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1. Innledning
Landsstyret har frem til 1.6.2018 bestått av
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem

1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem
4. varamedlem
Revisor
Vararevisor

Magne Furesund
Marit Langbo
Inger-Marie Stokker
Jan Dybvik
Ernst Eidem
Signe P. Holmgren
Ingvar Kjøren
Sigrun Sanden
Margrete Vadset
Ole Follesø
Lars Stråtveit
Gerd Solborg
Brit T. Hansen
Elin Rytterager
Stein Ingebrigtsen

Oslo
Vestoppland
Oslo
Buskerud
Salten og Lofoten
Stavanger
Oslo
Gudbrandsdal
Sunnmøre
Bergen
Haugesundregionen
Tromsø
Sør-Trøndelag
Oslo
Telemark

Ole Follesø døde høsten 2017 og det ble opprykk blant varamedlemmene med Lars Stråtveit som 1. varamedlem.
Etter Landsmøtet 15. – 16. mai 2018 og med virkning fra 1.6.2018 har Landsstyret bestått av
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Sekretær
Styremedlem

1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem
4. varamedlem
Revisor
Vararevisor

Kjellaug Kristiansen Jota
Laurentse Foss
Inger-Marie Stokker
Jan Dybvik
Geir Gjelsten
Eli M. Ludvigsen
Ingvar Kjøren
Tor Ivesdal
Svein Erling Berg
Unni Lisbeth Johansen
Brit Vestrum Strand
Gerd Solborg
Birger Angelsen
Elin Rytterager
Stein Ingebrigtsen

Hedmark
Oslo
Oslo
Buskerud
Sunnmøre
Hordaland
Oslo
Stavanger
Harstad
Agder
Trøndelag Nord
Tromsø
Mo
Oslo
Telemark

Revisor møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, på de landsstyremøtene som behandler
regnskap.
2. Styrer og utvalg
Postens Pensjonistforbund deltar i følgende styrer/utvalg/komiteer:
•
•
•
•

Sentralstyret og Landsstyret i Pensjonistforbundet.
Samarbeidskomiteen mellom Pensjonistforbundet og pensjonistforbundene i offentlig sektor (SAKO)
Kontaktutvalget mellom LO-Stat og pensjonistforbundene i offentlig sektor
Nordisk Postpensjonistunion (NPPU)
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Postens Pensjonistforbund er representert i Landsstyret i Pensjonistforbundet ved leder og etter Landsmøtet i
2018 i Sentralstyret med økonomiansvarlig.
Økonomiansvarlig er utpekt som ressursperson i Pensjonistforbundets økonomitelefon for pensjonister «Gode
råd for bedre råd» og oppnevnt som medlem i handlingsprogramkomiteen i Pensjonistforbundet frem mot
landsmøtet i 2018.
Leder deltar i samarbeidskomiteen (SAKO). Det har ikke vært møter i kontaktutvalget i 2018.
I Nordisk Postpensjonistunion (NPPU) møtes de tre lederne fra Danmark, Norge og Sverige.
3. Møter og seminarer
Landsmøtet ble avviklet på Thon Hotell Arena i Lillestrøm i tiden 15.-16.5.2018. Det har i 2018 vært holdt 3
landsstyremøter og 12 møter i Arbeidsutvalget. Protokollen fra møtene er lagt ut på vår hjemmeside.
Postens Pensjonistforbund har vært representert i møter/kurs som følger:
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeidsmøte med Posten Norge
Samarbeidsmøter med Postkom
Sentralstyre- og landsstyremøter i Pensjonistforbundet
Møter i Pensjonistforbundet angående forberedelser til Trygdeoppgjøret og innspill til Statsbudsjett
SAKO-seminar på Gardemoen
Arendals uke
Ledermøte i NPPU

Arbeidsutvalget har videre vært representert i følgende møter mv. i avdelingene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2.
15.2.
5.3.
20.3.
23.5.
12.9.
16.10.
19-20.10.
7.11.
2.12.

