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Jubileumsåret 2016 – en rapport
I jubileumsåret 2016 (30 år siden PPF ble stiftet) har vi igjen
lagt bak oss en periode preget av stort arbeidspress ved forbundskontoret, men også med stabilitet og gode endringer for
organisasjonen og medlemmene.
Sammensetningen av tillitsvalgte på sentralt nivå har vært uendret
i 2016. Medlemsantallet ved utgangen av 2016 var nærmere 3 800. 75 medlemmer døde i 2016. Totalt er det 45 som er tildelt hederstegnet, og 24 av disse lever.
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Leyrins gate 2 – 0585 Oslo
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Den 31.12.2016 var det slutt på gyldigheten av medlemskortet som kom i 2012.
Forbundsstyret har med bakgrunn i tidligere Landsmøtevedtak, fått produsert og
sendt ut nye medlemskort uten utløpsdato.

Redaksjonen avsluttet: 25. februar 2017

Samarbeidsavtalen som ble inngått med Politiets Fellesforbund (PF) 24. oktober
2014, har i 2016 som i 2015 fungert meget godt. Avtalen omfatter bl.a. at de som
går av med pensjon, og er medlemmer i PF, skal tilbys automatisk overføring av
medlemskapet i PF til PPF av PF. Dette har i hovedsak ført til at vi har fått 450 nye
medlemmer i 2016. Så lenge avtalen gjelder, får PPFs medlemmer de samme
medlemsfordelene som de har hatt i PF.

Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 14/16, 0369 Oslo
Postadresse: Politiets Pensjonistforbund,
P.B. 8051 Dep, 0031 Oslo
Telefon: 45612974
E-post: ppf@pf.no
Hjemmeside www.politipensjonisten.no

I 2016 har vi avviklet to lederseminarer, et i april og et ekstraordinært i oktober.
Begge ble holdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. I begge seminarene gikk
vi gjennom en nyutviklet dreiebok som skal være en huskeliste for det lokale fagforeningsarbeidet. Når det gjelder den ekstraordinære ledersamlingen, fant styret
det på grunn av viktige omstendigheter i organisasjonen, riktig å innkalle lokallagslederne, samt lederne for de faste utvalg/komiteer til en samling. Begge seminarene
ble meget godt mottatt av deltakerne, og har ført til resultater for organisasjonen.

Fast kontortid

Arbeidet med å utvikle et opplegg for en kollegastøtteordning til bruk lokalt, ble
sluttført med utarbeidelse av Retningslinjer for Pensjonistnettverk i PPF. Forbundsstyret vedtok retningslinjene i møte 29.11.16, og de ble deretter sendt lag og foreninger for oppfølging.

Kyrre Stenbro
Telefon 911 36 915
E-mail: kyrre@pf.no

Alle medlemmene som ønsker det, har siden 2014 fått tilsendt gratis både bladene
Politipensjonisten, Politiforum og magasinet Norsk Politi. Redaktøren av Politipensjonisten har produsert 4 blader i 2016, og de har alle blitt godt mottatt. I tillegg
skrev han jubileumsheftet for PPFs 30-årige historie etter oppdrag fra forbundsstyret.
Heftet er sendt til samtlige medlemmer.

Forbundsnestleder

Forbundets økonomi har bedret seg betraktelig, slik at bl.a. den støtten vi mottok
fra staten til frivillige organisasjoner, ble utbetalt til våre lokale lag og foreninger for
første gang i 2014, men også i 2015 og 2016.

Forbundssekretær

Gjennom samarbeidsorganisasjonen SAKO har vi deltatt i drøftelser for Trygdeoppgjøret og krav til statsbudsjettet. Dette først og fremst for å rette opp de uforståelige,
ufornuftige, usosiale og ikke minst urettferdige bestemmelsene i Pensjonsreformen
av 2011. Det største alvoret ligger nå i at vi gjennom 0.75% indekseringen har tapt
kjøpekraft både i 2015 og 2016. En glede i det hele var at 85% regelen for samordning ble endret til 90 %, noe som kostet 2.7 milliarder. Vi får ikke noe «gratis» fra
«statskassa». Vi må kjempe for våre rettigheter, og det må vi gjøre sammen med de
andre pensjonistforbundene gjennom SAKO.
Våre lokale lag og foreninger utfører et meget viktig arbeid med å ivareta de sosiale,
kulturelle og velferdsmessige interessene for medlemmene. Flere hundre tillitskvinner
og -menn lokalt og sentralt arbeider trofast, og vi er avhengig av at det finnes
pensjonister som er villige til å jobbe for et bedre liv både for seg selv og øvrige
medlemmer.
     Kyrre Stenbro, forbundsleder

Politiets Pensjonistforbund

Tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 15.00

Forbundsstyre i Politiets Pensjonistforbund
Forbundsleder

E. Eystein Loftesnes
Telefon 928 64 770
E-mail: eeloftesnes@gmail.com

Sigmund Engen
Telefon 472 52 136
E-mail: ppf@pf.no

Forbundskasserer
Roald Korsøen
Telefon 901 80 389
E-mail: roakor@online.no

Styremedlemmer
Kjell Fagerlid - kfagerlid@yoahoo.com
Martha Kalland - sortrondelagppf@gmail.com
Oddbjørn Olsen - o-golsen@online.no

Varamedlemmer
Kjellaug Røgler
Kjell Arne Slethei
Lay-out: Mamma&Pappa reklamebyrå, Oslo
Trykk: Haugesund bok og offset, Haugesund
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«Det skal mer enn ei kule til en trønder»

«Sakens sanne sammenheng», heter boken Politiets Pensjonistforening Sør-Trøndelag utgir denne våren. På 192 sider har
pensjonistforeningen maktet å fortelle en vesentlig del av
Trondheim-politiets historie mellom to permer. Boken er
skrevet av avdøde politipensjonist Jan Algar Selin, og redigert
av Jørn-Kr. Jørgensen.
Å utgi bok er et omfattende og krevende prosjekt. Det krever en idé,
en som kan skrive, en som har tid til å skrive, en som kan redigere
og bestemme bilder, tittelsette, lage layout, lese korrektur, rette opp
feil, trykke og distribuere. Og når alt dette er gjort, skal også regningen
betales. Det er ikke gjort i en håndvending, men det går.
Boken inneholder glimt og gløtt fra politiets arbeid i Trondheim.
Så godt som ingen politisaker er nevnt. Boken handler først og
fremst om menneskene og litt om begivenheter – og fremfor alt om
historiene. Bokens siste ca. 25 sider inneholder utelukkende små
historier det gjør godt å lese. Det fordi de forteller om et levende
yrke mellom mennesker. Det er der politiet skal være - «midt iblant
dem» - som det gjerne heter.
Ikke bare i tekst, men også med ca. 90 bilder forteller Jan Algar Selin
sin politihistorie. Boken er på sett og vis hans og hans kollegers
personlige opplevelse av politiyrket, men den blir aldri privat – og
han forteller ikke historier som ikke kunne vært fortalt hvor som
helst.
Vi møter mange mennesker i Selins bok. Vi møter Martha Kalland
og hennes mann, Torbjørn, vi møter ekteparet Rolseth - som også
har en datter som er blitt politi – og vi møter «herr forebygger
personlig», Birger Andreas Myrstad og mange flere - «Konstablenes
Maggaband». Alt dette ispedd små glimt fra en for politiet kjent og
ofte kjær virkelighet.

Trondheimspolitiets hovedkvarter gjennom ca. 100 år, Hornemannsgården,
står sentralt. Fra den går linjene ut til
hele byen og deler av omegnen gjennom krig og fred, gjennom storm og
stille, gjennom kongevigsling og en
uendelighet av opplevelser. Det er slikt
det blir politihistorie av, og slikt liker
politifolk å lese.
Dette litt ambisiøse bokprosjektet
hadde ikke latt seg realisere hvis det ikke
hadde vært for en imøtekommende
politimester i Trondheim, Nils Kristian
Moe, som har fullfinansiert nesten
hele prosjektet. Økonomisk støtte
har Trondheimspensjonistene også fått
av Norsk Politihistorisk Selskap og
Trondheim kommune.
Gjennom utgivelsen av «Sakens sanne
sammenheng» har pensjonistene i
Stiftsstaden vist at det nytter, og at noe
som kanskje så håpløst ut en periode,
er blitt en realitet. Det forteller noe om
pågangsmot og stayerevne, og det forteller om kolleger som «vil og kan».
«Sakens sanne sammenheng» vil bli lansert på Politiets Pensjonistforbund landsmøte i Trondheim i mai/juni. Deretter vil alle trønderpensjonistene få den helt gratis, i tillegg til andre vitebegjærlige
som vil lese og lære.
Kort sagt: Hatten av for PPF i Sør-Trøndelag! Det SKAL mer enn ei kule
til en trønder!
Jørn-Kr. Jørgensen
PPFs jubileumshefte – en liten rettelse
I heftet ”Den lange veien til pensjonspengene” er det et flott
omslagsbilde av to tjenestekvinner. Navnet på den ene er feil
oppgitt i heftet. De to er Åse Elvestad,
gift Korvann og Solveig Johannessen,
gift Slåtten. - Alle medlemmer av
Politiets Pensjonistforbund skal ha fått
dette heftet i posten. Den som eventuelt ikke har fått det, og vil ha det,
kan skrive til PPF, Postboks 8051, Dep.
0031 Oslo. Heftet er gratis og forteller
om Politiets Pensjonistforbunds første
30 år.
Jubileumsheftet PPF 30 år
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Han Ivar med kreft
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen
Han presenterer seg gjerne som «Han Ivar med kreft». For
den som står utenfor og opplever dette for første gang, kan
det virke både skremmende og utfordrende. Men den som
kommer nærmere, møter en mann som står midt oppe i det,
som har slitt og sliter med livet, men som har gitt sykdommen
et ansikt. Murer er brutt ned – og folk begynner å snakke
sammen.

