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Vårens  
trygdeoppgjør  
og vaktskifte i PPF

I mai står «slaget» om årets trygdeoppgjør! Da møter bl.a. pensjonistorganisasjonene 
og hovedsammenslutningene statsråd Anniken Hauglie for å drøfte trygdeoppgjøret. 
I det første møtet legger departementet fram tallgrunnlaget for oppgjøret. Deretter 
presenterer alle organisasjonene sine krav uten at bl.a. organisasjonene for 
pensjonistene har samordnet/prioritert sine krav! I det andre møtet bruker statsråden 
ca. 10 min på å legge fram sitt endelige tilbud til trygdeoppgjør. 

Etter pensjonsreformen 2011 har pensjonistorganisasjonene ikke hatt noen reell 
mulighet til å bringe oppgjøret til vurdering i Stortinget. Etter at statsråd Robert 
Eriksson endret forskriften slik at alle pensjonistorganisasjonene fikk drøftingsrett i 
2014, har kravene spriket! I de to siste årene har indekseringen på 0,75% ført til 
tapt kjøpekraft for pensjonistene – vi er på god vei til nedbygging av pensjonen! 
Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen som vi er med i underskrev ikke protokollene 
for disse trygdeoppgjørene! Med Pensjonistforbundet (230.000 medlemmer) i spissen 
for SAKO krever vi forhandlingsretten gjeninnført for løpende trygdeoppgjør. Vi vil 
være med og ha reelle muligheter til både å påvirke oppgjøret og ta samfunnsansvar, 
uten å bli overkjørt/være en salderingspost! FAFO-rapporten som Pensjonistforbundet 
i 2016 fikk utarbeidet, viser bl.a. at denne retten har vært klokt forvaltet tidligere.

Historien viser tydelig at det er organisasjonene som har fått til den positive utviklingen 
i samfunnet både når det gjelder for de yrkesaktive og pensjonister. På midten av 
1970-tallet startet myndighetene på en nedbygging av pensjonene til statsansatte. 
Det tok organisasjonene over 10 år for å få snudd denne negative utviklingen. 
Organisasjonene vant også til slutt fram med at tapet i disse årene skulle etterbetales, 
og i 1987 bevilget Stortinget 500 millioner til dette. Politiets Pensjonistforbund var 
med i dette arbeidet! Det finnes mange flere eksempler på at myndighetene først 
har gått inn for bortfall av rettigheter til pensjonister, men har måttet snu på grunn 
av organisasjonenes arbeid. Dette hadde ikke pensjonistene fått til uten å stå samlet 
i organisasjoner!

Organisasjonenes arbeid for medlemmene er kontinuerlig, og nå er det igjen utrolig 
viktig å kunne være med og da trenges det oppslutning både i PPF, SAKO-gruppen, 
Pensjonistforbundet og øvrige pensjonistforbund. Dersom de aktuelle organisasjoner 
kunne samle seg og enes om prioriterte krav, ville det bli en betydelig tyngde bak 
ansvar og krav! 

I perioden 30. mai – 1.6.2017 går Landsmøtet av staben på Scandic Hell, Stjørdal. 
Landsmøtet skal behandle organisasjonens viktige saker: beretninger, regnskap, 
innkomne forslag, instrukser, retningslinjer for Pensjonistnettverk, forslag til endringer 
i vedtektene og økonomireglementet, samarbeidsavtaler, handlingsplan for 2017 
– 2019, budsjett for 2017 – 2019, hederstegnutvalgets forslag og valg av sentrale 
tillitsvalgte.

Jeg er i skrivende stund kjent med at forbundssekretær Sigmund Engen (2013 – 2017), 
forbundskasserer Roald Korsøen (2011 – 2017) og undertegnede ikke stiller til gjenvalg 
i landsmøtet 2017. Ved vaktskiftet vil det alltid være slik at de nye tar organisasjonen 
videre til nye høyder! Vi på forbundskontoret har gjort vårt beste i de to periodene 
vi har ivaretatt ansvaret med å løse oppgaver, utvikle organisasjonen sammen med 
forbundsstyret, våre lokale avdelinger, Politiets Fellesforbund, Pensjonistforbundet, 
SAKO-gruppen, Politidirektoratet m.fl. til det beste for medlemmene. Det vil her føre 
for langt å vise til disse forbedringene og viser i den anledning til en egen artikkel i 
dette nummeret om dette.

På vegne av oss tre, Sigmund Engen og Roald Korsøen takker jeg for tilliten vi har vært 
vist i disse årene og for et utrolig godt samarbeid, men også med noen utfordringer.  
Vi ville ikke ha vært foruten denne tiden og tar med oss de mange gode minnene inn 
i pensjonisttilværelsen! Vi takker for oss også med de beste lykkeønskninger for en 
god oppslutning om et absolutt levekraftig Politiets Pensjonistforbund!

 	 	 	 	 	 					Kyrre	Stenbro,	forbundsleder
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PPFs-demokratiets forlengede arm

Annethvert år er det Landsmøte med stor L i Politiets 
Pensjonistforbund (PPF). Jeg har vært så heldig at jeg 
har fått være med på fire av dem, og skal være med på 
mitt femte i slutten av mai på Hell ved Værnes utenfor 
Trondheim.

Mitt første Landsmøte var i Bergen. Jeg hadde sagt ja til redaktør-
jobben for Politipensjonisten etter at Magnar Myrmel døde plutselig, 
og på nesten en, to, tre satt jeg oppe i det med begge beina. 
Men god og kyndig veiledning av Kjell Bjerke og Olav H. Haugen – 
hhv. forbundsleder og sekretær – ga meg en elegant og eminent 
førstehåndsinnføring i PPFs organisasjon og tenkemåte. Veldig 
enkelt, egentlig: ”Lytt og lær. Her er det demokrati!” Kjell ble 
forresten valgt til forbundsleder. Olav H. Haugen til sekretær.

Mitt andre Landsmøte var i Kristiansand. Her traff jeg Odd Kjell 
Abrahamsen som leder av Hederstegnutvalget og mange av de 
andre; faktisk mange av representantene som var med ved ”mitt” 
første Landsmøte i Bergen. Kristiansand tok landsmøtedeltakerne 
imot på sin aller beste måte, med velkomst på festningen og 
forhandlinger på hotel Caledonien. Bedre kunne det ikke bli! Den 
samme Kjell ble gjenvalgt som forbundsleder, og Haugen som 
sekretær.

Det tredje Landsmøtet foregikk i Sarpsborg. Landsmøtekomiteen 
med Thorbjørn Finn i spissen hadde lagt seg i mer enn sælen og 
fått til et Landsmøte på Badeland i Grålum som i høyeste grad var 
et PPF-landsmøte verdig. Åpning med pianospill og kultur og for-

handlinger dagen lang de dagene 
Landsmøte varte – og selvsagt en her-
lig Landsmøtefest. Kyrre Stenbro ble 
valgt til forbundsleder etter Kjell Bjer-
ke og Sigmund Engen til sekretær.

Min PPFs histories fjerde lands-
møte var på Gardermoen; i kjente 
og vante omgivelser på det store 
hotellet som etter hvert er blitt så 
kjent i PPF-sammenheng. Både 
lederseminarer og andre semina-
rer har vært gjennomført her, og i 
vestibylen står det noe så fint som 
en softicemaskin! Kyrre Stenbro 
ble gjenvalgt som forbundsleder 
og Sigmund Engen som sekretær. 
På Landsmøtefesten spilte Anne-
Marie Kvien trekkspill og sang, og 
innbød til dans. Det var hyggelig 

          mange som fant frem dansefoten.

Så er det landsmøtetid igjen – mitt femte Landsmøte i løpet av 10 
år i PPF. Både Kyrre Stenbro, Sigmund Engen og kassereren, Roald 
Korsøen, har frasagt seg gjenvalg – og vil slippe yngre krefter til. Det 
er ikke min oppgave her å takke fortjenstfulle tillitsmenn, men det 
er god grunn til det.

Vi går mot et spennende og annerledes Landsmøte. Faktum er at 
hele toppledelsen i PPF skal skiftes ut. Det er om ikke dramatikk, 
så i hvert fall forestående forandringer – og Lansmøteforhandlinger 
som kanskje vil bringe PPF et helt annet sted med nye og forny-
ede utfordringer. Pensjonistnettverket som er omtalt et annet sted i 
denne utgaven av Politipensjonisten, er en av dem.

Landsmøtet er PPFs høyeste organ. Landsmøte vedtar den kom-
mende Handlingsplanen og staker ut kursen for arbeidet de neste 
to årene. Det er gjort et godt forhåndsarbeid, og delegatene skal 
ikke på noen måte føle seg verken bortkomne eller ”at deres stem-
me ikke teller med”. Her teller alle!

Landsmøtet er PPFs demokratiske grunnstein. Styre- og medlems-
møtene i lag- og foreninger over det ganske land, er PPF-demokra-
tiets forlengede arm. Disse armene favner både deg og meg.

Lykke til med Landsmøtet!

Jørn-Kr.	Jørgensen,	redaktør

Jørn-Kr. Jørgensen har vært  
redaktør av Politipensjonisten  
i 10 år.
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Velkommen til PPF-landsmøte i Stjørdal
I perioden 30. mai til 1. juni går Landsmøtet i Politiets 
Pensjonistforbund  (PPF) av stabelen på Scandic Hell 
i Stjørdal på Værnes ved Trondheim. Et stort og flott 
program er tilrettelagt av polilitilagene i Trøndelag 
for både delegater og andre.

Landsmøtet avholdes annethvert år, og er den store samlingen 
av politipensjonister fra hele landet. Når politipensjonister sett 
hverandre i stevne, blir det alltid liv og røre – og spesielt i år, 

er at det skal velges både forbundleder, forbundssekretær og for-
bundskasserer. Men ikke bare det. Nytt er det også at tidligere års 
Hederstegninnehavere er invitert til å være med i to dager, så vi 
kan se frem til å treffe gode venner i hyggelig lag.

Et av Norges største og mest fleksible kurs- og konferansehotell, 
sentralt plassert kun 600 meter fra Trondheim Lufthavn Værnes. 
Med totalt 28 møterom og saler, er Scandic Hell velegnet til alt fra 
2 til 950 konferansedeltagere, landsmøter, messer, utstillinger og 
større konserter.

På Scandic Hell spiser vi frokost, lunsj og middag i den populære 
restauranten Amelia, som flere ganger har vunnet Twinings Best 
Breakfast-kåring. Kjøkkenet på Scandic Hell er kjent for sitt fokus på 
å levere matopplevelser med bruk av lokale råvarer. Hotellet kon-
ditori står bak en fristende dessert- og kakebuffe. I  bankettsalene 
serveres fantastiske festmiddager for opptil 700 personer.

Hotellet har en perfekt beliggenhet for deg som vil kombinere PPF-
landsmøtet og fornøyelse. Det tilbys gratis shuttlebuss i ukedagene 
fra 07.00-10.00 og 15.00-19.00, som enkelt tar deg til og fra fly-
plassen. Gratis parkering er tilgjengelig for alle gjester, og hotellet 
tilbyr fri Wi-Fi i alle hotellrom og fellesområder. Kode og passord 
finnes i resepsjonen.

