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Politiets Pensjonistforbund 1986–2016  
– Markering av 30-års dagen

Den 7. januar 1986 ble Politiets Pensjonistforbund 
stiftet av målbevisste pensjonister og tillitsmenn fra 
Norsk Politiforbund. Dette skjedde for 30 år siden 
og mye har skjedd siden den gang. I den anledning 
bestemte Landsmøtet i 2015 at PPF skulle få skrevet 
sin historie fordi alle organisasjoner med respekt 
for sine medlemmer og seg selv bør skrive ned 
sine historiske begivenheter. Dette for å kunne 
lære av fortiden og forstå nåtiden. Men aller mest 
for å kunne planlegge sine framtidige vedtak og 
handlinger. Når det gjelder PPF, så har tre tidligere 
ledere skrevet hvert sitt historiske skriv i et tidligere 
hefte, men vi har ikke noe samlet - og med et 
lenger historisk perspektiv.

Jeg kontakt vår redaktør Jørn-Kr. Jørgensen som 
tidligere har skrevet bl.a. historien til politiet i Oslo, 
og spurte om han kunne ta på seg oppdraget med å 
skrive PPFs 30-årige historie. Det ble et positivt svar. 
Jeg kontaktet deretter Terje Ødegård, Jon T. Kvikne 
og Kjell R. Bjerke som alle kan mye historie om 

både politiet og organisasjonenes historie. De sa seg villige til å være med å bidra 
til arbeidet med vårt historiske skrift.  

Det er derfor med stolthet vi er meget godt i gang med et historisk skrift som 
viser organisasjonens liv og levnet fra den spede begynnelsen frem til i dag. Det 
viser en betydelig utvikling både i antall medlemmer, aktiviteter og resultater av 
det organiserte arbeidet for politiets pensjonister. Utviklingen har skjedd i nært 
samarbeid med de yrkesaktives og andre pensjonisters fagforbund. 

PPF har mye å takke både politiets fagforeninger og forbund for. Mest betydningsfullt 
er det utrettelige og særdeles langdryge arbeidet med å få til en alminnelig 
velstandsutvikling og ordnede pensjonsrettigheter. Historien viser at samhandlingen 
mellom lokalavdelingenes og de sentrale organisasjonenes arbeid har gitt resultater. 
Derfor er det så viktig å ha med seg det eviggjeldende mottoet til blant annet Oslo 
politiforening om at SAMHOLD ER VÅR STYRKE!  Gjennom skiftende tider er sannheten 
i det ettertrykkelig bevist. En stor milepæl for PPF ble nådd da vi den 24.10.2014 
inngikk en ny og meget betydningsfull og framtidsrettet samarbeidsavtale med 
Politiets Fellesforbund.

I det vi markerer våre 30 år er det igjen en viss uro omkring pensjonistenes rettigheter, 
ikke minst økonomisk. I fjor opplevde vi for første gang på lenge tapt kjøpekraft 
ved trygdeoppgjøret. Dette skjedde etter en bevisst politisk og forhandlingsrettslig 
handling ved forliket om pensjonsreformen som ble iverksatt fra 2011. Etter hvert 
som antallet pensjonister i Norge nå raskt går mot ca. en million, må vi regne 
med ytterligere utfordringer som vil kreve nye krafttak fra organisasjonene. Vi er 
villige til å ta vår del av et felles samfunnsansvar, men da må vi - pensjonistenes 
organisasjoner-  både samarbeide, tas på alvor og gis rettigheter på lik linje med de 
yrkesaktives organisasjoner. 

Vi tar sikte på å få skrevet og trykt ferdig vårt historiske skrift som har fått navnet ”Den 
lange veien til pensjonspengene” til Lederseminaret i april i år. Alle medlemmer av 
PPF vil få gratis tilsendt et eksemplar sammen med nr. 2/2016 av Politipensjonisten.    

Kyrre Stenbro, forbundsleder

Kyrre Stenbro.
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Life is to short...

PPF HAR FLYTTET TIL MAJORSTUEN
Politiets Pensjonistforbund flyttet pr. 1. Oktober inn i nye lokaler – i 

Politidirektoratets nye bygg på Majorstuen i Oslo. 

Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 14/16, 0369 Oslo
Postadresse: Politidirektoratet, P.B. 8051 Dep, 0031 Oslo

Telefon: 45612974 E-post: ppf@pf.no

”Livet er for kort” – står det på en plakat jeg finner på en opp-
slagstavle – ”Livet er for kort til å holde på med noe som er verdi-
løst” – oversetter jeg med mitt Brooklyn-amerikansk-engelsk. Kort 
sagt: Livet et for kort til å ikke holde på med noe som gir det innhold 
og mening.

Du og jeg må definere for oss selv hva som er ”innhold” og ”me-
ning” for oss, men enhver har også ansvar for å leve et liv til nytte 
og glede for seg selv og andre. Om det ikke står i noen lovbok, er 
det en av livets uskrevne regler. Å være til ”nytte” og ”glede” for 
seg selv, gir dessuten livet både ”innhold” og ”mening”. Det er noe 
av livets ”magi”.

Pensjonisttilværelsen – som for de aller fleste politifolk begynner 
svært tidlig – gir rik mulighet til både ”innhold” og ”mening”, og for 
andre tjenestemenn og sivilt tilsatte i politietaten, er det også store 
muligheter for å fylle pensjonistlivet med både glede og innhold. På 
side 4 i denne utgaven av Politipensjonisten har vi trykket et dikt 
som gir eksempler på to typer pensjonister.  Jeg er ikke i tvil hvem 
jeg vil være. Er du? Les og bedøm selv.

Vi mennesker lever i 2016 lenger enn noen gang tidligere, og mu-
lighetene som gis oss også som seniorer, er store. I mitt eget ”poli-
tiliv” har jeg truffet kolleger som har hatt både to og tre karrierer. De 
har benyttet anledningen og de har rukket å leve flere yrkesliv. Det 
forteller noe om ”innhold” og ”mening”, ”nytte” og ”glede” – men 
fremfor alt om livsglede. Det er den vi må holde fast ved og bruke 
i seniorlivet.

Jeg hadde en gang en kvinnelig lærer. Hun giftet seg med en lærer-

kollega. De fikk tre barn og hadde et aktivt lærerliv med tegning, 
sang og musikk. Da mannen døde godt oppe i pensjonsalderen, 
re-orienterte ex-læreren seg og begynte å male. Deretter traff hun 
en mann hun levde med i mange år. En dag var livet over for kjæ-
resten, og etter at ex-læreren hadde gjennomlevd sorgen, var hun 
igjen klar for livet. Det siste jeg ”så” av henne, var et bilde på Face-
book hvor hun var sammen med en ny kjæreste på langtidsferie i 
Portugal! Hun hadde valgt å gripe livet igjen og igjen, og hun brukte 
livsgleden. Hun hadde forstått at ”livet et for kort til å ikke holde på 
med noe som gir det innhold og mening”.

Vi bestemmer selv over våre liv og hvordan vi vil leve. Og selv som 
seniorer kan vi lære av andre, av diktet på side 4, min ex-lærer og 
mye annet. Det er ikke for seint. Livet er på din og min side…

Jørn-Kr. Jørgensen, redaktør

TIL FORSIDEN
På fotpatrulje I Bergen by. For over 50 år siden, i oktober 1964, fikk Bergen sin første uniformerte politikvinne, meg. Dvs, vi var to, men den 
andre sluttet etter kort tid. Det ble mye oppmerksomhet blant bergensere og striler, mange hadde sine oppfatninger om dette med kvinner i 
politiuniform egentlig var lurt, og om det passet seg (?). På bildet er jeg på patrulje med politioverkonstabel Magnar Myrmel, som senere ble 
forbundsleder i Politiets Pensjonistforbund, og på Ole Bullsplass møtte vi jounalist Hartvedt-Hagen som «absolutt måtte» intervjue oss, skriver 
Turid Mitsem i en Facebook-kommentar.
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Stort Stutthofmøte i PPF  
Bergen og Hordaland

4

Styret hadde bestemt at medlemsmøtet 
torsdag 7. januar i år skulle være et litt 
spesielt møte, et møte også åpent for 
andre enn bare medlemmer.  Det var 
derfor en smule spenning hos styret da 
klokken nærmet seg 17.00. Hvor mange 
kommer og ikke minst hvem kommer?  

Mange etterkommere av polititjenestemenn 
som var i tjeneste under 2. verdenskrig hadde 
sagt de ville komme, og sett fram til denne 
kvelden, - og mange kom.

Styret hadde invi-
tert redaktøren av 
Politipensjonisten, 
Jørn-Kr. Jørgensen 
til Bergen fra Oslo 
for å fortelle om 
denne spesielle 
seremonien hvor 
norske og polske 
myndigheter av-
duket en minne-
plakett over de av 
våre kolleger som 
satt i konsentra-
sjonsleiren Stutt-
hof. En seremoni 

som ble gjennomført den 25. april 2015.  

Hva var det så som skjedde, og hvorfor et 
minnesmerke?  Bakgrunnen var sterk og dra-
matisk: I 1943 nektet mange av våre kolleger 
å underskrive en ”lojalitetserklæring” fra den 
tyske okkupasjonsmakten, og dette ble ikke 
tatt nådig opp. Det resulterte i at 271 av våre 
kolleger ble sendt med fangeskipet ”Donau” 
til konsentrasjonsleiren Stutthof i Polen, til et 
opphold preget av trusler, tvang og mishand-
ling. 13 kom aldri hjem igjen; derav en fra 
Bergen.  

