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Har noen en god idé?

POLITIPENSJONISTEN
Organ for Politiets Pensjonistforbund
Org. nr. 980 442 020

For hver dag som går blir jeg stoltere og stoltere over å være forbundsleder i Politiets Pensjonistforbund (PPF). Jeg har hatt et aktivt
liv i justisforvaltningen og politiet, og på reiser rundt i landet - både
som yrkesaktiv og som tillitsmann - har jeg lært å kjenne mange
av PPFs medlemmer personlig. Jeg vet at det er svært mange flotte folk i våre lag
og foreninger, og jeg vet at det mange steder drives et arbeid som mange andre
pensjonistorganisasjoner om ikke misunner oss, så i hvert fall skulle ha sett maken til
i sin organisasjon.
En organisasjon kan ikke ønske seg mer enn det – at medlemsstokken stiger og at
vi sammen blir sterkere, mer slagkraftig og at stadig flere, og at flere ser nytten og
gleden av å være med i PPF. Få – om noen – har forresten et så godt forsikringstilbud
som oss!
I Oslo Politiforenings fane står det: ”Samhold er vår styrke”. I svært mange år har dette
slagordet fulgt også norske politipensjonister, uansett hvor i Norge de har kommet
fra. Det er samholdet som skaper både drivkraften, kameratskapet og fremdriften. Vi
vil alle videre.
Både vår historie som pensjonistforbund og før det gjennom Norsk Politiforbund, viser
at det kun er gjennom samhold mellom medlemmene (medlemskap) i pensjonistforbund, vi kan ha muligheten til å vinne fram framfor å stadig tape! Pensjonistforbundet
og SAKO-samarbeidet (som PPF er en del av) er i gang med å få med alle pensjonistforbundene for å kreve forhandlingsrett. Vi må vinne tilbake viktig terreng som vi
mistet ved pensjonsreformen i 2011.
Dette betyr at det er PPF`s arbeid sentralt som skal ivareta pensjonen gjennom Trygdeoppgjørene, og rette krav til statsbudsjettet for at vi kan opprettholde og forbedre
mulighetene til å bo lengst mulig hjemme, få flere omsorgsboliger og sørge for at det
er tilstrekkelig med sykehjemsplasser når de trengs. I tillegg jobber vi sentralt med
både Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund for å få til best mulig vilkår og tilbud
for våre medlemmer, bl.a. tilretteleggingen til å drive våre lokale lag og foreninger, og
bladene «Politiforum» og «Norsk politi» gratis rett hjem i posten.
For å få til dette, for å få PPF til å svive rundt, for å få beholde og forbedre vilkårene for
pensjonistenes aktivitet og bladet «Politipensjonisten», lommealmanakk, lederseminar
og landsmøter, er både vi og våre lag og foreninger avhengige av at medlemmene
betaler kontingenten(e) innen fristen og at ansvarlige i lag og foreninger sender
kontingentandelen inn sentralt. PPF har - i sine vedtekter vedtatt på landsmøtet - satt
frister for dette. De lag og foreninger som overholder fristen, får økonomisk støtte fra
PPF i forhold til antall betalende medlemmer. Vi som sitter sentralt, og forbundskasserer Roald Korsøen i særdeleshet, kan rapportere om at mange overholder fristen,
men også at det er for mange som er svært seine med å betale inn den sentrale
kontingenten. Dette skaper usikkerhet i organisasjonen. Ikke fordi vi tror at noen ikke
vil betale, men fordi vi blir usikre på hva vi har å rutte med og hvor mye vi må tære
på oppsparte midler for å få PPF-hjulene til å gå rundt. Av og til spør vi oss selv hvor
alvorlig man tar det?
Gjennom vedtekten, bladet «Politipensjonisten» og ved infoskriv har vi opplyst om
frister for innbetaling. Fristen er utsatt, og nye frister er satt. Også disse opplever vi
blir oversittet – flere ganger. Når nye frister ikke hjelper, så er spørsmålet om noen har
en god idé til hva vi skal gjøre for å få inn kontingenten i tide?
Alt organisasjonsarbeid handler om tillit. Slik er det selvfølgelig også i PPF, og vi vil
så gjerne nå noen skritt lenger. Vår medlemsstokk nærmer seg 4 000. Det er en solid
mengde mennesker, og du og jeg er en av dem. Du og jeg er viktige i denne organisasjonen, og vi skal sammen gå inn i høsten med glede og forventning til hva nye
møter, samlinger og turer PPF lokalt kan gi oss av opplevelser og minner. Innbetalt
kontingent er et ”must” i dette arbeidet.
God høst i ditt lokale PPF-lag!

