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Våren 2016 – viktige begivenheter
og utfordringer for PPF
Våren har sin sjarm med gleder og utfordringer for store og små! Den
blir gjennomført med en rekke ulike begivenheter og høgtider. Vi har
påsken og 17. mai, og tarifforhandlingene og trygdeoppgjøret som
er av de mer krevende utfordringene for fagorganisasjonene! Jeg vil
her omtale tre begivenheter med betydning for PPF:

POLITIPENSJONISTEN
Organ for Politiets Pensjonistforbund
Org. nr. 980 442 020
Redaktør:
Jørn-Kr. Jørgensen
Leyrins gate 2 – 0585 Oslo
Telefon 906 14 485
E-mail: jornjoer@gmail.com

1. Lederseminaret 2016
Lederseminaret ble avviklet 19.–21. april på Quality Airport Hotell Gardermoen. Andre
økta, 20. april, fikk PF Forsikring til disposisjon. De dekket ekstrautgiftene. Tilbakemeldingene på programmet og gjennomføringen av seminaret har vært mange og meget
gode! Forbundsstyret laget programmet på bakgrunn av Landsmøtevedtak 2015 og
henvendelser til samtlige lag og foreninger. For mer omtale, se side 4, 5 og 6.
2. PPF 30 år – Historisk hefte
Landsmøtet 2015 sluttet seg til forbundsstyrets forslag om å utgi et historisk hefte for
å både samle og markere at PPF er 30 år i år, under forutsetning av at økonomien tillot
det! Politiets Fellesforbund og PF Forsikring sørget for at vi ikke fikk noe økonomiske
problemer med dette! Vår redaktør Jørn-Kr. Jørgensen ble engasjert som forfatter med
faglig støtte fra Terje Ødegård, Jon T. Kvikne og Kjell R. Bjerke. Av historien som skrives
både om PPF og Norsk Politiforbund m.fl. fremgår det uomtvistelig at de økonomiske
forbedringene for ansatte i politiet og lensmannsetaten ikke hadde fått den gode utviklingen uten at de ansatte, og etter hvert pensjonistene, hadde stått sammen som
medlemmer i en fagorganisasjon! Det kan her trekkes fram et eksempel fra 1987 –
året etter opprettelsen av PPF – da bevilget Stortinget 550 millioner for å kunne løfte
pensjonistene i staten opp til det nivået som etterfølgerne i de aktuelle stillingene
hadde. Disse kostnadene gjaldt for det første året og var resultatet av dyktig fagforeningsarbeid. Mer omtale, se side 3 og vedlagte hefte.
3. Trygdeoppgjøret 2016
Pensjonsreformen 2011 kom i stand etter enighet mellom myndighetene og Hovedsammenslutningene og til slutt ble den vedtatt av et flertall på Stortinget. Reformen
inneholdt bl.a. at pensjonistorganisasjonene mistet forhandlingsretten, og at det årlige
trygdeoppgjøret skulle være at vi fulgte lønnsutviklingen med et fratrekk på 0,75%.
Pensjonistforbundet og SAKO-samarbeidet sluttet seg ikke til dette! Vi fikk imidlertid
lov til å drøfte trygdeoppgjøret. I oppgjørene etter reformen har dette blitt gjennomført og vi har således hvert år tapt 0,75% i forhold til lønnstakernes lønnsutvikling.
I 2015 og nå i 2016 har lønnsutviklingen i forhold til prisutviklingen og fratrekket av
0,75% medført at vi har tapt kjøpekraft, noe som lønnsmottakerne ikke har gjort! Det
gledelige i årets oppgjør var at alle de «rene» pensjonistorganisasjonene var enige i
at ingen ville underskrive protokollen, men skrive inn et tillegg med redegjørelse for å
nekte å underskrive idet ingen av kravene ble imøtekommet. Pensjonistforbundet og
SAKO-samarbeidet har holdt fast på sitt standpunkt hele tiden. Hovedsammenslutningene skrev under, men tok en protokolltilførsel om at de var uenige i at pensjonistene
skulle tape kjøpekraft.
Tallene i oppgjøret: Alderspensjonen vil fra 1. mai 2016 øke med 2,01%. Dette betyr
en økning i pensjonen på 4600 kroner pr. år for en gjennomsnittlig pensjonist med
en alderspensjon på 232.000 kroner i året. En G blir på 92.576 kroner fra 1. mai.
Imidlertid betyr den høye prisveksten i forhold til lønnsveksten at alderspensjonistene
igjen får en kjøpekraftsnedgang. En beregning som Arbeids- og sosialdepartementet
har presentert for pensjonistorganisasjonene og partiene på Stortinget viser at denne
negative utviklingen kan fortsette også de to neste årene om prognosene for lønnsutvikling og prisvekst slår til.
Vi kan ikke akseptere en slik utvikling for pensjonistene! Samarbeidet som pensjonistorganisasjonene viste i dette oppgjøret var meget gledelig og må fortsette, og krav
om forhandlingsrett og fjerningen av 0,75% må være fanesakene.
Det er viktig at alle våre pensjonister viser sin solidaritet gjennom medlemskap. Det er
DU som medlem som gir organisasjonen styrke! Til slutt ønsker jeg alle medlemmene
og samarbeidspartnere, en riktig god sommer.

Kyrre Stenbro, forbundsleder
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Fast kontortid
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Forbundsstyre i Politiets Pensjonistforbund
Forbundsleder
Kyrre Stenbro
Telefon 911 36 915
E-mail: kyrre@pf.no

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

Forbundssekretær
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
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Trykk: Haugesund bok og offset, Haugesund
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PPF 30 år markeres med jubileumsheftet

”Den lange veien til pensjonspengene”
brukt i historiebeskrivelser om dette. Og det var kanskje slik det
var, for noen.
Så gjør vi noen ”sjumilsskritt” i historien: De polititjenestemenn
som 18. januar 1962 avholdt det første ordinære årsmøtet i Oslo
Politiforenings pensjonistgruppe, må ha vært forutseende og
fulle av virketrang for seg selv og kolleger. At det skulle bli en
stor organisasjon ut av det - Politiets Pensjonistforbund (PPF) var det nok få som forutså. Men alt har en begynnelse. Så også
politiets organisasjon for pensjonister. Dette er historien.
Etableringen av Pensjonistgruppa bunner i et vedtak på Oslo
Politiforenings (OPF) årsmøte i 1960. Det ble da nedsatt et
arbeidsutvalg som skulle se på saken. Arbeidsutvalget bestod
av Furuseth, Holte og Kolbjørn Skjervengen. Utvalget fikk som
mandat å utrede og innkalle til en generalforsamling med gjennomføring av ordinære valg og godkjenning av lovene for pensjonistgruppa.
I Oslo Politiforenings Årsberetning for 1962 heter det: ”Gruppa teller 32 medlemmer. Det er fastsatt en medlemskontingent på kr.
5,- pr. måned.”

