Protokoll fra Landsstyremøtet
Møte nr./dato
Til stede:

3
18.10.2022
Kjellaug Kristiansen Jota, leder
Jan Bekkevold, nestleder
Inger-Marie Stokker, økonomiansvarlig
Else Margrethe Myhre, sekretær
Ann Karin Tenggren, styremedlem
Irene Myklebust, styremedlem
Ingvar Kjøren, styremedlem
Eli M. Ludvigsen, styremedlem
Geir Gjelsten, styremedlem
Holger Zachariassen, 1. varamedlem

Sted:
Forfall:

Thon Hotel Oslo Airport
Laurentse Foss (revisor)

Til stede
(andre):

Sakliste:
1. Protokoll fra forrige møte
2. Aktuelle saker
3. Romsdal avdeling
4. Rapport fra arbeidsgruppen for nytt medlemssystem
5. Prioriterte aktiviteter for 2023
6. Regnskapsstatus 2022 og budsjett 2023
7. Pensjonistforbundets Landsmøte 2023
8. Pensjonsreformen – evaluering v/Ragnhild N Dahl
9. Strømstøtte
10. Eventuelt

Ad punkt 1
•

Ingen merknader til protokollen fra landsstyremøtet nr. 2 – 19.05.2022

Vedtak: Protokollen godkjent.
Ad punkt 2
•
•
•
•
•
•

Kjellaug/Jan har kjørt styrekurs for Sunnhordland , Haugesundsregionen og Hordaland
Brukerstøtte har kjørt 15 kurs hittil i år. 3 kurs gjenstår; usikkert om de kan avvikles i 2022
SAKO-møte 2. november 2022. PPF deltar med AU og 3 deltakere fra avdelingene
Bladet Pensjonisten – mange avdelinger bidrar nå med ideer til artikler i bladet Pensjonisten
Medlemsutvikling – nedadgående trend.
Fra Pensjonistforbundets arbeid; Arendalsuka, Statsbudsjettet, Landsmøte 2023.

Vedtak: Tas til etterretning.
Ad punkt 3
•

Romsdal avdeling er nå nedlagt og samtlige medlemmer er overført til Nordmøre avdeling. Alle
nødvendige dokumenter er ivaretatt.

Vedtak: Tas til etterretning. Brukerstøtte sletter alle dokumenter fra Romsdal avdeling i systemene.

Ad punkt 4
Jan gjennomgikk «Rapport fra arbeidsgruppen for nytt medlemssystem». Rapporten var sendt ut til alle
møtedeltakerne på forhånd.
•

•
•

AU støtter arbeidsgruppens forslag om at Postens Pensjonistforbund anskaffer nytt
medlemssystem. Forbundet går i videre dialog med Zubarus AS med mål om å
anskaffe medlemssystem på betingelser som er oppgitt fra selskapet. Nytt system skal tas i bruk
samtidig i alle avdelinger med virkning fra 1.1.2023. Det legges opp til en implementeringsplan som
omfatter overføring av eksisterende medlemsdatabase, test av dataoverføringen og
informasjon/opplæring av brukere på systemet. Som et tilbud til brukerne, bør det legges opp til
oppfølging/oppfrisking kort tid etter implementering.
Jan B har ansvaret for implementering av systemet. Det vil si kontakt både med Zubarus og
avdelingene.
Brukerstøtte lager brukerveiledning i samarbeid med Jan B.

Vedtak: Landsstyret støtter AU´s forslag.
Ad punkt 5
Status for gjennomførte prioriterte aktiviteter 2022 viser at det er grunn til å fortsette med opplæring av tillitsvalgte
i bruk av våre egne systemer; nettsidesystemet og epostsystemet. Brukerstøtte ivaretar dette videre i 2023. Det er
fortsatt behov for å gjennomføre styrekurs i noen avdelinger. AU er ansvarlig for disse og kurs tilbys også i 2023.
Når det gjelder kompetansetilbud til medlemmene tilbys fortsatt opplæring i digitale verktøy i samarbeid med
Pensjonistforbundet. Det forventes at avdelingene tar dette med i sine arbeidsplaner for 2023.
Vedtak: Tatt til etterretning.