Inger-Marie Stokker
Inger-Marie Stokker
Magne Furesund
Jan Dybvik
Inger-Marie Stokker
Kjellaug Kristiansen Jota
Jan Dybvik
Kjellaug Kristiansen Jota
Kjellaug Kristiansen Jota
Laurentse Foss

medlemsmøte
årsmøte
årsmøte
årsmøte
medlemsmøte
medlemsmøte
medlemsmøte
medlemsmøte
medlemsmøte
juletur/-møte

Tromsø
Gudbrandsdal
Hordaland
Mo
Buskerud
Gudbrandsdal
Nordmøre
Sogn og Fjordane
Vestoppland
Gudbrandsdal

4. Aktiviteten i avdelingene
Av møtereferater og andre meldinger går det frem at avdelingene i hovedsak fungerer godt. Det er registrert
god aktivitet på verve området i mange avdelinger, men det er store variasjoner. Vi har nok fortsatt
utfordringer når det gjelder å skape interesse for arbeidet med faglige spørsmål.
Arbeidsutvalget har vært til stede på følgende jubileer:
•
•
•
•

23.2.
14.6.
8.10.
29.11.

Buskerud
Haugesundregionen
Oslo
Stavanger

30
30
50
30

års jubileum
års jubileum
års jubileum
års jubileum

Inger-Marie Stokker
Inger-Marie Stokker
Laurentse Foss
Laurentse Foss

5. Informasjon
Postens Pensjonistforbund disponerer inntil 1 side i bladet Pensjonisten. Etter avtale kan dette utvides til ca. 1
½ side dersom stoffmengden krever det. Innholdet på vår side har variert og i enkelte nummer av Pensjonisten
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har vi ikke disponert vår side. Årsaken til dette er manglende stoff som er egnet til denne siden i Pensjonisten.
Bladet sendes også våre nordiske samarbeidspartnere.
Vårt epostsystem brukes nå mere og mere - både ved utsending av informasjon til avdelingene og
avdelingene/enkelt medlemmer henvender seg til forbundet i denne felles epostkassen. Systemet fungerer
rimelig greit, men har selvfølgelig visse begrensninger. I løpet av året er lagringskapasiteten for enkelte
avdelinger utvidet.
Forbundets hjemmeside brukes til å gi informasjon ut til avdelinger/medlemmer om aktuelle saker – både i
forbundet og fra Pensjonistforbundet. På hjemmeside kan medlemmene også finne de viktigste dokumentene til
forbundet som f.eks. protokoller, vedtekter, handlingsplaner i tillegg til aktuelle nyheter. Det finnes også linker
til andre viktige nettsider.
Flere avdelinger har nå tatt i bruk sin hjemmeside på en aktiv måte og vi håper og regner med at de andre
avdelingene etter hvert vil bruke denne muligheten i informasjonen til medlemmene.
Vår tidligere hjemmeside i tilknytting til Postkoms hjemmeside er tatt bort og det er nå en link/snarvei på
Postkoms hjemmeside til vår hjemmeside.
6. SAKO samarbeidet
Årets SAKO-konferanse fant sted på Scandic Airport Hotel på Gardemoen i tiden 9. – 11. 10. 2018. Konferansen
var kombinert med en helsekonferanse. Fra Postens Pensjonistforbund deltok Kjellaug Kristiansen Jota,
Laurentse Foss, Jan Dybvik, Tove Feyling og Leif Bredli. Inger-Marie Stokker deltok også som medlem av
sentralstyret i Pensjonistforbundet.
Det har gjennom året vært flere interne møter i SAKO for å videreutvikle samarbeidet internt og i forhold til
Pensjonistforbundet. Et nytt opplegg vil bli praktisert fra og med 2019.
7. Nordisk Postpensjonistunion (NPPU)