Rundt 70 personer, både dagens medlem-
mer og etterkommere av våre kolleger, had-
de benket seg i politihusets møterom for å 

høre historien, se bildene og få bekreftet at 
et minnesmerke endelig hadde kommet på 
plass.  Selv om 2. verdenskrig er etter hvert 
kommet litt på avstand, er dette viktig og 
verdifull historie.  Det er nå engang slik at for 
å vinne framtiden, må en kjenne fortiden.

Jørn er en god forteller, og med sin litt ro-
lige, men likevel kratfulle måte å formidle 
på, forsto alle budskapet. Vi forsto viktighe-
ten av at våre kolleger sa nei, og hvorfor de 
var lojale mot dette standpunktet, selv etter 
at de hadde kommet til fangeleiren. Men vi 
forsto også det motet som krevdes, det de 
gjennomlevde og det de bar med seg resten 
av livet. Derfor var denne kvelden viktig.

Etter foredraget ble det både kaffe og litt 
å bite i, og praten gikk livlig. Det var tyde-
lig at temaet hadde fenget. Noen utdypet 
også historien og gjorde den mer komplett. 
Nye historier ble utvekslet og ny kunnskap 
formidlet, og mange satte pris på det. Da 
kvelden var slutt og vi gikk hjemover, var det 
i trygg forvissning om at endelig - med god 
innsats fra bl.a. Politiets Pensjonistforbund - 
hadde våre kolleger fått et verdig minne, og 
vi forsto hvor viktig det var!

Jan Gunnar Bøe

Jørn-Kr. Jørgensen
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Mandag 25 januar i år var forbundsleder Kyrre Stenbro på 
besøk i Bodø i forbindelse med lokalavdelingens årsmøte. 
Han benyttet samtidig sjansen til et besøk hos Trygve Rin-
dal.  Sammen med leder og sekretær for lokalforeningen, 
Oddbjørn Olsen og Christian Munkvik, dro  vi på besøk. Vi 
ble tatt godt i mot av Trygve Rindal og hans sønn Knut, og 
traktert med kaffe og kaker.

Trygve Rindal er nå i sitt 97. år, men er fortsatt ved god helse, men 
som han selv sier: ”Dagene blir lange”. Han er fortsatt proppfull av 
historier om sine opplevelser under sitt fangeopphold i Polen. Han 
minnes med stor entusiasme sin tur til Stutthoff i april 2015. Hans 
sønn har laget et fotoalbum fra reisen, og i den er det et bilde han 
viser frem de gangene vi besøker han. Bilde er av ham selv og 
politidirektør Odd Reidar Humlegård under festmiddagen ved min-
nemarkeringen. Som Rindal selv sier, så er Humlegård hans beste 
venn, som vi må hilse så mye.  Ellers ønsket han at vi måtte hilse til 
alle som var med til Stutthof i april 2015 og gjorde denne reisen til 
en minnerik opplevelse. Det var så vidt vi fikk lov til å gå fra Rindals 
hyggelig leilighet i Landbruksveien i Bodø, og det tar vi som et tegn 
på at vi var velkommen.

Senere på dagen var Kyrre Stenbro sammen med representant for 
PF-forsikring, Marita, med på Bodø-foreningens årsmøte. Dette er 
det best besøkte årsmøte Bodø-foreningen har hatt på mange år, 
over 42% oppmøte. At temaene til Kyrre og Marita var gode og in-
teressante vitner tiden de brukte, over 2 timer.  Det har vært mange 
positive tilbakemeldinger etter møtet, så jeg må få rette en stor 
takk til at de to, i en travel hverdag, tok seg tid til å besøke Bodø.

Oddbjørn Olsen

Best besøkte årsmøte i Bodø på 
mange år

Hjemme hos Trygve 
i Bodø, f.v. Oddbjørn 
Olsen, Kyrre Stenbro, 
Christian Munkvik og 
Trygve i go´stolen.

”Humlegård er min 
beste venn”.

Forbundsleder Kyrre Stenbro besøkte  97-årige Trygve Rindal i Bodø
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Torsdag 3. desember 2015 dro en glad gjeng politipen-
sjonister med ektefeller/samboere med buss i fra Kristi-
ansand med kurs for Berlin. Vi startet med en god frokost 
ombord på Superspeed mot Hirtshals. Etter en kjøretur med 
innlagte stopp ankom vi en liten tysk by som het Spornitz. 
Her overnattet vi på et bra hotell, før vi neste dag kjørte 
inn til Berlin.

I Berlin tok vi først en sightseeing med bussen, hvor vi blant annet 
så Checkpoint Charlie, deler av Berlin-muren, Rådhuset mm. Til å 
guide oss hadde vi med vår leder Bjørn Egeli. Han har i flere år  hatt 
en liten jobb i Aktive Fredsreiser etter at han ble pensjonist. Da vi 
hadde sjekket inn på hotell H2 ved Alexanderplatz gikk vi ut for å 
se på byens forskjellige julemarkeder, som  Berlin er kjent for. Fan-
tastisk flott og for en god Glühwein! Vi var også innom en stor Tysk 
«oktoberfesthall» hvor vi fikk oss noe mat og drikke. Kjempeartig.

Neste morgen var det tidlig opp for å kjøre  til STASIFENGSELET. Her 
fikk vi omvisning ,og vår gruppe fikk en guide som selv hadde sit-
tet internert som politisk fange under deler av den kalde krigen. I 
Stasifengselet var det ikke så mye fysisk avstraffelse, men desto 
mer psykisk terror. Blant annet kunne ett ektepar sitte i avhør, i det 
etterforskeren fikk en telefon hvor de hørte snakk om hvordan barn 
til fangene skulle bli adoptert bort, uten at det ble nevnt med navn 
hvem sine barn det var snakk om. <dvs. fysisk avstraffelser var det 
jo, men ikke noe i forhold til hva vi ble fortalt om dagen etter.

For å forstå noe om størrelsen på dette politiske undertrykkelsesap-
paratet så kan det nevnes at det i Øst-Tyskland var 91000 heltids-
ansatte og 190 000 uoffisielle medarbeidere. Fengselet i Berlin var 
i bruk frem til 1990. For de som ønsker å lese mer kan de gå inn på 
; www.stiftung-hsh.de .

Resten av lørdagen var til fri avbenyttelse, så flere av oss fikk med 
oss nok ett julemarked før vi gikk og hadde kveldsmat på ett kine-
sisk spisested.

På søndag dro vi med buss en drøy halvtime opp til Oranienburg 
hvor Sachsenhausen konsentrasjonsleir ligger. Den er nå gjort om 
til museum/ minnesmerke , og viser noe av sannheten og grusom-
hetene som fant sted under andre verdenskrig. Leiren var ikke av 
de aller verste, men grusomhetene som ble begått her var allikevel 

avskyelige.  Egeli tok oss med på en 2 ½ times interessant omvis-
ning. Her foregikk alt i fra grusomme forskninger på mennesker, 
avrettingsmetoder som en ikke har fantasi til å forestille seg og 
falskmyntneri i stor stil. Her satt det for øvrig mange norske fanger. 
Se for øvrig Wikipedia og andre sider for mer informasjon.   

Fra Sachsenhausen satte vi kursen tilbake mot Danmark. Vi over-
nattet på Scandic hotell i Kolding, hvor for øvrig flere lag til VM i 
håndball holdt til. Blant annet Tyskland og Frankrike. 

Mandagen hadde vi god tid, men etter hvert kjørte vi opp til Ålborg 
hvor noen av oss fikk handlet litt og en lunsj på Duskjelleren, før vi 
tok båten over fra Hirtshals til Kristiansand.

Værgudene var i hvert fall på vår side. Før vi dro hadde danskeferja 
vært innstilt.  Vi dro over uten problemer, og mens hele Sør-Vest-
landet sleit med mye nedbør, vind og avlyste ferjer hele helga, dro 
vi over på mandag kveld med nesten ikke bevegelse i båten og få 
passasjerer  !!

Tilbakemeldingene fra turen var bra, så det blir nok ikke siste gang 
vi drar på busstur !

NUMMER 1 – 20166

Til Berlin med politi-
pensjonister fra Sørlandet 

Bjørn Egeli guider i Sachsenhausen.
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God drift og mange  
arbeidsoppgaver i PPF i 2015

Ved utgangen av 2015 hadde PPF ca. 3500 medlemmer og 41 lo-
kale lag og foreninger. Fra 1.1.2015 blir medlemmer i Politiets 
Fellesforbund som går av med pensjon, automatisk overført til 
PPF dersom de ikke takker nei.

Forbundet har hatt flg. tillitsvalgte i perioden 04.06 – 31.12.2015 (2017)

Styret
Forbundsleder  Kyrre Stenbro, Oslo
Forbundsnestleder E. Eystein Loftesnes, Aust-Agder
Forbundssekretær Sigmund Engen, PST
Forbundskasserer Roald Korsøen, Bergen/Hordaland 
Styremedlem Kjell Fagerlid, Asker og Bærum 
Styremedlem Martha Kalland, Sør-Trøndelag
Styremedlem Oddbjørn Olsen, Salten
Varamedlem Kjellaug Røgler, Romerike
Varamedlem Kjell Arne Slethei Rogaland

Kontrollutvalget
Leder Olav Røttingsnes, Romerrike
Medlem Jan Gunnar Bøe, Bergen/Hordaland
Medlem Willy Samdal, Asker og Bærum
Varamedlem Jostein Sørum, Vestoppland
Varamedlem Jan Altmann, Vest-Finnmark

Hederstegnutvalget
Leder Odd Kjell Abrahamsen, Kristiansand
Medlem Kjell-Bjørn Aarø, Kripos
Medlem Olav Haugen, Oslo/PST
Varamedlem Torgny Isene, Oslo
Varamedlem Hans G. Kverneland, Nord-Trøndelag. 