Etter en lang dag med forhandlinger kan du slappe av i Vertigo bar, 
ta en treningsøkt eller svømmetur i bassenget i øverste etasje, eller 
ta en joggetur i turløypene i umiddelbar nærhet. Har du tid til overs 
kan du besøke shoppingsenteret 100 m unna, eller ta turen inn til 

Trondheim eller Stjørdal sentrum – det er gode forbindelser med 
buss og tog rett utenfor døren.

Justismuseet – holder til i Trondheim by, og bør ses av de politikolleger 
som ikke har sett det. Det het tidligere Norsk rettsmuseum og er 
Norges nasjonale museum for justissektoren. Det ble opprettet i 2001 
og ligger i bygningen til det tidligere Kriminalasylet på Kalvskinnet i 
Trondheim. Utstillingene viser gjenstander fra norsk rettshistorie fra 
1600-tallet og fram til i dag. I tillegg til faste utstillinger, arrangeres 
det vandreutstillinger som vises over hele landet. Museet har til 
oppgave å ivareta gjenstander og dokumentasjon av virksomheten 
i justissektoren. Viktige bevaringsområder innenfor denne sektoren 
er domstolene, politiet, påtalemyndigheten og kriminalomsorgen. 
For å ivareta oppgaven som museum for hele landet, skjer 1/3 av 
formidlingen på Kalvskinnet, 1/3 i form av landsdekkende vandre-
utstillinger og 1/3 på nettet.

Direktør for Justismuseet fra stiftelsen i 2001 har vært Johan Sigfred 
Helberg.

PPFs Hederstegnutvalg i arbeid
I månedene før landsmøtet har PPFs Hederstegnutvalg vært 
i arbeid. De finner fram og diskuterer forslag til kandidater 
som skal får PPFs Hederstegn som hvert år – forutsatt at det 
er kandidater – deles ut på PPFs landsmøte som egen post på 
programmet.

Det er en ære å få PPFs Hederstegn. Hvem som har fått når 
fremkommer i landsmøtedokumentene, og i år er tidligere 
Hedertegnmottakere spesielt invitert til å overvære landsmøte-
festen. Det er en flott gest.

De tre som p.t. Utgjør Hederstegnutvalget er, f.v. Olav Haugen, 
Odd Kjell Abrahamsen og Kjell Bjørn Aarø.

Hvem som får Hederstegnet i år, er en godt bevart hemmelighet 
inntil det blir annonsert under landsmøtet.

Scandic Hell ligger på Hell ved 
Værnes utenfor Trondheim.
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På slutten av 1970-årene ble det tatt initiativ til et museum for 
justissektoren. Justisdepartementet satte i gang et prosjektsamarbeid 
med Norsk Folkemuseum, som utarbeidet en katalog over hva 
som fantes av rettshistorisk gjenstandsmateriale i museer og 
justisetater. Prosjektet fikk i oppdrag å lage en særutstilling ved 
Norsk Folkemuseum for å se om rettshistorie lot seg fremstille i en 
museumsutstilling. Konklusjonen ble at utstillingen var vellykket, 
men prosjekt Norsk rettsmuseum svant hen fra midten av 
1980-årene fordi sentrale initiativtakere døde.

På slutten av 1990-årene ble nytt initiativ tatt i Trondheim, av krefter 
i justisetatene og museumsforvaltningen i fylkeskommunen. Det ble 
laget en utredning som fikk tilslutning fra Norsk Museumsutvikling 
og Justisdepartementet, og Prosjekt Norsk rettsmuseum fikk statlig 
finansiering.

I 2001 ble stiftelsen Norsk rettsmuseum opprettet som post på 
statsbudsjettet og med museal dokumentasjon av justissektoren 
som oppdrag. I 2016 byttet museet navn til Justismuseet. 

Bygget museet holder til i, erstattet et tidligere slaveri på stedet, 
militærvakten ved byporten i Trondheim. Praksisen med å dømme 
til arbeid i slaveri kom i bruk i Norge fra 1739. Slaveriene var alltid 
plassert ved militærforlegninger, som var statsmaktens viktigste 
fysiske kontrollapparat.

Bygningen stod ferdig i 1833, og var tegnet av arkitekt Ole Peter 
Riis Høegh. Den er et tidlig og enkelt eksempel på det panoptiske 
system, hvor man fra et ovalt observasjonsrom midt i bygningen 
hadde kontroll over slavene som var plassert i fire større rom. I 1879 
ble slavene flyttet til tukthuset, bygningen ble deretter primært 
brukt som reserveareal for byens fengsel frem til 1895, da den 

ble tatt i bruk som landets første kriminalasyl for farlige, kriminelle 
sinnssyke. De store rommene ble da ominnredet til mindre celler 
langs en korridor, første etasje i 1895 og annen etasje i 1900. 
Hver celle ble oppvarmet med en ovn, plassert inne i cellen men 
fyrt gjennom en luke i korridoren. Hele ovnen og røret et dekket 
av en halvkjegleformet kappe. Fra 1926 inngikk Kriminalasylet i 
institusjonen Reitgjerdet, og i 1961 ble pasientene overført dit.

Bygningen var en tid korttidsfengsel for promilledømte, deretter ble 
den stående til den nærmet seg en ruinlignende tilstand. I årene 
1990-92 ble den totalrenovert og utleid til daværende Trondheim 
politikammer dels som kontorer og laboratorium, dels som lokaler for 
Trondheim politimuseum. I 2003 overtok Justismuseet hele bygningen.

Det blir et spennende PPF-landsmøte!

Jørn-Kr.	Jørgensen

Justismuseet holder til i det gamle Kriminalasylet.

Mia Sevaldsen med stab ønsker velkommen til Scandic Hell.
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Aktivt forbundsstyre i PPF –  
og nesten 1 500 nye medlemmer
Hva har forbundsstyrene de siste fire årene fått til?
Av	forbundsleder	Kyrre	Stenbro	og	forbundssekretær	Sigmund	Engen

Fra tid til annen får forbundsstyret/forbundskontoret spørs-
mål om hva medlemmene får igjen for medlemskontin-
genten. En av de aller viktigste arbeidsoppgaven for 
forbundet sentralt er å arbeide for en «riktig» utvikling av 
den månedlige pensjonen til medlemmene – jfr. for øvrig 
vedtektens § 3 og handlingsplanene. På lokalt nivå er 
de viktigste oppgavene å ivareta medlemmenes sosiale, 
kulturelle og velferdsmessige interesser.

Her gjengis en god del av de oppgavene som er utført/løst i de to 
periodene:

Antall medlemmer og økonomi: Forbundets økonomi er betraktelig 
forbedret siden Landsmøtet i 2013 da det ble snakket mye om den 
dårlige økonomien til forbundet. Vi har fått 1 431 nye medlemmer til 
sammen i periodene. I den forbindelse har vi utarbeidet et Velkomst-
skriv til nye medlemmer som Politiets Fellesforbund (PF) leverer ut til 
alle nye pensjonister. Det er også sendt ut til våre lag og foreninger. 
F.o.m. 2014 iverksatte forbundsstyret å utbetale økonomisk støtte til 
drift av lokallagene. Landsmøtet 2015 sluttet seg til denne ordnin-
gen innenfor forbundets økonomiske rammer.

Nytt medlemsregister med betydelig faglig hjelp fra Politiets Felles-
forbund (PF). Bistand til utvikling og vedlikehold av registret gis fortsatt 
av PF! Et korrekt ført medlemsregister er helt avgjørende for vår støtte 
fra myndighetene, slik at kvaliteten på samhandlingen 2 ganger i året 
mellom forbundskontoret og lokalt styre er av stor viktighet. 

Medlemsregistret er også tilrettelagt slik at vi kan sende e-post eller 
SMS til alle vi har adresser og telefonnummer på. I år brukte vi det for 
første gang til å sende ut kontingentkrav til direktemedlemmene.  Det 

blir også brukt en del til å sende SMS til lokallederne. For øvrig kan det 
tas ut en rekke rapporter, herunder adresselister til medlemmene, når 
bladene skal sendes ut.

Øvrig samarbeid – Samarbeidsavtale av 24.10.2014 med PF

A) Hjemmesiden: Bistand fra PF til å knytte opp forsikringstilbudene 
og medlemmenes forsikringer samt merkantile tilbud opp på hjem-
mesiden.

B) Oppsigelse av forsikringsavtalen med If, og inngåelse av ny av-
tale med PF Forsikring, som for mange førte til betydelig rimeligere, 
og i hovedsak bedre forsikringer til medlemmene, og betydelig bedre 
støtte til PPF.

C) Avtale med PF om automatisk overføring av nye pensjonister 
dersom de ikke motsetter seg det. 

D) Samme merkantile tilbud til våre medlemmer som PF har til sine. 
Dersom de ikke ønsker medlemskap i PPF vil de miste forsikringene og 
merkantile tilbud. Dette har ført til en betydelig økning i antall med-
lemmer i PPF og bedret kontingentinngangen.

1) Samarbeid med Politidistriktet. I PODs disponeringsskriv for 
2014 fikk vi inn i pkt. 4.6 Politipensjonister: Politidirektoratet er sammen 
med Politiets Pensjonistforbund opptatt av at alle pensjonister blir gitt 
nødvendig støtte og imøtekommenhet. I den anledning må det leg-
ges til rette for at pensjonistene kan opprettholde kontakten med sine 
tjenestesteder. Det må også legges til rette for at pensjonistforbundets 
lokale lag/foreninger har tilgang til kontor og administrativ støtte, og 
blir vurdert ved fordelingen av velferdsmidler.

2) Årlig støtte til driften av PPF sentralt fra POD/statsbudsjettet. Fag-
lig og økonomisk støtte til utvikling av et Pensjonistnettverk (kol-
legastøtteordning) i PPFs lag og foreninger fra POD. Nå er første trinn i 
opplæringen av kontaktpersonene i nettverket avviklet - 22. – 23. mars 
2017. 

3) I 2013 fikk vi oppsigelse av våre lokaler i Oslo politidistrikt, men 
klarte å få orden på det etter kontakt med politimesteren. Forbundskon-
toret flyttet 2 ganger internt i politidistriktet i løpet av 2013 – oktober 
2015. I okt./nov 2015 flyttet forbundskontoret inn i nye lokaler hos 
POD i Fritjof Nansens vei 14/16 på Majorstuen, etter å ha fått gehør 

Forbundssekretær Sigmund Engen og forbundsleder Kyrre Stenbro 
bemanner forbundskontoret i Politihuset i Oslo.

Kyrre Stenbro har ført PPF 
gjennom en rik tid de siste  
fire årene. Kyrre Stenbro 
forlater formannsklubba i PPF 
ved dette landsmøtet.
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hos POD-ledelsen for at vi som forbund burde ha lokaler i POD og ikke 
i ett politidistrikt.

4) Gratis fagblad. Politipensjonisten, Politiforum fra PF og Magasinet 
norsk politi fra POD.

5) G-mail adresser innført for alle våre lag og foreninger i startet i 
mai 2014 og holdt på ut året før alle var på nett! Fortsatt hender det at 
noen dropper ut. Har foretatt opplæring og utgitt brukerveiledning for 
g-mail bl.a. i Lederseminar. Viktig med en fast adresse over tid slik at 
forbundskontoret slipper og stadig måtte skifte på private adresser til 
den sittende lokale leder.