Kyrre Stenbro, forbundsleder
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Du og jeg….

– Vi må være den vi er når vi er det.
Du og jeg har ingen annen mulighet enn å være den vi er.
De av oss som forsøker å være noen annen, mislykkes så
godt som alltid. De av oss som forsøker å spille roller eller
går inn i andre roller enn det som er gitt oss, lever et splittet
liv. Jeg har aldri gjort det eller forsøkt det, men innbiller
meg at det er vanskelig – og vondt.
Sannheten på bordet: Vi er ikke alle gitt å ha munterhetens og smilets gave. Og vi har alle både en mørk og trist dag. Skal vi da spille
roller og gjøre oss bedre eller til noe annet enn det vi er? Svaret
er nei. Selvfølgelig skal vi oppføre oss skikkelig i forhold til andre
mennesker, men vi skal ikke gjøre oss verken bedre eller verre enn
vi er. Vi skal være den vi er. ”Vær den du er”, sa min far til meg
på konfirmasjonsdagen. ”Det kommer du alltid lengst med, uansett
hvor du befinner deg i verden og hvem du er sammen med”. God
”reisekost” har jeg forstått senere i livet.
Sannheten er at når vi er den vi er, er vi ekte. Og er det noe våre
nærmeste trenger både i dag og i morgen, er det et du og jeg er
ekte. At vi er den vi er når vi er det. Det kan ingen ta fra oss.
Men dette har også en annen side: Alt det som er ekte blir lettere
tilgitt enn det som er tilgjort og falskt. Så finurlig er livet skrudd
sammen. Det ekte ”holder som regel både vann og lys”, selv om
det av og til kan være feil.
Det er selvfølgelig lett å fortape seg i all mulig filosofering og ”tull
og tøys” rundt dette, men at vi er oss selv er faktisk noe av det
ærligste vi kan være både mot oss selv og mot andre mennesker.
De som er glade i deg og meg er det fordi de har sett igjennom vårt
ytre skall og tatt oss for den vi er – på godt og vondt. Da skylder
vi dem og ikke spille roller; akkurat som andre skylder oss å være
den de er og legge rolleheftet til side. Ekte mennesker står for ekte
følelser. Det er viktig.

Dette høres enklere ut enn det ofte er. For vi vil alle gjerne gi et
bedre inntrykk enn det som er virkelighetens. Men da avsløres vi
fort og da mister vi tilliten. Slik fungerer mennesket.
Det er ingen som er flinkere til å avsløre oss enn barn – og dyr. De
enser, værer og bruker sin radar…ofte fortere enn vi får tenkt oss
om. På visse punkter blir vi avslørt. Det er virkeligheten.
Du og jeg har et ansvar for at vi er oss selv. Med det kommer vi
lengst, vi vinner oss og vi får kanskje også nye venner. Vennskapet
betingelser ligger i ærlighet og tillit. Det kan vi jobbe med hele livet
– og det er helt gratis!
Jørn-Kr. Jørgensen, redaktør

PPF HAR FLYTTET TIL MAJORSTUEN
Politiets Pensjonistforbund flyttet 1. oktober 2015
inn i nye lokaler – i Politidirektoratets nye bygg på
Majorstuen i Oslo.
Besøksadresse:
Fridtjof Nansens vei 14/16, 0369 Oslo
Postadresse: Politidirektoratet,
P.B. 8051 Dep, 0031 Oslo
Telefon: 45612974
E-post: ppf@pf.no
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Oslo pensjonistenes seniorkonferanse
– ble en ubetinget suksess
Av Magnar Aukrust