Det er ingen overdrivelse å snakke om ”den lange veien
til pengene” når det handler om politiets pensjoner. Veien
har vært lang, og den strekker seg over svært mange år
og tidsperioder – gjennom fattigdom og armod. Og det var
langt fra noen dans på roser.
Med denne utgaven av Politipensjonisten (2-16) markerer Politiets
Pensjonistforbund sitt 30-års jubileum (1986-2016). Det gjøres først
og fremst ved at alle medlemmer får tilsendt Jubileumsheftet ”Den
lange veien til pensjonspengene” (som er finansiert av PF-forsikring
og Politiets Fellesforbund i fellesskap). Jubileet ble også markert på
årets Lederkonferanse på Gardermoen 3. uken i april. Den enkelte
pensjonistforening og lag oppfordres til å finne sin vri på jubileet,
kanskje markere det spesielt på et møte til høsten.
Det er ingen grunn til å legge skjul på at polititjenestemenn, som
ofte arbeidet på samfunnets skyggeside, selv havnet der når pensjoneringen var et faktum. Om inntekten som politimannen hadde
ikke var så stor, var den i hvert fall rimelig sikker. Men da den faste
månedlige lønningsposen uteble etter pensjoneringen, var det ofte
lite å klare seg med. Ord som ”fattigdom” og ”armod” er hyppig

Dette er noen av de tidligste spor av organisert pensjonistarbeid i
politietaten. Det skal ikke på noen måte utelukkes at det har vært
tatt initiativ til både små grupper og foreninger tidligere, men organisert er dette noe av det første vi vet om. Det var etter sigende
pensjonistgrupper tidlig – foruten i Oslo – i Trondheim og Bergen og
kanskje også andre steder. Ofte var disse å se på som ”vedheng” til
det opprinnelige politilaget eller politiforening.
Det har ikke lykkes å finne listen med de første 32 ”organiserte”
pensjonister, men det er liten tvil om at de var med på å vise vei til
et arbeid som skulle vise seg å bære gode frukter. I 2016 er det ca.
3 600 medlemmer i Politiets Pensjonistforbund.
Jubileumsheftet – som er redigert av Jørn-Kr. Jørgensen - inneholder
bl.a. følgende artikler:
Samhold er vår styrke ved forbundsleder Kyrre Stenbro, Den lange
veien til pensjonspengene, ”Det var på tide at vi kom i gang”, Dette
er SAKO, De fem formenn i PPF, Olav R. – lengst valgte PPF tillitsmann, De fem forbundssekretærer, Derfor er vi PPF – tre medlemmer ”snakker ut”, Kvinner i PPF, Medlemsutviklingen i PPF, PPFs
styrer og råd i 30 år, Hederstegn tildelt medlemmer av PPF og PPFs
vedtekter.
Alt i alt et hefte på 98 sider med godt politipensjoniststoff!
Jørn-Kr. Jørgensen, redaktør
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Entusiastisk lederseminar 2016 til
INSPIRASJON, GLEDE OG FORNYELSE
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

Årets lederseminar i Politiets Pensjonistforbund på Gardermoen i april etterlater en organisasjon i vekst; en meget livskraftig 30-åring som vil, kan og må føre norske politipensjonisters plikter og rettigheter videre.
Fra en begynnelse i 1986 med 20 lag og 800 medlemmer, var det
i 2016 hele 41 lag og ca. 3 600 medlemmer. Det må karakteriseres
som en flott progresjon for Politiets Pensjonistforbund (PPF). Magasinet Politipensjonisten sendes til ca. 3 700 adresser, men leses av
mange flere, og antall medlemmer som har tegnet Pensjonistpakka
i PFForsikring, er 670. Møteaktiviteten i lokallagene ute i landet rapporteres å være meget god.

Kyrre Stenbro

Håkon Skulstad

Jørn-Kr. Jørgensen

Jan Davidsen

Kari-Ann Baarlid

Sverre Lagerløv

Med vel 70 deltagere satt landets politipensjonister seg i stevne
19.-21. april til faglige foredrag og diskusjoner. Og ikke noe lot vente
på seg. Allerede ved forbundsleder Kyrre Stenbros innledningstale
var interessen stor og temperaturen høy, slik at det ikke manglet et
øyeblikk på engasjementet. Det var et lederseminar til inspirasjon,
glede og fortsatt fornyelse! I ukene etterpå har PPF fått mange gode
tilbakemeldinger.
Kompetent og effektivt
Prosjektleder for nye politidistrikt i Politidirektoratet (POD), Håkon
Skulstad, var første foredragsholder. Omorganiseringen av norsk
politi er i gang og vil pågå et par, tre år fremover. Mye vil skje
og mangt vil bli forandret, men noe av det viktigste er dette: Å
skape et kompetent og effektivt nærpoliti der befolkningen bor.
Eller sagt på en annen måte: Et lokalt forankret politi med en god
hverdagsberedskap. Norske politipensjonisters fremste tillitsmenn
og kvinner lyttet med spisse ører. Ingen tvil om at det er ambisiøse
mål som det vil ta tid å nå. Men det er all mulig grunn til å være
positiv til reformen.
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Vil ha forhandlingsrett
Etter redaktør Jørn-Kr. Jørgensens historiske gjennomgang av Politiets Pensjonistforbunds første 30 år med utgangspunkt i jubileumsheftet ”Den lange veien til pensjonspengene” – se forsiden,
fikk Pensjonistforbundets nye formann, Jan Davidsen talerstolen.
Allerede i første setning kom Davidsen med sin konklusjon: Norske
pensjonister må få sin forhandlingsrett tilbake! – I sitt foredrag trakk
Davidsen opp situasjonen for pensjonistene i landet og pekte på
hvordan det står til i arbeidslivet. – Vi har 55 000 minstepensjonister, 80 000 unge som av ulike grunner ikke kommer inn i arbeidslivet og vi har ca. 135 000 arbeidsledige. For å få bukt med dette
og skape tiltak som monner, mente Davidsen at det er viktig å få et
reelt folkestyre som bl.a. må bygge generasjonsbroer. – Dessuten
må engasjementet føres videre bl.a. ved at pensjonistene inkluderes i arbeidslivet.

Martha Kalland

Bjørn Egeli

Ikke glem demenssyke
Alzheimer – og ulike demenssykdommer var innholdet i nestleder
i Nasjonalforeningen for folkehelsens fagavdeling, Kari-Ann Baarlids, foredrag.
I et dypt engasjerende innlegg fortalte hun om de ulike demenssykdommer og pekte på viktigheten av at vi ikke glemmer de demenssyke selv om de glemmer oss. – De er i høyeste grad medmennesker.

Sigve Bolstad

Ellen Lindèn Døviken

Baarlid pekte også på en ny bok av professor Knut Engedal ”En
bok om demens” og anbefalte interesserte om å tilegne seg mer
kunnskap gjennom den. Vi viser til Politipensjonistens omtale av
boka på side 7.
- I dag har over 70 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil
antallet fordobles fram mot 2040, fortalte Kari-Ann Baarlid. Noen
tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få
sykdommen. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt
4 000 er under 65 år. Over 350 000 er nær pårørende til en med
demenssykdom.

