Vedtektsendringer
Pensjonistforbundet

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 1
Forslagsstiller:
Den Gamle Garde

Forslag:
Vedtekter § 1
Foreslår at vi får en klar og tydelig formålsparagraf og at følgende redigering gjøres:
- Under overskriften før paragrafene tas inn hva Pensjonistforbundet er: Pensjonistforbundet
(Pf) er en partipolitisk uavhengig landsomfattende organisasjon.
- §1: Formål: Pensjonistforbundet skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske,
helsepolitiske og kulturelle interesser. Pensjonistforbundet skal arbeide for å skape best
mulige forhold for pensjonistene og for at deres stilling i samfunnet skal bli styrket.
- Punktene a) – e): Tas ut av vedtektene og inn i Handlingsprogram/handlingsplan

Begrunnelse:
Dagens formulering omhandler både mål, formål og virkemidler. Mye av dette passer bedre inn i en
handlingsprogram/handlingsplan

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres ikke

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Avvises

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Innstilling fra landsstyret enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 2
Forslagsstiller:
Seniorforeningen i EVRY

Forslag:
Styrke/markere den partipolitiske nøytraliteten også i handling
Formålsparagrafen er klar på at Pensjonistforbundet skal være partipolitisk uavhengig og
nøytral landsomfattende organisasjon. Dette må også være en del av den operative hverdag
og ikke bare i ord. For å sikre medlemsvekst kan det ikke oppfattes at PF har tilknytning til en
bestemt politisk «farge»

Begrunnelse:

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Tiltres, er allerede ivaretatt i dagens vedtekter og praksis.

Innstilling fra sentralstyret:

Ivaretatt

Innstilling fra landsstyret:
Ivaretatt

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Innstillingen fra landsstyret enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 3
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Oslo

Forslag:
Vedtektenes §3-Direktemedlemmer
Gammel tekst utgår.
Ny tekst:
Enkeltpersoner, uansett alder, kan opptas som direktemedlem. I hvert fylke opprettes det en
forening for direktemedlemmer. Denne legges under fylket som egen forening på lik linje som øvrige
lokalforeninger. Fylkesstyret er ansvarlig for at avdeling opprettes. Fylkesstyret kaller inn til
konstituerende møte og fylkesstyret vil fungere som interim styre inntil foreningsstyre er på plass.
Foreningene for direktemedlemmer er ellers underlagt vedtektenes bestemmelser for foreninger
tilsluttet Pensjonistforbundet.

Begrunnelse:
Endringen som er foreslått betyr at direktemedlemmer får de samme plikter og rettigheter som
medlemmer for øvrig.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Avvises – mot 2 stemmer

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Hans Olav Felix, Steinar Simonsen, Jan Davidsen, Sigmund Kristoffersen, Jan
Simonsen (andre gang).
Hans Olav Felix til forretningsorden. Ordstyrer Mellvin Steinvoll annonserte pause til kl. 10.10. Ved
møtets start igjen kl. 10.10 ga han ordet til forbundsleder Jan Davidsen. Han redegjorde for
avstemningsmåten.
Deretter ble forslaget tatt opp til avstemming. Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 4
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Oslo

Forslag:

Vedtektenes §4 – kollektiv tilslutning
Siste avsnitt erstattes med følgende:
Det etableres lokale foreninger for hver av de kollektive tilsluttede forbund. f.eks. Fagforbundet Oslo,
Industri Energi Hordaland osv. Disse lokale foreningene tilsluttes fylkesforeningen på lik linje som
andre lokale foreninger.

Begrunnelse:
Hvis PF skal nå målsetningen om å bli Norges femte hovedorganisasjon med et potensiale på 650.000
medlemmer, vil den største tilveksten bli flere organisasjoner som melder sine pensjonister kollektivt
inn i PF. Disse vil hver for seg bli sterke og store grupper innen hvert fylke. Vi har da en mulighet til å
lage en sterk felles fylkesorganisasjon. Alternativet vil være en fragmentert organisasjon med flere
"fylkesorganisasjoner" i hvert fylke.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Avvises

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets vedtak enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018
Forslagsstiller:
Sentralstyret

Forslag:
Vedtektsendring §5 Fylkes- og lokalforeningene:
Endres til Fylke/Regions- og lokalforeningene

Begrunnelse:
Stortingets vedtak om nye fylkes/ regionsgrenser gjør at vi må samkjøre vedtektene på dette
området.
Utløser også praktiske endringer i andre paragrafer. Ivaretas av administrasjonen etter landsmøtet
og godkjennes av sentralstyret

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra landsstyret:
Støttes

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Sigmund Kristoffersen.
Innstillingen fra landsmøtet vedtatt mot en stemme.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 5
Forslagsstiller:
Verdal Pensjonistlag, Nord-Trøndelag

Forslag:
Endring av Pensjonistforbundets vedtekter § 5A, med tilhørende formålstjenlig tilpasning av
vedtektene for forbundets fylkesforeninger.