Valgkomite:

Leder Torbjørn Finn, Sarpsborg
Medlem Brita Rød, Buskerud
Medlem Ove Johan Winum, Sør-Trøndelag
Varamedlem Mathias Gjone, Telemark
Varamedlem Berit Judre, Romerike

LANDSMØTET 2015
Landsmøtet ble åpnet på Quality Airport Hotell Gardermoen 2.06.2015, kl. 
13.00. Åpningen startet med musikkinnslag. Velkomsttalen var ved Hugo 
Aurdal som er leder, for Politiets Pensjonistforening Romerike. Minnetalen 
og åpningstalen ble holdt av forbundsleder Kyrre Stenbro. Det var hilsnings- 
og informasjonstaler ved ordfører Harald Espelund, Ullensaker kommune, 
assisterende politidirektør Vidar Refvik, Politidirektoratet, politimester Bjørn 
Vandvik, Romerike politidistrikt, forbundsleder Sigve Bolstad, Politiets Fel-
lesforbund og formann Magnar Skaret, Norsk Politihistorisk Selskap. Vidar 

Refvik hadde en interessant orientering om den nye politireformen. Det var 
ca. 90 til stede under åpningen. Musikkinnslagene var ved Palle Wagnberg.

Forhandlingene
Dagsorden hadde 14 saker. Sak en, åpningen var gjennomført og sak 2, 
konstitueringen, gikk slik styret hadde foreslått. Dirigenten Harald Antun 
fra Bergen overtok klubba og loset Landsmøtet gjennom alle sakene med 
sikker hånd og et godt smil. Klubba ble brukt bare til å avslutte sakene. Se-
kretærene Steinar Jonsen, fra Ringerike og Gunnar Bjørnødegård, PST førte 
protokollen på PC-en.
56 delegater med stemmerett var til stede ved åpningen. Det samme var 
Kontroll og revisjonsutvalget, Hederstegnutvalget og Valgkomiteen. Tilstede 
var også representanter fra PF Forsikring og redaktør Jørn-Kr. Jørgensen.
Delegatene var aktive under behandlingen av sakene og utviste stor akti-
vitet under valgene. De fleste sakene endte opp med enstemmige vedtak. 
Landsmøtet i 2015 ga styret flg. konkrete oppgaver i handlingsplanen for 
perioden 2015 - 17:

Handlingsplanens prioriterte delmål i perioden
Økonomi
For å møte en bærekraftig utvikling for oss pensjonister, er det viktig at 
vi har en god og forutsigbar økonomi. For oss er det størrelsen og regu-
leringen av pensjonen som er viktig for trygghet og livsutfoldelse. Gjen-
nom samarbeid med andre pensjonistorga-nisasjoner vil vi arbeide for å 
nå oppsatte mål.
Forbundet skal, sammen med samarbeidende pensjonistorganisasjoner ar-
beide for:
-  at «85%» regelen blir fjernet,
-  at sykeandelen i folketrygden tilbakeføres til opprinnelig størrelse, 
-  fremme forslag til statsbudsjettene for å bedre de økonomiske vilkår og 

forskjeller som er mellom yrkesaktive og pensjonister,
-  at indekseringen på 0,75% i Pensjonsreformen fjernes herunder fremme, 

dette som et tema til evalueringen av reformen i 2017/18 gode forsi-
kringsvilkår, 

-  å tilrettelegge for kvalitative og økonomisk tiltrekkende betingelser på 
velferdsmessige og sosiale tiltak for medlemmene som at egenandelen 
på livsviktige medisiner og omfattende legetjenester holdes på nåvæ-
rende nivå eller reduseres / fjernes.

Medlems- og tillitsmannsoppfølging
-  opprettholde god kontakt med medlemmene gjennom aktiv deltakelse i 

lokallag og foreninger der dette ønskes,
-  sørge for at lederkonferanser har tidsaktuelle pensjonist-temaer og sosiale 

tilbud/aktiviteter,
-  i samarbeid med Politidirektoratet utarbeide HMS-system til Politiets Pen-

sjonist-forbund etter politietatens HMS modell,
-  forberede arbeid med hjelp til politipensjonister som har psykiske proble-

mer som følge av sitt yrkesaktive arbeid.  Her kreves forskning og samar-
beid med organisasjoner med lignende problemer.

Kyrre Stenbro, leder PPF.
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Forbundet skal
-  på anmodning og så langt dette er mulig møte på lagenes og foreninge-

nes årsmøter og ellers ved behov,
-  drive informasjonsarbeid gjennom eget fagblad og informasjonsskriv,
-  arbeide for å kvalitetssikre hjemmesidene, samt bistå lag og foreninger 

som ønsker å opprette lokale hjemmesider,
-  arbeide for at lagene og foreningene oppnevner en datakontakt som kan 

bistå medlemmene i dataspørsmål,
-  arbeide for at flere pensjonerte kvinner i etaten deltar i organisasjonen,
-  arbeide for å arrangere, en samling av hederstegninnehavere,
-  arbeide for å øke andelen av kvinner i organisasjonen.

Samarbeid eksternt
Forbundet skal så langt det er mulig samarbeide med samtlige av politiets 
fagorganisasjoner og landsdekkende pensjonistorganisasjoner i offentlig 
sektor og andre instanser som positivt støtter vårt arbeid. Målet skal være å 
oppnå resultater gjennom bruk av positive midler.  Herunder skal det særlig 
legges vekt på:
-  fortsette, samt videreutvikle samarbeidet med Politiets Fellesforbund
-  utvikle og intensivere samarbeid med Norges Politilederlag, Norsk Poli-

tihistorisk selskap, andre landsdekkende pensjonistorganisasjoner, samt 
Invitere Politiembetsmennenes Landsforbund og andre organisasjoner 
med pensjonister fra justissektoren til samarbeidsavtale på linje med NPL, 
NPHS og PF

MØTEVIRKSOMHET – ADMINISTRASJON

Forbundsstyret
Styrene har hatt 7 ordinære styremøter i perioden 1.1.2015 til 31.12.2017. I 
kommunikasjonen mellom forbundskontoret og styremedlemmene, brukes 
i all hovedsak e-post og telefon. Protokoller fra styremøtene er lagt ut på 
vår hjemmeside med tilgang for medlemmene.

Forbundskontoret
Oslo politidistrikt har i nesten 30 år velvillig stilt kontor og lagerplass til dis-
posisjon for forbundskontoret i PPF. På nyåret i 2015 tok vi opp spørsmålet 
om ikke vi burde ha lokaler hos POD. Vi betjener pensjonister i hele landet 
og burde således ikke belaste et politidistrikt. Dette ble positivt mottatt og 
i månedsskifte oktober/november flyttet vi til Fritjof Nansens vei 14/16 på 
Majorstuen. Da vi flyttet ut takket vi politimesteren i Oslo for velvilligheten 
PPF har blitt vist i alle disse årene! Vi har mistet det gode nærmiljøet i Poli-
tihuset, men har fått et nytt og godt arbeidsmiljø i POD. 
Det er særdeles viktig at lokalavdelingene og enkeltmedlemmene kan be-
nytte seg av forbundskontoret både pr. telefon og e-post. Ved bruk av e-
post og telefon utenom kontortiden, blir det som oftest gitt svar hjemmefra 
på e-post og svart på telefon uansett posisjon, men hvor det er dekning.
Det totale antall møter som forbundskontoret har deltatt i er 48 i løpet 
av 2015. Redaktør Jørn-Kr. Jørgensen deltok i november sammen med 
forbundslederen i medlemsmøte i Sør-Trøndelag politiforening, hvor han 
orienterte om bakgrunnen for og markeringen den 25.04.2015 av 70-års 
dagen for løslatelsen av 271 politifanger fra konsentrasjonsleiren i Stutthof. 
Han informerte også om hvem som kom fra Trondheim av politifangene.

Hjemmesidene - e-mail adresser
www.politipensjonisten.no
Direkte til forbundskontoret er IT-adressen ppf@pf.no. Forbundsleder har 
Kyrrste@online.no. Forbundssekretær Sigmund Engen har ppf@pf.no. Vi har 
og fortsetter å utvikle Hjemmesiden slik at medlemmene kan få best mulig 
informasjon fra PPF. Hjemmesiden gir store muligheter til å informere med-
lemmene spesielt, men også allmennheten generelt om vår virksomhet. 
Oddmund Dahle er fortsatt oppnevnt av forbundsstyret som webmaster. 

Avtalen med Stine Grytøyr om vedlikehold av både internett og e-post er 
videreført.