Jørgen Hellwege

Anne-Marie Kvien

Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til
demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen. De aller fleste
demenssykdommene utvikler seg slik at man gradvis blir dårligere.
Mange som har demens mangler diagnose. Diagnose er viktig både
for å utelukke annen sykdom, og for å få et best mulig tilrettelagt
pleie- og omsorgstilbud fra kommunen. Både for å kunne planlegge
for fremtiden, og for å få de tjenestene det blir behov for, er det
viktig å få stilt en diagnose hos fastlegen.
I dag finnes det ingen kur mot demens. Men det er mulig å ha et
godt liv med demens. Alt handler om omsorg.
Tryllekunstner og politimann
Lederseminarets første dag ble avsluttet med middag og underholdning hvor tryllekunstneren og politimannen Vidar Aasvangen
stod for flere tryllenummer som kveldens svar på selveste Arnardo.
Ingen tvil om at han var et populært innslag med noen av sine triks
som ingen forstod noen verdens ting av! Slik er magien! ”VirrVarr”
er Aasvangens kunstnernavn.
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Ta vare på historien
Etter ”Ord for dagen” 20. april ved redaktør Jørn-Kr. Jørgensen som
snakket 10 minutter om oppmerksomhetstrening og viktigheten av
at vi er tilstede i øyeblikket, fikk nestformannen i Norsk Politihistorisk Selskap, Sverre Lagerløv ordet. Han snakket varmt og intenst
om viktigheten av at vi tar vare på politiets historie. Politiet står i
årene som kommer foran store endringer, og den historien som
blir ”til overs” – bøker, protokoller, rapporter og gjenstander m.m.
– er det viktig at vi tar vare på. – Det er vår felles arv, understreket
Lagerløv som også ga et meget kort tilbakeblikk på noen få av de
1000-vis av historiske gjenstandene som finnes og som er tatt vare
på i Norsk Rettsmuseums lager i Trondheim.
Dreiebok for foreningsarbeid
Neste foredragsholder var Martha Kalland fra Sør-Trøndelag som
også er forbundsstyremedlem i Politiets Pensjonistforbund. Hun har
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laget en ”dreiebok”, et slags årshjul for virksomheten i det lokale
pensjonistlaget hvor de ulike aktivitetene er listet opp med tidsfrister opp mot det som skal gjøres. Ved å bruke dette tidshjulet er
foreningene og lagene sikret aktivitet og at tingene blir gjort. Det
er et meget effektivt og godt hjelpemiddel som nå skal bearbeides
og justeres før det skal sendes ut – og brukes.
Resten av livet
Et meget nyttig og inspirerende foredrag var Bjørn Egelis fremleggelse av gruppearbeidet om en ny ”Kollegastøtteordning for PPF”.
– Vi har arbeidet for å finne et system som kan tilpasses lokallagene
for å ivareta den enkelte. Det handler rett og slett om å være medmenneske, understreket Bjørn Egeli som sammen med arbeidsgruppen så for seg et pensjonistnettverk i PPF som er i hverdagsberedskap, og som går inn og snakker med og hjelper det medlem
som signaliserer at vedkommende trenger det. – Det handler om
det videre livet; om resten av livet, fremholdt Bjørn Egeli.

POLITIPENSJONISTEN

Store utfordringer i politiet
Siste foredragsholder var PF-formannen Sigve Bolstad som snakket
om nærpolitireformens betydning for PF og samarbeidet med PPF.
Han åpnet friskt med å fortelle at politiet står oppe i store utfordringer som på sikt må finne sin løsning, og like frimodig fortalte han
begeistret om Samarbeidsavtalen med Politiets Pensjonistforbund
– ikke minst hva gjelder merkantile tilbud og forsikringsordninger.

I et rom ved sidene av PPFs lederseminar hadde representanter for
de ulike merkantile tilbud utstillinger – øyeklinikk for nærsynt-hetsoperasjoner, for reisebyrå og flere andre gode tilbud. Størst av dem
alle var PForsikring hvor Ellen Lindén Døviken og Jørgen Hellwege (fra PF) fikk god tid til å presentere de ulike forsikringstilbudene,
og ikke minst svare på spørsmål fra lokallagslederne – et meget
nyttig og praktisk foredrag for de aller fleste i den store møtesalen.

Forsikringsordninger
For bare noen måneder siden var det umulig for PPF-medlemmer
å benytte seg av sine tidligere rettigheter som medlem av PF (som
opphører ved fratreden av stilling ved pensjonering). Ved hjelp av
samarbeidsavtalen er det nå utformet slik at alle PPF medlemmer
har de samme muligheter som PF-medlemmer både til merkantile
tilbud og forsikringer. Dette er et stort samarbeidsfremskritt hvor
PPFs medlemmer har mye å glede seg over; ikke minst en egen
”pensjonistpakke” fra PForsikring hvor det er penger å spare i forhold til tidligere forsikringer man måtte ha (se annonse på bakside
av dette bladet).

Dansefoten kom frem
Deretter var det festmiddag. Toastmaster Sverre Lagerløv ledet
an og introduserte talerne i tur og orden – bl.a. tidligere formann
i Politiets Fellesforbund, Terje Ødegaard og forbundsleder Kyrre
Stenbro. Forbundsnestleder E. Eystein Loftnesnes takket for maten og trubaduren Anne-Marie Kvien spilte opp med sitt trekkspill
til viser av størrelser som Alf Prøysen og Evert Taube – og ikke og
forglemme en skikkelig reinlender. Det fikk dansefoten frem hos
noen av deltakerne.
Det er fremdeles fart i gamle politiføtter!

”Husk meg når jeg glemmer”
De aller fleste mennesker ser på de ulike former for demenssykdommer uansett hvilket navn de har, med frykt. Sykdommen er
ofte lammende og ofte invalidiserende og ”ødelegger” både liv,
samliv og familieliv. Og det finnes ingen helbredende medisin,
kun utsettende eller bremsende.
Å bli rammet av en demenssykdom er kanskje en av de alvorligste sykdommer som
kan ramme et menneske. Det finnes ingen vei tilbake, ingen helbredelse og ingen
rehabilitering – og de nærmeste pårørende har ofte opplevelsen av at den syke dør
bort fra dem mens vedkommende fremdeles lever, men i en helt annen verden. Det
er klart det er vondt.
Vi vet at kunnskap er en måte å forstå ting på, selv om det er aldri så vondt og
vanskelig. Og år om annet er det kommet bindsterke bøker om både demens og
Alzheimer og lignende sykdommer som svekker hukommelsen og minnet for aldri
mer å kunne brukes. Men etter å ha lest noen slike bøker, sitter de pårørende tilbake
med følelsen at det ikke er noe de kan gjøre. Verken for å bedre sykdomsbildet eller
for å håndtere situasjonen. Det er også en vond opplevelse.
Nå foreligger det en bok av professor Knut Engedal som er en av vårt lands fremste
eksperter på ulike demenssykdommer. Full av innsikt og veldig klokt forteller han
om sykdommene og tar for seg de ulike former vi kjenner. Han gir også mange råd