Begrunnelse:
Eliminere usikkerhet i fbm politisk sammenslåing av fylker, og bekrefte fylkesforeningens
demokratiske rett til å ta beslutning om egen utstrekning.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Vi jobber nå for en fylkessammenslåing, slik at det således er lite relevant for oss her og nå. Kanskje
det er mer relevant for de fylker som kommer etter oss.

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Avvises

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Stein Aamdal, som fremmet følgende forslag:
Landsstyret innstilling vedtatt mot to stemmer.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018
Forslagsstiller:
Sentralstyret

Forslag:
Vedtektsendring § 7.3
3. Forslag til Landsmøtet sendes fra foreningene ti fylkesforeningenes styre innen 30. september året
før Landsmøtet holdes. Fylkesforeningens styre behandler alle forslag fra foreningene.
Fylkesforeningens styre har også rett til å fremme egne forslag til Landsmøtet. Samtlige forslag med
innstilling fra fylkesforeningens styre, samt fra kollektivt tilsluttede organisasjoner, sendes
Pensjonistforbundet senest 31. oktober året før Landsmøtet holdes.
Landsstyret behandler alle innkomne forslag i desember måned året før Landsmøtet.
4. Landsstyrets forslag til Landsmøtets dagsorden, forretningsorden, beretning og regnskap for
Landsmøteperioden, innkomne forslag samt handlingsprogram for neste landsmøteperiode med
Landsstyrets innstilling, sendes fylkesforeningene og de kollektivt tilsluttede innen utgangen av
februar måned det året Landsmøtet skal holdes.

Begrunnelse:
Behovet for bedre tid til forberedelser til landsmøtet er maktpåliggende. Ved at landsstyret nå skal
være innstillingsorgan til landsmøtet skal alle saker behandles to ganger. Dette skaper tidsnød.
Landsmøteforslaget om å flytte landsmøtet til høsten for å gå bedre tid er problematisk og lite
effektiv da all ferie ved forbundskontoret skal tas ut på sommeren noe somgir lavere aktivitet samt
det faktum at høsten er krevende for organisasjonen i forhold til statsbudsjett og annet.

Samordnet med forslag fra:
Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra landsstyret:
Støttes

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 6
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Hordaland

Forslag:
Landsmøtet til Pensjonistforbundet bør endre arrangementstidspunkt fra sommer til høst
(september/oktober) i det året det skal avholdes.

Begrunnelse:
Alle årsmøter i fylkesforeningene bli avholdt i løpet av mars måned. Årsmøte i fylkesforeningen har
da ingen mulighet til å komme med forslag til Landsmøtet det året dette holdes.
Slik dette er i dag, må forslag komme inn fra lokalforeningene innen 31. oktober og fra
fylkesforeningen innen 31. desember i året før Landsmøtet holdes. Skal en få en nær oppfølging og
styrke eierskapet til forslag, bør forslag som skal frem til Landsmøtet behandles på Årsmøtet i
fylkesforeningen det året Landsmøtet avholdes.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget støttes

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Avvises

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 7
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Oslo

Forslag:
Vedtektenes §7 Landsmøte punkt 3
Siste setning strykes og erstattes som følger:
Samtlige forslag behandles av fylkesforeningens styre, samt kollektivt tilsluttede organisasjoner.
Forslag som får positiv tilslutning videresendes til Pensjonistforbundets Landsstyret. Forslag som blir
avvist av fylkesstyret/kollektivt styre skal ikke videresendes. Forslagsfristen er innen 31. desember.

Begrunnelse:
Det er antageligvis et hundretalls forslag som ikke får tilslutning i de nevnte organer. Disse har
derved falt og det er god organisasjons praksis at disse ikke videreføres. Hvis vedtekten skal bestå
uendret må det bety at slike forslag, som egentlig er forkastet, kan gjenreises i landsstyrets
behandling og videre på landsmøte.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Avvises

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 9
Forslagsstiller:
Fin Resch, leder av Helseutvalget i Pensjonistforbundet Buskerud.

