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1. Innledning 

Landsstyret har i 2020 bestått av 

 

Leder   Kjellaug Kristiansen Jota     Hedmark 

Nestleder  Laurentse Foss     Oslo 

Økonomiansvarlig Inger-Marie Stokker    Oslo 

Sekretær  Jan Dybvik      Buskerud 

Styremedlem  Geir Gjelsten      Sunnmøre    

   Eli M. Ludvigsen     Hordaland 

Ingvar Kjøren     Oslo 

   Tor Ivesdal      Stavanger 

   Svein Erling Berg     Harstad 

1. varamedlem Unni Lisbeth Johansen    Agder 

2. varamedlem Brit Vestrum Strand    Trøndelag Nord   

3. varamedlem Gerd Solborg      Tromsø 

4. varamedlem Birger Angelsen     Mo 

Revisor  Elin Rytterager     Oslo 

Vararevisor  Stein Ingebrigtsen     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) 

• Nordisk Postpensjonistunion (NPPU) 

 

Postens Pensjonistforbund er representert i Landsstyret i Pensjonistforbundet ved leder og med 

økonomiansvarlig i Sentralstyret.  

Økonomiansvarlig er utpekt som ressursperson i Pensjonistforbundets økonomitelefon for 

pensjonister «Gode råd for bedre råd». 

Leder deltar i samarbeidskomiteen (SAKO).  

Nordisk Postpensjonistunion (NPPU) består av de tre lederne fra Danmark, Norge og Sverige. I 2019 

ble det besluttet at tidligere samarbeid i NPPU skulle opphøre – likevel slik at lederne i de 3 landene 

holder kontakt på e-post når det er behov for det. 
 

3. Møter og seminarer 
 

Etter 12.3.2020 har aktivitetene i avdelingene vært betydelig redusert på grunn av Covid-19. Det har 

medført at mange medlemsmøter/kaffetreff og turer er avlyst. Flere avdelinger har ikke 

gjennomført sine årsmøter.  

Flere AU-møter er gjennomført digitalt og kontakten med avdelingene har stort sett skjedd digitalt. 
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Det har i 2020 vært holdt 3 landsstyremøter – 2 møter fysisk og 1 møte skriftlig - og 10 møter i 

Arbeidsutvalget.  

På 1 av landsstyremøtene har det vært ekstern innleder i tillegg til interne saker. På landsstyremøte 

17.-18.2. innledet Inge Eidsvåg fra Nansenskolen om Aldringens forunderligheter, vemod og gleder. 

Landsstyremøte 5. – 6.10. ble avhold i tilknytting lederkonferansen 2020. 

 

Lederkonferanse 2020 ble, som nevnt, avholdt i tilknytting til landsstyremøtet. I tillegg til aktuelle 

saker, ble organisasjons-saken i Postens Pensjonistforbund drøftet med korte innledninger og 

gruppearbeid før saken ble sendt ut til diskusjon i avdelingene, se også punkt 7. Generalsekretær i 

Pensjonistforbundet Harald O. Norman innledet digitalt om årets trygdeoppgjør og andre aktuelle 

saker i forbundet. 2. nestleder i Pensjonistforbundet Ragnhild M. Hagen innledet også digitalt om 

arbeidet i forbundets helseutvalg. 

På grunn av Covid-19 var det en del forfall til både lederkonferansen og landsstyremøtet. 

 

Protokollene/referatene fra møtene har gjennom hele året blitt lagt ut på forbundets hjemmeside.  

 

Postens Pensjonistforbund har vært representert i møter som følger: 

 

• Sentralstyre- og landsstyremøter i Pensjonistforbundet 

• Møter i Pensjonistforbundet angående forberedelser til Trygdeoppgjøret og innspill til 

Statsbudsjett 

• SAKO-konferanse digitalt 

• Møte med leder av Fagforbundet Mette Nord 

 

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

 

• 5.2.  Laurentse Foss   årsmøte  Trøndelag Sør 

• 13.2.   Kjellaug Kristiansen Jota  årsmøte  Gudbrandsdal 

• 2.3.  Kjellaug Kristiansen Jota  årsmøte  Hordaland 

• 4.3.   Kjellaug Kristiansen Jota  årsmøte  Hedmark 

                        
        

4. Aktiviteten i avdelingene 
 

Av møtereferater og andre meldinger går det frem at avdelingene i hovedsak fungerer greit. Det er 

registrert en rimelig bra aktivitet på verveområdet i mange avdelinger, men det er store variasjoner.  