6) Vedtektsendringer i 2015, bl.a. § 5 om samordningen mellom 
våre lag og foreninger i hvert av de 12 nye politidistriktene med en 
ansvarlig distriktsrepresentant angående kontakten med ledelsen i 
politidistriktet. Det tok vel 1 år før alle hadde klart å få på plass sin 
distriktsrepresentant og da med den siste halvparten i Ledersamlingen 
i oktober 2016! 

7) Utvikling og gjennomgang av Dreiebok/huskeliste til bruk i våre lag 
og foreninger. Dette ble foreholdt og drøftet i Lederseminarene både 
i april og oktober 2016. Den skal være en nyttig hjelp for å få en god 
drift lokalt, og samhandling mellom forbundskontoret og lokalt styre.

8) Opprydding, sanering og systematisering av fjernarkivet fra opp-
starten av forbundet i 1986 og til 2009. Deretter er alt i hovedsak lagret 
elektronisk.

9) Utarbeidet nye blanketter for; fullmakter til landsmøter, kontin-
gentinnbetaling fra lokalt til PPF sentralt, årlig oversikt over kontingent-
inngangen på beløp når det er innbetalt og restanser pr. forening/lag 
og ny reiseregning for PPF.

10) Utarbeidet oversikt over faste gjøremål ved forbundskontoret – 
jfr. dreiebokfor lokalt bruk, oversikt over distriktsrepresentanter og kon-
taktpersoner i de 12 nye politidistriktene samt særorganene.

11) Medlemskort. Det første medlemskortet for medlemmene gjaldt 
fra 2012 til 2016. Nytt medlemskort fra 2017 uten utløpstid er utarbei-
det og utsendt, og det er gyldig så lenge vedkommende er medlem. 
PF Forsikring sponset kortet mot at de fikk annonseplassen på baksiden 
av kortet.

12) Jubileumshefte for PPFs 30-årige historie. Det ble gjort ferdig 
til Lederseminaret i april 2016 og sendt til alle medlemmene. PF ga 
betydelig økonomisk bistand som muliggjorde dette.

13) En storslått markering av 70-årsmarkering for løslatelsen av  
politifangene i konsentrasjonsleiren i Stutthof i Polen 25.04.2015. Dette 
skjedde i nært samarbeid med Politidirektoratet, Oslo politidistrikt og 
polske myndigheter.

14) Nye instrukser for; Valgkomiteen, Kontrollnemda og Hederstegn-
utvalget.

15) Tidligere var det bare en av forbundslederne som deltok i møtene 
med Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med trygde-
oppgjøret og krav til det årlige statsbudsjettet. Denne årlige deltakelsen 
gikk på omgang mellom lederne i SAKO sammen med forbundslederen 
og generalsekretæren i Pensjonistforbundet. Nå er dette endret slik at 
alle forbundslederne i SAKO deltar!

Den økonomiske utviklingen i samfunnet har mørke skyer i horison- 
ten! Vi har allerede merket at pensjonistene taper i de årlige oppgjørene, 

dvs. at vi de to siste årene har tapt kjøpekraft og ligger an til å tape også  
i 2017 i trygdeoppgjøret. Bakgrunnen er Stortingets og hovedsammen- 
slutningenes enighet om Pensjonsreformen som ble iverksatt i 2011. 
Indekseringen på 0,75% hadde ingen sikkerhetsventil og vi ble fratatt 
muligheten til å kunne bringe en uenighet om oppgjøret til Stortinget. 

16) Pensjonistforbundet og SAKO har startet en viktig jobb med å få 
tilbake forhandlingsretten – en ankemulighet. Grunnlaget er FAFO-
rapporten fra 2016, samt at vi må få alle pensjonistforbundene til å stå 
sammen om omforente krav i samhandlingen med staten. Ikke for at vi 
skal få mer enn andre, men heller ikke være noen salderingspost. Vi vil 
være med når «samfunnskaka» skal deles, og vi skal ta ansvar for en 
bærekraftig utvikling. Det koster 2,7 milliarder på årsbasis.

Regjeringen forsøkte å «fjerne» den Kulturelle spaserstokken fra stats-
budsjettet, men etter iherdig jobbing ble den videreført. 31 millioner!

Samordningslovens reguleringsbestemmelse om 85% for pensjon fra 
folketrygden for pensjonister når gifte/samboere fyller 67 år. I septem-
ber 2016 ble prosentsatsen i denne regelen redusert til 90% og koster 
ca. 2.7 milliarder i året. Kravet i handlingsplanen har vært å fjerne 
denne bestemmelsen helt.

17) Planlegge og gjennomføre en sam-
ling av hederstegninnehaverne i tilknyt-
ning til Landsmøtet 2017. Invitasjonene 
er sendt ut, og vel halvparten av de invi-
terte har takket ja.

Forbundsstyrene i disse to periodene, har 
kontinuerlig arbeidet for de oppgaver 
som ligger i vedtekten og som Lands-
møtene har gitt både i handlingsplanene 
og gjennom egne vedtak. Forbundssty-
rene har således etter beste evne og rå-
dende muligheter arbeidet for oppgaver 
gitt av og for medlemmene!

Er det noen som tror at det ville ha blitt 
bedre, eller like bra, hvis pensjonistene 
hver for seg skulle sørget for seg? Det vil alltid stå kamp om store pen-
gebeløp! Hvis det etableres et kraftfullt vern eller forsvar for opptjente 
rettigheter, er jeg optimistisk. Imidlertid kreves det et vedvarende 
vern som holder «kruttet» tørt, noe mindre vil være naivt å tro!

Forbundstyret i Politiets Pensjonistforbund 2015-2017 – f.v.  
Oddbjørn Olsen, Kjell Fagerlid, Sigmund Engen,  E. Eystein Loftesnes, 
Kjellaug Røgler, Roald Korsøen, Martha Kalland og Kyrre Stenbro. 

Jubileumsheftet  
PPF 30 år
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Det dreier seg ikke om økonomisk og materiell støtte, men om samtaler, 
sosialt samvær, hjelp, kameratskap og møter. Kort sagt om dialog 
– det at vi snakker sammen, og forsøker å møte hverandre et 

sted i dialogen om det som er vanskelig og tynger. Det kan være 
mange forhold – ensomhet, tidligere opplevelser, det å bli enke- eller 
enkemann, sykdom m.m. Det å kunne snakke med noen er avgjort en 
fordel, og det å snakke med noen som kan, vil og som kan forstå fordi 
yrkesbakgrunnen ofte er svært lik, er avgjort en fordel.

Landsmøtet 2015 vedtok enstemmig i saken om å utrede en kollega-
støtteordning: «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 
med Bjørn Egeli, leder, Tom E Søreide, sekretær og Ivar Solum, 
Gunn H. Grandell og Øyvind Røen som gruppedeltakere, høsten 
2015 for å utrede og komme med forslag til en praktikabel ordning. 
Arbeidsgruppens leverte sin rapport i juni 2016. Den ble behandlet 
i forbundsstyremøtet i oktober og november. Foreløpig rapport ble 
også drøftet i Ledersamlingen i april og forbundsstyrets foreløpige 
behandling ble drøftet i Ledersamlingen i oktober 2016. 

På denne bakgrunn, samtaler med Politidirektoratet og Kollegastøtte-
ordningen, ble det utformet og forbundsstyret vedtok Retningslinjer 
for Pensjonistnettverket i PPF i november 2016. Retningslinjene ble i  
desember sendt til alle lag og foreninger med oppdrag om å etablere 
nettverk dersom man ønsket det. Nedenfor gjengis utdrag fra retnings-
linjene om organiseringen:

«Forkortelser
Pensjonistnettverk (PNV), nettverksmedarbeider (NVM), nettverksleder 
(NVL) og kontaktperson (KP).

Organisering	
PNV er frittstående, men antall frivillige, egnede nettverksmed-
arbeidere(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 politidistriktet 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.»

I e-post til våre foreninger og lag informerte forbundskontoret om at: 
Valg av nettverksmedarbeidere og utpeking av nettverksleder bør 
foretas i et medlemsmøte, eventuelt et medlemsmøte i tilknytning 
til årsmøtet i 2017. Deretter må nettverkslederen i det største laget/
foreningen sørge for at en	 av	 nettverkslederne	 blir konstituert 
som kontaktperson. Vi må ha en innberetning om hvem som er 

Pensjonistnettverket samlet 
på Gardermoen.

Pensjonistnettverk med dialog i sentrum 
Samling av Kontaktpersonene på Gardermoen 
Av	forbundsleder	Kyrre	Stenbro	og	redaktør	Jørn-Kr.	Jørgensen	

Bak opprettelsen av PPFs Pensjonistnettverk ligger et ønske fra PPFs sentrale organer om å møte norske politipensjonister 
mer aktivt der de er og det de eventuelt sliter med, trenger hjelp eller trenger noen å snakke med. På forbundets Samling 
22.–23.3.17 ble det etablert en sentral gruppe bestående av Kontaktpersonene i nettverket. Disse utmerkede menn og 
kvinner har ønsket å påta seg arbeidet med å informere nærmere om hva Pensjonistnettverkets formål er, hvordan det 
er organisert og viktige kontaktpunkter i arbeidet. Dette for at den som har behov skal vite hvor man kan søke og få 
medmenneskelig hjelp innenfor de rammer pensjonistnettverket har.
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kontaktpersonen	i	politidistriktene	og	særorganene	snarest og 
innen 6. mars 2017 dersom man ønsker å være med på samlingen/
opplæringen.»

Til Samlingen av kontaktpersonene på Quality Airport Hotell 
Gardermoen hadde vi fått påmeldt 14 av 15 kontaktpersoner, en fra 
hvert politidistrikt og tre fra hhv. Kripos, PST og PHS. Ved oppstarten 
22.3. hadde ytterligere to forfall slik at 12 kontaktpersoner med 
forbundslederen, HMS-leder, POD, og Rune Stuvland, Senter for 
traumepsykologi.

Programmet for de to dagene omhandlet i hovedsak om: Bli kjent med 
hverandre gjennom at deltakerne presenterte seg med vekt på relevant 
opplæring og erfaring, gjennomgang av retningslinjene herunder 
organiseringen av nettverket med sine forkortelser, utfordringer 
som nettverksdeltakerne kan møte, situasjonsforståelse og håndtering, 
gruppeoppgave – utfordringer, forventninger og gjennomgang av 
besvarelsen, opprettelse av en lukket face-book gruppe for kontakt- 
personene slik at de kan utveksle erfaringer og bistå hverandre, siste 
oppgave var å lage en forpliktende handlingsplan for det videre 
arbeidet i sine respektive ansvarsområder – politidistrikt og særorgan. 
En meget viktig oppgave for å komme i gang med en riktig og lik 
forståelse for nettverkene. Kontaktpersonen har en nøkkelrolle når 
det gjelder kontakten med HMS-leder/-rådgiver i politidistriktet eller 
ved særorganet.

Utarbeidelsen av programmet ble ledet av forbundslederen med meget 
god og velvillig bistand fra Jan Rygg, Asker og Bærum foreningen, 
Arne Bjørkås, Kriposforeningen og HMS-leder Egil Svartbekk, POD. Ved 
avslutningen av Samlingen ble det gitt tilbakemelding om at den 
hadde vært nyttig og svart til forventningene. Deltakerne hadde blitt 
en godt sammensveiset gjeng som gav alt og var meget interessert i 
å få nettverket på skinner ute i organisasjonen fordi dette dreier seg 
om å bry seg om å hjelpe til der det trengs – vise medmenneskelighet 
og kameratskap!