Forslag:
Pensjonistforbundets Vedtekter § 7 – Landsmøtet, 3. punkt, første og annen setning, skal heretter lyde
som følger:
Forslag til Landsmøtet fra enkeltmedlemmer og foreningene, sendes til fylkesforeningens styre
innen 31. oktober året før landsmøtet holdes. Fylkesforeningene behandler alle forslag.

Begrunnelse:
Dette forslag innebærer at et hvert medlem endelig oppnår den soleklare demokratiske rett det er å
kunne lansere forslag til forbundets høyeste myndighet. At forbundet hittil ikke har åpnet for dette må
sees på som en forsømmelse, særlig overfor de titusenvis av direkte-medlemmer som i sin uvitenhet,
regner seg som fullverdige medlemmer av forbundet. Ser man på tilsvarende regler i andre
organisasjoner, for eksempel Den norske legeforening, er erfaringen den at det av og til kommer «gull»
frem og «søppel» finner ingen vei. Mengden forslag har aldri vært noe problem. Nyordningen må ses
på som «sårtilheling», og kan sterkt anbefales.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Støttes ikke.

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Avvises

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 8
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Oslo

Forslag:
Vedtektenes §7.4
Første setning, første linje settes ordet "Forretningsorden" inn som følger:
4. Landsstyrets forslag til dagsorden, samt forretningsorden, beretning og regnskap- osv.

Begrunnelse:
Det er greit at delegatene er klar over forslag til forretningsorden i god tid.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres

Innstilling fra sentralstyret:
Støttes

Innstilling fra landsstyret:
Støttes

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 10
Forslagsstiller: Kristiansund Pensjonistforening

Forslag:
Delegater til landsmøtene velges av og blant lokalforeningene/-lagene.
Begrunnelse:

Foreningen legger til grunn at direkte valg i lokalforeningene/lagene vil gi økt
interesse for landsmøtene og at medlemmene følger bedre med.
Lokallagene/foreningene er grunnmuren i organisasjonen og direkte valg vil bidra til
økt aktivitet og diskusjon rundt forbundets virke. Positive synergier.
Dette betyr ikke at regional/fylkesvise servicefunksjoner forsvinner. Disse er det fullt
mulig å opprettholde også uten et fylkesvis representantskap. Mange fagforbund har
denne modellen i dag, både innenfor LO, YS og AF.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget tiltres ikke

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Avvises

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018
Forslagsstiller:
Sentralstyret

Forslag:
Vedtektsendring § 7.12 og § 10
Sentralstyret består av 9- ni- medlemmer, hvorav to fra Fagforbundet.

Begrunnelse:
Sentralstyret utvides med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer for å utvide den faglige bredden

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra landsstyret:
Støttes

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling vedtatt 4.6.18

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 11
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Oslo

Forslag:
Vedtektenes §9.3
Følgende tilleggstekst settes inn: Tidspunkt for landsstyrets møter varslet senest 3 måneder før
møtet og skal inneholde foreløpig dagsorden. Saker og forslag til behandling skal være forbundet i
hende senest 8 uker før annonsert møte. Endelig dagsorden med sentralstyrets innstilling til alle
saker som skal behandles i landsstyret, sendes landsstyrets medlemmer og fylkesforeningene senest
4 uker før møtet skal avholdes.

Begrunnelse:
Denne vedtektsendringen sikrer en forsvarlig behandling i Landsstyret som er forbundets øverste
organ i landsmøteperioden. Landsstyrerepresentantene får god tid til å forberede seg og sakene kan
drøftes i fylkene. Dette betyr ikke at det unntaksvis kan komme viktige saker som trenger behandling
i landsstyret.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Intensjonen i forslaget støttes.
Oversendes sentralstyret for videre behandling.

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Hans Olav Felix,
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 12
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Oslo

Forslag:
Vedtektenes §10.1
Følgende tas inn etter setning 2:
Forbundets leder, 1. nestleder og 2. nestleder utgjør sentralstyrets Arbeidsutvalg (AU). AU skal i
hovedsak ha ett møte i uka og skal på vegne av Sentralstyret ha ansvaret for den daglige ledelse av
Pensjonistforbundets virksomhet. Generalsekretæren er AUs og sentralstyrets sekretær. (Resten av
teksten står som før).