Formålet med Nordisk Postpensjonistunion er å gi aktuell informasjon, forbedre grunnlaget for en ensartet
politikk i saker av felles interesse for postpensjonister i de nordiske land, samt å medvirke til gode
forbindelser med postledelsen i de respektive land. Det gis rom for lokale kontakter over grensene.
Det ble besluttet i 2017 at ledermøtene i NPPU etter hvert går over til uformelle samtaler ved bruk av epost,
telefon og ved deltakelse på hverandres arrangementer f.eks. landsmøter, representantskapsmøter og
formands-/årsmøter.
De 3 lederne fra Norge, Sverige og Danmark alternerer om å lede sekretariatet hver for en periode på 2 år.
Norge har hatt ledervervet fra høsten 2016. Jan Dybvik er sekretær for NPPU når Norge har ledervervet.
Det ble avhold ledermøte i NPPU i tilknytting til landsmøtet i Postens Pensjonistforbund på Lillestrøm i dagene
15. – 16.5.2018. Ledelsen av sekretariatet ble overtatt av Sverige i de kommende 2 årene.
Saker til behandling
8.1.Pensjons-/trygdeoppgjøret
Årets trygdeoppgjør var så dårlig at Pensjonistforbundet heller ikke i år ville skrive under protokollen.
Grunnbeløpet økte til kr. 96 883. Prisstigningen i året var 2,7%, pensjonene ble regulert opp med 1,9% slik at
kjøpekraften ble redusert med 0,8% og igjen en negativ inntektsutvikling for pensjonistene. Dette er 4. året på
rad at pensjonistene får en negativ inntektsutvikling. Det ble en del oppslag i media om dette og
Pensjonistforbundet har tatt opp forholdet både med Storting, Regjering og de politiske partiene uten å ha
fått tilstrekkelig forsikringer om at dette ikke skal skje i fremtiden.
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8.2 Statsbudsjettet
Pensjonistforbundet gir innspill til og har møter med ansvarlig statsråd angående statsbudsjettene. Dette har
skjedd senest ved statsbudsjettet for 2019 og 2020. Postens Pensjonistforbund har også vært med å utarbeid
kravene som Pensjonistforbundet presenterer for statsråden og det som kommuniseres i forhold til Stortingets
organer. Postens Pensjonistforbund er også representert i møtene med statsråden. Kravene fra
Pensjonistforbundet er lite synlig/ikke innfridd i de vedtatte budsjettene, men det forhindret ikke en fortsatt
stor aktivitet på dette området. Aksjonen «Jeg vil se slippen min» som ga resultater, viser at det nytter.
8.3. Status Handlingsplan
Handlingsplan for perioden 2015 – 2018 ble vedtatt på Landsmøtet i Oslo 11.-13.5.2015 og ny handlingsplan for
perioden 2018 – 2021 ble vedtatt på Landsmøtet på Lillestrøm 15. – 16.5.2018. Det er og blir foretatt
prioriteringer av de oppgaver som er viktigst.
Interne mål/saker
Organisatoriske forhold
Det er vedtatt å etablere Jottacloud som elektronisk arkivsystem i Postens Pensjonistforbund. Dette systemet
er også innrettet slik at avdelingene kan bruke det samme systemet. Systemet inkl. opplæring vil bli tatt i bruk i
2019.
Ved utgangen av årsskiftet 2018/2019 er et brukerstøtte team etablert og som vil bli satt i funksjon fra 2019.
I løpet av 2018 er det utarbeidet en Håndbok for tillitsvalgte som er sendt avdelingene og ligger også på vår