Politidirektoratet har vist stor forståelse for opprettelsen og det 
arbeidet nettverket skal utføre. Her kan det også være pensjonister 
som sliter med opplevelser fra tjenesten. Vi har derfor fått både faglig 
og økonomisk støtte fra POD for å kunne komme godt i gang!

Retningslinjene for vårt Pensjonistnettverk er lagt inn på vår hjemme- 
side. Det samme er opplysningene om hvem som er Kontaktpersoner 
i politidistriktene og ved de tre særorganene samt våre distrikts- 
representanter.

Det er viktig å minne om at 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.

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. Her har vi ALLE en oppgave. 

Tror 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 nettverket midt i blinken. Det handler dypest sett om at 
vi må – og skal – ta vare på hverandre.

Kontaktpersonene som for første gang presenteres med navn og bilde 
i denne utgaven av Politipensjonisten er til for å brukes. Det finnes 
mye kunnskap og mye klokhet i PPF som nå kan komme til nytte.

Arne Bjørkås – 
det er viktig at 
kollegastøttene 
er på lik linje med 
de man skal være 
kollegastøtte for.

Bjørn 
Bergundhaugen  
– det er viktig med 
åpne dører, og at det 
riktige personene gjør 
de riktige jobbene.

Jan Rygg – vi må ikke 
glemme de etterlatte! 
Det vi trenger aller 
mest, er gode 
kolleger.

Kjell Arne Slethei – et 
AKAN-tilfelle snudde 
ikke før han var fysisk 
på bunn, men han 
viser at det nytter!

Kjell Oskar Johansen 
– det er viktig å høre 
på folk. De aller fleste 
vil gjerne fortelle hva 
de har på hjertet.

Ragnar Holm – det 
nytter å hjelpe både 
kolleger og andre.

Tone Midttun – jeg 
er uredd, så jeg går 
heller en gang for mye 
enn en gang for lite.

Åge Larsen – god 
kommunikasjon er 
viktig, og vi må ikke 
være redde for å ta 
kontakt.

Bjørn Egeli – skal vi 
løse saker, må vi ha 
dialog. Vi meg gjøre et 
valg – et godt valg  
– i forhold til det å 
være medmennesker.

Eroll Nilsen – vi bryr 
oss om gamle kolleger 
på Sunnmøre!

Hugo Aurdal – det 
er viktig at vi alle har 
noe å holde på med i 
pensjonistlivet.

”
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Hordalensmennenes pensjonistlag er blitt til
Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
Referat ved Harald Andersen

Vi konstaterte at på årsmøtet deltok 18 % av våre medlemmer. På 
årsmøtet til Bergen og Hordaland deltok 9 % av medlemmene. 
Vi undres derfor på hvorfor der er så liten interesse blant våre 

medlemmer til å delta aktivt, spesielt på årsmøtene. Vi har de siste 
år valgt årsmøtecruise til Danmark. Vi går om bord i danskebåten 
en tirsdag, bruker avreisedag til sosialt samvær, den neste dagen 
til årsmøte og medlemsmøte, når båten er på retur til Langesund, 
middag om kvelden og så dans og underholdning. På turen tilbake 
til Norges kyst og Bergen torsdagen, disponerer deltakerne timene 
selv til handling og pakking. En annen faktor er at en slik tur er en 
sosial samling i nesten tre dager og meget rimeligere enn møte på 
hotell med en overnatting i distriktet.

Tidligere turer har alle gått på flat sjø, denne gangen opplevet vi at 
Skagerak også kunne vise seg fra en annen side. Turen til Hirtshals 
gikk i en del vind men også denne gangen med svært lite bevegelse 
i skipet. Da vi onsdagen satte kurs mot Langesund og det var 
møtedag, kom der vind inn fra babord, uten at det var sjenerende 
for oss. Da vi avsluttet sent onsdag ettermiddag på vei tilbake 
til Danmark økte bølgehøyden, men skipet klarte seg utmerket. 
Kapteinen meldte om økning til storm, men det var ikke verre enn 
at alle deltakerne var med til middag og de fleste deltok i dansen 
og underholdning utover kvelden. På grunn av værforholdene måtte 
vi gå til Fredrikshavn, det var umulig å lande i den trange havnen 
i Hirtshals. Da vi gikk fra Fredrikshavn, gikk vi i le av Skagen til vi 
kom ut i Skagerak. Fartøyet klarte seg svær godt i den tunge sjøen, 
men vi måtte i land i Risaviken ved Stavanger og tok buss tilbake til 
Bergen. Passasjerer fra Bergen måtte ta busser til Stavanger. Dette 
måtte rederiet fordi rutetidene ikke tillater forsinkelser.

Vi fikk en koselig busstur, kjørte rett om bord i de to fergene og vi 
fikk også med mat fra rederiet på denne turen.

Etter diskusjoner på årsmøtet, der det kom forslag fra Bjørn Hagen 
om at laget burde endre navn fra Hordalensmennenes Pensjonistlag 
til Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland.

Dette ble begrunnet med at laget i dag skal ha medlemmer fra 
alle sektorer i lensmannsetaten i Hordaland. I dag opplever vi at 
tidligere ansatte på lensmannskontorer i Hordaland, melder seg inn 
i Bergen og Hordaland, men faktisk er lite aktive der. Med endring 
håper årsmøtet og styret at flere fra lensmannsetaten kan melde 
seg inn hos oss.

Vi diskuterte også om vi i Vest politidistrikt kun burde ha en pensjonist- 
forening. Imidlertid er der enighet om at kulturen blant ansatte i 
by og land er forskjellig. Dette kan ha utgangspunkt i at driften av 
et lensmannskontor og en stor politistasjon er en del forskjellig. Så 
får vi erfare om dagens politireform forandrer på dette og da får vi 
eventuelt senere ta dette opp til ny vurdering. Et faktum som også 
vektlegges er avstanden i fra distriktet og til Bergen by, der Bergen 
og Hordaland har sine møter på politihuset. Videre diskuterte vi 

og ble enige om at vi skulle forsøke å opprette regionkontakter 
i distriktet. Dette fordi vi har erfart at pensjonistene flere steder 
arrangerer lokale møter på lensmannskontorene. Det har nok med 
geografien å gjøre og spørsmålet er om vi kan utnytte dette til 
bedre kontakt mellom oss pensjonister.

På medlemsmøte diskuterte vi også den nye politireformen og at vi 
har fått svært store politidistrikt i vårt land. Formannen innledet om 
denne problematikken og de fleste deltok i diskusjonen.

Kort konkluderte vi med at det å betegne reformen som Nærpoliti- 
reform ble feil. Vi burde betegne reformen som en hendelsesstyrt 
reform. Lensmannsetaten har i mange år praktisert Nærpolitireformen 
og en del politidistrikt har også lagt vekt på at kontakten opp mot 
barn, ungdom og voksne, best fungerer der beboere og politi har 
nærkontakt. Da går det kommunikasjon begge veier til beste for 
alle og det skaper trygghet både på land og i by. Personlig kontakt 
og ikke minst tverrfaglig samarbeid og god kommunikasjon mellom 
mennesker i samarbeidende etater som kjenner hverandre, 
gir det beste grunnlaget opp mot service fra politi til beboerne. 
Erfaring gjennom mange år bekrefter dette, politiet trenger god 
kommunikasjon og samarbeid med andre etater for å etablere den 
trygghet og service beboerne har krav på!

Et paradoks i reformen er at Politidirektoratet konstruerer store og 
tunge politidistrikt uten at dette får konsekvenser for POD.

Med slik størrelse og bemanning i politidistriktene ville det 
være naturlig at distriktene blir mer selvstendige enn tidligere. 
Spesialenheter som Kripos og Økokrim må man ha i fortsettelsen, 
men skal reformen virke, må politidistriktene etter behov 
få nødvendig bemanning, de må få bedre og nok kjøretøy, 
hurtiggående båter. De må  også få egne helikopter slik det er i 
Sverige. Videre må samband og nødnett virke optimalt. til like med 
IKT systemene. Som et resultat av dette burde POD nedbemannes 
og kun være kontrollorgan for politietaten. I dag opplever vi at 

Møtedeltagere på årsmøtet.

Både på medlemsmøtet og på årsmøtet var det en god diskusjon vedrørende medlemstilslutning 
til laget og medlemmers deltagelse på lagets arrangementer.
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Jan Gunnar Bøe fortsetter 
som formann i et aktivt 
pensjonistlag i Bergen
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland avholdt 
sitt årsmøte den 15. februar 2017 i kantinen, 
Bergen sentrum politistasjon.  Det var fremmøtt i 
alt 38 medlemmer. 

Lagets leder Jan Gunnar Bøe ønsket alle velkommen, en spesielt 
velkomst til forbundsleder Kyrre Stenbro, PF Vest´s nestleder 
Ørjan Hjortland og leder for Hordalensmennene Harald Andersen. 

 Etter velkomsten holdt han en kort minnetale over de tolv av våre 
medlemmer og gode kollegaene som var gått bort i løpet av året.  
Disse var: Arne J. Heradstveit, Magnhild Dybsland, Erling Fjellanger, 
Jan Erik Øksnes, Steinar Jensen, Aud Michelsen, Jan Brandt Hansen, 
Leiv Nes, Kjell Enehaug, Ester Moldestad, Ragnfrid Andersen og Nils 
Rødland .  Årsmøtet hedret disse med et minutts stillhet.

Til behandling forelå de obligatoriske årsmøtesakene med bl.a. valg 
av nytt styre, revisorer og valgkomite.  Årsberetningen for 2016 
viste at laget har hatt en stor aktivitet i løpet av året. I alt  10 
styremøter og 9 medlemsmøter med forskjellig innhold. Det har 
også vært avholdt et samarbeidsmøte mellom politipensjonistene 
i Sogn og Fjordane og Hordalensmennene, om et fremtidig 
samarbeid i politidistrikt Vest. Vår leder Jan Gunnar Bøe ble her valgt 
til leder for samarbeidsutvalget. Også i år har laget vært aktiv i det 
sosiale arbeidet.  I mai hadde vi en fantastisk fin tur til Balestrand. 
Sommeravslutningen ble foretatt på Bergenhus Festning, med 
omvisning i Haakonshallen og Rosenkrantztårnet. Omvisningen ble 
avsluttet med ”stormsuppe” om bord i gamledampen Oster. Høsten 
fortsatte med tur til Nordsjøfartsmuseet  i Telavåg, og avslutning 
på Panorama Hotell i Sund med lutefiskmiddag. Årets siste store 
begivenhet var julebordet i politihusets kantine, hvor nærmere nitti 
glade pensjonister deltok. Her fikk både de gode historiefortellerne 
og de danseglade medlemmene utfolde seg, noe vi alle satte stor 
pris på.

Alle i styret hadde sagt seg villig til å fortsette, og alle ble gjenvalgt 
med akklamasjon. Det samme var tilfelle med revisorer og 
varamenn. 

Etter valget har styret følgende sammensetning: Leder Jan Gunnar 
Bøe, styremedlemmer: Harald Antun, Roald Korsøen, Tove Lian 
Mathiesen, Berit Pedersen og Arne Vardøy. Varamann Osvald 
Norvik. Revisorer: Jorun Kvinge og Rigmor Henriksen.  Varamann 
Rasmus Kjersem. Valgkomite: Svein Frøyland, Samson Håland og 
Tone Midtun.