Begrunnelse:
Hvis sentralstyre skal ha ansvaret for den daglige ledelse av PF, slik det også står i dagens vedtekter,
må oppfølgingen styrkes. Daglig styring via 8 sentralstyremøter i året er ikke mulig. Det er også viktig
for demokratiet i PF at den politiske valgte ledelsen, som er den formelt øverste ledelse, blir mer til
stede i PF sentralt.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres

Innstilling fra sentralstyret:
Oversendes det nye sentralstyret for videre arbeid

Innstilling fra landsstyret:
Oversendes det nye sentralstyret for videre arbeid

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018
Forslagsstiller:
Sentralstyret

Forslag:
Endring vedtektene § 12.3
…… Protokollen oversendes sentralstyret og landsstyret til orientering.

Begrunnelse:

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra sentralstyret:

Innstilling fra landsstyret:
Støttes

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018
Forslagsstiller:
Sentralstyret

Forslag:
Vedtektsendring § 14
Endring punkt 2: Spesialisthelsetjenesteutvalg.
…..med særlig god innsikt i spesialisthelsetjeneste
Nytt punkt 3: Folkehelseutvalg
Sentralstyret oppnevner Pensjonistforbundets Folkehelseutvalg, som består av 7-sju- medlemmerderav 2 fra Fagforbundet- alle med særlig god innsikt i folkehelserelaterte spørsmål. Utvalget gir
sentralstyret råd i alle saker av helsepolitisk karakter som bolig, teknologi, frivillighet,
aktivitetssenterarbeid, samhandling og kommunehelsetjeneste.

Det foreslås samtidig å endre status i fylkene fra helseutvalg til folkehelseutvalg bygd over samme
lest.

Begrunnelse:
Det er behov for å forsterke og tydeliggjøre forskjellen på kommunehelsetjeneste og
spesialisthelsetjeneste.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra landsstyret:
Støttes – mot 15 stemmer

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Trond Melgård, Odd-Harald Bjørøy, Else Bjørg Thorbjørnsen, Per Kjeldstad,
Wenke Malmedal, Mary Sørensen.
Dirigenten ba deretter om landsmøtets tilslutning om å sette taletiden ned til fem minutter etter
Sørensens innlegg. Landsmøtet aksepterte dette.
Deretter hadde følgende ordet: Jan Davidsen, Sigurd Wetterhus, Jan Otto Veiseth, Oddrun Strand
Rangnes, Ingvald Sørensen, Solveig Rostøl Bakken, Per Edvardsen, Jan Otto Veiseth, Lars Hugo
Tyldum.

Dirigenten foreslo strek satt (kl. 11.10), refererte talerlisten, og fikk tilslutning til at strek ble satt.
Deretter hadde følgende ordet: Siri Merete Omang og Yngvar Helle. Helle fremmet forslag om at
vedtekter ble sendt alle medlemmene.
Landsstyrets innstilling til vedtekterendringer falt, og fikk kun et fåtall stemmer.
Dirigenten ga deretter ordet til forbundsleder Jan Davidsen. Han foreslo at utvalget som skal foreslå
uttalelser framlegger et forslag som tar opp denne problemstillingen.
Pause kl. 11.20 – 11.35.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 13
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Oslo

Forslag:
Vedtekter:
Paragraf 16, pkt 1 fjernes. Dette er allerede fastsatt i paragraf 1 – formål.

Begrunnelse:

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Avvises

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 14
Forslagsstiller:
LOs pensjonistlag

Forslag:
Vedtektene §17 – Oppløsning – Utmelding får et tillegg eller endres på annen måte, slik at eiendelen
til LOs pensjonistlag tilfaller LO ved oppløsning

Begrunnelse:
Vi viser her til at LOs pensjonistlag sine vedtekter, forutsetter at ved oppløsning av laget skal
eiendelene tilfalle LO. Slik har det vært siden laget ble opprettet. Dette har vi tatt opp tidligere med
Pensjonistforbundet.
Vi har fått et klart inntrykk av at det er forståelse i Pensjonistforbundet for våre vedtekter på dette
punkt, siden LO bidrar i vesentlig grad med blant annet økonomisk støtte til driften av laget.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
I §17.1 tilføyes en ny siste setning sålydende:
«Eiendeler eller aktiva som er tilført foreningen fra tidligere arbeidsgiver eller fagforening
tilbakeføres denne»
Begrunnelse:
PFO viser til Landsstyrets sak 32/2016 behandlet i møte 12. – 14. desember 2016 med følgende
konklusjon:
«Vedtektenes §17 bør revideres, sentralstyret legger frem saker på neste Landsmøte i 2018. Inntil da
innhentes samtykke fra Landsstyret til å gjøre unntak fra §17 for bedrifts/fagforbund-tilknyttede
foreninger slik at deres midler, eiendeler og aktiva i tilfelle oppløsning tilbakeføres bedriften,
eventuelt fagforbund. Dette gjelder i de tilfeller hvor driften av pensjonistforeningen er betalt av den
enkelte bedrift/fagforbund.»