Medlemsregistret
I samarbeid med Politiets Fellesforbund arbeider vi videre med utviklingen 
av medlemsregistret som vi startet opp med senhøsten 2013. Det er og vil 
være særdeles viktig at våre lag og foreninger sender korrekt adresse og 
adresseendringer så fort som mulig. Medlemsregistret er grunnlaget for 
riktige adresser til medlemmene når vårt blad samt Politiforum fra Politi-
ets Fellesforbund og magasinet Norsk politi fra POD skal sendes til våre 
medlemmer. 
I løpet av 2015 ble det atskillig færre returer av fagbladene pga. det gode 
samarbeidet med lag/foreningen om riktige adresser. Ajourhold av med-
lemsregistret krever mye arbeid da det er stor tilslutning av nye medlem-
mer, medlemmer som faller fra og som endrer adresser. For hvert nytt num-
mer av fagbladene må det kjøres nye adresselister og sendes til utsenderen 
av det respektive blad.  

Merkantilutvalget
I styremøte 24.09.2015 ble det vedtatt at for perioden 2015 – 2017 opp-
rettes det ikke en egen merkantil gruppe. Forbundskontoret tar seg av slik 
oppgaver. Ved behov tilkalles bistand fra forbundsstyrets øvrige medlem-
mer.

Kollegastøtteordning
På bakgrunn av et landsmøtevedtak ble det i styremøte 24.09.2015 opp-
nevnte en arbeidsgruppe som skal utrede en praktikabel kollegastøtteord-
ning for Politiets Pensjonistforbund. Følgende medlemmer utgjør arbeids-
gruppen: Leder, Bjørn Egeli, Politiets Pensjonistlag Kristiansand. Medlemmer 
er: Tom Søreide, Asker og Bærum Politiets Pensjonistlag. Øyvind Røen, Oslo 
Politiets Pensjonistlag, Ivar Solum, Hamar Pensjonistlag, Gunn Helen Gran-
dell, Politiets pensjonistforening Sør-Trøndelag. Gruppen skal levere sitt for-
slag til en kollegastøtteordning innen 29. mai 2016.

Arbeidsgruppe for å vurdere sentral innkreving av kontingenten
I styremøte 24.09.2015 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe med forbunds-
styremedlem, Kjell Fagerlid, forbundskasserer, Roald Korsøen, Jørgen Hell-
wege, Politiets Fellesforbund og lokallagsleder Jorun Andersen, Buskerud. 
Kjell Fagerlid leder gruppen. Gruppen skal innen 01.11.2016 levere sin rap-
port med forslag. 

Landsmøtet 2015 vedtok flere endringer i vedtekten for PPF og for-
bundets normalvedtekt
Vedtektene ble sommeren ajourført og sendt ut samt lagt inn på hjemme-
siden. De er også tatt inn i almanakken for 2016. 

Stutthof-markeringen
Med bakgrunn i landsmøtevedtak i 2013 om at løslatelsen av 271 politifan-
ger i Stutthof våren 1945 skulle markeres, ble det nedsatt en arbeidsgruppe 
for å tilrettelegge for en slik markering. Med meget godt arbeid i gruppen, 
samarbeidet med: Politidirektoratet, Oslo politidistrikt og polske myndig-
heter fant en meget vellykket markering sted i Stutthof den 25.04.2015. 
Det var over 100 fremmøtte med bl.a. den eneste nålevende politifangen, 
Trygve Rindal, Bodø, mange etterkommere av politifangene, representanter 
fra polske myndigheter, den norske ambassadøren i Polen og den polske 
ambassadør i Norge, politidirektøren og visepolitidirektøren, politimesteren 
i Oslo, og representanter fra Oslo politiets orkester, representant fra NRK og 
polsk TV, Norsk politihistorisk selskap, lederen for Politiets Fellesforbund og 
forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund. 

Diverse administrative oppgaver
Forbundsstyret har utarbeidet forslag til instruks for Kontrollnemda – jfr. ved-
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tak i Landsmøtet. Utkastet ble i desember forelagt Kontrollnemda til uttalel-
se og det planlegges med at den skal sluttføres i styremøte i februar 2016.
Det er også utarbeidet forslag til ny instruks for valgkomiteen som har vært 
forelagt komiteen. Lederen har gitt tilbakemelding om at de er enige i 
forslaget. 
I desember ble det sendt blomsterhilsen til 25 hederstegnmedlemmer – se 
pkt. 15 nedenfor.
I hht. Landsmøtevedtak ble det i nov./des. utbetalt støtte til samtlige 41 lag 
og foreninger med kr. 141.850,00.
I møte 24.11 vedtok styret at Landsmøtet 2017 legges til Scandic Hell i tids-
rommet 30.5 – 01.06.2017. Forbundsstyret holder styremøte 29.05.2017 
på samme sted.
Forbundsstyret har engasjert redaktør Jørn-Kr. Jørgensen til å skrive vår 
30-årige historie m.m. Arbeidet er kommet meget godt i gang.

Bladet Politipensjonisten
Vedtaket om å utgi medlemsbladet er nedfelt i våre vedtekter - § 9 ble 
revidert og vedtatt på Landsmøtet i 2009 og styret ble pålagt å fastsette 
layout og utgi medlemsblad minimum fire ganger i året.
Høsten 2013 ble det inngått ny avtale med redaktør Jørn Kr. Jørgensen. Han 
har gjort og gjør fortsatt en meget god jobb og det er bare positive tilba-
kemeldinger på bladet, innhold og layout. Medlemsbladet er et stort øko-
nomisk løft. Vi har ingen annonseinntekter slik at alle utgifter blir å belaste 
eget budsjett. Samarbeidet med Politiets Fellesforbund f.o.m. 01.01.2015 
gir PPF støtte til drift av bladet. Samtlige nummer er lagt inn på vår hjem-
meside. 

Lommealmanakken
I h.h.t. Landsmøtets vedtak i 2013 under sak 7 Handlingsplan ble det gjort 
vedtak mot 4 stemmer om at almanakken skulle trykkes og sendes ut igjen 
f.o.m. 2014. Dette ble fulgt opp og forbundskontoret har fått positive tilba-
kemeldinger. Almanakken kostet ca. kr 108.000,- for 2015. Det nye med 
utsendelsen f.o.m. 2014 utgaven, er at den vedlegges vårt blad nr. 4 (de-
sember nummeret) det enkelte år. 

REISEVIRKSOMHETEN
Besøk i lag og foreninger i perioden fra 01.01.2015 til 31.12.2015 i 
perioden 1.1.2015–2.6.2015
For landsmøteperioden 2013 – 2015 var ansvarsområdene fordelt slik:
-  Oddbjørn Olsen: Finnmark, Troms og Nordland.
-  Kyrre Stenbro, Sigmund Engen med eventuell bistand fra Roald Korsøen 

og Arne Danielsen: Trøndelagene, Møre og Romsdal, Hordaland og Sogn 
og Fjordane

-  Eystein Loftesnes: Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark
-  Kyrre Stenbro, Olav Røttingsnes, Sigmund Engen og Torbjørn Finn fordeler 

Østlandet seg imellom.
Fordelingen kan tilpasses ønsker fra lokale foreninger/lag og belastningen 
på det enkelte styremedlem.
Perioden 5.6.2015–31.12.2015 
Forbundsstyret gjorde følgende vedtak i møte 24.9.2015: Ansvarsområdene 
for informasjonsarbeid samt gjennomføring av besøk i lag og foreninger i 
hht Handlingsplanen for 2013-15 fordeles slik:

-  Oddbjørn Olsen: Finnmark, Troms og Nordland.
-  Kyrre Stenbro, Sigmund Engen, Roald Korsøen og Martha Kalland: Trøn-

delagene, Møre og Romsdal, Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland.
-  Eystein Loftesnes, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold.
-  Kyrre Stenbro, Sigmund Engen og Kjell Fagerlid fordeler Østlandet seg 

imellom. 

Forbundslederen kan delta på anmodning uavhengig av ovenstående og 
så langt det er praktisk mulig. Forbundskontoret sender ut info om dette til 

foreningene og lagene.
I 2015 er det foretatt 14 besøk i våre lag og foreninger. Oppdragene forde-
les i hht planen, men de fleste blir ivaretatt av forbundslederen.

SAMARBEIDET MED POLITIETS FELLSFORBUND M.FL.
Samarbeidsavtalen med PF, som ble inngått 24.10.2014 og iverksatt 
1.1.2015, har fungert meget godt. Forbundskontoret supplert av forbunds-
kasserer og 1. varamedlem til styret har hatt møte med PFs merkantilutvalg 
og PF Forsikring. Samarbeidet har  også vært meget godt i forbindelse med 
overføringer av pensjonerte medlemmer fra PF til oss. Bistand til ytterligere 
utvikling av medlemsregistret, har også vært meget god. Det årlige møtet 
som skal holdes mellom ledelsen i PF og PPF ble holdt 21.12.2015. Etter 
avtale med PF får alle medlemmene i Politiets Pensjonistforbund tilsendt 
bladet Politiforum til hjemmeadressen.     
   
Andre samarbeidspartnere
Det er inngått et formelt samarbeid med Norske Politiledere. I hht Sam-
arbeidsavtale NPL ble det årlige møtet mellom NPL og PPF holdt den 
01.12.2015 hos NPL. Det årlige møtet med Norsk Politihistorisk Selskap ble 
holdt på Kripos den 09.12.2015. Nevnte samarbeid er også meget gode. I 
tillegg har forbundslederen hatt et møte med presidenten i Juristforbundet 
samt at forbundskontoret på vårparten hadde møte med Justisdepartemen-
tet og den 13. oktober med Direktoratet for kriminalomsorgen – med begge 
om pensjonister.