Ad punkt 6
•
•

Inger-Marie gjennomgikk det reviderte regnskapet for 2022 per 30.september.
Inger-Marie gjennomgikk budsjettforslag. For å minimalisere underskudd foreslås å
o Øke kontingenten med 20 kroner
o Planlegge for 2 fysiske landsstyremøter
o Gjennomføre lederkonferanse hvor landsstyret deltar
o Ved behov gjennomføres ytterligere landsstyremøter på ZOOM

Vedtak: Regnskapet er tatt til etterretning. Landsstyret er enig i den foreslåtte kontingent-økningen.
Landsstyret er enig i forslaget om møter.
Ad punkt 7
Forslag fra PPF til Pensjonistforbundets Landsmøte 28.mai-1.juni 2023.
AU innstiller til Landsstyret følgende:
Nestleder Jan Bekkevold velges som delegat til Pensjonistforbundets landsmøte 2023.
Vedtak: Landsstyret støtter innstillingen fra AU.
Forslagsstiller – avdeling i PPF: Gudbrandsdal
Forslag 1 - Pensjonistforbundet må få forhandlingsrett for alderspensjon i folketrygden

Innstilling til Landsstyret: Arbeidsutvalget (AU) støtter intensjonene i forslaget. Vi er godt kjent med at det
lenge har vært Pensjonistforbundets hovedkrav overfor myndighetene at forbundet må få forhandlingsrett
på løpende pensjoner.
AU mener at Pensjonistforbundet må jobbe aktivt for å finne alternative måter å oppnå reell innflytelse i
trygdeoppgjøret på, gjerne gjennom samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner.
Vedtak: Landsstyret støtter innstillingen fra AU.
Forslagsstiller – avdeling i PPF: Gudbrandsdal
Forslag 2 - Øke minstepensjonen for enslige minstepensjonister
Innstilling til Landsstyret: Dette forslaget er i tråd med Pensjonistforbundets krav 2 til neste års
statsbudsjett «Økt minstepensjon- Et krafttak for dem som har minst». AU støtter forslaget.
Vedtak: Landsstyret støtter innstillingen fra AU.
Forslagsstiller – avdeling i PPF: Gudbrandsdal
Forslag 3 - Eldreråd må få møte- og talerett i kommunestyret
Innstilling til Landsstyret : AU støtter forslaget
Vedtak: Landsstyret støtter innstillingen fra AU.
Forslagsstiller – avdeling i PPF: Oslo
Forslag 4 – Forslag til ny pengespillforskrift må utformes slik at det ikke reduserer organisasjoners mulighet
for inntekter.
Innstilling til Landsstyret: AU støtter forslaget
Vedtak: Landsstyret støtter innstillingen fra AU.
Forslagsstiller – Arbeidsutvalget
Forslag 5 - Pensjonistforbundet må kreve at det utarbeides en nasjonal hørselsplan.
Innstilling til Landsstyret: AU mener at dette er en viktig sak spesielt for pensjonister som trenger ekstra
oppfølging både til å få, motta og bruke høreapparater. Hørselshemming fører ofte til ensomhet.
Vedtak: Landsstyret støtter innstillingen.
Forslagsstiller - Arbeidsutvalget
Forslag 6 - Pensjonistforbundet må foreslå for myndighetene at dagens boligpolitikk og boligfinansiering
også ivaretar eldres behov både når det gjelder tilpasning i egen bolig og muligheten for å skifte bolig.
Innstilling til Landsstyret: AU foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: Landsstyret støtter innstillingen.
Forslagsstiller – Arbeidsutvalget
Forslag 7 - Pensjonistforbundet må kreve at myndighetene sikrer at det er nok kvalifisert helsepersonell til
å ivareta ulike behov.
Innstilling til Landsstyret: AU innstiller til landsstyret å støtte forslaget.
Vedtak: Landsstyret støtter innstillingen.
Forslagsstiller –Arbeidsutvalget
Forslag 8 - Pensjonistforbundet må kreve at regjeringen fortsatt bevilger penger til digital opplæring for
pensjonister
Innstilling til Landsstyret: AU innstiller til landsstyret at forslaget støttes.
Vedtak: Landsstyret støtter innstillingen.

