judre, Romerike  ny  

 
Kjell Bjerke ble gjenvalgt som leder ved akklamasjon. 
 

 Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Svein Thorvaldsen, Jan Altmann, Tor  
 S. Staalesen, Øystein Vetleseter,  
 
 Forslag fra  Svein Thorvaldsen om Torbjørn Finn, Sarpsborg som ny nestleder. 
 Dirigenten foreslo skriftlig avstemming. Kontrollutvalget er tellekorps. 

Tor Inge Hansen fikk 36 stemmer, Torbjørn Finn fikk 16 stemmer, en blank 
stemme. Tor Inge Hansen er valgt.  
 
De andre tillitsvalgte som valgkomiteen har innstilt ble alle valgt uten 
motkandidater ved akklamasjon. 
 
SAK 13: LANDSMØTETS AVSLUTNING 
 
Forbundsleder Kjell R Bjerke takket Landsmøtet for et vel gjennomført møte. 
En spesiell takk til arrangøren, Politipensjonistene i Kristiansand. 
 
Han ønsket alle vel hjem og erklærte Landsmøtet for hevet kl 1012. 
 
Karl Fredrik Storlien     Steinar Jonsen 
 
 
Protokollen desideres. Kristiansand, 10. juni 2011   
 
 
 
August J. Moldestad    Elsa Skuterud 
 
Protokollen fra dagens forhandlinger ble lest opp av sekretær Storlien. 
 
Vedtak: Den fremlagte protokoll godkjennes med de merknader som fremkom under 
møtet.  Enstemmig vedtatt 

 
 
 



 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