«bitterhet», men slo det fort fra meg. Jeg så døden i øynene, og
bestemte meg for å ta opp kampen.
- Men noen klarte ikke å leve videre. Min mor ga opp. Det ble for
vanskelig for henne. Hun gikk på Randsfjorden, og druknet seg. Hun
må ha vært syk da hun gjorde det. Overlevelsesprosenten for kreftrammede var den gangen noe helt annet enn i dag. I våre dager
har kreftomsorgen kommet så langt, at du behøver ikke å være
dødsdømt om du får en kreftdiagnose. Det handler om å ta tak i
livet sitt og gjøre noe med det.
Kommunikativ terapi
- Jeg oppsøker kreftrammede. Jeg snakker om kreft. Jeg forteller
min historie. Det er terapi for meg. Det er min måte å bearbeide
sykdommen på, i tillegg til den hjelpen jeg får fra leger, sykehus
og medisiner. Jeg forstår at alle kreftrammede er ulikt rammet og
skrudd sammen, og at folk tar ting ulikt. Men jeg har funnet min
vei og min måte å gjøre dette på. Dessuten er jeg velsignet med
en flott kone og to hyggelig barn – og vi støtter hverandre alle
sammen.

- Jeg fikk kreftdiagnosen i 1995, for 22 år siden. Det var lymfekreft,
og i årene etterpå har det vært inn og ut av sykehus med behandlinger og håp. Jeg fikk beskjed om at kreften var uhelbredelig, og
det kan hende, men jeg lever fremdeles – og jeg lever godt. Vi
skriver 2017.
De første symptomene
- De første symptomene var at jeg var sliten og tiltaksløs. Jeg har fått
mange kreftvenner, og mange snakker om det samme. Jeg begynte
også å svette voldsomt; særlig om natten. Jeg forstod ikke dette til
å begynne med, men denne svetten får du ikke av noe annet enn
kreft. Slik begynte det. Og legen har bekreftet at det er sant.
- Kreften er snikende, og den lurer seg innpå. Det blir mer og mer,
og helt uutholdelig – og til slutt havner du hos legen. Men har du
mistanker til nevnte symptomer, er det bare å oppsøke lege enn å
la det være. Det er helt avgjørende – imperativt – for behandlingsresultatet. Jo før, jo heller...
Så døden i øynene
Det er Ivar Solum, født i 1952, fra Fluberg ved Randsfjorden som
forteller dette til Politipensjonisten. Han ble sykemeldt fra sin stilling som som ansvarlig for forebyggende tjeneste ved Hamar politidistrikt i april 1995. Etter å ha tjenestegjort i politiet siden 1975 i
ulike stillinger, spesielt innen det forebyggende politiarbeidet, måtte han henge uniformen i skapet. - I 1995 var jeg 43 år, og jeg
tenkte: Det er klart jeg skal leve med det her... Jeg smakte på ordet
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- Det er også viktig å fokusere på de vennene man har. For meg
har det vært av ualminnelig stor betydning og verdi. Dessuten er
det viktig å ikke la tungsinnet få tak. I det gode humøret er det
terapi i seg selv. Mange bruker dette som et munnhell, men jeg vet
at det er sant. Uten et godt humør ville jeg ikke ha vært noen ting.
Pensjonistnettverk under oppseiling
- Det som nå er på trappene i PPF med et pensjonistnettverk, kan
jeg ikke sterkt nok få understreket nødvendigheten av. Nettverket
skal ta vare på folk etter at de slutter i etaten og blir pensjonert. Det
handler om å bry seg, det handler om å se kollegaen. Det handler
nødvendigvis ikke om hva du sier og hva du gjør, men at DU og JEG
er der. Vi er mennesker, medmennesker. Det å vise at en bryr seg
og bryr seg med, kan være helt avgjørende for den som er syk og alene.
Mer ensomhet enn du aner
- Jeg får mange telefoner fra kolleger som er ensomme. Det er
mer ensomheten blant oss enn du aner. Da er det viktig at det er
noen der, noen som stiller opp og viser at kollegastøtten strekker
seg langt.
Nettverket finner sin form
- Sammen med bl.a. Kyrre Stenbro i PPF har jeg fått lov til å være
med på å utvikle tankene om et kolleganettverk i PPF. Bjørn Egeli
ble ble formann i utvalget, med var Øyvind Røen fra Oslo, Tom
Søreide fra Asker og Bærum, og Gunn Grandell fra Trondheim.
Vi fremla en rapport for forbundsstyret, og med bakgrunn i
rapporten har forbundsstyret utarbeidet retningslinjer. De skal
implementeres i organisasjonen i 2017. Det blir spennende, og her
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har vi ALLE en oppgave.
- Tor vi på ideen om fellesskap, tror vi på ideen om kameratskap
og solidaritet, tror vi på at vi er kollegaer selv når vi er pensjonister,
ja da er dette kolleganettverket midt i blinken. Det handler
dypest sett om at vi må – og skal – ta vare på hverandre.
Forlengelse av forebyggende tjeneste
- Selv ser jeg på en kollegastøtteordning som en forlengelse av
det forebyggende arbeidet. Jeg vet at det mange kolleger som
sliter, sliter med følelser og ting vi verken kan tro eller se, men de
sliter – og kommer og snakker med meg og andre når stillheten
er og anledningen byr seg. Da er det viktig å være der og være
tilgjengelig. Det er ofte ikke nødvendig å stille spørsmål. Vi har alle
vært igjennom såpass mye i våre politiliv, at vi i store trekk vet hva
det handler om. Da må vi ta det derfra.
- I gruppa har vi vært opptatt av å knytte dette sammen med
politihverdagen. Mange av oss har vært igjennom store, vanskelige,
tunge opplevelser. De må få hjelp til å bearbeide dette. Arbeidet
må foregå i stillhet uten oppmerksomhet og oppstandelse. Vi må
finne løsninger og støtte hverandre. Slik får vi alle også et bedre
og rikere liv.
Toppen av isfjellet?
- Du skal få et eksempel: Jeg hadde via Røde Kors en oppgave i
forbindelse med de pårørende på Utøya. Det som skjedde der skal