Vi har nok fortsatt utfordringer når det gjelder å skape interesse for arbeidet med faglige spørsmål. 

 

Landsstyret vedtok på møte 20.5.2019 at det skulle settes i gang et styrerkurs i avdelingene.  

Følgende avdelinger har gjennomført kurset i 2020 med deltakelse fra AU: 

 

• Innlandet (Hedmark/Vest-Oppland/Gudbrandsdal) hvor Kjellaug Kristiansen Jota deltok 

• Romerike/Glåmdal hvor Laurentse Foss deltok 

• Nordmøre hvor Laurentse Foss deltok 

 

Flere hadde meldt inn ønske om å avvikle kurset i løpet av 2020, men smittesituasjonen knyttet til 

Covid-19 har hindret avdelingene å gjennomføre kursene. 
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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. Gjennom året er denne siden fullt utnyttet. 

Flere av våre medlemmer har sendt inn stoff til forbundet eller direkte til redaktøren av 

Pensjonisten. Avdelingene og enkeltpersoner er flere ganger oppfordret til å sende inn stoff – enten 

til forbundet eller redaktøren. 

 

Vårt epostsystem brukes nå i hovedsak i all informasjon til og fra avdelingene. Enkeltmedlemmer 

henvender seg til forbundet i denne felles epostkassen. Systemet fungerer rimelig greit, men vi ser 

at enkelte avdelinger ikke er ofte nok inne på denne epostadressen. Viktig informasjon til avdelingene 

når av denne grunn ikke frem/eller sent frem og er et hinder for god kommunikasjon mellom 

forbundet og avdelingene. 

 

Forbundets hjemmeside brukes til å gi informasjon ut til avdelinger og medlemmer om aktuelle saker 

– både i forbundet og fra Pensjonistforbundet. På hjemmesiden 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. Noen avdelinger har imidlertid 

ikke tatt i bruk sin hjemmeside. Hjemmesiden – både til forbundet og avdelingene- er oppgradert i 

løpet av året med noe endret utseende. Utformingen av hjemmesidene er nå stort sett lik for 

forbundet og avdelingene og det er etablert en egen lederspalte for forbundet og for den enkelte 

avdeling. 

 

Hjemmesidene og epostsystemet er nå så bra at det kan brukes – med god organisering – som en form 

for arkiv. 

 

Brukerstøtte for våre elektroniske systemet ble opprettet i 2019 og skal bistå 

avdelingene/forbundet i IKT-arbeidet. Brukerstøtten har systematisert hvordan dette arbeides skal 

skje og holder brukerveiledningene oppdatert. Avdelingene er orientert om dette og informasjon 

finnes også på forbundets hjemmeside. 

 

6. SAKO samarbeidet 
 

Årets SAKO-konferanse ble gjennomført digitalt den 13.10.2020 i forbindelse med et 

landsstyremøte i Pensjonistforbundet. Kjellaug Kristiansen Jota og Jan Dybvik deltok fra Postens 

Pensjonistforbund. I tillegg deltok Inger-Marie Stokker 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. En ny avtale er inngått mellom Pensjonistforbundet og SAKO-

forbundene. Avtalen fastsetter at Pensjonistforbundet er sekretariat for SAKO-samarbeidet og med 

faste møtefrekvenser. 

 

7. Organisasjonsmessige saker 
 

Høsten 2019 ble det vedtatt å sette i gang en vervekampanje i Postens Pensjonistforbund. Ny 

vervebrosjyre er laget og informasjon er sendt ut til avdelingene. Den pågående pandemien i landet 
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har medført at avdelingene neppe har kunnet arbeide særlig med denne kampanjen i løpet av året. En 

del avdelinger har imidlertid vervet/fått en del nye medlemmer. 

 

En del avdelinger har hatt store problemer med å få valgt nye tillitsvalgte og noen avdelinger har ikke 

valgt det antall tillitsvalgte som vedtektene fastsetter. Forbundet har ikke drøftet sin egen 

organisering på lang tid. 

Dette var årsaken til at AU initierte til et arbeid og utarbeidet et notat for drøfting av 

organiseringen av Postens Pensjonistforbund. Innholdet i notatet var gjenstand for behandling på 

lederkonferansen 2020 med kort innlegg bl.a. fra en avdeling samt pågående arbeid i 

Pensjonistforbund om strukturering av organiseringen der. Behandlingen på lederkonferansen gjennom 

bl.a. gruppearbeid konkluderte med at saken ble sendt ut til avdelingene til diskusjon. 