SAMARBEIDET MED POLITIDIREKTORATET
Samarbeidet med Politidirektoratet har også i 2015 vært meget godt. Vi 
har to møter i året hvor ulike saker tas opp. For 2015 fikk vi den økono-
miske støtten vi søkte om. Vi fikk dessuten inn i disponeringskrivet til PODs 
underliggende enheter at det skulle tas hensyn til pensjonistene gjennom 
våre lag og foreninger. Vi fikk nytt kontor og lagerplass i PODs nye bygg på 
Majorstuen. 
PODs positive holdning og deltakelse i Stutthof-markeringen 25. april 2015, 
var av avgjørende betydning for at den ble en verdig og høytidelig min-
nemarkering av de 271 politifangene som ble løslatt våren 1945. I tillegg 
deltar/bistår POD oss i arbeidet med å utvikle en kollegastøtteordning for 
våre lag og foreninger. 
I desember hadde vi møte med ledelsen i Politidirektoratet. Her tok vi opp 
bl.a. spørsmålet om hvordan våre lag og foreninger skal samhandle med 
ledelsen i de 12 nye politidistriktene fra 1.1.2016. Vi informerte om at vi i 
vårt Landsmøte hadde endret vår vedtekt for å møte denne utfordringen. 
Som kjent lyder § 4 i vedtekten bl.a. «I politidistrikter hvor det er flere lag 
og foreninger, skal lederne for disse konstituere seg som en gruppe med en 
leder når det gjelder fellessaker som skal tas opp med politidistriktets le-
delse.» Av fellessaker nevnte vi adgang til; tidligere tjenestested, møterom, 
kontor, kantine og fordelingen av velferdsmidler.

SAMARBEID I SAKO
SAKO (Samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister) er en paraplyorga-
nisasjon for Pensjonistforbundet og pensjonistorganisasjonene for Jern-
bane, Post, Tele, Vegvesen og Politi. LO-stat og Norsk Kommuneforbund 
inngikk en samarbeidsavtale i mai (datert 22.9.2013) 2013. Avtalen gjaldt 
for 2 år fortsatt og ble forlenget med ytterligere 2 år (22.9.2017) siden den 
ikke var sagt opp. Det er ca. 220 000 organiserte pensjonister i de nevnte 
forbundene.  
Det er også opprettet et arbeidsutvalg som består av lederne i de delta-
kende forbund. Pensjonistforbundet har sekretariatsfunksjonen for utvalget. 
Møter i utvalget holdes normalt i første halvår. Utvalget drøfter strategien 
før drøftingene med staten om trygdeoppgjøret. Alle forbundene deltar i 
drøftings-delegasjonen.
I tilknytning til trygdeoppgjøret i 2015 ble det holdt flere forberedende 
møter. I mai møtte vi (SAKO-samarbeidet) statsråd Robert Eriksson sammen 
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med øvrige organisasjoner for drøfting av trygdeoppgjøret. Pensjonsreformen av 2011 inne-
holdt bl.a. en bestemmelse om at resultatet fra lønnsoppgjøret til de yrkesaktive skal fratrek-
kes 0,75% for å komme fram til oppgjøret for pensjonistene. Når så prisstigningen også ble 
trukket fra, fikk pensjonistene et oppgjør som gav tapt kjøpekraft, mens de yrkesaktive fikk økt 
sin! Reformen innehold ingen sikringsbestemmelse om dette. I hovedsak godtok de øvrige or-
ganisasjonene dette tilbudet, mens vi i SAKO-samarbeidet nektet å skrive under en slik avtale. 
Statsråden så alvoret i saken og sa at det ville bli nedsatt en arbeidsgruppe for å se på dette 
opp mot 2016 oppgjøret. Dette blir et viktig og krevende arbeid framover.
Den årlige SAKO-konferansen ble holdt på Scandic Hotell Gardermoen 8. – 9. oktober og var 
vellykket. Forbundsleder Kyrre Stenbro, forbundskasserer Roald Korsøen, styremedlem Martha 
Kalland og 1. varamedlem til styret, Kjellaug Røgler, deltok i konferansen.
Vi sender inn forslag til krav til statsbudsjettet hvert år. Kravene bygger på/har bygd på Hand-
lingsplanen for den respektive landsmøteperioden. Arbeidsutvalget deltar i møtet med stats-
råden ved gjennomgangen av kravene. Normalt skjer dette i nov./des., men i år ble det utsatt 
til januar 2016 pga. statsrådskifte den møteberammede dagen.
Statsbudsjettet for 2016 som ble vedtatt i desember 2015 inneholde en endring i avkortnin-
gen av grunnpensjonen for pensjonistpar med 5 prosentpoeng, fra 85 til 90 prosent med virk-
ning fra 1. september 2016. Det betyr vel 4.000,- kroner i året i økt pensjon for hver pensjonist 
som er gift eller samboer. Års virkningen av å endre avkortningen blir 2,7 milliarder kroner, 
gjeldende fra 2017. Kravet vår handlingsplan er å fjerne avkortningen helt – dvs. det koster 
mye, men vi er på vei.
Tirsdag 15.12. skulle vi (SAKO-samarbeidet) møte statsråden for å gjennomgå kravet til stats-
budsjettet for 2017, men pga. statsrådskifte denne dagen ble møtet utsatt. Vår nye statsråd er 
Annikken Hauglie og det blir spennende å høre hvordan hun stiller seg til våre krav.
Pensjonistforbundet opprettet en arbeidsgruppe i desember for å komme med en analyse-
rapport om eldreran. Fra PPF deltar forbundslederen og medlem Oddbjørn Mjølhus. Leder for 
gruppen er Oddbjørg Morseth (tidl. Lensmann i Tolga og Os) som er styremedlem i Pensjo-
nistforbundet samt lokallagsleder i vårt lokallag Østerdal. Rapporten skal være ferdig i februar 
2016.
Ellers er det en rekke høringssaker som i all hovedsak har vært håndtert av sekretariatet i 
Pensjonistforbundet.

FORSIKRING
Samarbeidsavtalen med IF forsikringsselskap ble avsluttet og falt bort 31.12.2014. Ny forsi-
kringsavtale ble inngått med PF – PF Forsikring pr. 24.10.2014 og ble iverksatt fom 1.1.2015. 
Denne avtalen inneholdt i all hovedsak billigere og gode forsikringstilbud til våre medlemmer.
Tilbakemeldingene på avtalen har i det alt vesentlige vært meget gode. Tilskuddene fra PF 
Forsikring er dessuten mye bedre enn fra IF.

ØKONOM 
Vår økonomi er helt avgjørende for hvilke tiltak Forbundsstyret kan iverksette og gjennomføre 
for medlemmene og tillitsvalgte. Den økonomiske situasjonen blitt betydelig med tilskudd fra 
statsbudsjettet/POD, momsrefusjon, tilskudd fra NAV til frivillige organisasjoner og forsikrings-
avtalen med PF. Denne økingen har gjorde det mulig også i 2015 å utbetale støtte til våre lag 
og foreninger. Vi kunne også la styret delta i Stutthof-markeringen i april.

AVSLUTNING 
Forbundsstyret legger med dette fram sin årsberetning for 2015 i tråd med de beslutninger 
og pålegg og premisser som ble gitt på Landsmøtet i Sarpsborg 2013 og i Landsmøte 2015 på 
Gardermoen. I all vår virksomhet som forbundsstyre, har vi hevdet medlemmenes interesser i 
de fora og de forhandlinger og drøftinger som forbundet har vært representert i.
Tidene skifter og menneskene skifter. Tidens flukt er noe vi alle er klar over, og et årsskifte 
med et landsmøte mitt i året, gjør oss ekstra oppmerksomme. Samtidig fylles vi av en rekke 
spørsmål – hva vil framtida bringe? Vi stopper opp og ser oss tilbake. Vi gjør opp status. Vi 
avslutter årsregnskapet. Dette er en forutsetning for å fortsette inn i den nye perioden.
Organisasjonene er en meget viktig del av vårt demokratiske samfunn. Det er forbundsstyrets 
syn at ved å stå sammen i en organisasjon kan vi oppnå resultater som kommer enkeltmed-
lemmet til gode. Det er ikke minst viktig i en tid hvor den økonomiske utviklingen ser ut til å 
gå mot betydelig arbeidsledighet. Vi får ikke lenger noe gratis fra”statskassa”. Vi må kjempe 
både for bedringer og for å opprettholde våre rettigheter. Skal vi ha noen realistiske mulig-
heter til det, må vi gjøre det sammen med de andre pensjonistorganisasjonene – Samhold 
gir styrke! 

Bok om Henrik Hebo og 
Leif Føskers fantastiske 
redningsdåd

Hvem av dem 
var medlem 
av NS? Ingen!
Av Jørn-Kr. Jørgensen

På slutten av 2015 forelå Anne-Kristin 
Føskers bok ”Gränsen er nådd”; en slags 
dokumentarroman om politimennene 
Henrik Hebo (Olsen) og Leif Kristian Føs-
ker og deres vågale 
arbeid under 2. ver-
denskrig for å redde 
jøder i sikkerhet 
med den nazistiske 
politiminister Jonas 
Lies bil.