jeg ikke komme nærmere inn på, det husker vi alle hva handlet
om. - Da jeg kom hjem den kvelden, ble jeg sittende å tenke, og
jeg fikk problemer. Problemene aksentuerte seg ut over i kommende uke, og til slutt takket jeg ja til et tilbud Røde Kors hadde
om psykologisk hjelp og samtale. - Jeg hadde mange samtaler,
og etterhvert som dette utviklet seg, viste det seg at det ikke var
den opplevelsen jeg hadde på Utøya med de pårørende som var
problemet, men alt det jeg hadde opplevd som ansatt i politiet
i 40 år kom «deisende» inn på
meg. Utøyaopplevelsen var den
utløsende faktoren.
- Og slik vil jeg tro mange har
det når de blir pensjonister og
blir sittende alene å tenke. Det
de har opplevd tidligere i sitt
politiliv kommer fram i bevisstheten. Da gjelder det å ha noen
å snakke med – da vil et kolleganettverk være midt i blinken.
Tenk hvilke oppgaver vi har, sier
Ivar Solum.
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PPFs PENSJONISTNETTVERK
FORMÅL
Retningslinjene skal sikre at det i de av Politiets Pensjonistforbunds lag
og foreninger som ønsker det, er organisert et frivillig pensjonistnettverk.
Pensjonistnettverket skal fungerer som et tilbud om støtte og hjelp til alle
medlemmer og deres familier som ønsker det. Støtte kan gis som; besøk,
samtale, transportbistand til lege, tannlege, innkjøp og til sosiale sammenkomster. Dette gjelder også når medlemmet trenger hjelp til behandling av
lidelser av mer traumatisk karakter eller andre problematiske utfordringer,
se pkt. 2.3 3. avsnitt og 5 2. avsnitt.
Bakgrunn: Landsmøtet 2015 vedtok enstemmig: «Målsettingen må være
å få utredet et system, gitt nødvendig opplæring og implementert dette
lokalt innen utgangen av 2016.» Forbundsstyret fulgte opp med å opprette
en arbeidsgruppe høsten 2015 for å utrede og komme med forslag til en
praktikabel ordning. Arbeidsgruppens rapport er behandlet i forbundsstyret
og har vært drøftet i to ledersamlinger i 2016. Forslaget om å opprette et
pensjonistnettverk i PPF har fått bred tilslutning i organisasjonen.
ORGANISERING
Generelt
Pensjonistnettverk etableres i alle lag og foreninger som ønsker det.
Pensjonistnettverket er et tilbud om støtte og hjelp til alle medlemmer og
medlemmers nærmeste familie når de har hverdagslige behov eller har
vært utsatt for særlig belastende hendelser eller situasjoner. Nettverksmedarbeideren kan også på eget initiativ ta kontakt med berørt medlem/
familie. Nettverksmedarbeideren skal fungere som støtte og veileder for
den som trenger hjelp. Han/hun bør være personlig egnet herunder ha
tillit blant medlemmene.
Forkortelser
Pensjonistnettverk (PNV), nettverksmedarbeider (NVM), nettverksleder (NVL)
og kontaktperson (KP).
Organisering
PNV er frittstående, men antall frivillige, egnede nettverksmedarbeidere
(NVM) fastsettes av styret i laget/foreningen. Styret har ansvaret for
etableringen og samler inn forslag til aktuelle kandidater blant medlemmene og organiserer valg. Styret utpeker hvem av NVM som skal være
nettnettverkslederen (NVL). Det skal være tilstrekkelig mange NVM til at
PNV kan fungere etter sitt formål, og slik at belastningen på den enkelte
NVM/NVL ikke blir for stor. NVL har ansvaret for å organisere arbeidet og
bekjentgjøre ordningen blant lagets/foreningens medlemmer.
NVL bør sørge for å ha oversikt over hvilke hjelp som er mulig å få gjennom
det offentlige.
I politidistrikt hvor det er flere lag/foreninger konstituerer NVL seg med en
av dem i rollen som KP. NVL i det største laget/foreningen har ansvaret for
at dette gjennomføres og iverksette. KP har den direkte kontakt med politi-

distriktet HMS-leder etter avtale og ved behov. Dersom noen av de som
pensjoneres og blir medlemmer trenger hjelp/oppfølging, skal KP bringe
denne informasjonen til vedkommende NVL som overtar ansvaret for oppfølgingen. I slike forhold bør KP og HMS-leder også avklare hva slags hjelp
og i hvilke forhold tidligere arbeidsgiver kan tilby faglig hjelp. Ved særorganene er det NVL som er KP og forholder seg til organets HMS-rådgiver.
TILLIT OG FORTROLIGHET
PNV-ordningen bygger på tillit og fortrolighet. I tillegg må det vises den
største fortrolighet om det som NVM får kjennskap til gjennom sitt verv.
Det er forutsatt at PNV-ordning fungerer som en selvstendig ordning
uavhengig av styret og har ikke rapporteringsplikt om fortrolig informasjon
til styret – jfr. 6.
OPPLÆRING
KP-ene i politidistriktene og NVL/KP ved særorganene skal gis tilbud om
tilstrekkelig opplæring. PPF i samarbeid med POD organiserer denne opplæringen.
EKSTERN OG FAGLIG BISTAND
NVM skal i samråd med NVL i tvilstilfeller vurdere om de har tilstrekkelig
kompetanse til å bistå, og ved behov anbefale ekstern bistand fra kompetent fagperson/-miljø. Foretar NVM slik kontakt på vegne at den det gjelder,
må det helt klart fremgå hvem som tar de økonomiske konsekvensene – jfr.
pkt. 2.2 3. avsnitt.
Gjelder dette forhold som skriver seg fra tjenesten og KP ikke har fått avklart nødvendig hjelp fra HMS-leder/politidistriktet, kontaktes PPF for hjelp
til faglig bistand. Før slik kontakt tas, skal dette være avklart med den som
trenger hjelp. De økonomiske konsekvensene ved bruk av ekstern bistand i
slike tilfeller, avklares med PPF.
6. RAPPORTERING
NVL orienter styret om forhold knyttet til PNV. NVL skal hvert år utarbeide
en årsrapport til styret.
Rapporten skal gi informasjon om PNVs oppgaver siste år, arbeids
byrden og tidsforbruk
m.m. Det skal ikke
rapporteres på informasjon som er gitt i
fortrolighet.
Vedtatt i forbundsstyremøte nr. 6/2016 29.11.2016.
Kort fortalt handler pensjonistnettverket om at vi skal ta bedre
vare på hverandre.

Er du gullenke eller gullenkemann?
Overskriften var det ”navnet” som ble brukt tidligere. I flg.
Statens pensjonskasse kaller de det nå for ektefellepensjon
eller etterlattepensjon. Etter dette bruker jeg derfor ektefellepensjon som omfatter både enker og enkemenn.

01.10.76, har fått ektefellepensjonen samordnet på en mer fordelaktig
måte enn andre etterlattepensjoner.

Ektefellepensjon innebærer at enker etter menn, eller menn etter
kvinner, som ble innmeldt i offentlige tjenestepensjonsordninger før

Enker etter menn, eller menn etter kvinner, som var innmeldt i
offentlige tjenestepensjonsordninger før 01.oktober 76, fikk beholde
retten til uavkortet pensjon.
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Bakgrunnen for lovendringen var at EFTA-domstolen 30. oktober 2007
kom til at den norske praksisen av i strid med EUs likestillingsdirektiv.
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Hvem omfattes av denne bestemmelse?
For å få ektefellepensjon må følgende vilkår være oppfylt:
-

Du må være født før 1. januar 1955,

-

Avdøde ektefelle må ha vært innmeldt i en offentlig
tjenestepensjonsordning første gang før 01.10.76.

-

Ekteskapet må ha vært inngått før 1. januar 2010.

-

Du må ikke ha inngått nytt ekteskap.

Ektefellepensjon innebærer som nevnt at denne ikke skal samordnes
med egen inntekt og at ektefellepensjonen ikke skal samordnes med
egenopptjent tilleggspensjon i tjenestepensjon dersom enken/enkemannen selv har egen pensjon fra en offentlig tjenestepensjon. Ellers
skal den samordnes med folketrygden (NAV).

Fikk du i sin tid beskjed om at det ikke hadde noen hensikt å søke fordi
pensjonen ville blitt så ervervsredusert at det ikke ville komme noe til
utbetaling, må du søke nå.
Til slutt
Dette var en kort orientering om ektefellepensjon og dekker ikke
unntaksregler som står i lov om Statens pensjonskasse eller i
Hovedtariffavtalen. Ikke stol på at tjenestepensjonsordningen setter i gang med å utbetale din ektefellepensjon. Det er ikke engang
sikkert at pensjonsordningen vet om du har en pensjonsrett, så du
rådes til å fremsette kravet selv.
Kilder:
Gjenlevende ektefelle/registrert partner til et medlem/pensjonist i
Statens pensjonskasse kan ha rett til ektefellepensjon (etterlattepensjon).

For å få ektefellepensjon må man være formelt gift eller registrert
partner.

Vilkår: https://www.spk.no/Pensjon/etterlattepensjon
/ektefellepensjon/Rett-til-ektefellepensjon/

Hvordan søker man og hvor søker man?
Mange har hatt ektefeller som har vært innmeldt i kommunale
tjenestepensjonsordninger som KLP eller andre kommunale pensjonskasser. De kommunene eller fylkeskommunene som ikke har egen
pensjonskasse eller som ikke er med i KLP, har sine offentlige tjenestepensjonsordninger i enten Vital eller Storebrand.