Tilbakemeldingene tilsier at det ikke er grunnlagt for store endringer i organiseringen i Postens 

Pensjonistforbund. 

 

Postens Pensjonistforbund og avdelingene har etter avtale med Posten Norge adgang til å sende brev 

mm portofritt til våre medlemmer. I møter med Posten Norge er det foretatt små justeringer i 

denne avtalen. 

 

Postens Pensjonistforbund har hatt en samarbeidsavtale med Postkom som bl.a. gikk ut på at 

medlemmer i Postens Pensjonistforbund som ikke var medlemmer i Postkom, kunne låne hyttene til 

Postkom. Etter sammenslutningen mellom Postkom og Fagforbundet, fikk vi melding om at denne delen 

av avtalen ble sagt opp av Postkom/Fagforbundet. I felleskap ble partene da enige om at det ikke var 

behov for en avtale mellom partene. 

 

8. Saker til behandling 

 

8.1.Pensjons-/trygdeoppgjøret 
 

Trygdeoppgjør 2020 var så dårlig at Pensjonistforbundet heller ikke i år ville skrive under 

protokollen. Resultatet ga en negativ inntektsutvikling for pensjonistene. I de siste 6 årene har denne 

negative inntektsutviklingen for pensjonistene skjedd i 5 år. I landsstyremøtet og lederkonferansen 

vedtok Postens Pensjonistforbund en uttalelse om trygdeoppgjøret som ble offentliggjort. 

Pensjonistforbundet gjennomførte en rekke møter med opposisjonen på Stortinget for å få endret 

dette og få endret opplegget for trygdeoppgjør i tråd med kravene. Resultatet av disse møtene vil 

medføre en bedring i 2021 – ikke minst for minstepensjonistene – og kan få innvirkning på resultatet 

for trygdeoppgjørene fremover. 

 

8.2 Statsbudsjettet 
 

Pensjonistforbundet gir innspill til og har møter med ansvarlig statsråd angående statsbudsjettene. 

Dette har skjedd senest ved statsbudsjettet for 2021 og 2022. Postens Pensjonistforbund har også 

vært med å utarbeide 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 vedtatt 

budsjett for 2021.  
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8.3. Status Handlingsplan 
 

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 gjennomført et arbeid med organisasjonsundersøkelse i Postens Pensjonistforbund, se også 

punkt 7 foran. Endelig konklusjon vil bli tatt i løpet av 2021. 

 

Opplæring av tillitsvalgte har også vært et sentralt område. Kursopplegg er utarbeidet og det er 

sendt tilbud til avdelingene. 3 avdelinger gjennomført opplæringen i 2020. Flere avdelinger hadde 

planlagt gjennomføring., men ble utsatt på grunn av Covid-19. 

 

Verving er satt på agendaen i 2019 med oppstart i 2020. Flere avdelinger var i ferd med å starte opp, 

men aktivitetene ble forhindret av Covid-19. En del avdelinger har likevel hatt en betydelig vekst i 

medlemstallet. 

 

Økonomi i Postens Pensjonistforbund 

 

Det er søkt om støtte fra de ordninger som er tilgjengelig sentralt bl.a. fikk vi i 2020 tilskudd fra 

Posten med kr. 650 000,-. Flere avdelinger har etablert ordninger med grasrotandel og deltakelse i 

bingospill som har medført økte inntekter til avdelingene. I tillegg er det en del avdelinger som søker 

om og kan få tilskudd fra kretsene i Fagforbundet. Noen få avdelinger får også tilskudd fra 

kommuner/eldreråd m.v. 

 

Kontingenten til for medlemmer i Postens Pensjonistforbund, vedtatt av Landsstyret, for 2020 – 

2021 er: 

 

 2020 2021 

Medlemmer av Fagforbundet  102 102 

Medlemmer av Postens Pensjonistforbund (som tidligere 

vedtatt) 

 

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 2020 ble det 

bestilt 155 kranser til postpensjonister som gikk bort. Dette beløper seg til kr. 251.731,45. 
 

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. 
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Vi har bedt avdelingene om å engasjere seg i arbeidet med å få inn dyktige representanter i 

eldrerådene i kommuner og fylker på generell basis. Vi har pr. dato ikke oversikt hvor mange 

postpensjonister som er valgt inn i eldrerådene. 
 

9. Regnskap 2020 
 

Forbundet har mottatt statstilskudd for 2020 på kr. 381 170,-. Vi har mottatt kr. 478 640,- i 

momskompensasjon som fordeler seg som følger: sentralt kr. 179 854,- og til avdelingene 298 786,- 

 

Kontingenten for 2020 har vært kr. 289,- og for medlemmer i Fagforbundet kr. 102,-.  

