RETNINGSLINJER FOR PENSJONISTGRUPPEN I NITO BUSKERUD

Alle NITO pensjonister i Buskerud er medlemmer av NITO Pensjonistene Buskerud.
I Håndbok for NITOs avdelingstillitsvalgte punkt 6, Fag og interessegrupper står det følgende:
«Avdelingsstyret kan opprette et pensjonistutvalg som selv står for tilbud/ aktiviteter for
pensjonistmedlemmene. Styret kan oppnevne medlemmene i utvalget. Pensjonistutvalget bør
bestå av 3-4 medlemmer, med 2 års funksjonstid og det bør sørges for god kontinuitet.
Pensjonistutvalget kan søke økonomisk støtte fra avdelingen i henhold til de regler som er
vedtatt av kongress og hovedstyret. Pensjonistutvalget må utarbeide aktivitetsplan med
budsjett som grunnlag for å søke støtte fra avdelingen. Hovedstyret anbefaler at aktivitetene
er av organisasjonsfaglig karakter.
Pensjonistene har de samme medlemsfordeler og rettigheter som yrkesaktive medlemmer og
kan delta i avdelingens ulike aktiviteter. Pensjonistene kan videre selv bidra til avdelingens
aktiviteter med sin erfaring og kompetanse. Hovedstyret anbefaler at pensjonistenes
aktiviteter åpnes for andre medlemmer. PPU (pensjonistpolitisk utvalg) er det sentrale utvalget
for pensjonistene. Dette utvalget oppnevnes av hovedstyret. Utvalget arrangerer årlig en
konferanse der en representant fra hver avdeling inviteres.»
På grunn av geografisk avstand har NITO Pensjonistene i Buskerud delt sin virksomhet i tre
lokallag- Drammen, Kongsberg og Ringerike. De tre lokallagene holder hver sine årsmøter i
februar måned, der de velger arbeidsutvalg på 3-6 medlemmer med 2 års funksjonstid.
Arbeidsutvalgene velger selv sine ledere og har ansvaret for virksomheten i lokallaget (sosiale
tiltak for medlemmene, foredragsmøter, bedriftsbesøk og annet). Valg av arbeidsutvalg skal
godkjennes av avdelingsstyret i NITO Buskerud.
Lederne i de tre arbeidsutvalgene utgjør pensjonistutvalget i Buskerud (PU Buskerud) som
selv velger sin leder. PUs leder representerer PU Buskerud overfor NITO Buskerud
avdelingsstyre, NITO hovedstyres pensjonistpolitisk utvalg (PPU) og utad overfor andre fora.
En representant fra PU Buskerud kan ha en observasjonsplass på avdelingsstyrets møter.
PU Buskerud har til disposisjon tildelte midler som benyttes til pensjonistvirksomhet i henhold
til NITOs Strategier. NITOs administrasjon lokalt og sentralt bistår PU Buskerud med
sekretariat.

Utarbeidet av pensjonistutvalget i NITO Buskerud og godkjent av avdelingsstyret i NITO Buskerud den
27. august 2014.
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