Innstilling fra sentralstyret:
Støtter innstillingen fra fylkesforeningen

Innstilling fra landsstyret:
Støtter innstillingen fra fylkesforeningen

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Olav Kollberg.
Landsstyrets innstilling vedtatt mot fire stemmer.

Vedtektsendringer
Fylkesforeningene

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 15
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Oslo

Forslag:
Vedtekter:
Forslag til vedtektene til Fylkesforeninger §6- Utvalg
Teksten under punkt 1 Helseutvalg og punkt 2 Verve – /Organisasjonsutvalg, samordnes og likestilles.

Begrunnelse:

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Avvises

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende ba om ordet: Jan Olav Veiseth som opprettholdt forslaget fra Oslo.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt mot 11 stemmer.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 16
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Aust Agder

Forslag:
Paragraf 6 -Utvalg i Vedtekter fylkesforeninger endres slik:
Fra: "Styret oppnevner helseutvalg...." til: "Styret kan oppnevne helseutvalg....."

Begrunnelse:
Leder i helseutvalget i Aust Agder mener helseutvalget ikke kan "ha møter for møtenes skyld" og "å
fortsette arbeidet uten å ha noen egentlige saker som krever vår innsats" Hennes syn støttes av det
ene medlemmet, mens det andre medlemmet går i mot.
En mener derfor at det må være opp til fylkeslaget selv å avgjøre om det skal ha et helseutvalg eller
ikke.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Avvises

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling vedtatt mot en stemme.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 17
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Hordaland

Forslag:
Fylkessekretærstillingene overføres til Pensjonistforbundet sentralt – gjerne fra 01.01.2019

Begrunnelse:
Pensjonistforbundet Hordaland er glad for at i innstillingen om kontingentstruktur m.m. er det lagt
opp til at fylkessekretærene skal overføres til Pensjonistforbundet sentralt fra 2021.
Vi ønsker gjerne at dette kan gjennomføres allerede fra 01.01.2019.
Vi forutsetter at om selve ansettelsesprosedyren, lønns – og arbeidsvilkår blir et sentralt ansvar, at
fylkesleder/fylkesstyret får ansvar for det daglige oppfølgingsansvaret og instruksjonsmyndigheten
over fylkessekretæren innen den daglige driften.
I denne prosessen må også avklares regnskapsfunksjonens sin plass, der i dag flere fylkessekretærer
har som en del av sin stilling, d.v.s. kombinert fylkessekretær/fylkeskasserer. Mulig regnskapsbyrå
kunne engasjeres, da ville fylkessekretærene få mere tid til organisatoriske saker.

Samordnet med forslag fra:
Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget støttes

Innstilling fra sentralstyret:
Overføres det nye sentralstyret for videre behandling

Innstilling fra landsstyret:
Overføres det nye sentralstyret for videre behandling – mot 6-seks- stemmer

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling vedtatt mot åtte stemmer.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 18
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Aust Agder

Forslag:
Pensjonistforbundet sentralt overtar arbeidsgiveransvaret for fylkessekretærene

Begrunnelse:
Det viser seg at dagens ordning med at det enkelte fylkeslag har arbeidsgiveransvaret for
fylkessekretærene fører til svært store forskjeller i arbeids- og lønnsforhold. Det har bl.a. ført til at
det for tiden arbeides med en form for fagforeningstilknytning for fylkessekretærer.
Vi mener en samling av arbeidsgiveransvaret sentralt vil kunne utligne mange av dagens ulikheter.
Det ville også uten tvil bety at sekretærene fikk en mer profesjonell arbeidsgiver.
Samtidig ville fylkeslagene slippe alt det administrative og regnskapsmessige arbeid knyttet til et
arbeidsgiverforhold. En vil også unngå det uheldige forhold at sekretæren som daglig leder også i
mange tilfelle administrerer sin egen arbeidsplass.
Samarbeidsavtalen mellom fylkeslagene og forbundet sentralt omarbeides slik at en smidig
fordeling av arbeidsoppgaver og rutiner opprettholdes.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra sentralstyret:
Overføres det nye sentralstyret for videre behandling

Innstilling fra landsstyret:
Overføres det nye sentralstyret for videre behandling

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling vedtatt mot en stemme.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 19
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Rogaland

Forslag:
Fylkessekretærer bør ansettes sentralt.