Innledningsvis høres det spennende plottet ut som 
tatt fra en agentfilm, og det kunne det også ha 
vært, for meg fare for sitt eget liv reddet de to 
politifolkene ved det daværende Oslo politikam-
mer svært mange jøder fra å bli sendt til nazistisk 
konsentrasjonsleir i Europa – og død.
Boken bygger på Anne-Kristins Føskers undersø-
kelser og forskning i mange år, og er som sådan 
en spennende og interessant bok å lese for den 
som vil sette seg inn i to polititjenestemenns fri-
hetskamp mot nasjonalsosialismen. Historien har 
frem til den offentliggjøres i Anne-Kristin Føskers 
bok vært forholdsvis ukjent, enskjønt den har vært 
omtalt flere ganger i politihistorisk materiale.
Boken er langt på vei ført i samtaleform. Dette 
gjør det vanskelig å kontrollere hva som er hva 
og om det som omtales virkelig har foregått slik 
Anne-Kristin Føsker fremstiller det. Denne måten å 
skrive historie på er omdiskutert, men gir samtidig 
forfatteren det skjønnlitterære grepet som gir noe 
mer frihet om det skulle ha vært en ren dokumen-
tar- eller historiebok.
Men det betyr ikke at ikke bokens opplysninger 
bør være riktige. Snarere tvert imot. Dette stiller 
selvsagt også krav til forfatteren om undersøkelser 
for ikke å komme på ville veier.
I en slags konklusjon mot slutten av boken skri-
ver Anne-Kristin Føsker: ”Leif Føsker var aldri par-
timedlem av NS.  Når det gjelder Henrik Olsens 
eventuelle medlemskap i NS, er det uklart.”

Føsker Olsen (Hebo)
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Her skal det anføres følgende – og jeg skriver dette for å rette opp eventuelle 
feil og misforståelse for ettertiden: Den 12. mars 1942 skrev Henrik Olsen 
(Hebo) som da var sjåfør for politiminister Jonas Lie, følgende i et brev til Lie: 
”Den 16. mai 1941 sendte jeg en søknad om medlemskap i Nasjonal Samling, 
men da det gikk hele sommeren uten at jeg hørte noe fra NS, sendte jeg ny 
søknad 14. november s.å., begge søknader var bilagt med foto og innmel-
dingsgebyr kr. 3. Da det etter anstilte undersøkelser av pfm. Stephansen, viser 

seg at jeg verken står i yrkeskartoteket eller rikskartoteket, er jeg 
således å betrakte som ikke medlem. Jeg håper herr Ministeren kan 
få rettet på forholdet, da det er mange med meg som er i samme 
situasjon.”
Her skal det fortelles for den historiske bakgrunnens skyld at Hebo 
og mange, mange andre var utsatt for et veldig press i de dager for 
å melde seg inn i NS. Mange gjorde det, men Hebo lot det være. 
Brevet av 12. mars 1942 ble skrevet for ”å roe ned gemyttene” for å 
slippe presset og maset om å bli medlem. 12. mars-brevet ble fun-
net i Jonas Lies arkiv etter krigen – ueffektuert.
Da freden kom, ble Henrik Hebo gjenstand for undersøkelser. Hva 
hadde skjedd? Hva med påstandene og hva med ryktene om med-
lemskap i Nasjonal Samling; det mest forhatte parti av alle? Ryktene 
svirret og Hebo fikk ord på seg for å ha vært medlem av partiet – en 
av de verste beskyldninger en nordmann og politimann kunne utset-
tes for i 1945 og faktisk helt opp til våre dager.
Den 3. oktober 1945 sendte kontorsjef Jarle Brænde ved Oslo politi-
kammer et brev til vise-rikspolitisjef O. Svendsen hvor han forespør 
om Henrik Hebo og avslutter brevet på denne måten: 
”Da Hebo tilhører Oslo politikorps og lønnes her, ber man opplyst 
om han på grunn av det 
foreliggende skal suspen-
deres.”
Rikspolitisjefen v/vise-
riks politisjef O. Svendsen 
svarer 6. oktober 1945 og 
svaret lyder slik brevet til 
venstre forteller. 
Det hører med til denne 
historien at Henrik Hebos 
rulleblad i politiet, datert 
1. mai 1946 og signert 
Trygve Grøneng, ikke 
inneholder noen anmerk-
ninger om medlemskap i 
Nasjonal Samling.
Vi kan på denne bak-
grunn slå fast når det 
gjelder Henrik Hebos 
eventuelle medlemskap 
i Nasjonal Samling er det 
helt klart: Han var ikke 
medlem. Rikspolitisje-
fens brev fritar han for all fremtid for all mistanke.
Anne-Kristin Føskers bok er skrevet på svensk. Den kan kjøpes på 
internett og har historisk interesse for den som vil lese om to poli-
tifolks spennende og viktige innsats under 2. verdenskrig. Hebo og 
Føsker var ikke alene som dette; for eksempel gjorde Alf T. Pettersen 
og hans medarbeidere en formidlabel innsats for å redde jøder i 
skjul fra den nazistiske jernhæl, men det er en annen historie som 
er fortalt et annet sted.

Anne-Kristin Føsker er Leif Kristian Føskers datter. Hun er født i 1952 
og bodde i Oslo fram til 1963, da hun sammen med sin mor flyttet 
til Mariefred i Sverige. Politisk er hun engasjert i Folkpartiet Libera-
lerna (1988-1998) med oppdrag i kommuneledelsen og i Riksdagen 
med en stor interesse for arbeidet mot fremmedfiendtlighet og for 
mennesker likeverd og muligheter. Hun driver også med coaching 
og organinsasjonsutvikling med oppdragsgivere i Sverige, Norge og 
Spania.
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Lensmann Brynjulv Skurtveit  
– sprek 93-åring

Hordalensmennene på høsttur i høstvær

Det var på Politiskolen i 1961/62 at jeg først fikk lære litt av Brynjulv Skur-
tveit å kjenne.  Dette da det i 1959 skjedde et drap i Ulvik der Brynjulv var 
lensmannsbetjent. Han hadde gjort en så god jobb med den taktiske etter-
forskningen, at gjerningsmannen etter kort tid ble pågrepet.  Det var ungjenta 
Bjørg Rondestveit som var drept. Brynjulvs lokalkunnskap, vitneobservasjoner 
og lensmannsbetjentens intuisjon, frambrakte ganske snart et navn på mulig 
gjerningsperson, som etter noen dager tilsto drapet.  

Politiarbeidet var av en slik 
kvalitet at skolen, i etterfors-
kningslære, brukte arbeidet 
som eksempel til etterfølgelse.  
Brynjulv forteller, som en ku-
riositet, at etterforskningen var 
så grundig, at han også kom 
under vær med og fikk tilstå-
elsesdom på tre ukjente tilfel-
ler av fyllekjøring.
Brynjulv ble seinere lens-
mann, som den eneste an-
satte, ved Jondal lensmannsdistrikt i Hardanger.  
At jeg i flere år var ansatt i nabodistriktet Ullensvang, gjorde at vi lærte hverandre å 
kjenne som gode kollegaer.  Som eneste tjenestemann ved kontoret sitt, var han aldri 
redd for å oppsøke vanskelige situasjoner der han bare hadde seg selv å stole på.
En artig historie som ble landskjent, var da han i 1984 ble pålagt av en konsulent hos 
Fylkesmannen å velge verneombud ved Jondal lensmannskontor. Nedenfor lar jeg Bryn-
julv selv fortelle om tildragelsen, som også er tatt med i boka ”Lensmenn i skjemt og 
alvor”.
”Rundskriv av 6.6.84 er teke imot i dag.  Konsulenten tillet seg å uttrykke forbauselse 
over ennå ikke å ha mottatt valgresultater på verneombod.  Eg for min del har vore så 
lenge i etaten at eg blir ikkje forbausa over noko som helst lenger.
For ordens skuld kan eg nemna at eg enno ikkje har fått skriv dagsett 4. april 1984, 
men det er eg ikkje forbausa over.  Det er i dag ”omgåande” halde val, og utskrifta frå 
valprotokollen fylgjer.
År 1984 den 8. juni kl. 10.00 vart det halde personalmøte på Jondal lensmannskontor.  
Alle dei tilsette har fått skriftleg innkalling til møte, jfr. kopi av innkallinga dagsett 8.6.84.  
Desse møtte:
Lensmann B. Skurtveit.  Alle tilstades.  Møtestyrar lensmann B. Skurtveit.
Sak nr. 1/84:  Val av verneombod for ubestemt tid ved Jondal lensmannskontor.  Lens-
mann B. Skurtveit foreslo lensmann B. Skurtveit.  Ingen andre framlegg.  Lensmann B. 
Skurtveit vart samrøystes vald.  Protokollen vart lesen opp”.
Den nærmeste inngangen til Folgefonna breen er opp Krossdalen fra Jondal. Jondølinger 
med respekt for seg selv, må ha hatt noen turer oppe på breen.  Sprekingen Brynjulv 
forteller meg at han for sin del har ”protokollført” 1512 turer.  Den siste gangen da han 
var 89 år gammel. Han ble ofte brukt som kjentmann oppe på breen.  Også en gang for 
Dronning Sonja.
Politiyrket går tydeligvis i arv i Skurtveit familien.  Han har en sønn som er lensmann i 
Jølster og et barnebarn som er tjenestemann ved Hordaland politidistrikt i Bergen.

Eiliv Lønningen

- Høsten 2014 fikk Politiets Pensjonistfor-
bunds (PPF) medlemmer de samme forsi-
kringsmulighetene som ordinære PF-med-
lemmer. Det betyr at når Ola og Kari går av 
med pensjon i politiet kan forsikringene 
vedkommende har som PF-medlem auto-
matisk videreføres gjennom PPF. Forutset-
ningen er et betalt PPF- medlemskap.
 