Etterlattepensjonen til «gullenker» skal samordnes med folketrygden
(NAV). Samordning:

Var du medlem i noen av disse så skal søknaden gå til dem/selskapet,
ellers til Statens Pensjonskasse.
Det kan være at du allerede i dag har etterlattepensjon fra disse tjenestepensjonsordningene, men er du enke/enkemann skal disse omregnes
og du skal ha etterbetaling. Du må selv sørge for å fremsette krav om
det.

https://www.spk.no/Pensjon/etterlattepensjon/ektefellepensjon/
Bruttoberegnet-ektefellepensjon/Samordning-av-ektefellepensjon/
Man trenger ikke å søke om etterlattepensjon til Statens pensjonskasse,
vi viser til informasjon på vår nettside:
Av Kjell R. Bjerke

https://www.spk.no/Pensjon
/etterlattepensjon/A-soke-om-ektefellepensjon/

En bok om det viktigste: vårt hjerte
Det er vanskelig å komme utenom at hjertet
er vårt viktigste organ; ikke det største,
men det som gir oss liv. Uten det ville
både du og jeg ikke vært i livet. Dette
høres jo temmelig selvfølgelig ut og alle
vet det, men av og til kan det virke som vi
glemmer det. Vi behandler det i hvert fall
ikke som om det «er det eneste vi har».
Boken «Hjertebank – alt om kroppens viktigste
organ» tar forfatteren Johannes Hinrich von
Borstel for seg ulike sider ved vårt hjerte,
utgitt på norsk av Gyldendal Norsk Forlag AS.
Borstel studerte medisin og tok ekstravakter
som ambulansesjåfør. Han oppdaget at nesten
alle sireneutrykningene skyldes hjerteproblemer av forskjellige slag. Det er
en skummel oppdagelse, men en viktig oppdagelse fordi den forteller at
det er mulig å gjøre noe med hjertet. Steller du og jeg pent med det, har
vi det lenge – og husk: Hjertets viktigste oppgave er å slå! Å slå og pumpe
blod rundt i kroppen. Det er DET som gir liv.
Borstels bok bør leses av alle som har en ærlig interesse for og er opptatt
av sitt eget hjerte. Men la meg fortelle litt mer om hjertet – det er en spennende
muskel:
Det sies at det menneskelige hjertet slår ca. 2.5 milliarder ganger i løpet av

en gjennomsnittlig levetid på 66 år. Hjertefrekvensen er 72 slag per minutt
og det veier 250-300 gram hos kvinner og 300-350 gram hos menn. Grovt
sett er hjertet delt inn i to hulrom – det høyre og venstre, og det er her
blotet pumpes inn og ut med okyygeninnholdig blod som gjør at vi lever.
Stopper noe av dette opp, blir vi syke. Oppstår det en propp i en blodåre
som går til eller fra hjertet, får vi hjerteinfarkt. Det kan vi dø av, men
medisinen er kommet så langt at de aller fleste som får denne sykdommen, overlever. Hemmeligheten ligger i å få hurtig behandling, og det var
dette arbeidet forfatteren Johannes Hinrich von Borstel var med på, og det
er dette han forteller om i sin bok på en lett, interessant og tildels morsom
måte som gjør at ikke en side av de 303 sidene blir kjedelige. Dette er stoff
for hjertet!
I desember 1967 gjennomførte dr. Christiaan Barnard den første hjertetransplantasjonen ved et sykehus i Cape Town i Sør-Afrika. Det har skjedd
mye på hjertemedisinens område siden dr. Barnard gjorde den grensesprengende operasjonen. Hans første transplantasjoner var mellom dyr –
hunder og bavianer. Siden ble det mennesker. Det første hjertetransplanterte mennesket levde i 18 dager. I dag lever hjertetransplanterte i mange,
mange år. Hjertemedisinen går fremover! Takk og lov!
Foreliggende bok - «Hjertebank» - er godt lesestoff mørke høstkvelder og
langt inn i vinteren. Det handler om livet – ditt og mitt!

Jørn-Kr. Jørgensen
NUMMER 4 – 2016
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Politiets pensjonistforening
Sunnmøre 25 år
Den 7. desember 2016 feiret Politiets pensjonistforening Sunnmøre sitt 25 års jubileum på hotell
Alexandria i Loen. Tilsammen 44 politipensjonister inkludert følge reiste fra Ålesund og omegn med
kurs for Loen. De fleste reiste med buss med vår egen Sverre Pedersen som trygg og blid sjåfør.
blant annet gjennom et stort oppmøte på medlemsmøtene.
Politimester Ingar Bøen var neste mann ut på talerlisten. Han var
spesielt invitert til jubileumsfesten. Han åpnet sin tale med å si at
han var glad i oss og at vi var en stor ressurs. Han gikk gjennom
utviklingen i politiet de senere årene og kom spesielt innpå politireformen.
Bøen avsluttet sin tale med artige «røverhistorier» fra sin tid som
lensmannsbetjent.
Siste mann ut på talerlisten var Harry Otterlei. Han fortalte muntre
politihistorier fra «gamle dager» og fram til i dag. God trim for
magemusklene! Harry konkluderte med at det blei vanskeligere og

Første stopp på turen var Stryn med tid for lunsj. Noen benyttet
anledningen til litt julehandel. Bussturen og lunsjen i Stryn var en
god sosial opplevelse, og det manglet ikke på muntre historier og
koselig prat. Vi kom fram til hotellet kl. 1430, og mange benyttet
anledningen til å frekventere spa avdelingen og svømmebassenget
før festen startet kl. 1700.
Kl. 1700 møttes vi alle festkledd i Loensal 3 til det offisielle
programmet.
Formannen, Jostein Solvoll, holdt tale. Han gikk gjennom foreningens
historie fra stiftelsen den 12. mars 1991 og fram til dags dato.
Første lederen i foreningen var Gerd Strømsholm. Solvoll framholdt
også spesielt Rolf Vatne som hadde lagt ned en stor innsats for
foreningen med sine 10 år som formann.
Gjennom hele perioden har foreningen fungert godt og vært et
viktig møtested for politipensjonistene. Det sittende styret i jubileumsåret har følgende uttrykte mål:
1. Å få flere kvinner til å melde seg inn, og få flere kvinner til å
møte på medlemsmøtene.
2. Å bry seg om hverandre, skape en åpnere kultur om hvordan vi
har det.
3. Å bedre forholdet til vår tidligere arbeidsgiver
4. Å lage attraktive medlemsmøter.
Solvoll konkluderte med at foreningen etter hans oppfatning var
høyst oppgående, og han roste medlemmene for engasjementet
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vanskeligere å finne de gode historiene etter år 2000. Han stilte
spørsmålet om politifolka nå hadde blitt for seriøse.
Etter talene var det tid for julemiddag med en fantastisk bufe på
dette flotte hotellet. Og festen fortsatte inni de små timene med
hyggelig samvær rundt bordene, og ikke minst en svingom på
dansegulvet.
Dagen etter vendte vi nasen hjemover etter en sein og god frokost.
Stemningen på bussen var topp på tross av et øs pøsende regnvær
og flom i alle fjellsider. En god sjåfør loset oss trygt hjem.
Og som det heter i de gode gamle stilene: Alle var enig om at vi
hadde hatt en fin tur!
         Jostein Solvoll
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Politihundpensjonister med tur til Moseldalen
Disse var med 2.-8. juni 2016: Willy Samdal og Gerd Juul
Ludviksen, Hugo og Sissel Aurdal, Sigvart Skjulestad og
Brita Nordvik, Frank og Britt Frilund, Frank og Aase Karine
Nyborg, Terje Bull Rønning og Solveig Glæserud, Per Bjarne
og Greta Bonesvold, Robert Langnes, Geir og Ragni Halvorsen,
Bjørn og Tove Kristin Hanssen, Geir og Aslaug Aase, Svein
og Bjørg Frøyland.

DAG 1
Vi ble hentet av Bugge Bussreiser, sjåfør Inge Bugge, etter avtalt
tid og sted. Da alle hadde kommet seg vel på bussen og var på vei
ut av Oslo informerte Inge om turen og hva vi kunne vente oss av
dagene fremover. Denne dagen var det litt forandring og kortere
etappe enn først bestemt, vi skulle ha ferge Gøteborg – Kiel og
hadde god tid til ekstra kaffepause og strekk på bena. Etter første
stopp var det servering av «Gammel Dansk» og rødvin etter behov.
Ombord på «Stena Germanica» hadde vi buffe med mat og drikke
inkludert. For å røre litt på seg etter den gode maten var det flere
som benyttet seg av muligheten til litt taxfree handling. Etterpå var
det sosial samling i baren til det var leggetid.
DAG 2
Etter en natt på båten på en meget behagelig måte var vi kommet
til Kiel. Vi møttes til frokost og samling i bussen. Denne dagen var
det en lang etappe på autobahn i Tyskland, med mye veiarbeid og
lange køer. Men det tok ikke humøret av oss, vi fikk servert både
drikke og gode historier. Hugo hadde med flere forskjellige måter til
hjernetrim som ble løst parvis til noens forlystelse og andres frustrasjon. Etter 9 timer og 612 kjørte km kom vi fram til Cochem og
Moseldalen, der ble vi innkvartert på Hotell Brixiade/Triton og middagen ventet. Etter middag benyttet de fleste seg av den fine uteplassen foran hotellet for å trekke litt frisk luft før det var sengetid.
DAG 3
På programmet stod det en busstur til Bernkastel, en fin tur hvor vi
fikk se mye av Moseldalen med sine mange drueranker oppover
fjellsiden og bratte skråninger. Vel framme fikk vi litt tid til å se
oss rundt i en fin by med særpreg, ikke alle husene hadde rette
vinkler engang. Mulighet for shopping og litt mat og væsketilførsel
i varmen. Mange var på jakt etter minibank for påfyll av kontanter,
den var godt gjemt men fant den til slutt. Etterpå ble vi kjørt til en
vinprodusent, Alfred Port, som ventet på oss med smaksprøver og
han fortalte om prosessen fra drue til vin. Alle fikk diplom for deltatt