Etter årsmøtet ble det satt et ekstraordinært medlemsmøte med 
en sak på agendaen. Valg av kontaktperson til det nye Pensjonist-
nettverket (kollegastøtte). Styrets forslag Tone Midthun, ble valgt 
med akklamasjon. 

De tre æresgjestene fikk deretter ordet, og forbundsleder Kyrre 
Stenbro hadde en god og grundig gjennomgang av arbeidet seltralt 
i organisasjonen. Han fremhevet her  bl.a. viktigheten av å være 
organisert, og at vi sto sammen om de utfordringene pensjonistene 
vil stå ovenfor i tiden fremover. 

Arne Vardøy, nestleder/referent

politidistriktene ikke får nødvendig utvikling, som følge av at de ikke 
blir tilstrekkelig selvstendige til tross for størrelse. Merkelig nok øker 
POD når det gjelder bemanning og for stor del av økonomien der 
går på bekostning av driften i distriktene. I skrivende stund leser vi 
at akkurat nå at denne politikken har nå POD lagt seg på. Da håper 
vi på at de gjennomfører med stil - til distriktenes og befolkningens 
beste!

Til slutt ble der gitt uttrykk for at med så mange erfarne og dyktige 
pensjonister fra etaten, pensjonister som har erfaring fra tidligere 
reformer, var det noe merkelig at POD og etaten ikke gjør bruk av 
denne kompetansen langt mere enn det de i dag gjør.

Ved 16.00 tiden ble sjøen så grov at den klasket i vinduene på 

konferansesalen i 10 etasje og vi tok dette som et tegn på at møtet 
burde avsluttes. Kapteinen meldte da at bølgehøyden var ca. 10 
meter og vi fikk sjøene inn fra siden, uten at noen av våre deltakere 
følte ubehag.

Møtet ble derfor avsluttet, men middag kl. 20.00 og som nevnt, 
etterfølgende underholdning og dans, fikk god oppslutning. Vi 
kunne konkludere etter bussturen hjem, at alle var godt tilfredse 
med årsmøtet, tur og underholdning, til tross for bølgehøyde over 
normalen!

Styret tok gjenvalg og som nytt Styremedlem/kasserer etter avdøde 
Steinar Jensen, ble Eirik Thorkildsen enstemmig innvalgt. De øvrige 
valg ble der gjenvalg.

Sesongavslutning med stormsuppe i Bergen.
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2007 Stiftelsesmøtet

2009 Morgedal

2009 Røros

NPHLs Pensjonistforening 20 år i 2017

23 pensjonerte hundeførere fra det ganske land møtte opp. 
Mange hadde også med seg ektefeller/ledsagere som 
det ble lagt opp eget program for. Helgen hadde et tett 

og intr. program der ikke minst det sosiale ble godt ivaretatt. Vi 
fikk også en omvisning på Sæter av Per Arne Sødahl som var leder 
på stedet. Per Arne ble også valgt som foredragsholder under vårt 
5-års jubileum som ble feiret / avholdt på Bardøla. 

De som møtte på stiftelsesmøte i 2007 var: Geir Halvorsen, Willy 
Samdal, Svein Frøyland, Hugo Aurdal, Jonny Benjaminsen, Hans Otto 
Bjørnstadhaugen, Sverre Brennhaugen, Svein Burud, Odd Skar, Per 
Eidsten, Jacob Grefsrud, Knut Haug, Bente Hauger, Robert Langnes, 
Elisabeth Larsen, Roar A. Lien, Sverre Mostue, Alf Olsen, Terje Bull 
Rønning, Anne Sørli, Sigvart Skjulestad, Kai Wammer og Erik Ween.                                                                   

Geir Halvorsen tok for seg NPHL og politihundetjenestens historie 
– herunder starten på Sæter gård hvor ildsjelene måtte pantsette 
husene sin for å komme i gang der. Utrolig mye har skjedd på Sæter 
siden den gang og historien bør ikke glemmes.

altså ikke noe til hinder for å bli medlem i NPHLs pensjonistforening 
om man er medlem i en annen lokal forening. 

Årsmøte i 2008 ble avviklet på høsten på Hamar. Samme styre ble 
gjenvalgt.  Dette etter at det i juli samme år hadde vært arrangert 
en vellykket tur til Nordisk Mesterskap for politihunder i Danmark. 

Mai 2009 Ble det avviklet et medlemstreff i Telemark m/
utgangspunkt i Morgedal inneholdende bl.a. kanaltur, fottur og 
dans før det hele ble avsluttet i Skien der deltagerne på turen 
overvar finale øvelsene/skarpe øvelser v/Nordisk Mesterskap for 
politihunder. Årsmøtet 2009 ble avviklet på Røros. Styret den gang 
ble: Formann: Geir Halvorsen, sekretær og kasserer: Willy Samdal, 
styremedlem: Bente Hauger, Vara: Roar A. Lien og Alf Olsen.   
I 2010 gikk årets medlemstur til Lofoten og Hurtigruta. Denne turen 
ble planlagt av Robert Langnes, som denne gang slapp å reise 
så langt. Årsmøte samme år ble lagt til Sæter Gård, der det da 
fortsatt var plass til oss gamle hundeførere. Roar A. Lien overtok 
formannsvervet da Geir ønsket avløsning. 

Grunnlaget for etablering av en pensjonistforening for tidligere 
hundeførere ble gjennomgått og debattert. Møtet vedtok deretter 
enstemmig å stifte: Norsk Politihundelags Pensjonistforening 
(NPHLs Pensjonistforening). Vedtekter, innehold og formål ble 
grundig diskutert. Møtet besluttet å velge et interimsstyre som satt 
til foreningens første ordinære årsmøte i 2008. Dette så slik ut: 
Formann: Geir Halvorsen, Nestformann: Svein Frøyland, Sekretær 
og kasserer: Willy Samdal, Varamenn: Roar A. Lien og Alf Olsen, 
Valgkomite: Bente Hauger, Odd Skar og Elisabeth Larsen, revisorer: 
Jakob Grefsrud og Anny Sørli. Det ble også valgt distrikts kontakter 
som skulle forsøke å følge opp nye hundepensjonister. Vi gjør 
oppmerksom på at de fleste – om ikke ALLE – er medlemmer av andre 
lokale pensjonistforeninger under Politiets Pensjonistforbund. Det er 

Norsk Politi Hundelags Pensjonistforening ble stiftet i tiden fredag 9.11.07–søndag 11.11.07. Dette skjedde 
etter initiativ tatt ved NPHLs 75-års jubileumsmarkering samme sommer. En arbeidsgruppe bestående av «vår 
alles» Geir Halvorsen, Willy Samdal og Svein Frøyland påtok seg oppgaven med å kalle inn til et stiftelsesmøte 
som ble avviklet på Sæter Gård i Kongsvinger omtrent på dagen 75 år etter stiftelsen av NPHL. Intensjonen var 
å fange opp pensjonerte hundeførere fra politi- og lensmannsetaten. På bakgrunn av NPHLs medlemsregister, 
ble det sendt ut invitasjon til alle registrerte medlemmer som hadde gått av med pensjon. 
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Daværende ass. politidirektør Vidar Refvik overleverte  
medaljen til Kjell Oskar Johansen.

2013 Pølsegrilling – Wroclaw, Polen.

Norges mest internasjonale politimann?
Kjell Oskar Johansen  - født 22. august 1937 i  Sortland - fikk 21. 
februar i år Politimedaljen med laurbær og Politimedaljen med to 
stjerner (37 års tjeneste). Johansen er kjent for å ha tjenestegjort 
i internasjonale politioppdrag i ulike konfliktområder. Han tjeneste-
gjorde i årene 1989 til 1990 i politistyrken FN sendte til Namibia. 
I 1992 ble han utnevnt til sjef for FNs politigruppe i det tidligere 
Jugoslavia (UNCIVPOL). Han opplevde i januar 1993 å få flere av 
sine tjenestemenn holdt tilbake av serbere i Benkovac i det kroa-
tiske Krajina-området. Johansen gjennomførte forhandlinger, som 
førte til at gruppen ble løslatt etter seks døgn. Johansen var i 1994 
leder for Den midlertidig internasjonale tilstedeværelse i Hebron 
(TIPH). Det var ass. politidirektør Vidar Peder Refvik som delte ut 
medaljene. Johansen avsluttet karrieren som politioverbetjent og 
administrasjonssjef i Rana politidistrikt.

2 dager. På hjemturen var vi innom Helsinge, nord for København, 
der vi så vidt rakk noen timer for å overvære avslutningen – lydighet 
og skarpe øvelser – i Nordisk Politimesterskap for politihunder.                                                             

Årsmøte 2014 ble igjen avviklet i Stavern, da det ble for vanskelig 
å få det til på Sæter. Styret ble slik: Formann: Hugo Aurdal, Sekretær: 
Per Eidsten (ny), Kasserer: Willy Samdal, vara: Alf Olsen og Odd Skar. 
Revisorer: Terje Bull Rønning og Geir Åse.  

I tillegg til de to årlige «sammenkomstene» så har vi hatt en fast 
«kjerne» med ledsagere som har deltatt i dugnadsarbeid ifm. 
Birkebeineren, både for ski og sykkel. Dette er nå avsluttet fra vår 
side.

Årsmøtet 2015 ble holdt på Garder Kurs og Konferansesenter, 2060 
Gardermoen. 

Medlemsturen 2016 gikk med Bugge Buss selskap til Moseldalen. 

Årsmøtet 2016 ble igjen avviklet på Garder Kurs og Konferansesenter 
hos Morten Korneliussen som kanskje mange kjenner fra før. Der 
deltok det til sammen 27 tidligere hundeførere første kveld på 
kamerataften og 28 på Årsmøte lørdag.

Styret ble: Hugo Aurdal, leder. Willly Samdal, kasserer og Kjell 
Aatangen sekretær. 

Vi ønsker med dette innlegget i Politipensjonisten, 
å nå ut til de hundeførerne som har gått av med pensjon og 
som ikke allerede er medlemmer i vår forening (vi er pr.d.d. 
58 medlemmer), og å gjøre fremtidige hundepensjonister 
oppmerksomme på at vi finnes. Selvfølgelig kan man være 
medlem av en lokal pensjonistforening tilknyttet PPF i tillegg 
til vår som fanger opp pensjonerte hundeførere fra det 
ganske land. Den som er interessert kan ta kontakt med vår 
kasserer: Willy Samdal på mobiltelefon 900 63 219 eller mail: 
hundepensjonister@gmail.com. 

Hugo Aurdal, formann i NPHLs pensjonistforening

Medlemsturen 2011 gikk til Budapest ved hjelp av Bente Hauger 
og mann: Arne Nygård. Vi var faktisk 35 deltagere på turen som 
var fantastisk. Noen medlemmer valgte å reise til Polar Zoo utenfor 
Bardufoss i stedet. Årsmøtet 2011 ble holdt på PHS øvingssenter 
i Stavern. Der fikk styret igjen ny formann da Roar kun hadde sagt 
seg villig til ta vervet for 1 år.  Nytt styre ble: Formann: Hugo Aurdal, 
sekretær og kasserer: Willy Samdal og styremedlem: Bente Hauger, 
vara som før. 