- Man kan også tegne helt nye forsikringer 
som PPF-medlem. Man behøver ikke å ha hatt 
disse forsikringene som PF-medlem, men kan 
gjerne kjøpe nye forsikringer etter ønske og 
behov, forteller forsikringsmegler Ellen Lindén 
Døviken i PF Forsikring til Politipensjonisten. 
Nå er PPFs nye forsikringspartner på hugget; 
i denne utgaven av Politipensjonisten sen-
der de med PPFs egen forsikringsbrosjyre for 
2016. Her er det bare å velge og vrake.

Torsdag 22.10.15 arrangerte styret i Hor-
dalensmennene dagstur til Vestnorsk Ut-
vandringssenter på Sletta i Radøy og til 
Skjærgårdsfisk Visningssenter på Marøy.
 
Vi fikk skikkelig vestlandsvær med sterk vind 
og regn, men 20 optimister møtte likevel på 
bussterminalen til avgang. Været til tross – tu-
ren ble en opplevelse for oss alle.  På skikke-
lige vestlandsveier, nok et bevis på at våre 
politikere fra vårt område sover i timen når 
der skal bevilges penger til samband, snodde 
den dyktige sjåføren den store bussen til tider 
på veier, der «ingen skulle tru at nokon kunne 
bu».

Sletta var første stoppested. Her er der oppført 
bygninger fra Minnesota og Dakota, som våre 
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La oss ta en forsikringsprat
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

Hordalensmennene på høsttur i høstvær

Hvilke forsikringer trenger du?
- Vi har erfart at mange ikke helt vet hvilke forsikringer de trenger. 
Da er vår oppgave å veilede og diskutere ønsker og behov – og mu-
ligheter. Vår erfaring er at noen ikke tar dette så alvorlig, men når 
situasjonen er der og det gjelder, da er dessverre for seint å bestille 
den forsikringen man mangler. Ordtaket om «føre var» gjelder her 
kanskje mer enn noen annen gang i livet. Det er med andre for seint 
å ringe og tegne forsikring etter at huset har tatt fyr, at ulykken er ute 
på reise, at det har skjedd et innbrudd mens du har vært borte eller at 
noen har brukt din identitet på en straffbar måte, sier Døviken.
 
Alvorlig sykdom og Helseforsikring
- Men det er en ting til som mange ikke tenker på når det gjelder 
forsikring; det er å forsikre seg selv og egen helse. PPF-medlemmer 
som har kjøpt forsikringen «Kritisk sykdom», får ved alvorlig sykdom 
utbetalt en sum fra 100 000 til 1 000 000 ut fra hvilken forsikrings-
sum man har valgt. Denne forsikringen kan man ha ut året man 
fyller 67.  Vi tilbyr også en Helseforsikring, som gir rask behandling, 
spesialisttime og operasjon. Denne forsikringen kan man ha ut året 
man er 70. Også disse forsikringene kan du lese mer om i brosjyren.
 
Ta kontakt for tilbud               
- Vi ønsker at PPFs medlemmer skal kontakte oss for å få tilbud. Vi 
har også ringt mange og tilbudt å gå gjennom forsikringene deres. 
Vi er blitt godt mottatt, og ønsker å ringe alle i løpet av vårparten. 

Pensjonistpakke
– Vi tilbyr blant annet en omfattende pensjonistforsikring til en 

svært gunstig fast pris. Forsikringen inneholder både innboforsikring, 
reiseforsikring, ulykkesforsikring og ID-tyveriforsikring. Alle disse tre 
dekningene koster fra kr 1.975 til kr 2.727 per år. Prisen gjelder 
ut fra hvilken sone i landet du bor. Den dyreste prisen gjelder for 
Oslo, men er likevel svært rimelig, med tanke på hvilke forsikrin-
ger pakken inkluderer.  Andre steder får du knapt en reiseforsikring 
til denne prisen. Merk også at den gjelder både gjelder både for 
PPF-medlemmet og eventuell ektefelle/samboer. Se brosjyren for 
nærmere info.

Individuelle priser
-Bil- og husforsikring er eksempler på forsikringer som er priset in-
dividuelt. Der kan prisene varier med for eksempel postnummer, 
størrelse på huset og hvor skadeutsatt det hele er. I mange tilfel-
ler kan PF Forsikring tilby rimeligere forsikringer på blant annet bil, 
men ikke alltid. Det kommer av forsikringsselskapets erfaring med 
den aktuelle biltypen, antall tidligere skader og bonus. Noen nye 
forsikrings-aktører setter også prisene ekstra lavt i begynnelsen for 
å komme inn i markedet.

Ta kontakt!
- PF Forsikring ønsker å hjelpe det enkelte PPF-medlem med sitt 
forsikringsforhold. Vi ønsker kontakt og ber de som vil om å ta kon-
takt med oss for en nærmere samtale. Vi holder til sentralt i Oslo 
og er svært tilgjengelig på telefonen – 23163100. Vi har også en 
internettside: pf.no/forsikring - PF Forsikring ønsker alle PPFs med-
lemmer til en forsikringsprat!

utvandrere i sin tid satte opp rundt området Fergus Falls. Vår leder 
Harald hadde vært med på å hente to bygninger – en doktorhus og 
et fengsel som også ble brukt som møte sted for kommunestyret. En 
flott samling bygninger samlet ved en nydelig trekirke. En ung og 
dyktig mann fortale oss meget om utvandring og vi så film fra både 
rivning, bygging og åpningsfest.

Inn igjen i bussen og videre på smale og kronglede veier fram til 
Marøy der oppdrettsanlegget Skjærgårdsfisk ligger. Anlegget er 
blant de først etablerte i landet og har virket sammenhengende fra 
1964. Skjærgårdsfisk har også etablert visningssenter, spesielt rettet 
mot ungdomsskole elever.

Flott orientering om historie og laks fra tilblivelse og frem til i dag. 
De som ønsket det, kunne så ta på seg overlevingsdrakter og gå om 
bord i en RIB. Hele 14 personer ble med i blåsten og i stor fart bar 
det utover mot oppdrettsanlegget. Der fikk vi meget god orientering 
om oppdrett generelt, før vi suste tilbake til land.

Tilbake og etter klesskiftet, ble der servert historie fra oppstart av 
oppdrettsanleggene og vi avsluttet med lunsj bestående av varm 
laks i folie, potetsalat og grønn salat, et velsmakende måltid som 
alle satte pris på. Etter god kaffe bar det inn i bussen igjen og tilbake 
til Bergen Busstasjon.

Kalde hordalendinger på høsttur.

Harald Andersen
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Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum ble stiftet 23. sep-
tember 1982 etter noen formøter. Laget har gitt ut jubile-
umsskriv for de første 20 år og ved 30-års jubileet til ori-
entering for medlemmene og for å sikre også denne delen 
av politihistorien i Asker og Bærum. Politidistriktet ble eget 
politidistrikt i 1949 og ble slått sammen med Oslo politi-
distrikt 1.1.2016. Og med det – tilbake «dit det kom fra i 
1949» da det ble utskilt fra Vestre Aker – så politihistorien 
gjentar seg!

Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum er derav noe eldre enn Po-
litiets Pensjonistforbund og starten var nok noe famlende – sitat fra 
det forberedende møte sakset fra protokollen – «Vi har tenkt å være 
joviale og ikke legge så veldig mye vekt på det formelle, men heller 
søke en avslappet linje». Sitat slutt!

16 profilerte pensjonerte polititjenestemenn møtte på stiftelses-
møte 23.9.82 og stiftet laget. Med stor vekt på det sosiale aspektet 
og den gjensidige ivaretakelsen av hverandre som tidligere kolleger 
var det heller igjen selvfølge at laget skulle melde seg inn i Politiets 
Pensjonistforbund i 1986. Men, beslutningen om innmeldelse i PPF 
var enstemmig og laget meldte seg inn uten forbehold av noe slag. 
Laget markerte seg og våre 2 delegater på stiftelsesmøte i PPF Egil 
Mørk ble valgt som nestformann og Fredrik Høgli som varamann i 
det første styret.

Årene har gått og politipensjonistene i Asker og Bærum forbereder 
nå 35- års markeringen. Laget har vokst og vi er nå 116 medlem-
mer i alder fra 57 år til over 90 år – et bredt aldersspekter som deler 
fellesskapet i laget vårt.

Vi mener vi har god drift og gode sosiale tilbud i laget. Hver første 
torsdag i måneden er det «Øl-treff» på James Pub i Sandvika. Der 
møtes 15 til 20 medlemmer og løser gamle straffesaker som aldri 
før! Vi har tilbud om handletur til Strømstad, hyggetur til København 
og Kiel, høstreff/høsttur og årlig julemøte i kantina på Politihuset i 
Sandvika, alle turene og møtene har godt oppmøte. I tillegg har vi 
medlemsmøter hvor vi forsøker å få inn foredragsholder og sørger 
for bevertning. I et svært godt og nært samarbeid med politidistrik-
tet har vi tilgang på lokaler og mulighet for møterom og kontortje-
nester – veldig bra! Økonomisk støtte får vi også årlig!