underveis og peker på hvor viktig det er at de pårørende også
tar vare på seg selv. ”En bok om demens” heter Knut Engedals
bok (PAX forlag).
Det er mye nyttig i professor Engedals bok. Både i og mellom linjene er det trøst og hente, men viktigste av alt er det å
være realistisk i forhold til demenssykdommene. Å skape en
så normal hverdag som overhodet mulig sammen med og for
den syke, er et viktig poeng som ikke bør glippe. Den syke er fremdeles den en er
selv om sykdommen rammer aldri så hardt. Respekten må vi aldri tape av syne. Det
handler om etisk verdige liv.
All moderne forskning går fremover. Slik er det også med forskningen rundt de ulike
demenssykdommene. En dag får vi håpe at legevitenskapen finner en kur som kan
finne en vei ut av det uføret som disse sykdommene representerer. Om så vil skje,
vet bare stjernene og knapt nok dem, men det er lov å håpe.
”Husk meg når jeg glemmer” er en undertittel på Knut Engedals bok. Med den er
egentlig alt sagt. De demenssyke kan glemme både seg selv, kone og barn, nære
slektninger og opplevelser gjennom et langt liv. Det betyr ikke at du og jeg skal
glemme dem. Det er hemmeligheten. Vi har alle ansvar for hverandre.

Jørn-Kr. Jørgensen
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Tegningene var ved Rolf Stubdal

Steinar T. Christiansen

Solveig Modum lærer psykologi

Selvportrett Rolf Stubdal

Rustad lærer

Rolf Solem politimester
og lærer

Rolf Gjerberg rapportlærer

Roar Skoglund

Jan Kolbjørnshus

Harald Thygesen

Bernt Heitmann

Per Aavatsmark lærer

- I 1969 bestemte Politiskolen å ta inn
to ekstraordinære klasser. I den ene
klassen gikk jeg, og i den andre gikk
Kyrre Stenbro, forteller Rolf Stubdal
som har tegnet sine medelever på disse
tegningene. - Elevene besto av folk som
hadde vært ansatt noen år. Jeg fant på
å lage tegninger av medelever og av
lærerne. I forbindelse med opprydding
fant jeg dette og nå er det sannelig på
tide å riste støv av ”de gamle gutter”.
- Jeg har alltid likt å tegne og når jeg fikk
ros for det jeg gjorde, så stimulerte det jo til
å tegne videre. Tegningene av medelevene
foregikk over tid. Jeg tror alle er datert og
at alle utenom et par er signert av den det
forestiller. Det ene som ikke er signert er
av John Slåtten. Jeg hadde nok litt for stor
respekt for han til å spørre om han kunne
sette ”buemerket” sitt under tegningen. Jeg
har heller ikke tegnet lærer Simon Wolf for
da var vi i et eget rom som ga meg et dårlig utgangspunkt. Forøvrig hadde jeg en god
plass i klasserommet; tredje bakerst ved
vindusrekka, noe som ga meg ro til å stelle
med andre ting enn det jeg burde. Men men det har kanskje ikke hatt så stor innvirkning på sluttresultatet på Politiskolen, for
jeg gikk ut med tredje beste hovedkarakter i
klassen, forteller Rolf Stubdal.
Her er tegningene som et hyggelig gjensyn
med en skolekamerat, en venn, en kollega,
en overbetjent, en politiinspektør og en politimester. Rolf Stubdal var født i 1943. Han
døde 13. april 2016 og ble bisatt 22. april fra
Ringerike krematorium.
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Ragnar Roaldseth lærer

Ole Kveseth

Odd Kappfjell

Jørgen Kjøk lærer

Knut Stavang

Kåre Mæland

Knut Hammersvik

Knut H. Olsen

Steinar T Christiansen

Jørgen Kjøk lærer

Jarle Evanger

John Slaatten politiinspektør

Asbjørn Valla

Bjørn Mjåland lærer

Bjørn Axel Abel

Arne Hauge

Johan Kokaas

Bjørn Askerud

John Dohrn

Vidar Skaug
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Politireformsus i PPNT og PPST
Av Martha Kalland, PPST
Samarbeid blant politipensjonistlederne i det nye Trøndelag
politidistrikt og en ny vri for årsmøtet i Politiets pensjonistforening i Sør-Trøndelag (PPST) – alt med snev av «politireformsus.»

styret ble vedtatt og valgene gikk kjapt da det stort sett ble gjenvalg
på de fleste både i styret og i komitéene. Vi gjennomførte et medlemsmøte i etterkant og pizza, kaffe og vafler smakte godt mellom
disse to møtene mens loddbøkene ble sendt rundt og ble utsolgt. En
hyggelig kveld sammen med gode pensjonistvenner.

Ved årsskiftet ble Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag politidistrikter
sammenslått til Trøndelag politidistrikt. Dette har fått de to eksisterende pensjonistforeningene fra de to tidligere distriktene til å
samarbeide til det beste for det nye distriktets pensjonister.
Tidlig i februar gjennomførte lederne i pensjonistforeningene (PPNT
og PPST), Knut Grøtting og Martha Kalland, et møte med politimester Nils Kristian Moe som er nyutnevnt leder i det nye politidistriktet.
Vi kom fram til gode avtaler med politimesteren, og nye rutiner
for samarbeid for de to pensjonistforeningene som inntil videre vil
bestå. De to lederne konstituerte seg ved å velge en leder for fellessaker som skal drøftes med politidistriktets ledelse. Martha Kalland starter opp i denne rollen.
I etterkant av dette møtet fremkom det et forslag om at lederne i
de to pensjonistforeningene skal representere foreningene i hverandres årsmøter. Martha Kalland møtte opp på årsmøtet til PPNT i
Namsos torsdag 18.2.2016 i kombinasjon som styremedlem fra PPF
samt som leder fra PPST.

Det nyvalgte styret med besøk fra Nordfylket: Bjørn Uthus, Martha
Kalland, Gunn Helen Grandell, John Ivar Evjen og Knut Grøtting.
Foto: Gunnar Eide.

PPST inviterte lederen fra Nord-fylket til vårt årsmøte tirsdag
23.2.2016. Denne ordningen synes vi er svært positiv i forhold til
videre samarbeid. Grøtting bidro med en hilsen fra Nord-Trøndelag
med ønske om et givende samarbeid.
Årsmøtet bød på hyggelige overraskelser og møtet ble åpnet med
korsang fra Trondheim politikor. De fremførte tre flotte sanger og
satte de fremmøtte i god stemning. Som takk for bidraget tildelte vi
i PPST et lite bidrag til reisekassen til sangkoret.
Vi mintes fire av medlemmene som hadde gått bort siden forrige
årsmøte med ett minutts stillhet og vi tente ett lys for hver av dem
og disse brant resten av kvelden.