Begrunnelse:
Sentral ansettelse er viktig på grunn av kompetanse og profesjonalitet knyttet til
organisasjonsmessige forhold, arbeidsgiveransvar og ansettelsesforhold.
Det utredes retningslinjer for ansvaret for den daglige driften av fylkessekretærene.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra sentralstyret:
Overføres det nye sentralstyret for videre behandling

Innstilling fra landsstyret:
Overføres det nye sentralstyret for videre behandling

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 21
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Oslo

Forslag:
I forbindelse med kontingentstrukturutvalgets (KU) innstillinger og foreløpig innstilling landsstyret
foreslås det følgende vedtak:

•
•
•
•

•
•

PFO tilslutter seg prinsippet om at økonomien i alle organisasjonsledd
styrkes.
Det legges spesielt vekt på at fylkenes økonomi må styrkes.
Landsmøtet bestemmer en basiskontingent for landsmøteperioden og
fordelingen av denne til de tre organisasjonsledd.
Når faktura til medlemmet sendes ut skal denne inneholde kun en sum.
De lokale foreningene skal ha mulighet til å bestemme et tillegg til basis
kontingenten. Dette skal gjøres av årsmøtet og rapporteres inn til forbundet
som foretar trekket.
Det foretas en utredning med hensyn til at fylkessekretærene skal ha 100 %
stilling. Landsstyret fatter deretter en endelig beslutning medio 2020.
I utgangspunktet er PFO for at fylkessekretærene skal ansettes lokalt.

Begrunnelse:
KU har 3 hovedkonklusjoner:

•
•
•

Økonomien i alle organisasjonsledd bør styrkes.
En samlet basiskontingent
Det tas høyde for fylkessekretærer på heltid

PFO er i prinsippet enig i disse målsetningene, men har en noe annen vinkling enn hva
som fremkommer av Landsstyrets behandling.

PFO har sett på følgende:

•

Økonomien i alle organisasjonsledd bør styrkes.

Dette er PFO enig i, men både KU og administrasjonen konkluderer med at fylke og
foreningene må få et ekstra løft blant annet står det i innstillingen til landsstyret:
"Det vil bli sterkt fokus på kommune og fylkeskommunereform de neste årene, noe som vil
påvirke vår organisasjon mye. Vi må forsterke våre eldrepolitiske arenaer i kommunene slik
at vi har motvektene til de kommunale beslutningsnivåene på alle plan. Den viktigste jobben
internt i PF i årene fremover er å vitalisere og reetablere foreningsaktiviteten i alle landets
kommuner."
Videre sies det:

"Vi må se på hele organisasjonen, vi må se på aktivitetene og vi må på bakgrunn av de
veivalgene vi tar bygge en økonomi som gjør oss i stand til å gjennomføre de organisatoriske
endringene som må til og de aktivitetene vi ønsker oss."

PFO deler synspunktene som her er beskrevet.
Tar man Oslo som et eksempel er det våre foreninger (78 stk. i 2017) som vil være PF ansikt
utav i lokalmiljø. Og det vil være fylkesstyret som er organet som fronter vår politikk overfor
kommunen/Oslo fylke. Dette er helt i tråd med det som er skissert ifra Landsstyrets
behandling. Som igjen betyr at økonomien må styrkes i de lokale ledd og særskilt i fylket.
Men denne konklusjonen er stikk motsatt i forhold til landsstyredokumentet kapitel "i forhold
til organisasjonen" hvor det står i punkt 1:
"Vi må i landsmøteperioden 2018 – 2021 jobbe frem beslutninger om overføring av ansvar,
tilsettingsforhold og oppgaveplassering for fylkessekretærene til forbundet sentralt med
effektiv virkning fra januar 2021.
Dette er ikke samsvar med å styrke fylkene/foreningene og ikke i samsvar med det som er
referert overfor. PF blir sett på som et sentralistisk styrt forbund og PFO mener derfor at man
ikke skal overføre mer makt og oppgaver enn det som allerede er tilfelle.