kurs om Moselvin og mulighet til å kjøpe med den vinen som falt
best i smak. Felles middag med godt humør.
DAG 4
I dag har sjåføren kjørefri så da var det båttur på Mosel. Cochem
– Beilstein t/r i strålende sol og varmt vær. Det var en fin tur med
masse å se, tid til å kjøpe seg en is i Beilstein ble det også. Da vi
kom tilbake til Cochem hadde vi litt egentid, da var det mange som
tok spaserturen opp til den fine borgen og andre koste seg med
lunsj. Etter felles middag samlet de fleste seg på bar for å slukke
tørsten og fortelle flere historier, stemningen var høy og latteren
satt løst.
DAG 5
Tidlig frokost med sjampis (det var det alle dager og kunne fort bli
en vane). Vi forlater dette fine stedet og setter kursen mot Køln og
et besøk i flotte Kølnerdomen. Været er fortsatt fint og varmt.
Hugo har flere quiss til å forkorte bussturen med, både rebus og
annen hodebry. Vel fremme i Bremen – 430 km- skal vi overnatte
på Swisshotell Bremen, et fint hotell med en vanskelig heis, noen
kjørte heis opp og ned flere ganger før de kom til rette etg. Middag skulle vi ha på Bremer Ratskeller, en liten spasertur gjennom
sentrum. Før vi skiltes for kvelden ble det samling i gågata utenfor
hotellet for å smake på diverse lokale drikker.

Hugo Aurdal og Geir Halvorsen

DAG 6
Etter frokost (med sjampis her også) går turen videre. Første stopp
er Lubeck og shopping på Cittigrossmarkt og mulighet for å handle
kvote i en kjempestor butikk med godt utvalg. Deretter var det tid
for nest siste etappe denne dagen som er til Travemunde – 202 km og Ratskeller Lubeck der vi spiste en god middag. Før dette rakk vi å
handle litt – Siggen mest, samt nyte noen forfriskninger i sola. Siste
etappe denne dagen, etter en litt sen middag, var til Travemunde
og natt båten «Robin Hood» fra Travemunde – Trelleborg.
DAG 7
Opp tidlig og spise frokost før båten legger til kai kl. 06.25. Mange
gode historier om hvordan de forskjellige løste oppgaven med å ha
køyeseng. Siste dag og en lang etappe på 690 km. Turen går unna
på fin svensk motorvei. Pause på Nordbysenteret med litt «harryhandling» før turen går videre til Oslo og første stopp for avstigning.
Det var en fantastisk fin opplevelsesrik tur med god buss og flink
sjåfør. Det var en fin gjeng pensjonister med følge som hadde godt
humør og var veldig inkluderende og samlende.
             Referent Britt Frilund
NUMMER 1 – 2017
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”Mit mir geht es schlecht”
Av Eiliv Lønningen
Dette er historien om hvordan en desperat, invalid eldre tysker og en lensmannsbetjent med familie i noen seine høstuker i slutten av 1980-årene,
opplevde et fellesskap i søken etter en forsvunnet datter.

Han hadde sett på kartet at Stavali befant seg ikke så langt fra Kinsarvik, og at
han derfor ville gå til Stavali den samme kvelden. Kanskje det var spor etter datteren
der? Formaninger om avstand, fjellterreng og høydeforskjell hjalp ikke. Han satte seg
i bilen og kjørte innover dalen i retning mot Hardangervidda. Alle mine formaninger
hjalp ikke. Han var ustoppelig.
Kvelden, som oppsto med regn og lavt skydekke, gjorde meg mer og mer urolig. Hva
skulle jeg gjøre. Jeg kjørte innover dalen. Og riktig nok, innerst i dalen der vegen tok slutt,
der sto den gamle Forden forlatt. Det regnet og elva Kinso tett ved, med sine mange
fossefall, gikk stri. Jeg fikk ikke noen rolig natt der jeg tenkte på den stakkers faren, som
desperat lette etter sin datter i for han, et ukjent land og terreng.
Dagen etter møtte jeg på kontoret som vanlig. Jeg tok en tur tilbake til den gamle Forden.
Den sto fortsatt forlatt. Jeg tenkte, at i morgen må ”det gjøres noe”. Tilbake på kontoret ble
det skrevet en utførlig rapport, som ble sendt i posten til politikammeret for registrering.
Var dette nok? Pappa var fortsatt ute i det ugjestmlde terrenget, dårlig kledd og med bare
en velfungerende fot.
Etter arbeidstid sa jeg til min kone, at jeg må bare ta meg en tur og sjekke Forden igjen.
Det var nå blitt kveld, og jeg regnet med at bilen sto der fortsatt forlatt.
Vel framme ved bilen, så jeg at vinduene var dugget på innsiden. Inni satt den gamle
mannen hutrende og dyvåt. Hva gjør en lensmannsbetjent da? Ja hva gjør han? Hvordan
går det spurte jeg.

Elva Kinso med sine mange og strie fossefall
På forsommeren vinket den ca. 16 år gamle datteren adjø til sine foreldre et sted i Tyskland.
Hun skulle sammen med venner oppleve leirskole i noen måneder. Foreldrene hørte ikke
noe fra henne, og gikk derfor ut ifra at hun hadde det så kjekt at de kom i annen rekke.
Da leirskolen var slutt, dukket ikke datteren opp. Foreldrene tok kontrakt med skolevenninder, som kunne fortelle at datteren ikke hadde vist seg på leirskolen. Hun ble
etterlyst via det lokale politiet, men uten at dette gav noe resultat.
Så dukket det et postkort fra Norge opp i familiens postkasse. Det var adressert
til datteren der det sto, at det var koselig å treffe henne og at hun nå sikkert var vel
hjemme igjen. Dette var et bildekort, som viste et område i Fana utenfor Bergen. Over
et bestemt hus hadde avsenderen tegnet et kryss med opplysning om at det var der han
bodde.
Endelig var der et livstegn, og
pappa kjøpte flybillett til Bergen
Lufthavn, Flesland. Han kapret
ei drosje, der han viste kortet til
sjåføren med spørsmål om han
kunne kjøre til huset med kryss
over.
Heldigvis traff han en lommekjent
sjåfør, som kjørte han til det aktuelle
huset. Der fikk han vite at kortet var
sendt av sønnen i huset, som nå
befant seg i Oslo der han studerte.
Etter at det telefonisk var skaffet kontakt med sønnen, kunne han opplyse at
han hadde truffet datteren på Stavali turisthytte på vestsida av Hardangervidda.
Hun, som ikke var fjellkledd, hadde opplyst at hun gikk fra hytte til hytte på Hardangervidda. Han fikk også vite at det nærmeste politiet til Stavali var Ullensvang lensmannskontor i Kinsarvik.
Pappa fikk overnatte og neste dag dro han tilbake til Tyskland. Han gjorde seg nå klar til
sin store Norges tur, der han skulle forsøke å lete opp sin datter.
En dag seinhøstes dukket det en sliten eldre tysktalende mann opp på lensmannskontoret.
På dårlig tysk fortalte han historien ovenfor. Han fortalte også at han var immigrant til
Tyskland fra Ungarn. Der bodde han sammen med sin kone og deres eneste barn, som
nå var forsvunnet i Norge. Han kom kjørende i en sliten gammel Ford Taunus. Selv hadde
han bare en fot. Den andre var påsatt protese.
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Stotrende av kulde fortalte han, at han kvelden før hadde stavret seg oppover helt til tåka
innhyllet ham. Han så ikke en meter foran seg. Derfor valgte han å sette seg på en stein
mens duskregn silte ned. Etter en stund la han merke til at han fikk selskap. En sau hadde
registrert at der var et levende vesen på denne steinen. Hele natten satt han på denne
steinen med en selskapssyk sau som eneste venn i nøden.
Dagen etter lettet været litt, og han forsto at han bare måtte se til å komme seg tilbake
til sivilisasjonen. Han fant bilen, men visste ikke hva han skulle gjøre videre. I det minste
gav bilen ly for været. Der satt han helt til jeg fant ham.
Husk at dette var på slutten av 1980 tallet. Hva gjorde man da som ansvarlig politi? Jeg
tok ham med hjem. Kona, som var en forståelig lensmannsbetjent kone, hadde opplevd
det meste i denne rollen. Pappa tysker ble vist inn på badet der han fikk beskjed om å
senke seg ned i badekarets tempererte vann. Deretter fikk han låne tørre klær samt at
han fikk et velsmakende kveldsmåltid. Mens klærne hans tørket, fikk han sove ut i reine
sengeklær til neste morgen.
Neste dag var pappa blitt noenlunde oppegående igjen. Som en takknemlighetsgave, fikk jeg en ganske ubrukelig havfiskestang. Han ble forklart at det hadde ingen
hensikt å lete etter datteren på Stavali, noe som han nå hadde fortstått. Derfor dro han,
uten mål og mening, ut på landevegen igjen. Jeg hadde avtalt med ham, at han kunne
ringe meg med visse mellomrom i tilfelle det skulle dukke opp noe nytt om datteren.
Pressen ble kontaktet, og Dagbladet hadde et oppslag der historien om den savnede tyske
jenta ble fortalt. Noen hadde sett henne i Frognerparken. Dette ble formidlet neste gang
pappa ringte. Han kjørte til Oslo der han lette over alt, men uten at det ble noe resultat.
Så var det en kveld at jeg fikk en telefon fra et ektepar fra Oslo, som hadde kommet
hjem og sett over alle avisene som hadde samlet seg opp i postkassen, hadde registret
etterlysningen i Dagbladet. Jo da. De hadde kommet i snakk med en tysk talende ca. 16
år gammel jente i Stølsheimen. Dette ved ei spesiell selvbetjent hytte. Hun var ikke kledd
for fjellvandring og det var nå begynt å komme snø i fjellet. Jenta hadde fortalt at hun var
på fjellvandring i Norge.
Hva gjør jeg nå? Heldigvis hadde våre kollegaer i Sogn full forståelse for problemet. Etter
endel diskusjoner for og imot, ble det bestemt at HRS skulle kontaktes. Det ble bevilget
flytimer for søk etter jenta. Det var en spent lensmannsbetjent som ventet på resultatet.
Trolig dagen etter kom en kjær telefonbeskjed. Et helikopter hadde søkt i et begynnende
snødekt område der jenta trolig kunne være. De hadde funnet henne der hun gikk innover
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fjellheimen i ”sommerklær”.
Pappas følelser i telefonen, da jeg fortalte han hva som hadde skjedd, kan leserne bare
forestille seg.
Han fikk beskjed om å reise til Sogn der det lokale politiet ville hjelpe han videre og sørge
for at han ble gjenforenet med sin datter.

