
 
 

Lederkonferanse i tiden 5. – 6. oktober 2021 
 

Møtested: Olav Thon Airport Hotel, Gardermoen 
 

Til stede: 18 representanter fra avdelingene  

14 representanter fra Landsstyret (7 av Landsstyrets medlemmer representerte også 

avdelinger) 

2 fra Brukerstøtte (1 representerte både Brukerstøtte og Landsstyre) 

  Revisor 

  Deltakerliste ligger på slutten av dette referatet. 

Program: 

 

5. oktober  

18:00 -  Middag og sosialt samvær 

  

 

6.oktober   

07:00 – 09:00 Frokost 

09:00 – 10:00 Navneopprop ved Jan     

 Presentere mål for samlingen ved Kjellaug    

 Den økonomiske situasjonen/medlemsutviklingen/tilskudd ved Inger 

Marie    

 Nytt i vedtektene   v/Kjellaug 

10:00 – 10:15 Pause 

10:15 –  Gjennomføring av handlingsplanen 2021-2024 v/Kjellaug 

11:30 – 12:30 Introduksjon av eldrepolitikk (film fra Arendalsuka) 

12:30 – 13:30 Lunsj 

13:30 – 14:45 Diskusjon og konkretisering av muligheter v/Kjellaug og Jan 

14:45 – 15:00 Oppsummering og avslutning 

 

Presentere mål for samlingen ved Kjellaug   

  

Åpning og presentasjon av agenda. 

Lederen ønsket alle velkommen til lederkonferansen. 

Målet for samlingen er å skape engasjement og felles forståelse for arbeidet som ligger foran 

oss. 

 

Den økonomiske situasjonen/medlemsutviklingen/tilskudd 

 

Inger-Marie: Medlemsutvikling – september 2021; 

I sept 2021; 

• 4359 – Medlem i Fagforbundet 

• 1646 – Ikke medlem 



• 6005 – Totalt antall medlemmer 

2021 – 295 medlemmer har sluttet, 155 nye medlemmer 

 

Inntekter; 

Kontingent – kr. 571031 

Tilskudd fra Posten – kr. 650.000 

Statlig støtte fra NAV – kr. 401.350 

MOMS kompensasjon – kr. (478.640 i 2020) 

 

Diskusjonstema til Landstyret: Pensjonistforbundet setter opp kontingenten med kr. 27 for 2022, 

skal PP ta høyde for dette i vår kontingent? 

 

Nytt i vedtektene. 

 

Les gjennom vedtektene. OBS – ny betegnelse for kasserer – Fra 2018 heter det 

økonomiansvarlig. Sjekk dette i egen avdeling. 

 

Basisvedtekter: 

Viktigste endring ift avdelinger med inntil 100 medlemmer. «Styret skal bestå av minst 2 

medlemmer, leder og økonomiansvarlig» + likt antall vara.  

 

: Litt uklart forhold til Fagforbundet (FB). Ser ut som de forsøker å opprette en parallell 

Diskusjonstema til Landstyret  

 

Handingsplan 2021-2024. 

 

Områder som er forsterket i den nye hovedplanen: 

Bruk av digitale hjelpemidler – medlemmer skal kunne møte utviklingen, unngå isolering og 

ensomhet, gjøre det lettere å ta i bruk velferdsteknologi og få mer effektiv kommunisering 

internt i forbundet. 

 

Styreopplæring  

 

AU vil forestå opplæring av styrer i avdelingene. Vil ta utgangspunkt i «Brukerdokumenter for 

avdelingene» på nettsiden. Dette er nyttig informasjon som bør inngå i all opplæring av nye 

styremedlemmer i avdelingene. Gjør deg gjerne kjent med innholdet under denne overskriften på 

nettsiden vår. 

 

Ambisjonsnivå styrekurs:  

• Minst 10 kurs i 2022. 

 

Digital kompetanse 

 

Kursopplegg fra Brukerstøtte ble gjennomgått av Holger Zachariassen.  

Ønsker at avdelingene skal bestille slik intern opplæring av våre systemer så snart som mulig. 

 

Foreslår at forbundet setter av midler til kurs i 2021/2022. AU betaler for kursleder og for 

kurspakke på et lokalt sted. 

Primært fysisk kurs. 

Basis for opplæringen er brukerveiledningene som ligger på nettet under «Data-systemene». 



Aktører er Holger, Knut og KG.  

AU ønsker at man starter opp så snart som mulig, landsstyret vil behandle saken i forbindelse med 

budsjettforslag for 2022. 

Brukerstøtte bør allerede nå vurdere å ta inn i kurset informasjon om hvordan man kan sende ut 

SMS på en enkel måte. Dette bør også legges ut på nettet under 

«Datasystemene/Brukerveiledninger» når det er klart. 

 

Ambisjonsnivå datakurs (interne):  

• 2 kurs i perioden oktober-desember 2021. 

• Minst 10 kurs i 2022. 