Politipensjonistene i Asker og Bærum har engasjert seg i pensjo-
nistenes utfordringer og ofte blitt valgt i sentrale verv i Politiets 
Pensjonistforbund. En helt fersk sak på dette området er arbeids-
gruppen til Politiets Pensjonistforbund som ser på en bedre HMS 
ivaretakelse av medlemmene. Arbeidet skjer i nært samarbeid med 
Politidirektoratet og HMS seksjonen der. Vårt lag har spilt inn vår 
ordning til arbeidsgruppen – En frivillighetsgruppe som stiller opp 
for gamle kolleger som behøver det, enten det gjelder kjøring til 
lege/tannlegebesøk, besøk til eldre kolleger på institusjon, gjøre 
nødvendige innkjøp eller bare stikke innom for en prat hvis noen 
føler seg ensom og behøver selskap. Dette er en flott ordning som 
er godt mottatt blant medlemmene i Asker og Bærum. Vi håper 
arbeidsgruppen tar inn ordningen som kan innføres i alle Politiets 
Pensjonist-forbunds lokale lag og foreninger.

Avslutningsvis – Vi i politiet er på en måte i samme familie og har 
delt gode og tøffe dager på jobb og på fritid. Samarbeidsavtalen 
med Politiets Fellesforbund og vårt nære og gode forhold til Politi-
direktoratet gir oss god ivaretakelse og gode drifts- og vekstmulig-
heter i fremtiden.

Vår virksomhet er viktig både sentralt og lokalt – Dette var litt om 
hvordan vi har det som politipensjonister i Politiets Pensjonistlag 
Asker og Bærum. Vi håper innlegget leses av pensjonerte kolleger i 
andre lag rundt i kongeriket!

”Vi har tenkt å være joviale og ikke 
legge så veldig mye vekt på det 
formelle…”   
Tekst og foto: Kjell Fagerlid

Nåværende styre i Asker og Bærum; leder Inge Fagerbakke, kas-
serer John Bjørnstadjordet og styremedlemmene Aud Gran og Tom 
Søreide. Bildet er tatt onsdag 20.1.16 av sekretær Kjell Fagerlid. 
Nestleder Karl Fredrik Storlien var på sydentur og ikke til stede).
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PPF gratulerer!
Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter i januar, februar og mars 2016.  
PPF gratulerer sine medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer.  
Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i april 2016
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
 70 Berg Eva 30.04.1946 Bergen og Hordaland
 70 Wiik Øystein    29.04.1946 Bergen og Hordaland
 70 Røstad Bjørnar    29.04.1946 PHS
 70 Møster Einar    24.04.1946 Aust Agder 
 70 Halvorsen Geir Kihle   13.04.1946 Telemark
 70 Wold John    13.04.1946 Solør
 70 Thoen Vivi 12.04.1946 Buskerud
 70 Nissen Rolf Liaaen 12.04.1946 Moss
 70 Nyseter Odd Harald   12.04.1946 Sør-Trøndelag
 70 Skjønberg Jan Tore   10.04.1946 Oslo
 70 Grimnes Øyvin 09.04.1946 Direkte
 70 Rapstad Dagfinn    06.04.1946 Kongsvinger 
 70 Hagen Ragnhild    04.04.1946 Nord-Trøndelag
 70 Slettbakk Gaute    03.04.1946 Mosjøen
 70 Borlaug-Olsen Ranveig 02.04.1946 Kripos
 80 Aas Inger    20.04.1936 Oslo
 80 Kapstad Oddvar John   11.04.1936 Bergen og Hordaland
 80 Ytterbøl Alf Einar   05.04.1936 Halden
 80 Edøy Mildrid    02.04.1936 Tønsberg
 80 Michelsen Joar    01.04.1936 Bergen og Hordaland

Jubilanter i mai 2016
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
 70 Setterblom Tor Ove 29.05.1946 Oslo
 70 Nyfløt Åge    29.05.1946 Oslo
 70 Einarsen Torild Sakshaug  25.05.1946 PST
 70 Thomassen Bernt Erling   24.05.1946 Vest-Finnmark
 70 Wolf Olav    24.05.1946 Bergen og Hordaland
 70 Karlsen Per Julius   18.05.1946 Telemark
 70 Grydeland Hans    15.05.1946 Nordmøre og Romsdal
 70 Hagen Aasmund    14.05.1946 Moss
 70 Knudsen Kjell Normann   14.05.1946 Nordmøre og Romsdal
 70 Karlsholmen Odd    14.05.1946 PST
 70 Hanssen Edmund    13.05.1946 Larvik/Sandefjord
 70 Høyvik Ulf Erik   11.05.1946 Gudbrandsdal 
 70 Lileng Mona Andrine   08.05.1946 Asker og Bærum
 70 Gerhardsen Inger Marie 07.05.1946 PST
 70 Winnæss Knut    04.05.1946 Telemark
 80 Halvorsen Liv    31.05.1936 Sør-Trøndelag
 80 Albrektsen Trygve    29.05.1936 Bergen og Hordaland
 80 Berger Einar J.   29.05.1936 Oslo
 80 Kverneng Erling    17.05.1936 Sunnmøre 
 80 Hald Unni Fredrikke 11.05.1936 Vest-Agder 
 90 Andersen Fritz Reidar   18.05.1926 Sør-Trøndelag
 90 Austad Knut    12.05.1926 PST

Jubilanter i juni 2016
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
 70 Grov Olav    30.06.1946 Ringerike
 70 Klevgård Walter 29.06.1946 Buskerud
 70 Pedersen Undis Synnøve 25.06.1946 Rana
 70 Andreassen Thove 25.06.1946 Narvik
 70 Aarthun Åse    25.06.1946 Asker og Bærum
 70 Ågotnes Oddvar Johan   23.06.1946 Bergen og Hordaland
 70 Revhaug Geir    22.06.1946 Nord-Trøndelag
 70 Eriksen Eldar    22.06.1946 Rana
 70 Hartmark Aina Merete   21.06.1946 Direkte
 70 Bæk Elin    18.06.1946 Direkte
 70 Pedersen Berit    17.06.1946 Bergen og Hordaland
 70 Feragen Leif Odd   15.06.1946 Moss
 70 Mathiassen Einar 15.06.1946 Halden 
 70 Isaksen Per Martin   13.06.1946 Oslo
 70 Alme Knut    09.06.1946 PST
 70 Eikenes Ole Peder   08.06.1946 Larvik og Sandefjord
 70 Ødegård Per Olav   07.06.1946 Oslo
 70 Baadsvik Per Olav   04.06.1946 Nord-Trøndelag
 70 Moringen Terje    04.06.1946 Gudbrandsdal
 80 Nielsen Thor Andreas   21.06.1936 PST
 80 Horjen Aud    15.06.1936 Rogaland
 90 Hellan Asle    09.06.1926 Sør-Trøndelag

Medlemskontingent TIL PPF
 
Forbundskontoret minner medlemmene om at medlemskontingenten blir inn-
betalt slik lokallagene ber om og innenfor de frister som blir satt. Dette er viktig 
for at lokallag og foreninger kan etterleve  Vedtekt for Politiets Pensjonistforbund 
-  § 5  Kontingent. Kontingenten skal være innbetalt til Forbundet senest 
31.05., og eventuell restkontingent innen 30.06.
Det er ikke tilfredsstillende at kontingenten fra mange lag og foreninger kommer 
stykkevis og delt gjennom hele året, og fra noen kommer ikke «sluttoppgjøret» 
før vi er over i et nytt år. Selv da er det fortsatt medlemmer som ikke har betalt 
kontingent for forrige år. Dette skaper vanskeligheter for forbundskontoret som 
søker om økonomisk bistand fra sentrale midler til organisatorisk virksomhet, ved 
at vi ikke alltid får de riktige tallene å forholde oss til innenfor søknadsfristene 
som settes. Til syvende og sist er det medlemmene våre denne sendrektigheten 
går ut over når vi skal beregne den økonomiske støtten til lokal drift.
Lokale lag og foreninger oppfordres til å følge opp innkrevingen av medlems-
kontingenten, slik at de som ikke betaler kan strykes som medlemmer. Her 
er det viktig å huske på at for å nyte godt av PF-forsikring kreves det 
medlemskap i PPF.

Direktemedlemmer
Det er pr d.d. 193 «direktemedlemmer» i PPF som forbundskontoret har ansvar 
for å kreve inn kontingenten fra. Det vil som tidligere år bli sendt ut en påmin-
nelse om innbetaling av kontingenten på kr. 300,-.
Forbundskontoret er kjent med at svært mange medlemmer er flinke og tidlig 
ute med å legge inn kontingenttrekk i sin nettbank. Det er allerede flere som har 
gjort det ved å benytte konto 0532 08 44969 eller 0521 88 31046.
Dette er kjempebra og helt greit for forbundskontoret. Husk å merke innbetalin-
gen med medlemsnummer og navn.



Som PPF-medlem tilbyr vi deg en unik  
pensjonistpakke til PF Forsikring-pris!
 

Pensjonistpakken inneholder fire viktige og svært omfattende forsikringer:

 1. PF Innbo Pluss
 2.  Reiseforsikring familie
 3.  Ulykkesforsikring
 4.  ID-tyveriforsikring
 
Svært rimelig årspris for hele pakken:

Kr 2.727 i Sone 1 - Oslo
 
Kr 2.172 i Sone 2 - Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, 
Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal.
 
Kr 1.975  i Sone 3 - resten av landet.

 
Sjekk gjerne hva du må betale andre steder, og kontakt oss i dag!
 

Tlf 23 16 31 00   

Epost forsikring@pf.no