Medlemsturen 2012 gikk til Tallinn som også er en fantastisk by. 
Denne gang var vi kun 22 deltagere, men det er bra når man tanker 
på at «vi» kommer fra hele landet.  Årsmøtet 2012 ble avviklet på 
Bardøla ved god hjelp av Kjell Askildt. Hugo Aurdal og Willy Samdal 
fortsatte i styret og ny sekretær ble Per Bjarne Bonesvold.           

                

Medlemsturen i 2013 gikk til Wroclaw i Polen. Hele opplegget sto 
Bente Hauger og Arne for, og det ble en kjempetur. Høydepunktet 
ble en dagstur «Ut i det blå» der vi havnet hos en fantastisk 
eldre mann og hans familie m/museum, grilling, spill og dans.                               
Årsmøtet 2013 ble for første gang avviklet i utlandet. Vi hadde det 
på Thon Hotell i Charlottenberg- til stor glede for ledsagerne som 
benyttet sin fritid i Shopping senteret.   

Medlemsturen våren 2014 gikk til Bornholm der vi hadde 
sightseeing over hele øya, med guide og mye servering, fordelt over 
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Sosiale medier bra for eldre hjerner
I en ny studie har doktorgradsstudent Janelle Wohltmann ved University of Arizona undersøkt det 
kognitive utbyttet eldre i alderen 68-91 år har av å bruke Facebook. Studien ble nylig lagt fram på 
International Neuropsychological Society Annual Meeting på Hawaii.

• Etter bare to måneder gir bruk av Facebook skjer det 
en hjerne-boost hos folk som nærmer seg 70 år.

• Å lære nye ting kan bidra til å holde aldrende  
hjerner i form.

• Blant tingene som ser ut til å trekke i positiv retning,  
er å gi seg i kast med et sosialt medium.

Etter å ha brukt det sosiale mediet over åtte uker, presterte 
25 prosent bedre på kognitive tester. Snittalderen på 
forsøkspersonene var 79 år. Disse testene hadde til hensikt å 

måle hvor godt arbeidsminnet til testpersonene fungerte.

De Facebook-kyndige var flinkere til å holde fokus på relevante 
opplysninger, mens de stadig måtte forholde seg til ny informasjon.

– Vi vet ennå lite om eldres bruk av sosiale medier. De er en stadig 
voksende brukergruppe på Facebook, så det er viktig å drive forskning 
på dem, sier Wohltmann i en kommentar.

I USA bruker nå én av tre eldre sosiale medier som Facebook, ifølge 
Pew Internet & American Life Project.

Wohltmann tror ikke Facebook er et alternativ for alle eldre. – Det 
finnes utvilsomt også andre måter å holde hjernen i trim på. Det er 
viktig å forstå og kjenne til de aspektene ved Facebook som folk er 
bekymret for, som hvordan man sikrer profilen sin.

– Så jeg ville ikke foreslå at bestemor rekrutteres umiddelbart, med 
mindre noen kan gi henne en skikkelig innføring og støtte i sikker 
bruk, sier hun.

Midt i alt teknologipratet trekker hun også fram at det også kan 
hjelpe eldre mennesker å holde kontakten med barnebarn, annen 
familie og venner.

Det gjenstår å se hvorvidt bruken av det sosiale mediet også kan 
få de eldre til å føle sterkere sosial tilknytning og mindre grad av 
ensomhet.

– Ideen til studien sprang ut fra to innfallsvinkler, den ene fra 
resultater som antyder at det å lære seg noe nytt, og ikke bli en 
sofapotet når man går av med pensjon, fører til bedre kognitive 
prestasjoner.

– Den andre har utgangspunkt i den spore mengden dokumentasjon 
på at folk som er sosialt aktive og mindre ensomme, har bedre 
hjernehelse ved høy alder, sier Wohltmann.

I alt 42 personer deltok i studien. 14 personer som aldri før hadde 
brukt det sosiale mediet, eller som kun hadde prøvd det sporadisk, 
ble instruert til å bli Facebook-venner med hverandre og poste nytt 
innhold minst én gang daglig.

Eldre i en annen gruppe, som også var ukjente med Facebook, ble 
lært opp i en nettbasert dagbok. Her ble det også postet innlegg, 
men de var private, og det var ingen deling av informasjon.

Forsøkspersonene i denne gruppa fikk beskjed om å skrive noe 
minst en gang om dagen, men ikke mer enn tre til fem setninger, 
for å etterligne innleggene til Facebook-brukere.

(forskning.no)

Sosiale medier som Facebook er bra hjernetrim – også for 
politipensjonister.
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SENIORKONFERANSEN 2017

Hva er viktig i livet?
I samarbeid med Kongsvinger pensjonistlag arran- 
gerer Oslo politiets pensjonistforening (OPPF) 
Seniorkonferansen 2017 på Politihøgskolens utdan- 
ningssenter, Sæter gård ved Kongsvinger, i tiden 
onsdag 16. august til og med torsdag 17. august 2017. 

Fengelsesprest  
Odd-Cato Kristiansen 
blir med.

Formann i Oslo politiets 
pensjonistforening, 
Øyvind Røen leder 
Seniorkonferansen 
2017.

Fylkesmann  
Sigbjørn Johnsen  
blir med.

Politipensjonist  
Ivar Solum blir med.

I samarbeid med Kongsvinger pensjonistlag arrangerer Oslo 
politiets pensjonistforening (OPPF) Seniorkonferansen 2017 på 
Politihøgskolens utdanningssenter, Sæter gård ved Kongsvinger, 

i tiden onsdag 16. august til og med torsdag 17. august 2017. 

I tillegg til egne medlemmer og seniorer som er i ferd med å gå 
over i pensjonistenes rekker, ønsker OPPF å invitere pensjonerte 
politifolk og ansatte i justissektoren fra hele landet med deres 
respektive. OPPF ønsker en konferanse som kan bety noe for alle 
i politiets pensjonistforeninger. Konferansen er åpen, og det stilles 
ikke krav til medlemskap i OPPF eller PPF.

Dette er den andre konferansen i sitt slag. Temaet for konferansen: 
Hva er viktig i livet? OPPF ønsker å gi deltakerne et bredt tilbud 
med faglig innhold, samt tid til sosiale mimrestunder. Gode forelesere 
og andre aktører er kontaktet, og klare for innsats. 

Det er lagt opp til et meget spennende og lærerikt program med 
gode foredragsholdere. Første dag åpner med lunsj, konsert, 
åpningstaler og innhold som OPPF håper har betydning for norske 
politipensjonister. Dag to inneholder faglige foredrag. OPPF  er kjent 
med at politipensjonister oppretter firmaer, er det viktig? Vi har alle 
en historie, det har også dattera til politimannen Leif Føsker som  
kommer og forteller om sin far og hans krigsinnsats. Hverdagshistorien 
om hva kollegastøtte betyr, hva skjer med publikum inkludert politi- 
pensjonistene når nærpolitiet ikke har tid til å komme? Det er ikke alle 
av oss som har barn som er profesjonelle utøvere og høyprofilerte 

kjendiser, men noen er det, og det kan være interessant å høre om 
hvordan dette kan takles. Vi avslutter med et motiveringsforedrag 
med en av de beste humoristene i landet. OPPF håper med 
Seniorkonferansen 2017 å bidra til en god følelse, og dermed også 
til å fremme god hverdagshelse for våre pensjonister. Det er viktig 
å komme sammen en gang i blant og ikke glemme fortiden, men å 
se lyst på fremtiden. Den sosiale møteplassen er det viktigste med 
konferansen. OPPF vil dyrke denne delen ved en spesielt tilpasset 
fysisk aktivitet, og en festaften med god underholdning. 

Arrangøren finansierer administrasjon, underholdning og foredrags- 
holdere, deltakerne betaler reise og opphold. Priser for deltakere: 
Per person kr 1.095,- i dobbeltrom og kr 1.170,- i enkeltrom. Dette 
inkluderer: Overnatting med frokost fra onsdag til torsdag. Ordinær 
lunsjbuffet onsdag og torsdag samt frokost torsdag. Onsdag kl. 
19.30 festbuffet m/hjemmelagede spesialiteter fra eget kjøkken. 
Det er hotellstandard på rommene. 

Påmeldingsfrist 1. juni 2017 med bindende påmelding. 

Seniorkonferansen avholdes på Sæter Gård ved Kongsvinger.

Du kan allerede  
nå gi tilbakemelding om at  

du/dere ønskerå delta. Send en  
mail til osloppf@gmail.com, eller  

ring 22669096 (tirsdager i tiden  
13.00-16.00). Det vil bli «førstemann  

til mølla-prinsippet».  
Skriver du eller ringer du, kan  
du også få tilsendt fullstendig  

program for konferansen. 

Det er imponerende.
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Torleiv Vika  
80 år
En bauta i norsk politi fyller 80 år 21. mai. Torleiv Vika er en 

mann som har satt tydelige spor i politihistorien som en person 
med høy integritet og et stort hjerte for politiet. Det er med 

ydmykhet og respekt jeg skal prøve meg på å beskrive Torleiv som 
sjef-kollega-kamerat og medmenneske.

Torleiv vokste opp på et gårdsbruk i Åkra i Kvinnherad sammen med 
en søster og to brødre, og som yngstemann ble han godt tatt vare 
på av sine søsken. Han hadde en god oppvekst der fokus var å ta 
vare på og hjelpe hverandre. 

Barne- og ungdomstiden lærte Torleiv å sette pris på naturen, og 
det ble mange fjelltur til Vika-setra. Han hadde en særlig interesse 
for fisking, og historien om hvordan en unge Torleiv stupte ut i 
«Stamphølen» for å fange en laks med bare nevene, er fortsatt på 
folkemunne i Åkra. Det hører med til historien at laksen ble fanget, 
og etter beskrivelsen fra Torleiv var størrelsen oppunder ti kilo.

Som andre ungdommer var det plikter som måtte gjøres på gården, 
og en av disse var å få ordnet vinterved. På Vika-gården var det en 
løypestreng som ble benyttet til å frakte ting til gards, og en ung 
Torleiv fant ut at løypestreng-prinsippet kunne brukes til å frakte 
ved til gards på en mer effektiv måte enn å bæres på rygg. Som 
tenkt så gjort. Løypestreng ble monter fra skogen ned til låven, og 
Torleiv sendte første stokk nedover med det resultatet at stokken 
gikk rett gjennom låveveggen. Hans motto i politiet: «Alt er løsbart, 
ingen ting er umulig», ble nok lagt her på Vika-gården.

I 1955 starte Torleiv på befalsskolen på Gimle, og han ble i Forsvaret 
i fem år. Det var der han fattet interesse for instruksjon og opplæring 
av mannskaper.

Torleiv begynte i politiet i 1961 på Grønland politistasjon som patrul- 
jerende konstabel, ved siden ble han benyttet som instruktør 
ved Politiskolen (siden 1966) frem til han ble ansatt ved 
Personalavdelingen 1969. Her hadde han ansvar for trening og 
opplæring, og i 1973 ble han som førstemann i historien plukket ut 
til å gjennomføre lederopplæring ved FBI-Academy i USA. 

Høsten 1975 ble han forespurt om han var villig til å ta jobben med 
å etablere en nasjonal anti-terror-avdeling i politiet, og som ung 
overkonstabel ble han satt til å lede det som ble Beredskapstroppen 
(fra 1.1.1976).