•

En samlet basiskontingent

PFO er enig i en lik og samlet basiskontingent for hele landet og at denne bestemmes av
landsmøte for landsmøteperioden.
Den foreslåtte størrelsen på kontingenten er også akseptabel, men må ses i sammenheng
med hva som besluttes angående fylkessekretær ordningen.
En basiskontingent skal inneholde midler til forbundet sentralt, fylkene og foreningene.
Sentral innkreving videreføres, men fakturaen til medlemmene skal kun inneholde en sum.
Fordelingen mellom de tre leddene forankres i landsmøtes vedtak om ditto.

•

Det tas høyde for fylkessekretærer på heltid

PFO er enig i denne målsetningen, men mener at dette i utgangspunktet bør utredes
nærmere og at det fattes en endelig beslutning midt i landsmøteperioden.
Hvis landsmøte skal fatte en endelig beslutning mener PFO at:

•
•

•
•

Det er en målsetning at det ansettes fylkessekretærer i 100 % stilling i
alle fylkene.
Hvis målsetningen ikke gjennomføres og det fortsettes med
stillingsbrøker skal overføring av kontingentmidler for drifting av
stillingen tilsvare stillingens størrelse.
Det lages en felles instruks.
Fylkessekretærene ansettes i fylke og arbeidsgiveransvaret skal ligge i
fylket.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Tiltres

Innstilling fra sentralstyret:
Overføres det nye sentralstyret for videre behandling

Innstilling fra landsstyret:
Overføres det nye sentralstyret for videre behandling

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende ba om ordet: Hans Olav Felix.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 20
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Rogaland

Forslag:
Lønns- og regnskapsføring må skilles fra sekretærfunksjonen.

Begrunnelse:
Av hensyn til internkontroll og frigjøring av kapasitet.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra sentralstyret:
Overføres det nye sentralstyret for videre behandling

Innstilling fra landsstyret:
Overføres det nye sentralstyret for videre behandling

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtektsendringer
Retningslinjer for foreninger
tilsluttet
Pensjonistforbundet

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 23
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Hordaland

Forslag:
MERKEVAREBYGGING AV PENSJONISTFORBUNDET
Foreninger og lag tar i bruk Pensjonistforbundet foran foreningens/lagets navn

Begrunnelse:
Ifølge Retningslinjer for foreninger og lag tilsluttet Pensjonistforbundet, paragraf 2 har foreninger og
lag benytte Pensjonistforbundet foran navnet. Dette er lite kjent.
I dag har vi en rekke pensjonistforeninger og lag som ikke tilhører Pensjonistforbundet. Dette skaper
forvirring blant pensjonister som ønsker medlemskap i Pensjonistforbundet og ikke i en
«bygdeforening».
Pensjonistforbundet er et forbund med stor respekt og med et godt navn. Det bør ikke være tvil om
at en som ønsker medlemskap i forbundet melder seg inn i en forening/lag som er en del av
Pensjonistforbundet. For eksempel: Pensjonistforbundet Fana, Pensjonistforbundet Øygarden,
Pensjonistforbundet Bergen osv.
Merkevarebygging er en fordel, og Pensjonistforbundet er et godt navn å bygge på.
Tradisjoner er greit, men vi må være villige til å tenke nytt. Særlig hvis vi vil at Pensjonistforbundet
skal vokse på alle plan.

Samordnet med forslag fra:
Sund Pl forslag 2

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget Støttes: 5 stemmer.
Forslaget støttes ikke: 2 stemmer

Innstilling fra sentralstyret:
Forslagene 22 og 23 ses i sammenheng og støttes

Innstilling fra landsstyret:
Forslagene 22 og 23 ses i sammenheng og støttes

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende ba om ordet knyttet til forslag 23 og 22: Sigmund Kristoffersen, Laila Nikolaisen, Harald
Bjarne Lian som fremmet forslag om å trekke forslaget,

Deretter hadde følgende ordet: Børre C. Vedam, Gunnar Johansen, Vidar Løvik, Asle Rustad, Sverre
Bungum, Tahar Haddad, Jens Petter Jelle og Mildred Nesheim
Landsstyrets innstilling falt mot 133 stemmer.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 22
Forslagsstiller:
Sund Pl

Forslag:
Bort med lag og foreningar
Det er ingen logikk i at Pensjonistforbundet skal skifta namn frå forbund til lag og foreningar på det
lokale nivået. Det må snarast gjennomførast at det skal vera:
Nasjonalt nivå : Pensjonistforbundet
Fylkesnivå

: Pensjonistforbundet Hordaland

Lokalt nivå

: Pensjonistforbundet Øygarden

Begrunnelse:
Slik har de fleste forbunda ordna seg og det finst ingen gode grunnar for at Pensjonistforbundet skal
vera eit særsyn. Pensjonistforbundet treng å bli profilert med rett namn på alle nivå.

