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Sak 4.4. Sak fra Politiets Fellesforbund Sør-Vest – opprettelse av 
pensjonsutredningsgruppe (PUG) 

 

Formålet til PF Sør-Vest med forslaget om at landsmøtet skal opprette en 
pensjonsutredningsgruppe er å istandsette forbundet til å kunne møte og stå i de faglige 
utfordringer PF vil møte med henblikk på press på pensjonsordningene til våre medlemmer.  
 
Undertegnede deler PF Sør-Vest sine målsetninger om å være rustet til å kunne stå i 
pågående og kommende utfordringer knyttet til pensjon.  
 
Innvendingene til PF Sør-Vest sitt forslag går imidlertid langs to akser:  
 

1) Landsmøtet 
 
Landsmøtet nedsetter utvalg iht. vedtektene, herunder sivilutvalg, lederutvalg, 
likestillings- og mangfoldsutvalg. Landsmøtet er naturligvis suverent med tanke på om 
man ønsker å nedsette flere utvalg, men det har ikke vært kutyme å nedsette 
landsmøteoppnevnte utvalg på rent faglige områder som Lønn, Arbeidstid, 
Samfunnsansvar og i dette tilfellet pensjon. Dersom utvalget nedsettes av 
landsmøtet, svarer det også bare for landsmøtet.  
 
Forslaget til Sør-Vest inneholder en henstilling om å opprette en 
pensjonsutredningsgruppe etter mønster fra Lønnsutredningsgruppen (LUG).  
Lønnsutredningsgruppen var ikke nedsatt av landsmøtet, men ble oppnevnt av 
forbundsstyret etter initiativ fra Forhandlingssjefen. Lønnsutredningsgruppen ble 
organisert som et tidsavgrenset prosjekt, med forhandlingssjefen som prosjekteier, en 
definert prosjektleder og forbundsstyret som bestiller av rapport. Forbundsstyret 
definerte også mandatet til LUG. LUG har nå presentert rapporten, og forbundsstyret 
har overtatt eierskapet til rapportens innhold, og LUG er avviklet.  
 
 

2) Pensjonsgruppe 
 

Det er på forbundskontoret nedsatt en pensjonsgruppe, som håndterer oppfølgingen 
av arbeidet med pensjonsrelaterte forhold. Med bakgrunn i temaets viktighet for våre 
medlemsgrupper, består denne gruppen av: 
 

- Forbundsleder Sigve Bolstad 
- Forbundsnestleder Unn Alma Skatvold 
- Forhandlingssjef Roar Fosse 
- Forbundsstyremedlem/Unio-nestleder Kjetil Rekdal 
- Egil Haaland – konsulent – historisk kompetanse 
- Trond Erik Solheim – konsulent Homble & Olsby – juridisk 

kompetanse/pensjonskompetanse 
- Vegar Monsvoll – sekretærfunksjon 

 



 

 

  side 2 
 

Gruppen har vært i virksomhet ifm. arbeidet knyttet til ny offentlig tjenestepensjon 
som ble landet 4.3.2018. Deretter har den hatt høy aktivitet i forbindelse med 
forhandling av vilkår for offentlig ansatte med særaldersgrenser, og tilpasning til ny 
offentlig tjenestepensjon. Forhandlingene strandet med brudd i 12. februar 2020. Nye 
forhandlinger er foreløpig ikke opptatt.  
 
Gjennom hele denne prosessen har vi etter vedtak i forbundsstyret benyttet 
kompetansen til en av landets fremste pensjonseksperter, Trond Erik Solheim fra 
advokatfirmaet Homble & Olsby.  
 
Vi befinner oss i dag i en situasjon der Regjeringen har initiert et forslag om å fjerne 
plikten til å fratre med særaldersgrenser. Pensjonsgruppen har hatt møter i denne 
forbindelse, og mye av det skriftlige arbeidet er utført av ekstern kompetanseperson 
Tron Erik Solheim.  
 
Forbundsstyret innstiller til landsmøtet følgende vedtak: 
 
Forslag fra Politiets Fellesforbund Sør-Vest om opprettelse av en 
pensjonsutredningsgruppe, tas ikke til følge. 

 
 

 