hjemmeside. Håndboken er ment som et hjelpemiddel – spesielt for tillitsvalgte i avdelingene og vil bli oppdatert
regelmessig.
Høsten 2018 ble det innhentet informasjon om hvilke ulike aktiviteter som avdelingene driver. Oppsummeringen
av denne informasjonen er slik:
• Aktivitetene i avdelingene variere betydelig, men er nok til en viss grad tilpasset lokal kultur, geografi og
engasjement. Avdelinger som har medlemmer spredt over store områder utenfor sentrale strøk, bør
vurdere å ha møter/treff spredt i avdelingsområdet. Noen avdelinger har etablert slike treff med gode
erfaringer.
• Svært få avdelinger har noen aktivitet knyttet til fysisk aktivitet og posthistorie.
• Avdelingenes hjemmeside er lite i bruk som informasjonskanal dvs. få avdelinger har tatt hjemmesiden i
bruk. Medlemmene blir likevel i de fleste tilfelle informert gjennom medlemsblad eller infoskriv. Forbundet
har som målsetting at alle avdelingene skal kunne ta i bruk sin egen hjemmeside og vil derfor så snart som
mulig etablere en brukerstøttegruppe som kan bistå avdelingene i dette arbeidet.
• Innholdet på medlemsmøtene synes i hovedsak å være «sosialt samvær», informasjon fra avdelingene og fra
Postens Pensjonistforbund sentralt. I enkelt tilfeller benyttes eksterne foredragsholdere/innledere om
spesielle temaer. Det er viktig at møtene/treffene i avdelingen har i seg elementet «sosialt samvær», men
spesielt de yngre pensjonistene har nok forventninger om mere faglig innhold på møtene/treffene.
• De fleste avdelingene arrangerer turer – dagsturer eller ukesturer eller begge deler.
Det er gitt tilbakemelding til avdelingene om denne oppsummeringen.
Høsten 2018 ble det inngått samarbeidsavtale mellom Postens Pensjonistforbund og Postkom. Avtalen er lagt ut
på forbundets hjemmeside.
Økonomi i Postens Pensjonistforbund
Det er søkt om støtte fra de ordninger som er tilgjengelig sentralt bl.a. fikk vi tilskudd fra Posten med kr.
880 000,- . Flere avdelinger har etablert ordninger med grasrotandel og deltakelse i bingospill som har medført
økte inntekter til avdelingene.
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Høsten 2018 ble det nedsatt en økonomigruppe i forbundet bestående av Inger-Marie Stokker (leder), Tore
Moen og Jan Rognaldsen for å kartlegge hvilke muligheter forbundet og avdelingene kan ha til å øke inntektene
gjennom tilskudd/fond mm. Økonomigruppen leverte sin rapport ved årsskifte 2018/2019 og videre behandling
skjer i 2019.
Med bakgrunn i økninger i kontingenten til Pensjonistforbundet - vedtatt på landsmøtet i Pensjonistforbundet i
juni 2018 – ble det arbeidet en del med hvordan medlemskontingenten for våre medlemmer skulle innrettet slik
at det ikke slo uheldig ut. Landsmøtet 2018 sluttet seg til et forslag om å kunne bruke noe midler fra tidligere
opparbeidet overskudd for å unngå for stor økning av kontingenten. Vedtektene ble også endret slik at
Landsstyret i fremtiden skal vedta kontingenten for hvert år. I landsstyremøte 27.11.2018 ble det vedtatt
følgende opplegg for kontingenten de neste 3 årene:

Kontingent til PF
Kontingenten til PFF
Kontingenten til avdelingene
Kontingenten vi skulle ha krevd inn
Fra sparekontoen i perioden
Kontingenten vi krever inn

2018 2019 2020 2021
133 180 207 234
40
40
40
40
62
62
62
62
235 282 309 336
0 - 25 - 20 - 15
235 257 289 321

Oppmerksomhet ved dødsfall
Avtalen som vi har med Posten Norge og som går ut på at Postens Pensjonistforbund foretar bestilling av
kranser/blomster til pensjonerte postansatte som går bort, ser ut til å virke som forutsatt. Det er de enkelte
avdelingene som foretar bestillingene og Posten dekker utgiftene. I løpet av 2018 ble det bestilt 168 kranser til
postpensjonister som gikk bort. Dette beløper seg til kr. 260 729,40.
Politiske mål
På alle disse områdene samarbeider vi med/gjennom Pensjonistforbundet. De mål som er satt i Handlingsplanen
på disse områdene, må løses gjennom de årlige trygdeoppgjørene og kravene fra Pensjonistforbundet i forhold
til Statsbudsjettene.
Vi har bedt avdelingene om å engasjere seg i arbeidet med å få inn dyktige representanter i eldrerådene i
kommuner og fylker. Dette er spesielt viktig i kommende år 2019 i forbindelse med de valgt som da skal skje.
9. Regnskap 2018
Forbundet har mottatt statstilskudd for 2018 på kr. 331 278,-. Vi har mottatt kr. 278 895,- i
momskompensasjon som fordeler seg som følger: sentralt kr. 75 212,- og til avdelingene kr. 203 683,Kontingenten for 218 har vært kr. 235,-. Ektefelle/samboere har i 2018 betalt samme kontingent.
Vi har nå høstet god erfaring med vårt regnskapssystem. Det fungerer godt og etter hensikten og letter
regnskapsarbeidet sentralt på en god måte.
10. Medlemstall/-verving
10.1. Medlemsbevegelse
Vi har i løpet av 2018 hatt en nedgang med 83 betalende medlemmer og har pr. 31.12.2018, 6 124 betalende
medlemmer. Vervepremien har vært kr. 100,- for hvert nytt medlem avdelingen selv verver. Det er utbetalt til
sammen kr. 26 100,- i vervegodtgjørelse for alle nye medlemmer, både fra Postkom og vervet selv – noe som
tilsier at det gjøres et bra arbeid på dette området.
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Det er en avtale med Postkom og som går ut på at alle som er organisert i Postkom, og som slutter, får et brev
om å bli innmeldt i Postens Pensjonistforbund og avdelingene følger dette opp til den enkelte. Denne avtalen
synes å ha god effekt. I tillegg får vi en liste fra Posten over alle ansatte som går ut i pensjon. På den måten
fanger vi opp nye pensjonister som ikke er medlemmer i Postkom. Det er nå avtalt med Postkom om at begge
parter setter seg ned for å se på/endre rutinene.
Vi har nå fått god erfaring med vårt medlemssystem og gjort noen få justeringer/oppdateringer/ forbedringer.
Tilbakemeldingene fra avdelingene er gode og det gjøres også en god jobb med ajourføring ute i avdelingene.
10.2 Medlemsoversikt pr. 31.12.2018
Bet. medl.
2016

Bet. medl.
2017

Bet. medl.
2018

11 Oslo

928

903

897

17 Østfold

285

297

285

21 Romerike/Glåmdal

296

299

291

23 Hedmark

277

304

309

26 Gudbrandsdalen

232

233

223

28 Vestoppland

179

172

168

31 Vestfold

193

219

217

33 Buskerud

333

331

328

37 Telemark

194

202

196

41 Stavanger

315

313

321

46 Agder

270

290

300

51 Hordaland

502

491

494

Avdeling

54 Sunnhordland

92

89

89

55 Haugesundsregionen

204

205

201

61 Sunnmøre

151

151

153

63 Romsdal

87

90

93

65 Nordmøre

94

93

89

67 Sogn og Fjordane

306

299

284

71 Sør-Trøndelag

309

317

299

76 Nord-Trøndelag

146

142

138

81 Salten og Lofoten

202

210

200

84 Vesterålen

45

53

51

86 Mo

60

56

60

87 Helgeland

84

81

83

91 Tromsø

151

181

172

93 Midt-Troms

113

111

108

94 Harstad

77

75

75

96 Vest - Finnmark

29

opphørt

--

6 154

6 207

6124

SUM

11. Sluttord
Postens Pensjonistforbund kan se tilbake på et godt arbeidsår. Etter Landsmøtet i mai 2018 har vi fått inn noen
«nye koster» i AU og i Landsstyret, men har holdt god kontakt med de som valgte å gå ut slik at overgangen
synes å ha gått fint. Vi er fortsatt ikke fornøyd med resultatene fra trygdeoppgjørene/Statsbudsjettet både
når det gjelder minstefradraget for pensjonister, fratrekket på 0,75 % og den mindreinntektsutviklingen for
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pensjonister som synes å utvikle seg. Men forbundet skal sammen med Pensjonistforbundet jobbe aktivt med å
motvirke dette– både i 2019 og i årene etter det.
Oslo, februar 2019

Kjellaug Kristiansen Jota
(sign.)

Laurentse Foss
(sign.)

Inger-Marie Stokker
(sign.)

Jan Dybvik
(sign.)

Geir Gjelsten
(sign.)

Eli M. Ludvigsen
(sign.)

Ingvar Kjøren
(sign.)

Tor Ivesdal
(sign.)

Svein Erling Berg
(sign.)
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