Samordnet med forslag fra:
Pensjonistforbundet Hordaland Forslag 24

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra sentralstyret:
Ses sammen med forslag 23

Innstilling fra landsstyret:
Ses sammen med forslag 23

Vedtak landsmøtet 2018:
Se vedtak fra forslag nr. 23

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018
Forslagsstiller:
Sentralstyret

Forslag:
Vedtektsendring § 2 i retningslinjene for lokalforeningene:
Ny siste setning: Lokalforeningen åpner for medlemskap for alle som ønsker det.

Begrunnelse:
Det er viktig at nytegnede medlemmer av Pensjonistforbundet loses rett inn i den lokalforening
vedkommende hører hjemme i geografisk.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra landsstyret:
Støttes

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 25
Forslagsstiller: Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

Forslag:.
For en mer effektiv på- og medvirkning i kommuner med flere lokalforeninger, innarbeides det i
vedtektenes Retningslinjer for foreninger tilsluttet Pensjonistforbundet, hjemmel for oppnevning av
samarbeidsforum med oppgave å samordne aktiviteten opp mot kommunen

Begrunnelse:
I kommuner med flere lokalforeninger, er en samordning av tiltak som kan bedre pensjonistenes
vilkår i kommunen, etterlengtet.
En ny kommunereform og ny regionreform som ender opp med langt større enheter, vil forsterke
behovet for en mer målrettet og profesjonell samordning og håndtering av viktige saksfelt som angår
pensjonister og eldre.
Pensjonistforbundet som
interesseorganisasjon, må sette seg i stand til å møte de utfordringer som en ny organisering av
kommunesektoren vil medføre. Et godt rustet samarbeidsorgan med innarbeidet legitimitet, vil være
viktig og det vil gi forbundet lokalt og regionalt den plass som må være ønskelig.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget tiltres

Innstilling fra sentralstyret:
Er ivaretatt

Innstilling fra landsstyret:
Er ivaretatt

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018 nr 24
Forslagsstiller:
Harstad Pensjonistforening

Forslag:
Nr. 1

Tillegg til § 7 «Andre valg» i retningslinjene for lokalforeningene, som skal lyde: Det velges
også representanter til fylkenes årsmøter.

Begrunnelse:
Valgkomiteene i lokalforeningene forholder seg til retningslinjene for lokalforeninger i sitt arbeide og
derfor bør dette tas inn her, selv om dette er nedfelt i vedtektene for fylkene.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Innstiller

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises, er ivaretatt gjennom innarbeidet praksis.

Innstilling fra landsstyret:
Avvises, er ivaretatt gjennom innarbeidet praksis – mot 1 – en - stemme.

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende ba om ordet: Odd Arne Heggås og opprettholdt forslaget fra Harstad Pensjonistforening,
deretter hadde følgende ordet: Fredd A Gerhardsen
Landsstyret innstilling vedtatt.
Forslaget fra Harstad Pensjonistforening fikk 110 stemmer, og oppnådde ikke 2/3 flertall.

Til forretniningsorden: Hans Olav Felix, Odd Arne Heggås, Odd-Harald Bjørnøy som ba om
kontraavstemming, dirigentene viste til at avstemmingen var foretatt, og redegjorde for at det er
dagens vedtekter som blir gjeldende.

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018
Forslagsstiller:
Sentralstyret

Forslag:
Vedtektsendring § 12 i retningslinjer for lokalforening:
Oppløsning av en forening må vedtas på det ordinære årsmøtet og ha minst 2/3 flertall, jfr
Pensjonistforbundets vedtekter §17, punkt 1 og 2.
Vedtaket skal behandles i sentralstyret i samråd med fylkestyret.

Endringen fører med seg endringer også i andre paragrafer. Administrasjonen foretar disse
endringene etter landsmøtet og godkjennes av sentralstyret

Begrunnelse:

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra landsstyret:
Støttes

Vedtak landsmøtet 2018:
Ingen ba om ordet.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