Hva som skjedde videre i denne familien har jeg ingen anelse om. Har de det bra og
hvordan går det med datteren, som kanskje dro til Norge for å oppleve noe som hun
har lengtet etter?
Mine kollegaer i Sogn husker kanskje denne saken. Kanskje der er noen som vil fortelle
hva som skjedde da datteren ble funnet og da hun ble gjenforenet med sin far?

Pensjon- og arbeidsinntekt – en kort orientering fra Statens pensjonskasse
Forbundskontoret i Politiets Pensjonistforbund får fra tid til annen spørsmål
om lønnet arbeid i tillegg til pensjon. Statens pensjonskasse gir i den
anledning følgende viktig informasjon:
PENSJONIST LØNN
Alderspensjonister kan bli engasjert i staten eller skoleverket på pensjonistlønn. Da
blir som hovedregel ikke alderspensjonen hos oss redusert.
Alderspensjonister kan inngå avtale med arbeidsgiver om arbeid etter gitte vilkår og
pensjonistlønn. Hvis du er alderspensjonist og blir engasjert på pensjonistvilkår, det
vil si at du får pensjonistlønn, beholder du som hovedregel pensjonen fra oss uten
reduksjon. Dette gjelder uavhengig av hvor mye du tjener.

Sivilt tilsatte som går av med AFP ved 62 eller 65 år, har et såkalt ”toleransebeløp”
opp til kr. 15.000,- pr. år, som kan tjenes uten at det får innvirkning på pensjonsutbetalingen.

Noen kriterier for å bli engasjert på pensjonistlønn må være oppfylt:

MELD FRA OM INNTEKT
Det er viktig at du gir beskjed til Statens pensjonskasse om alle endringer i arbeidsinntekt. Du må være spesielt oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig kun å gi
beskjed til NAV.
Hvis du får utbetalt for mye pensjon fordi du ikke har overholdt denne opplysningsplikten, vil vi kreve
pengene tilbakebetalt.
Det samme gjelder
hvis du burde ha forstått at pensjonen
ble utbetalt med for
høyt beløp. Statens
pensjonskasse og folketrygden har ulike
regler for hvordan
arbeidsinntekt påvirker
pensjonen.
Vil du vite mer om
folketrygdens regler for
pensjon og inntekt, kan
du se nav.no.

• Det er en forutsetning at du har alderspensjon fra Statens pensjonskasse. Det vil si at du
har sluttet i tidligere stilling.
• I Statens personalhåndbok 2015 står blant annet: Det er en forutsetning at slikt
engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og
varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold.
• Pensjonistlønn kan ikke kombineres med AFP og uførepensjon.
Pensjonistlønnen per 1. januar 2017:
• 196 kroner per time
INNTEKT FRA OFFENTLIG SEKTOR
Du kan ha arbeidsinntekt selv om du har gått av med alderspensjon. Inntekt fra en
stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning vil imidlertid redusere alderspensjonen fra oss.
Hvis du har inntekt fra en stilling i offentlig sektor - det vil si en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning - påvirker det pensjonen fra Statens
pensjonskasse. Vær klar over at dette også gjelder selv om du er over 70 år. For
stilling i Statens pensjonskasse vil pensjonen bli påvirket uansett hvor stor stillingsstørrelsen er.
Pensjonen reduseres etter forholdet mellom pensjonsgrunnlaget og inntekten: Ny
pensjonsgrad = (pensjonsgrunnlag – inntekt/pensjonsgrunnlag * 100

INNTEKT FRA PRIVAT SEKTOR
Hvis du har inntekt fra arbeid i privat sektor, påvirker ikke dette alderspensjonen fra
Statenspensjonskasse. Du kan i hovedsak arbeide så mye du vil og fortsatt beholde full
alderspensjon fra oss. Når vi snakker om privat sektor, mener vi arbeidsgivere som
ikke har offentlig tjenestepensjonsordning. Hvis du har inntekt fra stilling som har
offentlig tjenestepensjonsordning, er det viktig at du melder fra om inntekten til
Statens pensjonskasse.

Stutthof-møte i Moss
Skal du fremover, må du kjenne din historie.
Dette var noe av bakgrunnen for at politipensjonistene i Moss ønsket besøk av redaktør
Jørn-Kr. Jørgensen i Politipensjonisten.
De fleste av våre medlemmer kjente lite eller ingenting til historien
om fangeleiren Stutthof i Polen. Vi husker fra vår historie at mange nordmenn ble sendt ut av landet under annen verdenskrig. Neppe var vi klar over at det
var så mange som 271 politifolk og av disse var det
13 som døde som et resultat av oppholdet i Stutthof.

Under foredraget – som varte i 50 minutter uten
pause - ble holdt på Moss politistasjons stabsrom,
var 34 mennesker tilstede. Halvparten av de tilstedeværende var pensjonister, mens de resterende var
andre ansatte ved Moss politistasjon. Hyggelig var det
at det også at det var to politi- studenter tilstede.
Flotte bilder satt sammen i en PowerPoint i en fin
presentasjon, gjorde foredraget til en stor opplevelse.
Takk fra oss alle!
Philip H. Bain, formann

Både Rolf Jenssen og Bjarne Markussen kom tilbake
etter krigen, og fortsatte ved Moss politistasjon.
Jørn hadde valgt å kalle foredraget sitt for ”Ingen norske
politifolk var til salgs ”. Dette var en avgjørelse det i
dag står stor respekt av.