Mange avdelinger meldte sin interesse for kurs på samlingen, 17 avdelinger har allerede meldt seg 

på kurs.  

 

Planer for digitale kurs (mobil, nettbrett, PC mv):  

• Skal være utarbeidet innen 1.april 2022 

 

Introduksjon av eldrepolitikk 

 

Viste video fra Arendalsuken 2021 – «Er det trygt å bli gammel i Norge?». 

Diskusjon ledet av Erik Wold med følgende deltakere; 

Jan Davidsen, Forbundsleder, Pensjonistforbundet 

Tuva Moflag, Stortingsrepresentant, AP 

Erlend Wiborg, Stortingsrepresentant, FrP 

Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant, SP 

Solfrid Lerbrekk, Stortingsrepresentant, SV 

Sveinung Stensland, Stortingsrepresentant, H 

 

 

Etter filmen var ferdig var det en god diskusjon i gruppen der mange gode tiltak for forbedret 

alderdom ble foreslått av deltakerne. Vi fikk en lang liste med mulige tiltak. Noen saker er det 

kun stat, fylke eller kommune som kan gjøre noe med, men noen tiltak er det mulig å gjøre noe 

med lokalt for postpensjonist-avdelingen. Listen vil bli bearbeidet i AU og sendt ut til avdelingene 

og deltakerne sammen med protokollen. Vi ønsker at alle avdelinger finner 3-4 saker fra denne 

listen som det er mulig å gjøre noe med i egen avdeling.  



 

Nr Aktivitet 

1 Tannhelse 

2 Politikere som spiller på lag 

3 Øremerke midler 

4 Helhetlig politikk (sammenheng) 

5 Alternative boformer 

6 Demensomsorg 

7 Hjelpemidler 

8 Sentralisering 

9 Mobilitet 

10 På tvers av generasjoner 

11 "Leve hele livet" 

12 Digitalisering 

13 Kommuneøkonomien (total) 

14 Mat på sykehjem 

15 Flere ansatte 

16 Retten til ikke å være digital 

17 Ektepar bør få bo sammen  

18 
Tilbud til 90% "friske" 
pensjonister 

19 Medbestemmelse * 2 

20 Eldre som en ressurs 

21 Forhandlingsrett 

22 Avstandsangst 

23 Eldreråd 

24 Liggetid på sykehus 

25 Pasientreiser 

26 
Opplegg for de sykeste av de 
syke 

27 Fraflytting distriktene 

28 Rammer for frivillighet 

29 

Tiltak for våre egne medlemmer 
eller mulige medlemmer 
(ringerunde), ambulerende 
møter 

30 Lære av de gode eksempler 

 

Oppsummering av konferansen forelegges landsstyret . Landsstyret inviteres til å diskutere om 

det er saker vi ønsker å tydeliggjøre spesielt/prioritere i det videre arbeidet.  

Oppsummering og avslutning 

 

Lederen fortok en kort oppsummering av dagens økt og ønsket alle vel hjem. 

       

 

Kjellaug Kristiansen Jota, leder 

 

 



Deltakere på Lederkonferanse på Thon Hotel Airport Hotel 6.10.2021 

Etternavn For-mellomnavn Avdeling 

Jota Kjellaug Kristiansen AU/Hedmark 

Bekkevold Jan AU/Østfold 

Stokker Inger-Marie AU/Oslo 

Myhre Else Margrete AU/Oslo 

Tenggren Ann Karin Salten/Lofoten 

Gjelsten Geir Sunnmøre 

Kjøren Ingvar Oslo 

Ludvigsen Eli M Hordaland 

Myklebust Irene Haugesundsregionen 

Zachariassen Holger Agder – Vara til Landsstyret og Brukerstøtte 

Angelsen Birger Mo 

Bredli Leif Gudbrandsdal 

Torsen Aase Marit Romerike/Glåmdal 

Foss Laurentse Oslo - Revisor 

Hegglund Øyvind Magne Haugesundregionen 

Dyrlie Jan Nordmøre 

Sæter Marit Tveeikrem Romsdal - møtte istedenfor leder 

Samuelsen Nina Vesterålen - ingen møtte 

Pedersen Paul Tromsø - møtte istedenfor leder 

Ekle Stein Trøndelag Sør 

Toft Elsa Helgeland 

Spissøy Unn Sara Sunnhordland (møtte istedenfor leder) 

Finnsen Arild Agder 

Hansen May Elise Seglsten Midt-Troms 

Berg Svein Erling Harstad 

Lillevik Johanne Hedmark 

Fimreite Jermund Sogn og Fjordane 

Øgreid Elin Stavanger - ingen møtte 

Strand Brit Vestrum Trøndelag Nord 

Eriksen Thorbjørn Østfold 

Kaasa Bjørn Vestfold - møtte istedenfor leder 

Feyling Tove Vestoppland 

Larsen Frank Roy Telemark 

Dybvik Jan Buskerud 

Hovslien Knut Oslo - Brukerstøtte 

 