Årets pensjonister sammen med lederen: F.v. Asle Hellan, Jens
Bjørnar Morseth, Sigurd Sæther og Martha Kalland. Foto: Gunnar
Eide.

Disse var: Åse Haga, Karin Grendal, Per Magnar Guldseth og Jan
Algar Selin.
Tidligere leder i PPST Ove Winum innførte i sin lederperiode en ny
prisutdeling for foreningen vår og det var å utnevne «Årets pensjonist.» Kriteriene for å få tildelt denne prisen er mange og tilfeldige.
Det å være blid og positiv året igjennom, samt det å vise kreativitet
blir lagt merke til. Godt oppmøte på medlemsmøter og felles turer
teller også. På dette årsmøtet ble tre medlemmer utnevnt til å bli
«årets pensjonister.» Dette forteller at vi har mange glade og kreative medlemmer i vår forening. De tre fikk hver sin innrammede
diplom samt hvert sitt gavekort på kr. 500,00. Utmerkelsene ble
hjertelig mottatt av de tre.
Årsmøtesakene gikk sin gang. En vedtektsendring etter forslag fra
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En del av koristene: F.v. Håvar Fuglem, Jens Bjørnar Morseth, Roar
Kristin Kringen, Marit Rygvold, Lena Antonsen, Astrid Metlid, Karen
Aunan og dirigent Astrid Rabben. Foto: Gunnar Eide.
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Legenden om advokaten og Vår Herre
Det var en gang Vår Herre og St. Peter vandret om på jorden for å se på rettferdigheten. Sent en kveld kom de til et gammelt
vertshus der de fikk seg et aftensmåltid og
et godt glass øl, for de hadde gått lenge og
var trette.
Ved et av bordene satt en mann som så ganske
taus og nedtrykt ut. «Hva er det med deg som
er så tungsindig?» innledet St. Peter en samtale.
«Jeg er advokat», sa mannen, «og nå har jeg
igjen tapt en sak. Mine motpart er så dyktig, og
klarer ikke så godt å overbevise dommeren med
mine argumenter. Snart så mister jeg mine klienters tillit. Hva skal en stakkars advokat gjøre?»
svarte mannen og stirret mistrøstig ned i bordet.
«Hvis du fikk tre ønsker, hva ville du ønske deg
da?» spurte Vår Herre.
«For det første ville jeg ønske meg større skarpsindighet i loven enn min motpart har. For det
andre mer dyktighet i argumentasjonen, slik at
ingen kunne si meg imot. For det tredje vil jeg
ønske at jeg vant alle mine saker.» repliserte
mannen.
«Tror du det vil gjøre deg lykkelig?» spurte Vår
Herre.
«Ja, det er jeg ganske overbevist om» svarte advokaten kontant.

«Så la det blir slikt da» sa Vår Herre.
«Om ett år kommer vi tilbake til dette vertshuset.
Da kan du fortelle meg om du er blitt lykkeligere.»
Ett år senere traff de advokaten igjen på vertshuset. Han så enda mer ulykkelig ut enn året før .
«Hvorfor er du ulykkelig nå da?» spurte Vår Herre.
«Har du ikke fått opp- fylt alle ønskene dine?»
«Jo» svarte mannen, «Nå løser jeg alle knuter, jeg
seirer i alle diskusjoner, og jeg vinner alle prosesser. Men jeg er ikke tilfreds. Ofte drømmer jeg
meg tilbake til tiden før da jeg hadde anstrengelsene, men også tilfredsstillelsen ved å bruke
krefter; den gang da jeg tvilte, men også hadde
spenningen med utfallet; da jeg måtte slite med
stoffet, men også syntes jeg hadde en oppgave.
Nå har jeg argumentene og ser løsningene, men
de påstår at jeg er arrogant. Vennskapene er erstattet med bekjentskaper, følelser er erstattet
med logikk. Mine klienters takknemlighet er erstattet med at de tar det som en selvfølge at jeg
vinner sakene deres» sukket mannen fortvilet. Så
sa han bønnfallende til Vår Herre. «Kan du ikke la
meg bli som før?»
Det var det selvfølgelig ikke noe i veien for mente Vår Herre. Og slik ble det.

«Hvorfor var han ikke lykkelig?» spurte St Peter,
som i mellomtiden hadde hentet to ølkrus. «Han
nådde jo det han hadde ønsket seg, nemlig å bli
perfekt i sitt yrke.»
«Ja, nettopp derfor ble han ikke lykkelig,» sa Vår
Herre. «Han ba om skarpsindighet, men glemte
kjærligheten. Han ba om dyktighet i argumentasjonen, men glemte respekten for motparten.
Han ba om seier, men glemte at muligheten for å
ta feil er en viktig forutsetning for å kunne utvikle
seg. Og for å summere det hele opp: Han ønsket
først og fremst å være advokat, og glemte at det
viktigste er å være menneske,» sa Vår Herre stille
og tømte ølkruset.

(Tekst: En gammel advokatlegende
gjenfortalt av høyesterettsadvokat
Svein Tømmerdal, Ålesund.)

TV-veterinær med dyrlegehåndbok
Den kjente TV-veterinæren Trude Mostue, er nå på markedet
med en gedigen flott dyrelegehåndbok i et godt og håndterbart format. Dette er gode greier!
Alle som har dyr er selvfølgelig også opptatt av at dyret skal ha det best
mulig. Trude Mostues bok tar for seg hundens helse og velferd. Hun beskriver sykdomssymptomer og førstehjelp, og hun tar for seg de enkelte
tilstander og forklarer disse slik at hundeeieren både skal være trygg og
sikker, men fremfor alt sørge for at dyret får god og fornuftig behandling
når det trengs.
Man sier av og til om mennesker at ”det er bedre å oppsøke legevakten
en gang for mye enn en gang for lite” og at ”man skal oppsøke lege når
man er syk”. Slik bør det også være med dyrene.
De aller, aller fleste – og kanskje noen flere – hundeeiere i Norge er ansvarsfulle mennesker som sørger for at hunden kommer til veterinær når
det trengs, men det finnes dessverre noen som ikke er seg sitt ansvar
bevisst og dropper dette. Uten å legge så mye som et halsbånd i mellom
kan det fastslås – uten videre – at dette er dyreplageri. Har man dyr, har
man også et ansvar!
Trude Mostues bok hjelper hundeeieren et stykke på vei til å forstå hva
som kan være galt med hunden, og de ulike situasjoner hunden kan

komme opp i sykdomsmessig, gjennomgås.
Dette er verdifull informasjon som enhver
hundeeier burde ha tilgjengelig. ”I enhver
hundeeiers bokhylle”.
Den som leser og skaffer seg kunnskaper
om kjæledyret sitt er langt bedre rustet til
å gi dyret hjelp enn en som ikke gjør det.
Derfor er kunnskap viktig. Kagge Forlag AS
er utgiver av denne nye håndboken.
Trude Mostues bok handler som sagt om hund. Skulle jeg
ønske meg noe, måtte det være en bok om også andre dyr – for eksempel katt. Kattens helse er like viktig som hundens, og uten at de to – eller
andre dyr – skal settes opp mot hverandre, er det å følge med på dyrets
helsetilstand, uansett hvilket dyr det er, en viktig oppgave.
Og endelig: Det er grunn til å takke Trude Mostue for en flott og instruktiv
bok full av nyttig informasjon. En hund ville ha sagt det på sin måte: vov,
vov!