Politipensjonister og andre lytter til
foredraget som ble holdt i kantinen
på politistasjonen i Moss.
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En hedersmann er gått bort
Bjarne Lilaas er død. Bjarne døde onsdag 18. januar. Han ble 90 år gammel.  
Han ble gravlagt ved Borre kirke torsdag 26. januar.  
En markant personlighet og en smilets mann i norsk politi er borte.
Alle vil minnes ham med respekt, beundring og takknemlighet. Det
gode mennesket, er ikke lenger blant oss.
Bjarne ble født i Borre 13. august 1926 hvor han har bodd og tjenestegjort store deler av sitt yrkesliv. Sammen med sin kone Erna skapte
han et godt og tillitsfullt hjem. Bjarne var en omsorgsfull far, morfar
og oldefar.
Som politikonstabel begynte han i 1948 i Horten. I intervjuet i Politipensjonisten 4/2013 forteller han at da han gikk ut på patrulje for
første gang i Horten var han alene, overlatt til seg selv og til å ta de
avgjørelsene som var nødvendig. Ikke radio eller annet samband.
”Det var spennende, men lærerikt,” sa han.
Bjarne ble tidlig med i fagforeningsarbeidet og ble valgt til formann
i Nord-Jarlsberg Politiforening i 1955. I Norsk Politiforbunds organer
ble han med allerede i 1956. Han satt i styret fra 1959 til 1976.
Bjarne tjenestegjorde en periode i UP hvor han også ble tillitsvalgt
for UP-mannskapet. Første gang vi traff Lilaas var på Landsmøtet på
Lillehammer i 1980. Her ble han, av fire kandidater, valgt til formann
fram til 1984. Fra 1981 til 84 var Kyrre forbundssekretær og satte i
forbundsstyret som Bjarne ledet. Etter at perioden som forbundsformann var over i 1984, tiltrådte han som politioverbetjent i Horten.
Men, etter en kort periode der, ble han utnevnt som sjef for Politiskolen. Her ble han Kjells sjef, og hans evne til å få alle tilsatte med

på å planlegge overgangen til Politihøgskole var formidabel. I tillegg til sin
tjeneste og tillitsverv i politiet, hadde
han også et samfunnsengasjement
lokalt. Han klarte å skjøtte vervet
som ordfører i Borre kommune
fra 1971 til 1980 til borgernes tilfredsstillelse og glede.
Bjarne hadde evnen til å se framover, til å ta praktiske og fornuftige
avgjørelser. Slik vil vi huske ham. Han var den faste som kom
uansett gjøremål, vær eller vind. Hans bidrag til alle møtene, til å ta
vanskelige avgjørelser med pastiller og historier skapte munterhet
og samhold.
Bjarne levde et rikt liv. Med Bjarne kom refleksjonen på agendaen,
ekte nysgjerrighet som han hadde både på seg selv og andre. Hans
standard vil alltid være verd å tilstrebe. Den går aldri ut på dato.
Slik var Bjarne. Døden kutter brått et liv, men de gode minnene om
Bjarne kan ingen kutte brått over. Ingen som har møtt ham, opplevd
ham eller hørt om ham, vil glemme den solide støttespilleren og
det flotte menneske. En rank hedersmann er borte. Et ærlig og godt
medmenneskes liv er kommet til veis ende.
  Kjell R. Bjerke        Kyrre Stenbro

DEN ERFARNE SJAFØR…
Folk flest, ( les menn ) tror de er bedre sjåfører enn gjennomsnittet.  Jeg har ikke sett noen statistikk som viser at politifolk også tror dette, men det skulle ikke forundre meg.  Vi husker vel alle utrykninger med en eller annen bak rattet som
trodde han var rallyfører.  Men, det vil helst gå godt !
Når det gjelder ulykker i trafikken
ble det i Norge drept 560 mennesker
i 1970. I år 2015 var vi nede i
125 drepte. Samtidig økte antall
kjøretøy fra 1 mill i 1976 til drøye
2,5 mill. ved utgangen av 2014.
Transportøkonomisk Institutt forklarer sikrere biler, sikrere veier,
og mer kontroll. Veien, kjøretøyet
og mennesket er de tre faktorene
som utgjør trafikkbildet. Alle tre
har vært i konstant endring, men
vil antallet øke når det blir flere
eldre på veiene ?
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Som NAF medlem
har jeg nylig deltatt
på instruktørkurs på
glattkjøringsbanen.
Har og vært med på
en del kurs for erfarne
sjåfører. Det er mange
aha-opplevelser på
slike kurs. Rundkjøringer og flettefelt er
gjengangere, og er
utfordrede for mange.
Rundkjøringer
er
uansett en utfordring da noen har oppmerking i veibanen som er
mer eller mindre utvasket eller dekt med møkk og snø/is. Noen
steder i landet er det og egne rutiner som tydeligvis gjelder.

POLITIPENSJONISTEN
de av oss som av og til kjører
litt større kjøretøy som buss o.l.,
er vi nødt til å rygge etter speil.
Til tross for at mange nye biler
nå har ryggekamera vrir mange
hodet en ekstra runde. Min oppfordring til ALLE er å finne en
trygg plass og trene på å rygge
etter speil. Nakkene blir bare
stivere med årene! Da vil det
og være lettere å bruke ryggekameraet.
Mange av de eldre har tungt for å måtte innse at de skal bruke
blinklys i rundkjøringer, og gi gass når det er flettefelt inn på hovedveier. Mange trives og best i høyrefeltet når to kjørefelt går
sammen til et, og det står skilt om fletting etter glidelås systemet.
Det kan og være stor underholdningsverdi i f.eks. å befinne seg i bil
på en parkeringsplass med mye trafikk. Det å få bilen på plass i et
oppmerket felt krever tydeligvis sin mann eller kvinne. Når noen
har rygget på plass noen ganger og bilen står mer og mer på
tvers er det både underholdene og skremmende. Vi vet at når folk
blir eldre er det mange som har problemer med å vri hodet og
samtidig vet vi at synsfeltet blir mindre og ikke helt korrekt. For

Både NAF og Statens Vegvesen
og sikkert andre, har kurs for erfarne bilførere eller 65 + kurs. Etter å
ha deltatt som instruktør på slike kurs, ser en hvor nødvendig dette
er. Og til slutt.
Vil og minne om hvor viktig det er at en ser godt. Sjekk synet med
jevne mellomrom og husk refleks !
Viser til grafene som er vedlagt . Som dere ser, er det ekstra farlig
å bli over 75 år !
Med ønske om en trygg framtid på veien.
E. Eystein Loftesnes

Minneord Jan Oskar Altmann
Det var med vemod vi mottok melding om at Jan Oskar Altmann
døde 18. januar 2017 etter et langt sykeleie. Han ble 79 år
gammel, og ble bisatt fra Hammerfest kirke 27. januar.
Med ham har en høyt respektert og aktet person i lokalsamfunnet
lagt inn sine årer. Han vil bli dypt savnet.
Jan startet sin politikarriere i 1959, og viste tidlig interesse for fagforeningsarbeid. Han var lokallagsleder i Politiforbundets lokallag i
mange år. Han ble også benyttet sentralt da han en stund var med i
Representantskapet i Politiforbundet.
I løpet av sin tjenestetid var han innom Ordensavdelingen og Etterforskningsavdelingen; sist som leder i flere år, før han avsluttet sin
tjeneste ved Planavdelingen som politioverbetjent og stabssjef i Vestfinnmark politidistrikt. Han ble tidlig i benyttet som instruktør på Politireservekurs sentralt. Jan hadde mange ben å stå på. Han var en meget
flink hundemann, og hadde i flere år en godkjent narkotikahund. Han
var også en habil dykker, og ble mye brukt til forskjellig typer undervannsarbeid.
Han var i yngre dager en meget aktiv idrettsmann, spesielt med friidrett
og skihopp. Han var også en pådriver for at flest mulig kollegaer skulle
ta Idrettsmerket, og på den måten holde seg i form. Selv mottok han
Idrettsmerkestatuetten, krus og hederspris...

Jan Altmann var medlem i Hammerfest kommunestyre fra 1983–
87, hvor han også var varamann til
Formannskapet. Han var også med
i kulturstyret. Han har vært medlem
i Menighetsrådet ved Hammerfest
kirke i flere år. Han har også vært
et aktivt medlem I Odd Fellow
Ordenen i 44 år.
Da han ble pensjonist i 1996 ble
han ganske snart medlem av Politiets
Pensjonistforbund, og satt snart i
styret for Politiets Pensjonistforening
Vestfinnmark. Han var nestleder et
års tid før han overtok formannsvervet
i februar 2005. Han var leder til
februar 2014.

Jan Altmann

I desember 2010 ble han tildelt Politiets Pensjonistforbunds Hederstegn for lang og fortjensfull innsats både sentralt og lokalt.
Vi føler med hans kone Kirsten, barn, barnebarn og oldebarn i sorgen
etter tap av en omsorgsfull og snill mann, pappa, bestefar og oldefar.
   

        Fred Davidsen, sekretær
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Vi gratulerer!

Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter i januar, februar og mars 2017.
PPF gratulerer sine medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer.
Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i februar 2017

Jubilanter i januar 2017
ALDER ETTERNAVN FORNAVN
FØDT
70		 Halvorsen
Irene
25.01.1947
70		 Berge
Kjell Frode
24.01.1947
70		 Baartvedt
Kjell Ove
23.01.1947
								
70		 Petersen
Odd- Sverre
18.01.1947
70		 Øderud
Patzy Marianne 17.01.1947
70		 Horst
Knut Ragnar
16.01.1947
70		 Bjørnødegård Gunnar
12.01.1947
70		 Austerheim Aasmund
10.01.1947
								
70		 Haugen
Inge
02.01.1947
								
70		 Kristensen
Jan Hermann
01.01.1947
80		 Ottesen
Gunda
24.01.1937
80		 Smines
Oddbjørn
14.01.1937
								
90		 Hansen
Bjørg
20.01.1927

LOKALLAG
Moss
Rogaland
Hordalensmennenes
PL
Halden
Direkte
Telemark
PST
Haugaland og
Sunnhordaland
Sogn og Fjordane
L/P Pensjonistlag
Salten
Mosjøen
Haugaland og
Sunnhordaland
Vest-Finnmark

ALDER ETTERNAVN FORNAVN
FØDT
70		 Refsland
Erling
27.02.1947
70		 Steen
Odd Karl
22.02.1947
70		 Axelsen
Kjell Rytter
22.02.1947
70		 Budal
Harald
21.02.1947
							
70		 Frivåg
Arne Dag
18.02.1947
70		 Løwer
Henning Johan Vahl 13.02.1947
70		 Sigvaldsen
Kjell
12.02.1947
							
70		 Bye
Jan Martin
03.02.1947
70		 Holter
Per Bj.
02.02.1947
80		 Hoelstad
Torbjørn
28.02.1937
80		 Johansen
Edel Groth
24.02.1937
80		 Solberg
Magnar
04.02.1937
80		 Toften
Per Otto
02.02.1937
90		 Haugen
Eli Jensine
18.02.1927

LOKALLAG
Aust Agder
Sør-Trøndelag
Oslo
Bergen og
Hordaland
Harstad
Oslo
Bergen og
Hordaland
Harstad
Hamar
Østerdal
Moss
Sør-Trøndelag
Salten
Østerdal

Jubilanter
i mars 2017
				
ALDER ETTERNAVN
FORNAVN
FØDT
70		
Hugdal
Helge
31.03.1947
70		
Olsen
Ottar
30.03.1947
70		
Sandli
Gunn Karin
28.03.1947
70		
Nielsen
Åsmund
28.03.1947
70		
Lindstøen
Olav
21.03.1947
70		
Myhre
Rigmor Åse
20.03.1947
					
70		
Tveit
Gunnar
19.03.1947
70		
Grønnerud
Roar
18.03.1947
70		
Berentsen
Kjell Arne
18.03.1947
70		
Graff
Stein Olav
13.03.1947
70		
Aasland
Karl Petter
13.03.1947
70		
Vardøy
Arne
12.03.1947
					
70		
Lübbe
Reidun
11.03.1947
70		
Enger
Astri Synøve
08.03.1947
70		
Aasvangen
Klaus Arild
04.03.1947
80		
Fjørtoft
Britt
31.03.1937
80		
Frøyland
Svein
30.03.1937
					
80		
Havnerås
Inger E.
15.03.1937
					
80		
Kvamme
Bjørn
07.03.1937
					
80		
Bjerke
Kjell Ragnar
04.03.1937
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LOKALLAG
Romerike
Sarpsborg
Moss
Romerike
Direkte
Bergen og
Hordaland
Oslo
Kripos
Direkte
Buskerud
Aust Agder
Bergen og
Hordaland
PST
Direkte
Romerike
Troms
Bergen og
Hordaland
Hordalensmennenes
PL
Bergen og
Hordaland
Oslo

Det er ikke vanskelig å få nye ideer. Det vanskelige
er å la det som har virket i to år bli fjernet.
- Roger van Oech

Han som aldri har lært å følge ordre
kan aldri bli en god leder.
- Aristotles

Der forståelse og empatien er...
Der hvor gjensidig respekt og ærlighet betyr mest...
Der hvor egoismen ikke bor, men hensyn til seg selv og
andre gror...
Der hvor løgner og svik ikke aksepteres, men troskap,
lojalitet og samarbeid prioriteres..
Der vil ingen bitterhet, hat, angst vokse seg til og gro...
Drama og desperasjon skjer der hvor mennesker ikke
kjenner sin verdi..
Kjenn etter hva som som gir deg rette kjemi!
Velg vennskap og kjærlighet som har mye og gi, og lar
deg vokse til det beste mennesket du kan bli!

POLITIPENSJONISTEN

Kjell R. Bjerke 80 år
Tidligere forbundsleder Kjell R. Bjerke
fyller 80 år 4. mars d.å. Kjell har aldri
lagt skjul på at han er fra Kongsberg.
Hans oppvekst var preget av skihopping – men det var før Wirkola.

I politiet tjenestegjorde han ved POD, i Oslo ved flere avdelinger.
Han var lærer og planlegger ved Politiskolen og ble tilsatt ved
Personalseksjonen, først som politiavdelingssjef og deretter som
personalsjef. Han avsluttet som spesialrådgiver i Justisavdelingens
politiavdeling før han gikk av og ble pensjonist i 2004.

Senere ble det befalsskolen for Kavaleriet
og deretter Politiskolen. I seks år var
han og hans Randi ute i velferdstjenesten, og ledet stasjonene i Genova,
Italia, Port Said, Egypt og i Wilhelmshaven, Vest-Tyskland.

I 2007 ble han valgt inn i styret i PPF som nestleder og ble
valgt som leder i 2009, og gjenvalgt i 2011. Han fikk forbundets
hederstegn i 2013. Kjell er fortsatt aktiv i lokalmiljøet på Kløfta, men
trives best enten på Kongsberg sammen med gamle venner eller på
Finnskogen sammen med sin kjære Randi, barn og barnebarn.
Gratulerer med dagen!
JKJ

						

All sannhet går gjennom tre stadier:  Først blir den latterliggjort. Så
blir den møtt med kraftig motstand.  Til slutt blir den akseptert som
selvfølgelig
- Arthur Schopenhauer

Hvis du føler at ingen bryr seg om deg, skal du bare
la være å betale regningene dine så skal du se.

Minneord Enok Mauseth
Mangeårig medlem av Politiets Pensjonistforbund, Enok
Mauseth, døde etter et langt sykeleie den 26. desember
2016, 89 år gammel.
Det er med glede vi minnes Enok fra yngre dager; alltid klar til en sang,
det være seg i trappoppgangen på Vestfinnmark politikammer hvor
han arbeidet, eller andre steder. Han gledet mange med sin stemme,
og har vært dirigent for flere kor i Hammerfest fra de glade 50-årene
og fram til tusenårsskiftet! For sin innsats for dette er han tildelt
Hammerfest kommunes kulturpris og han er hedret bl.a. Med
Finnmark Korforbunds høyeste utmerkelse.
Etter at han trådte inn i pensjonistenes rekker, ble Enok medlem
av Politiets Pensjonistforbund. Han var en pådriverne da Politiets
Pensjonistforening Vestfinnmark ble stiftet 8. februar 1990. Enok
satt som formann i pensjonistforeningen fra 1993 til 2006, og
avsluttet i styret som nestleder fra 2006 til 2008. Han har også vært
varamann til forbundsstyret i PPF.

På landsmøtet i PPF våren 2007 skulle Enok tildeles forbundets
Hederstegn for sitt langvarige og verdifulle virke. Hans sosiale vesen
og omtanke for sine medmennesker ble også tillagt vekt. Først 4.
oktober 2007 deltok styremedlem i PPF, Tor Inge Hansen, på medlemsmøte i Politiets Pensjonistforening Vestfinnmark på Sangens Hus
i Hammerfest og overrakte Hederstegnet til Enok.
Enok ble stedt til hvile på Fjordadalen kirkegård 5. januar i år.
Med Enoks bortgang har en markant ressursperson lagt ned sitt
virke. Vår pensjonistforening har mistet et høyt verdsatt medlem.
Vi minnes ham med ærbødighet, og lyser fred over hans minne.
Hans M. Ellingsen			

Fred Davidsen
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Retur:
Politiets Pensjonistforbund
P.B. 8051 Dep - 0031 Oslo

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
Årspris for hele pakken:
Kr. 2.818 (2 mill) og
Kr. 2.263 (2 mill) og

Kr. 2.066 (2 mill) og

kr. 3.173 (3 mill) i Sone 1 - Oslo og Norden
kr. 2.505 (3 mill) i Sone 2 - Tromsø, Trondheim, Bergen,
Stavanger, Kristiansand,
Drammen, Asker,
Bærum, Oppegård, Ski, Skedsmo,
Lørenskog og Nittedal.
kr. 2.274 (3 mill) i Sone 3 - resten av landet.

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

Telefon PF Forsikring: 23163100 - E-post: forsikring@pf.no