I over 10 år som leder for Beredskapstroppen utviklet han avdelingen 
til en spesialavdeling på høyt nivå. Torleiv fremsto som en tydelig 
leder som hadde en klar formening om hva som krevdes av innsats 
fra alle for at målsettingen skulle oppnås, men han hadde et tydelig 
fokus på at alle var like viktige, og at BT var et lag. Samhandling og 
respekt var det viktigste for å nå målene.

Samhold og hardt arbeid for å lykkes, var et av hans motto som 
virkelig stod frem i denne perioden. Hardt arbeid for Torleiv var å 
stå på for det han trodde på og legge til rette for at mannskapene 
fikk de beste forutsetningene for å gjøre en god jobb.

Han var en leder som mente at utvikling skapes gjennom fri dialog, 
og at stor takhøyde skaper kreativitet og utvikling i en organisasjon.

Fra 1987 ble Torleiv en sentral aktør i etableringer av Utryknings-
enheten, UEH.

Som ansatt ved PHS gikk han på med krum nakke for å bidra inn i 
oppbygging og utvikling av et nytt element i politiet. Igjen sto han 
frem med et stort pågangsmot og en ukuelig optimisme.

 Ved siden av dette brennende engasjementet for politiet, er Torleiv 
en samlingens mann for alle som kommer i hans vei. Hans evner 
til å se medmennesket, og ikke minst hans visjon om at alle er like 
viktige i et fellesskap, har resultert i at mange gjennom å kjenne 
Torleiv har knyttet vennskap og samhold som varer livet ut.

En Torleiv i sosiale lag deklamerer Jacob Sande – en Torleiv spiller 
munnspill og den samme Torleiv`n dra fram trekkspillet når natta er 
på hell – han er en samlingens mann.

Han har også vært sentral i å skape en kultur som har verdier som 
står seg den dag i dag. Ord som kampvilje – ydmykhet – realitets-
orientering – omsorg og rettferdighet har vært noen av hans 
viktigste prinsipper i livet, og sammen med den store kunnskapen 
og erfaringen han har etter et langt liv, fremstår han i dag som en 
mann som det fortsatt bør lyttes til.

Torleiv Vika er 80 år.
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En nær venn av Torleiv sa en gang: Han er en som kan virke urokkelig 
og sta, men hører på vettuge argumenter. Han er en person som 
innser verdien av å bygge lag som må stå for faglig kvalitet, Men 
være ydmyke i forhold til oppgaven.

Han er en person som ser at den sosiale og miljømessige delen er 
viktig for helheten. 

Som pensjonist har Torleiv hendene fulle med fire barnebarn og to 
oldebarn. Det lyser av han når han forteller om gleden han kjenner 
på når han ser nye generasjoner vokse frem, og at han har fått 
muligheten til å være både bestefar og oldefar.

Så til Mariann og Roar: Gratulerer med faderen og takk for at vi ha 
han som en god venn, kollega og sjef i alle disse årene.

Så på vegne av kollegaer og venner vil jeg på det hjerteligste 
gratulere deg med 80-års dagen, Torleiv, 

Vi sier som i Freia-reklamen: Ingen over – ingen ved siden – det 
finnes bare en Torleiv!

Anders Snortheimsmoen

For Beredskapstroppen vil Torleiv 
Vika alltid ha en viktig plass hos oss. 

Som den første sjefen for styrken var 
det under hans ledelse grunnlaget for kvaliteten 
vår ble lagt. Det er alltid fint når Torleiv er innom, 
han har mye å fortelle og for oss som jobber der 
nå er det viktig at historien vår overføres til nye 
mannskaper. Til lykke med dagen Torleif!

 Helge Mehus

 

Sjef for Beredskapstroppen var daværende politibetjent Torleiv Vika. 
Politimester var Rolf Solem. Beredskapstroppen bestod av 36 mann 
som var plukket ut av divisjonslederne som hadde plukket ut hvem 
de mente var best egnet til slik tjeneste etter å ha gjennomgått et 
kurs med bl.a. terrorbekjempelse på agendaen.

Dette og mye annet står det å lese i den nylig utkomne boken 
«På vår vakt» – om Beredskapstroppen – ført i pennen av Malin 
Stensønes som gjennom arbeidet med boken har vært meget nær 
troppens tjenestemenn og på den måten fått et unikt bilde av deres 
hverdag på godt og vondt.

Boken er en interessant fortelling om troppen, om de baken-
forliggende årsaker som førte til opprettelsen, om det politiske 
klima som rådet, om det daglige arbeidet – og ikke minst om 22/7. 
Boken forteller mange historier og gir mange litterære bilder av 
Beredskapstroppens arbeid og forsøker å beskrive troppens arbeid. 
Langt på vei lykkes hun med dette, men det ville være å forvente 
for mye å tro at alle detaljer og alle følelser – ikke minst – skulle 
komme med mellom to permer. Det er nesten umulig å beskrive. 

Bare den tjenestemann som har opplevd dette, kan fortelle om det 
detaljert. Men det meste av dette får offentligheten ikke vite.

Historisk der denne boken et funn fordi den forteller en del av 
historien som ikke har vært så kjent, og som tidligere tjenestemenn 
bl.a. ved «D» vil ha både nytte og glede av å lese. Om ikke hele 
Beredskapstroppens historie er fortalt, er det mye å sette seg  inn i 
her som for både «leg og lærd».

Det er flere sider ved Beredskapstroppen folk flest ikke er så kjent 
med – f.eks. dykkerteamet, sanitetsteamet osv. Dette presenteres i 
boken og får en fremstilling som gjør at leseren forstår at dette er 
folk som tar jobben sin på alvor.

Vi trenger historiebøker om politiet i Norge. Malin Stensønes bok 
fyller seg utmerket inn i rekken av denne typen bøker, som det 
ikke er for mange av, men som likevel forteller en viktig historie 
– politiets historie i Norge. Det er DEN enhver politimann kan lære 
av....

Jørn-Kr. Jørgensen

Verdifull historie om 
Beredskaptroppen - «D»
Samme dag som Beredskapstroppen i Oslo politidistrikt ble 
erklærtoperativ, 11. januar 1976, kjørte den første patruljen ut fra 
politihovedkvarteret i Møllergata 19 – 110 år siden Møllergata 19 
ble tatt i bruk for første gang; et jubileum som neppe ble markert.
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Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra april til september 2017.  
PPF gratulerer sine medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer.  
Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i april 2017
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70  Bronebakk Ivar    30.04.1947 Kristiansand
70  Remhaug Janne Karin 28.04.1947 Mosjøen
70  Hella Eldbjørg Sande 26.04.1947 Bergen og Hordaland
70  Nesset Vigdis Ugland   25.04.1947 Tønsberg
70  Løkken Kjell Ivar 19.04.1947 Vestoppland
70  Pedersen Per Arnfinn   14.04.1947 Kristiansand
70  Ryningen Torgeir    14.04.1947 Kristiansand
70  Walseth Bjørnar    10.04.1947 Telemark
70  Bjørnestad Åge-Jostein    08.04.1947 Bergen og Hordaland
70  Instefjord Gunnvald    04.04.1947 Bergen og Hordaland
70  Fredrikson Bjørn    02.04.1947 Direkte
70  Brøske Ingvar    01.04.1947 Sarpsborg
70  Mathiesen Johan Henry   01.04.1947 Gudbrandsdal 
80  Dymbe Bjørn    20.04.1937 Ringerike
80  Helmersen Grethe    10.04.1937 Oslo
80  Berg Odd Erling   07.04.1937 PST
80  Fauskanger Knut M.   03.04.1937 Bergen og Hordaland
90  Homlong Steinar    24.04.1927 Direkte
90  Hauge Arne    23.04.1927 Buskerud
90  Elje Kari    11.04.1927 Vestoppland

Jubilanter i juni 2017
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70  Amundsen Arne    29.06.1947 Vestoppland
70  Løkke Jan Wallentin   27.06.1947 Oslo
70  Strømsholm Svein Helge 25.06.1947 Oslo
70  Karlsen Astrid 23.06.1947 Salten
70  Løvaas Arve    21.06.1947 Oslo
70  Skodde Ole Kristian   20.06.1947 Larvik og Sandefjord
70  Ellingsen Hans    14.06.1947 Vest Finnmark
70  Blakseth Harald Olav   12.06.1947 Oslo
70  Tønnessen Olaf T.   11.06.1947 Kristiansand
70  Johnsen Thore Kristian   06.06.1947 Aust Agder
70  Borge Sverre    02.06.1947 Vestoppland
70  Arnesen Ingvild    01.06.1947 Moss
70  Gåre Idar    01.06.1947 Rogaland
80  Vale Harald    25.06.1937 Telemark
80  Wathne Sigbjørn 14.06.1937 Kripos
80  Mack Kari    14.06.1937 Troms
80  Rødsand Jarle    10.06.1937 Telemark
80  Ulsaker Kjell    06.06.1937 Oslo
80  Bærland Sigmund    05.06.1937 Telemark
90  Tengbom Gerd    25.06.1927 Direkte
90  Mohn Terje    24.06.1927 Bergen og Hordaland
90  Fisketjøn Birgit    08.06.1927 Rogaland

Jubilanter i juli 2017
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70  Eide Anders    25.07.1947 Nordmøre og Romsdal
70  Jørgensen Odd 23.07.1947 Direkte
70  Helskog Randi 22.07.1947 PST
70  Enga Reidun 18.07.1947 Sør-Trøndelag
70  Ruderaas Jan    18.07.1947 Sør-Trøndelag
70  Sporsheim Mads    15.07.1947 Fredrikstad
70  Haugbjørg Jostein    15.07.1947 Sør-Trøndelag
70  Gundersen Johnny M 06.07.1947 Telemark
70  Enger Oskar Magnus   03.07.1947 PST
70  Nodland Georg Palmer   01.07.1947 Rogaland
70  Gundersen Mona E.   01.07.1947 Kristiansand
80  Lønningen Eiliv    27.07.1937 Hordalensmennenes PL
80  Eikeland John Bjarne   24.07.1937 Kristiansand
80  Nakkerud Erik 23.07.1937 Oslo
80  Kjersem Rasmus    20.07.1937 Bergen og Hordaland
80  Torvik Aud Aslaug   16.07.1937 Kristiansand
80  Haugen Gunnar    12.07.1937 Follo
80  Heggem Kari Scheifloe   05.07.1937 Rana
80  Vevang Lars    03.07.1937 Nordmøre og Romsdal

Jubilanter i mai 2017
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70  Røsøy Tore    27.05.1947 Salten
70  Heggem Kjell Gunnar   26.05.1947 Nordmøre og Romsdal
70  Dybsland Geir Arne   25.05.1947 Bergen og Hordaland
70  Aurdal Hugo    23.05.1947 Romerike
70  Kloppen Gro 20.05.1947 Direkte
70  Hagen Alf    19.05.1947 Ringerike
70  Loftesnes Eystein    19.05.1947 Aust Agder
70  Nesheim Tor Magnus   17.05.1947 Vest Agder
70  Fretheim Guttorm    16.05.1947 Bergen og Hordaland
70  Mienna Sverre    14.05.1947 Vest Finnmark
70  Arnli Yngvar M.   13.05.1947 Kristiansand
70  Herfindal Terje Åge   11.05.1947 Bergen og Hordaland
70  Sletten Nils    09.05.1947 Bergen og Hordaland
70  Øverli Mathias    09.05.1947 Hamar
70  Wilson Berit    08.05.1947 Moss
70  Inderaak Tor Charles   07.05.1947 Tønsberg
70  Andresen Holm Johan 07.05.1947 Romerike
70  Evensen Per    06.05.1947 Vestoppland
70  Strande Steinar    06.05.1947 Oslo
70  Lillås Anne    05.05.1947 Oslo
70  Flaaten Grete Ba 04.05.1947 Direkte
70  Ellefsen Arne    03.05.1947 Tønsberg
80  Vika Torleiv    21.05.1937 Politihøgskolen
80  Mølbach Alf Georg   19.05.1937 Aust Agder
80  Hestdal Marit    04.05.1937 Bergen og Hordaland
90  Opsahl Paula    24.05.1927 Rogaland
90  Rytter Reidun    13.05.1927 Sør-Trøndelag