Forslagsstiller – avdeling i PPF: Trøndelag Sør
Forslag 9 - Gratis tannlegebehandling
Innstilling til Landsstyret: Arbeidsutvalget (AU) støtter forslaget.
Vedtak: Landsstyret støtter innstillingen.
Forslagsstiller – avdeling i PPF: Trøndelag Sør
Forslag 10 - Ekstra skattelette for pensjonister
Innstilling til Landsstyret: Arbeidsutvalget (AU) mener at dette forslaget ikke er i tråd med
Pensjonistforbundets overordnede politikk. Pensjonistforbundet ønsker et progressivt skattesystem.
Forslaget vil innebære skattelettelser til grupper som ikke trenger det. Minstepensjonistene vil ikke nyte
godt av skattelette.
Arbeidsutvalget støtter ikke forslaget.
Vedtak: Landsstyret støtter innstillingen.
Forslagsstiller – avdeling i PPF: Trøndelag Sør
Forslag 11 - Pensjonsforliket fra 2021
Innstilling til Landsstyret: AU har konferert med Pensjonistforbundet og funnet at dette er løst /innfridd og
at pengene er utbetalt, selv om det tok litt tid. AU mener at forslaget ikke er relevant og derfor ikke
behandles videre.
Vedtak: Landsstyret støtter innstillingen.
Samtlige vedtak som har fått Landsstyrets tilslutning oversendes Pensjonistforbundet for videre behandling
frem mot Landsmøtet 2023.
Sammendrag av forslagene;
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Forslagsstiller
Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Oslo
AU
AU
AU
AU
Trøndelag Sør
Trøndelag Sør
Trøndelag Sør

Forslag - forenklet
Forhandlingsrett
Øke minstepensjon for enslige
Eldreråd
Pengespillforskrift (bearbeidet)
Nasjonal hørselsplan
Boligpolitikk
Kvalifisert helsepersonell
Midler til digital opplæring
Gratis tannpleie
Ekstra skattelette for pensjonister
Pensjonsforliket fra 2021

Videre behandling
Tas videre til PF
Tas videre til PF
Tas videre til PF
Tas videre til PF
Tas videre til PF
Tas videre til PF
Tas videre til PF
Tas videre til PF
Tas videre til PF
Avvises
Løst

Ad punkt 8
•

Ragnhild Nestaas Dahl er områdeleder for fag og politikk i Pensjonistforbundet. Hun holdt foredrag
om Pensjonistreformen fra 2011 og presenterte resultatet fra arbeidsgruppen som nå har evaluert
pensjonsreformen og foreslått endringer i dagens regelverk.

Vedtak: Tas til orientering.
Ad punkt 9
Forslagsstiller – avdeling i PPF: Haugesundregionen
Forslag – 100% strømstøtte til minstepensjonister

Innstilling til Landsstyret: AU er kjent med at Pensjonistforbundet allerede diskuterer saken og har fokus
på at de som trenger det mest av pensjonistene, må få tilstrekkelig hjelp til å klare seg gjennom
strømkrisen. AU støtter intensjonen i forslaget og innstiller til Landsstyret å støtte forslaget.
Vedtak: Landsstyret støtter innstillingen. Forslaget oversendes Pensjonistforbundet.
Ad punkt 10
•
•
•
•

Det er avtalt at Postpensjonistene skal få tilgang til Postens lokaler og bruk av utstyr. Flere
avdelinger melder om problemer med dette, spesielt ift tilgang til gjestenett. Dette bør tas opp med
Posten.
Det anbefales å melde seg på webinaret «LEVE HELE LIVET» 16.november klokken 9-13.
Avdelingene kan søke om midler via Gjensidige
Avdelingene kan søke om midler fra Fagforbundet (i etterkant)

Vedtak: Tas til orientering.

Kjellaug Kristiansen Jota
Leder