Jørn-Kr. Jørgensen
NUMMER 2 – 2016
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Hordalensmennenes Pensjonistlag
med 30-års jubileumstur på ”flat sjø”
Av leder Harald Andersen

Når 20 % av våre medlemmer deltar på årsmøtet, høres det
lite ut – men fremmøte er akseptabelt når vi konstaterer at
turen betales av medlemmene selv og sammenlikner vi oss
med andre pensjonistforeninger i PPF og andre eksterne - er
det kanskje ikke så verst likevel.
Imidlertid gjør styret det helt klart – oppmøtet er for dårlig og de
av våre medlemmer som ikke deltok gikk glipp av en flott tur, på
et flott skip med gode bekvemmeligheter og utmerket service og
forpleining. Dertil var været meget godt og sjøen hadde knapt krusninger.
Hordalandlensmennenes Pensjonistlag ble stiftet den 12. juni 1986
– i år er således også vårt lag 30 år. Styret har som intensjon å
komme tilbake med et jubileumsarrangement senere i år. Det er rimelig, men også historisk nødvendig, med et tilbakeblikk for lagets
tilblivelse. Ikke bare fordi laget ble stiftet, men også for å minne
våre medlemmer om hvem som tok initiativet til stiftelsen og årsakene til at den fant sted.
Det var pensjonert lensmann Sigvald Valvik som tok initiativet, og
da laget ble stiftet var det i Hordaland 20 pensjonerte lensmenn. Da
laget ble besluttet stiftet på Solstrand hotell, var følgende tilstede
og ble således lagets interimsstyre: Kristian Rørhus, P.J. Ottesen,
Arne Skjelbreid, Harald Øvsthus og Sigvald Valvik. Dette skjedde på
et lagsmøte for Hordalensmennene før jul i 1985, men laget ble ikke
formelt stiftet før 12 juni 1986. Initiativtaker Sigvald Valvik, ble den
første lederen. Det som den gang ble prioritert var lensmennenes
pensjonistforhold, sosiale aktiviteter og møter skulle avholdes på
varierende møtesteder, innkjøpsordninger, gruppereiser, kulturelle
aktiviteter, foredrag og ikke minst lovendringer og driften av politi
og lensmannsetaten.
Alle de 20 pensjonerte lensmenn ble invitert til stiftelsesmøte på
kommunehuset på Laksevåg 12.6.86. Lederen for Hordaland lensmannslag W. Skaathun var invitert og møtte sammen med de pen-
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sjonerte lensmennene Rørhus, Ottesen, Opdal, Vikane, A. Skjelbreid,
Trovåg, Valvik og Øvsthus.
Det ble bestemt at styret skulle bestå av 3 medlemmer med personlige varamenn.
Lagets formål siteres etter referatet fra møtet:
1. Ivareta pensjonerte lensmenns interesser, økonomisk og sosialt.
2. Bidra til å styrke samholdet innen standen og å holde kontakten
med de yrkesaktive lensmenn.
3. Tilrettelegge aktiviteter på alle aktuelle plan.
4. Bistå lensmannsenker og invitere disse til lagets aktiviteter.
Medlemmer skulle være pensjonerte lensmenn i Hordaland, men
pensjonerte lensmenn fra andre distrikt kunne etter søknad innvoteres som medlemmer.
Styrets oppgaver er også konkret oppsatt:
1. Lede lagets virksomhet i nær kontakt med Aktivitetskomiteen og
Hordaland lensmannslag.
2. Forvalte lagets midler.
3. Sammenkalle til lagets møter.
4. Inngi årsberetning og legge fram regnskap for årsmøtet.
Følgende styre ble valgt for 30 år siden: Formann Sigvald Valvik,
nestformann S.M. Trovåg, kasserer Harald Øvsthus. Personlige varamenn i rekkefølge: A. Skjelbreid, Jon Vikane og P.J. Ottesen.
Revisor ble K. Rørhus.
Kontingenten ble satt til kr. 50.- og det som må nevnes, er at det
beløpet er det som er tilbake i dag til laget lokalt, når vi har betalt
inn kr. 300.- pr. medlem til PPF sentralt.
Jeg fortsetter slik jeg innledet – på stiftelsen deltok 8 av 20 lensmenn
– ingen kanonstart akkurat det heller. I ettertid er lov og vedtekter
endret slik at enker og ektefeller kan være fullverdige medlemmer.

POLITIPENSJONISTEN
Den utviklingen er nødvendig i en tid når politietaten stadig endres
til store politidistrikt og lensmannskontor nedlegges.
Så tilbake til vårt årsmøtecruise. Siden vi hadde 30 års jubileum,
spanderte styret VIP bord både til lunsj og middag, noe som blant
innebar at vi hadde våre bord hele kvelden, til buffeen fikk vi gratis
øl, vin og mineralvann og selvsagt champagne.
Vi avsluttet årsmøtets faste agenda til lunsj og etter den var inntatt
fortsatte vi med vanlig medlemsmøte, orientering fra formann før vi
gikk over til utlodning og gode historier.
Styret fungerer i dag som følger: leder Harald Andersen, nestleder
og sekretær Åse Midtun og nytt styremedlem og kasserer Steinar
Jensen. Styret har med lagets velsignelse engasjert Åse sin datter
Elisabeth Nornes, som regnskapsfører. Hun har påtatt seg arbeidet

vederlagsfritt. Hun deltok på møtet og på avreisedagen fylte hun
50 år. Hordalensmennene overrakte henne et gavekort og stor takk
for det flotte arbeidet hun gjør for laget. Kasserer og styremedlem
Kåre Rykke ønsket ikke gjenvalg og vi takker ham for hans innsats
i styret.
Underholdningen om bord med Jan Eggum avreisedagen, var en
hyggelig opplevelse.
Stor takk til våre medlemmer som ble med oss på turen. Vi var alle
enige i at cruise kombinert med årsmøtet var svært så vellykket.
Dette var tredje året vi gjennomførte vårt årsmøte på å cruise til og
fra Danmark, alle gangene med flat sjø!

11 styremøter og 9 medlemsmøter i Bergen

Politipensjonistene i Bergen og Hordaland avholdt sitt årsmøte den 17. februar 2016 i kantinen, Bergen sentrum politistasjon. Det var fremmøtt i alt 28 medlemmer.