Vi gratulerer!
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Jubilanter i juli 2017
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70  Eide Anders    25.07.1947 Nordmøre og Romsdal
70  Jørgensen Odd 23.07.1947 Direkte
70  Helskog Randi 22.07.1947 PST
70  Enga Reidun 18.07.1947 Sør-Trøndelag
70  Ruderaas Jan    18.07.1947 Sør-Trøndelag
70  Sporsheim Mads    15.07.1947 Fredrikstad
70  Haugbjørg Jostein    15.07.1947 Sør-Trøndelag
70  Gundersen Johnny M 06.07.1947 Telemark
70  Enger Oskar Magnus   03.07.1947 PST
70  Nodland Georg Palmer   01.07.1947 Rogaland
70  Gundersen Mona E.   01.07.1947 Kristiansand
80  Lønningen Eiliv    27.07.1937 Hordalensmennenes PL
80  Eikeland John Bjarne   24.07.1937 Kristiansand
80  Nakkerud Erik 23.07.1937 Oslo
80  Kjersem Rasmus    20.07.1937 Bergen og Hordaland
80  Torvik Aud Aslaug   16.07.1937 Kristiansand
80  Haugen Gunnar    12.07.1937 Follo
80  Heggem Kari Scheifloe   05.07.1937 Rana
80  Vevang Lars    03.07.1937 Nordmøre og Romsdal

Jubilanter i august 2017
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70  Solvik Turid Henriette 15.08.1947 Kristiansand
70  Gundersen Ådne Olav   15.08.1947 Aust Agder
70  Mikaelsen Gunvor 11.08.1947 Kristiansand
70  Bratlien Jorun Brohjem 10.08.1947 Hamar
70  Solenes Oddbjørn    08.08.1947 Nordmøre og Romsdal
70  Hvarnes Arild-Johan    07.08.1947 Larvik/Sandefjord
70  Stærk Otto 05.08.1947 Moss
70  Johnsen Leif Edvard 05.08.1947 Kristiansand
80  Sigbjørnsen Sverre    31.08.1937 Vest-Agder
80  Ihle Gro    29.08.1937 Oslo
80  Johansen Kjell    22.08.1937 Politihøgskolen
80  Bakkejord Odd Arne   21.08.1937 Kristiansand
80  Danielsen Arne Birger   18.08.1937 Sunnmøre
90  Sponheim Kari    15.08.1927 Oslo

Jubilanter i september 2017
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70  Eeg John    28.09.1947 Oslo
70  Nybjerkan Stein E.   25.09.1947 Moss
70  Kråkås Sveinung    24.09.1947 Sogn og Fjordane
70  Berglia Olaf Simensen   23.09.1947 Moss
70  Haugen Thor    17.09.1947 Østerdal
70  Søvig Torfinn    13.09.1947 Sogn og Fjordane
70  Bomann Arvid    13.09.1947 Ringerike
70  Rypdal Kjell Arild   13.09.1947 Nordmøre og Romsdal
70  Holmen Knut    11.09.1947 Romerike
70  Gjerde Berit Karin 05.09.1947 Bergen og Hordaland
80  Klev Oddfrid    25.09.1937 Nord-Trøndelag
80  Solberg Svein    23.09.1937 Salten
80  Kvikne Jon Torstein   19.09.1937 Oslo
80  Kvigstad Edith 18.09.1937 Oslo
80  Sørensen Jorid    15.09.1937 Sør-Trøndelag
80  Martinsen Roar    14.09.1937 Kripos
80  Kaspersen Arne Erland 12.09.1937 Sarpsborg
80  Haugland Magnus    12.09.1937 Bergen og Hordaland
80  Elvsås Aud Jorunn   08.09.1937 Bergen og Hordaland
80  Moen Harald Magnus 01.09.1937 Oslo
90  Hansen Harry    15.09.1927 Bergen og Hordaland

Man	vet	dog	noget,	når	man	vet,	at	man	intet	vet.		(Kumbel)

Det	er	bedre	å	være	litt	gal	enn	å	ha	det	kjedelig.

Der	finnes	ingen	god	grunn	for	å	sløyfe	en	liten	middagslur.

Growing	old	is	not	for	beginners.		Å	bli	gammel	er	ikke	noe	
for	nybegynnere.

Man	kan	ikke	tvinge	et	menneske	til	å	more	seg.

Arbeidsløse	bør	omskoleres	til	sorgløse	dagdrivere.	(Tikkanen)

Politikk	er	kunsten	å	hindre	velgerne	i	å	blande	seg	opp		
i	det	som	angår	dem.	(Lucky Luke)

Salige	er	de	som	ikke	har	noe	å	si,	og	som	heller	ikke	sier	det.

Der	er	mye	god	mat	i	et	gammelt	slips.

Graden	av	irritasjon	er	omvendt	proporsjonal	med	
muligheten	for	å	gjøre	noe	med	problemet.

Hvorfor	bruke	et	utenlandsk	ord	som	”labyrint”	når	vi	har	et	
så	godt	norsk	uttrykk	som	”labbe	rundt”	-	?

Stress:	Den	forvirring	som	oppstår	når	hjernen	motstår	
kroppens	inderlige	ønske	om	å	vri	skallen	av	et	kjøtthue	som	
så	inderlig	fortjener	det.

Led	oss	ikke	ut	i	fristelse,	heter	det	-	men	like	godt	er:		
Frist	oss	ikke	inn	i	ledelsen!

Livet	er	langt,	husken	er	kort!

Jeg	husker	aldri	et	ansikt,	men	jeg	glemmer	alltid	en	navn.

Den	som	venter	forgjeves,	venter	på	noe	godt.

Det	kjem	ikkje	bort,	som	renn	frå	nase	til	munn.

At	lite	ein	veit,	det	vitrast	ingen,	utan	for	mykje	ein	mæler.

Den	kjenner	best	hvor	skoen	klemmer,	som	har	gnagsår.

Det	er	bedre	med	en	hagle	i	hånden,	enn	ti	kråker	på	taket.

Hvis	en	tryllekunstner	stikker	hånden	ned	i	hatten	sin	og	
kommer	opp	med	en	kanin,	er	det	en	kunst.	Hvis	en	kvinne	
stikker	hånden	ned	i	vesken	sin	og	kommer	opp	med	
bilnøklene,	er	det	et	under.

Same	kor	du	snur	deg,	så	ha	du	røve	bak.	(fra Sogn)

En	får	værra	som	en	ær,	om	en	itte	ær	som	en	skær.	(fra Solør)

Ingenting	er	idiotsikkert	for	en	tilstrekkelig	begavet	idiot.

Når	hjelpen	er	størst,	er	nøden	nærmest.	(Stomperud)

Kan	ein	gå	på	skaren	til	St.Hans,	blir	det	sein	vår.

Hva	gjør	det	om	skjorten	er	fillet	og	buksebaken	slitt,	når	
man	vet	at	der	banker	et	godt	hjerte	i	den.

Om	våren	får	man	muskler	enten	man	vil	eller	ikke!	
(Hageeier)

Han	(hun)	har	fått	det	inn	med	morsmelkerstatningen.

Ekteskapet	er	en	vidunderlig	institusjon	som	gjør	det	mulig	
for	to	mennesker	å	løse	problemer	som	aldri	ville	oppstått	
hvis	de	ikke	hadde	giftet	seg.	(Lucky Luke)

Fyndord til glede og trøst
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Politiets Pensjonistforbund
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Kontakt oss: 23 16 31 00  |  forsikring@pf.no  |  pf.no/forsikring

PF Forsikring er blitt enda bedre!
Som PPF-medlem kan du velge blant alle forsikringene i den vedlagte brosjyren. 

Du får trygghet, stabile priser og mange nye fordeler:

• Økte aldersgrenser personforsikringer

• Pensjonistpakken og Reise Pensjonist har økt ulykkesdekning til kr 500 000

• Pensjonistpakken og Innboforsikringen har også flere forbedringer inkludert:

  Ombygging av bolig etter ulykke har økte summer

  Plutselig og uforutsett skade på/tap av nøkler til boligen

  Sanering av veggedyr

Vi tilbyr alle medlemmer gjennomgang av forsikringene, og vil ringe så mange vi rekker. 

Har du ikke hørt fra oss, ta gjerne kontakt!

Tlf.: 23 16 31 00

E-post: forsikring@pf.no

Vennlig hilsen oss i PF Forsikring

NYE MEDLEMSFORDELER 2017

FRA 1. MAI, 2017 ERSTATTER SIXT LEIEBIL EUROPCAR.
Medlemmer i Politiets Fellesforbund får 20% 
rabatt på leiebil i Norge, i tillegg til en ekstra 
sjåfør inkludert. I utlandet vil medlemmer få 

opptil 10% på internettprisene. Sixt tilbyr også medlemmene 
oppgradering til Gullkort i vårt fordelsprogram og kortet kan 
bestilles via Politiets Fellesforbund sin egen portal. For å 
oppgradere til Gullkort må kortnr sendes til reservation@sixt.
no og vår kundeservice representanter vil oppgradere kortet 
for deg.

FRA 1. JULI, 2017 ERSTATTER BERTEL O. STEEN AVTALEN 
MED VOLVO

Bertel O. Steen AS (BOS) er i dag 
importør av bilmerkene Peugeot/

Citroën/DS, Kia og Mercedes-Benz. Bertel O. Steen AS 
er Norges eldste og nest største bilimportør, og samtidig 
Norges eldste og nest største forhandlerkjede for personbiler, 
varebiler, lastebiler og busser. 116 år med kontinuerlig 
vekst har resultert i en vital organisasjon med ca. 2.200 
medarbeidere.

Vi har lagt bak oss et godt år både når det gjelder topp- og 
bunnlinje for konsernet. Det er mange lyspunkter å trekke 
frem, som at det har vært tidenes beste år for Mercedes-
Benz og at vi ser en klar bedring i driften i vår egeneide 
forhandlervirksomhet.
 
Bertel O. Steen ser et marked i sterk endring der nye 
forbruksmønstre, ny teknologi og nye aktører etablerer seg. 
Om noen år vil norsk bilbransje være helt annerledes enn det 
den er i dag. Ikke pga. én trend, eller én teknologisk nyvinning, 
men på grunn av mange parallelle teknologiske fremskritt.  
Bertel O. Steen skal være i front av denne utviklingen! 
 
Finn deres lokale forhandler via de respektive nettsteder:
 
www.mercedes-benz.no
www.peugeot.no
www.citroen.no
www.kia.no
 

Se avtalene på pf.no – medlemsfordeler
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