 

10. Medlemstall/-verving 

 

10.1. Medlemsbevegelse 
 

Vi har i løpet av 2020 hatt en netto nedgang på betalende medlemmer og har pr. 31.12.2020, 6 066 

betalende medlemmer. Vervepremien har vært kr. 100,- for hvert nytt medlem. Det er utbetalt til 

sammen kr. 25 300,- i vervegodtgjørelse for alle nye medlemmer, både fra Postkom og vervet selv – 

noe som tilsier at det gjøres et bra arbeid på dette området. 

Det er en avtale med Fagforbundet og som går ut på at alle som er organisert i Fagforbundet, og som 

slutter, får et brev om å bli innmeldt i Postens Pensjonistforbund og avdelingene følger dette opp til 

den enkelte. 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 Fagforbundet.  

Vi har nå fått god erfaring med vårt medlemssystem og gjort noen få justeringer/oppdateringer/ 

forbedringer bl.a. på rapporter. Tilbakemeldingene fra avdelingene er gode og det gjøres også en god 

jobb med ajourføring ute i avdelingene. Det er i løpet av året også skjedd en sikkerhetsoppgradering 

av medlemssystemet ved å ta i bruk Tofaktorautorisasjon. 
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 10.2 Medlemsoversikt pr. 31.12.2020 
 

  

Bet. 

medl. 

Bet. 

medl. 

Bet. 

medl. 

Bet. 

medl. 

Avdeling 2017 2018 2019 2020 

11 Oslo 903 897 856 859 

17 Østfold 207 285 272 260 

21 Romerike/Glåmdal 299 291 295 298 

23 Hedmark 304 309 312 300 

26 Gudbrandsdalen 233 223 227 226 

28 Vestoppland 172 168 161 159 

31 Vestfold 219 217 226 233 

33 Buskerud 331 328 329 330 

37 Telemark 202 196 197 198 

41 Stavanger 313 321 319 307 

 46 Agder 290 300 305 319 

51 Hordaland 491 494 491 487 

54 Sunnhordland 89 89 84 95 

55 Haugesundsregionen 205 201 203 200 

61 Sunnmøre 151 153 151 151 

63 Romsdal 90 93 92 97 

65 Nordmøre 93 89 84 80 

67 Sogn og Fjordane 299 284 274 254 

71 Trøndelag Sør 317 299 322 329 

76 Trøndelag Nord 142 138 137 149 

81 Salten og Lofoten 210 200 202 200 

84 Vesterålen 53 51 54 47 

86 Mo 56 60 72 66 

87 Helgeland 81 83 92 79 

91 Tromsø 181 172 164 156 

93 Midt-Troms 111 108 116 115 

94 Harstad 75 75 72 72 

SUM 

 

6 207 

 

6 124 6 110 

 

6 066 
 

 

 

11. Sluttord 

 

Postens Pensjonistforbund kan se tilbake på et uvanlig og merkelig arbeidsår. Ved starten av året 

håpet vi på at de tiltakene som nå var planlagt satt i gang – både på opplæring av tillitsvalgte og 

verving – skulle gi økt aktivitet og interesse ute i avdelingene. I tillegg har vi satt vi i gang et 

organisasjonsarbeid som det ikke er endelig konkludert på. Imidlertid ble hele samfunnet rammet av 

en pandemi som har skapt store forstyrrelser i bl.a. i gjennomføringen av opplæringen og vervingen 

samt andre aktivitetene ute i avdelingene. 

Vi er fortsatt ikke fornøyd med resultatene fra trygdeoppgjøret/Statsbudsjettet både når det 

gjelder tiltak for eldre generelt og redusert inntektsutvikling for pensjonister som har utviklet seg 
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over flere år. Men forbundet skal sammen med Pensjonistforbundet jobbe aktivt med å motvirke 

dette– både i 2021 og i årene etter det. 

 

Postens Pensjonistforbund vil rette en spesiell takk for samarbeidet med Pensjonistforbundet og for 

forbundets innsats i 2020. Takken er spesielt knyttet informasjon vi har fått om Covid-19 regulering-

ene, men også om den stå-på-viljen og det høye aktivitetsnivået som forbundet har holdt. Det er 

utvist stor kreativitet med tanke på webinarer og digital kommunikasjon m.v. 
 

 

Oslo, mars 2021 

 

 
 

 

 

 

 