Vårturen gikk med full buss til Bekkjarvik, noe vi har skrevet om i
bladet tidligere.

Etter å ha ønsket alle velkommen, holdt leder Jan Gunnar Bøe en
kort minnetale over de ti medlemmene og gode kollegaene som
var gått bort i løpet av året. Disse var: Sølvfest Bjørndal, Torstein
Skeie, Lars Dolve, Gustav Dale, Odd Johansen, Einar Lillevik, Jackie
Michelsen, Raymond Jacobsen, Sylvia Veum og Agnar Kronen. Årsmøtet hedret disse med et minutts stillhet.

Etter sommerferien var det pånytt klart for høsttur, denne gang til
vakre Hardanger. Her var vi bl.a. innom Cabuso i Øystese (1000års
staden i Hordaland) før vi avsluttet med et herlig måltid på Steinstø
gård. I tillegg til disse turene har vi hatt to treff på Calibar, hvor
medlemmene kan ha et uformelt treff med enkel matservering og
drikke. Året ble avsluttet med Julebord og dans i kantinen til stor
fornøyelse for de 85 fremmøtte.

Til behandling forelå de obligatoriske årsmøtesakene med bl.a. valg
av nytt styre, revisorer og valgkomite. Årsberetningen for 2015
viste at laget har hatt en stor aktivitet i løpet av året. I alt 11
styremøter og 9 medlemsmøter med forskjellig innhold. På siste
medlemsmøte før ferien holdt tidligere brannsjef Einar K. Gjessing
foredrag om den store bybrannen i Bergen i 1916, hvor store deler
av byen brant ned. Etter foredraget var det byvandring med Gjessing til en del brannsteder i sentrum. Byvandringen ble avsluttet
med en god lunsj.

Alle i styret hadde sagt seg villig til å fortsette, og alle ble valgt
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: Ester Moldestad og Rigmor Henriksen. Valgkomite: Svein Frøyland, Samson Håland og Tone Midtun.
Etter årsmøtet ble det servert snitter, kaffe og tebrød og praten gikk
livlig blant medlemmene.

Også i år arrangerte laget utenlandstur, og i alt 36 fornøyde pensjonister ble med til Sardinia; ”vår øy i Middelhavet.”

Arne Vardøy
Nestleder/referent.
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Å ha vært med på å redde liv er stort
Tidligere politimann Terje Kolsvik (65) mener det å rykke
ut midt på svarte natta i tåke tjukk som ertesuppe, til øyeblikkelig bistand, setter kroppen i full konsentrasjon. I år
har han 10-års jubileum som frivillig i RSRK Østfold.
- Hva er et av dine beste minne fra tiden i Redningsselskapet så
langt?
- Jeg har mange gode minner etter 10 år som frivillig i RSRK Østfold.
Jeg var med å starte korpset og har over tre hundre dager på skøyta som båtfører, nærmere 200 oppdrag som erfaring. Uansett uten
å sette noen episoder over andre, er det å gjøre andre mennesker
fornøyd med den bistanden de får det viktigste, det er glede.
- Hva er det mest dramatiske du har vært med på?
- Oppdragene i RS for min del har ikke vært av de mest dramatiske,
dramatisk nok for «havaristen» og mange barn og mammaer, men
det å ha vært med på å redde liv er stort. Jeg har nok andre dramatiske hendelser i yrket over tid; beskutt, større ulykker og situasjoner som overgår min RS-erfaring. Men å rykke ut midt på svarte
natta i tåke tjukk som ertesuppe, til øyeblikkelig bistand, det setter
kroppen i full konsentrasjon, det kan føles dramatisk.

- Kan du dele et godt tips relatert til sjø- og båtliv?
- Ikke dra ut på sjøen med båt/utstyr du ikke kjenner. Ikke overgå
deg selv, men kjenn dine begrensninger. Gjør en trygg seilas.
- Hvor ser du deg selv om 10 år?
- Jeg håper fortsatt å drive et aktivt båtliv sammen med familien og
være deltagende i organisatorisk aktivitet.
- Hva bruker du helst fritiden til?
- Familieaktiviteter, hjelpe og stille opp for barn og barnebarn. Fotballtur til Manchester i ny og ne hører også med.

Minneord om Steinar Henry Jensen
Min gode samtalepartner og kollega
Steinar Henry Jensen måtte 13. mai i
år gi opp kampen mot kreften. Steinar var født 19.6.45. Han dro til sjøs
i tidlig alder og ble i 1969 verdensmester i sjømannsfotball da han var
om bord i tankeren ”Billa Bong”.
Han utdannet seg til telegrafist med
førstesertifikat og ble i 1970 ansatt
ved Bergen Radio, hvor han også ble
bestyrer. Mitt første samarbeid med
Steinar var fra den tiden, da jeg fra
politibåten kommuniserte med Bergen Radio. I september 1980 ble han ansatt som sambandsingeniør
i politidistriktet.
Steinar var løsningsorientert og med sin praktiske sans, fikk han det
meste til å fungere. Der store hendelser skjedde var alltid Steinar
til stede og sørget for optimal kommunikasjon. Da Bergen var vert
for Grand Prix, fikk han store oppgaver og han ble lagt merke til da
han fikk ansvaret for kommunikasjon og data under olympiaden på
Lillehammer. Han ble i to perioder utlånt til Abu Dabi og der ville de
beholde ham, men han ville hjem igjen. Så kom forespørselen fra
Brussel til Justisdepartementet. De ønsket å låne ham til det statlige
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i forbindelse med ny politireform og som deltaker i Astri-prosjektet.
Steinar var eneste utlending og gjorde seg så bemerket at han fikk
stadig større oppgaver, også opp mot EU. Han ble i Belgia i nesten
4 år før han kom tilbake til Hordaland. Han var pådriver for nødnettet som i dag er innført, for tverrfaglig samarbeid mellom Helse,
Brann og Politi. Steinar så alltid løsninger og han var en språkmektig
mann. Han var familiekjær og våre tanker går til Anne, til barn, barnebarn og oldebarn. Steinar er gått fra oss, men han vil alltid leve i
våre minner! Hvil i fred.
Harald Andersen

Kullsamling Politiskolen 1972-1974
Jeg representerer de som har gjort forarbeidet til kullsamling for
Politiskolens kull 1973-1974. Kullsamling avholdes senere dette
år, nærmere bestemt i slutten av august.
Vi ønsker å bruke Politipensjonisten som et supplement til å
komme i kontakt med enda flere tidligere elever fra dette året.
Kåre Egil Roko, Stoltenbergsveg 4, 2322 RIDABU
E-post: roko@kerok.no, Mobiltelefon: 48273903

POLITIPENSJONISTEN

PPF gratulerer!

Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter i juli, august og september 2016.
PPF gratulerer sine medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer.
Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i juli 2016

Jubilanter i september 2016

ALDER
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
70		
80		
80		
80		
90		

ALDER ETTERNAVN FORNAVN
FØDT
70
Gauden
Reidun
30.09.1946
				
70
Sveistrup
Øivind
26.09.1946
70
Holmgren
Arne
25.09.1946
70
Hauger
Bente
17.09.1946
70
Værnes
Paulsen Tore
16.09.1946
70
Thorsen
Tore
14.09.1946
70
Sæther
Arne Kr.
10.09.1946
70
Herefoss
Wenche
08.09.1946
70
Olsen
Ivar
05.09.1946
70
Ludviksen
Gerd Juul
03.09.1946
80
Kalvenes
Arne
14.09.1936
80
Gauslaa
Tor-Kjell Skibelid 09.09.1936
80
Teigen
Bjørn
07.09.1936
90
Monsen
Bjørg
23.09.1926
90
Olsen
Bjørn
17.09.1926
90
Aamodt
Knut
06.09.1926

ETTERNAVN
Aasland
Tverli
Nilsen
Sørbø
Haugum
Engen
Hestvik
Tillung
Øksnes
Ofstad
Haugen
Thrane
Lagerholt
Langbakk
Øksholt
Knutsen
Strømstad
Simensen
Rønnestad
Ørjansen
Solem
Johannessen
Bentsen
Bentsen
Holmen
Sørensen
Nidemann
Harveland

FORNAVN
Stein Olav
Paul Erik
Stein
Kjell
Jens Arne
Sigmund
Leif
Sverre
Terje
Tore
Arne Kørner
Odd
Jan Kristian
Fred
Kjell
Torbjørn W.
Torunn Øidne
Svenn Erik
Arne
Eli Isdahl
Kjell Arne
Lisbeth
Roald Berg
Svein Berg
Aslaug
Karin R.
Wenche
Lasse

FØDT
LOKALLAG
31.07.1946 Telemark
30.07.1946 Rogaland
29.07.1946 Troms
29.07.1946 Rogaland
27.07.1946 Sør-Trøndelag
27.07.1946		 PST
26.07.1946 Romerike
22.07.1946 Bergen og Hordaland
21.07.1946 Bergen og Hordaland
16.07.1946 Direkte
16.07.1946 Romerike
16.07.1946 Asker og Bærum
12.07.1946 Halden
12.07.1946 Sør-Trøndelag
11.07.1946 Telemark
10.07.1946 Rogaland
10.07.1946 Vest-Agder
09.07.1946 Gudbrandsdal
06.07.1946 Bergen og Hordaland
04.07.1946 Bergen og Hordaland
03.07.1946 Salten
01.07.1946 Aust-Agder
01.07.1946 Vest-Agder
01.07.1946 Vest-Agder
30.07.1936 Sør-Trøndelag
15.07.1936 Bergen og Hordaland
10.07.1936 Tønsberg
04.07.1926 Moss

Jubilanter i august 2016
ALDER ETTERNAVN FORNAVN
FØDT
70		 Sundbø
Thor Gunnar 30.08.1946
70		 Aunan
Karen
27.08.1946
70		 Brakestad
Torbjørg
25.08.1946
70		 Leira
Kjell
24.08.1946
70		 Skottheim
Gunnar
23.08.1946
					
70		 Hammer
Per
21.08.1946
70		 Malme
Odd Berner
13.08.1946
70		 Tonning
Jan
11.08.1946
70		 Førde
Brynhild
11.08.1946
70		 Voie
Olav
09.08.1946
70		 Valen
Grethe Lillian 09.08.1946
70		 Nesvik
Gaute
05.08.1946
70		 Poppe
Solfrid
05.08.1946
70		 Kolstad
Anne
05.08.1946
70		 Evensen
Karl Audun
01.08.1946
80		 Lunde
Kjell A.
19.08.1936
90		 Lilaas
Bjarne
13.08.1926
90		 Markgren
Roy
13.08.1926

LOKALLAG
Telemark
Sør-Trøndelag
Rogaland
Sunnmøre
Haugaland
og Sunnhordaland
Kripos
Direkte
Bergen og Hordaland
Troms
Asker og Bærum
Nord Trøndelag
Oslo
Asker og Bærum
Follo
Telemark
Hordalensmennenes PL
Politihøgskolen
Halden

LOKALLAG
Haugaland
og Sunnhordaland
Moss
PST
Oslo
Sør-Trøndelag
Bergen og Hordaland
Follo
Hamar
Gudbrandsdal
Asker og Bærum
Tønsberg
Aust-Agder
Sarpsborg
Direkte
Ringerike
Oslo

Medlemskontingent TIL PPF
Forbundskontoret minner medlemmene om at medlemskontingenten blir innbetalt slik lokallagene ber om og innenfor de frister som blir satt. Dette er viktig
for at lokallag og foreninger kan etterleve Vedtekt for Politiets Pensjonistforbund
- § 5 Kontingent. Kontingenten skal være innbetalt til Forbundet senest
31.05., og eventuell restkontingent innen 30.06.
Det er ikke tilfredsstillende at kontingenten fra mange lag og foreninger kommer
stykkevis og delt gjennom hele året, og fra noen kommer ikke «sluttoppgjøret»
før vi er over i et nytt år. Selv da er det fortsatt medlemmer som ikke har betalt
kontingent for forrige år. Dette skaper vanskeligheter for forbundskontoret som
søker om økonomisk bistand fra sentrale midler til organisatorisk virksomhet, ved
at vi ikke alltid får de riktige tallene å forholde oss til innenfor søknadsfristene
som settes. Til syvende og sist er det medlemmene våre denne sendrektigheten
går ut over når vi skal beregne den økonomiske støtten til lokal drift.
Lokale lag og foreninger oppfordres til å følge opp innkrevingen av medlemskontingenten, slik at de som ikke betaler kan strykes som medlemmer. Her
er det viktig å huske på at for å nyte godt av PF-forsikring kreves det
medlemskap i PPF.
Direktemedlemmer
Det er pr d.d. 196 «direktemedlemmer» i PPF som forbundskontoret har ansvar
for å kreve inn kontingenten fra. Det vil som tidligere år bli sendt ut en påminnelse om innbetaling av kontingenten på kr. 300,-.
Forbundskontoret er kjent med at svært mange medlemmer er flinke og tidlig
ute med å legge inn kontingenttrekk i sin nettbank. Det er allerede flere som har
gjort det ved å benytte konto 0532 08 44969 eller 0521 88 31046.
Dette er kjempebra og helt greit for forbundskontoret. Husk å merke innbetalingen med medlemsnummer og navn.
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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.
2.
3.
4.

PF Innbo Pluss
Reiseforsikring familie
Ulykkesforsikring
ID-tyveriforsikring

Svært rimelig årspris for hele pakken:
Kr 2.727 i Sone 1 - Oslo
Kr 2.172 i Sone 2 - Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand,
Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal.
Kr 1.975 i Sone 3 - resten av landet.
Sjekk gjerne hva du må betale andre steder, og kontakt oss i dag!

Tlf 23 16 31 00
Epost forsikring@pf.no