Mestring av kriser gikk som en rød tråd gjennom konferansen. Selvopplevde kriser grunnet alvorlig sykdom eller
tap av kjære, til hvordan vi som medmennesker tar vare på
hverandre, ble behandlet på en ekte og varm måte av flere
foredragsholdere. Det hele satt inn i en samfunnsperspektiv.
Med musikk, underholdning – og humor.
Etter en musikalsk introduksjon med trubaduren Trond Granlund og
hans orkester, ble konferansen åpnet av tidligere politimester og
politidirektør Ingelin Killengren. Hun delte tanker og erfaringer om
politiets utvikling og fremtid – med vekt på politiets organisering.
Dernest ga tidligere nyhetsreporter Viggo Johansen oss et innblikk
om personer og hendelser i NRK – fra innsiden og med glimt i øyet.
Dette ble fulgt av beretningen fra Olaf Olsvik som nå driver Mestringshuset, fra et tidligere liv som vellykket forretningsmann til tung
narkoman – i en verden som ville bedras!
Programmets første dag ble avsluttet med spasertur til skytebanen
med lagkonkurranse i disiplinene skyting (revolver), kasteøvelse
(vedkubber), måloppdagelse og avstandsbedømmelse. Og festbuffeten torsdag kveld besto av delikate, kortreiste retter fra skog og
vann i nærområdet. Det hele ledsaget av den lokale humoristen
Øyvind Roos sine lattervekkende fortellinger om folk og hendelser i
Konsvinger-traktene, ispedd sang og musikk – og dans for den som
ønsket det etter middagen.
Konferansens andre dag tok for seg personlig opplevde livskriser
relatert til politiets jobbsituasjon, og til kriser som følge av alvorlig
sykdom. Her med fokus på hvordan mestre livskriser. Her deltok
mange fra ”egne” rekker med sine beretninger om opplevd krise
og sorg – og hvordan de kom seg videre. Sven Mollekleiv, president
i Røde Kors, satte dette i et globalt perspektiv, ved sin engasjerte
beretning om hvilke utfordringer vi står overfor som følge av krig og
kriser i verden rundt oss.
Etter interessant orientering om beredskapstroppens historie og
fremtid, praktisk info om det kommunale tilbud på fysioterapi og
hjelpemidler for funksjonshemmede, fikk vi delta i Vidar Bøe sine
erfarInger fra mange år i frivillighetens tjeneste. Det hele ble så avsluttet ved et innsiktsfullt, men også humoristisk foredrag ved Einar
Gelius, nå sogneprest i Lom, om egne livskriser. Han maktet å holde
forsamlingen lys våken etter en lang dag fram til avreise kl. 16.30.
Takk til Øyvind Røen for initiativet! Takk til arrangementskomiteen
og alle bidragsytere! Konferansen bør gjentas, og gjerne med flere
enn de ca 60 deltakere som var med.
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Sju freske jenter på ei fjøl
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

Gro Smedsrud, Ruth Svensplass, Julie Stuberg, Tordis Malme, Laila Back, Karen Sørdalen og Synnøve Paulsen.
– Vi vil gjerne gjøre hverandre gode, sier de sju jentene i
kor og det er nesten ikke grenser for entusiasmen. I flere
år har de holdt sammen med treff i hvert fall tre ganger i
året, og i første halvdel av juni feiret de 20-års jubileum med
en grand fest på Holmen Fjordhotell like sør for Oslo. Politipensjonisten fikk være med å ta et bilde eller to, men måtte
gå før festen og jubileumsmarkeringen begynte.
– Vi hadde det første treffet 25, juni i 1996 på Aker Brygge og
siden har vi holdt sammen som venner og fortrolige. Vi kaller jentegjengen – eller klubben om du vil – for SSP (styrke, samhold og
positivitet). Det viktigste er å treffes, forteller SSPs første president,
Julie Stuberg.
Foruten Julie, som var aspirant i 1969, er følgende jenter med i klubben: Tordis Malme (69), Ruth Svensplass (69), Gro Smedsrud (71),
Karen Sørdalen (71) og Synnøve Paulsen (71), i tillegg til Laila Back
som kom med da Tordis bodde med sin mann i Amerika fra 2007.
Tordis er tilbake for lengst og Laila ble værende, og i dag er Tordis
president. Det er orden i sysakene.
– Vi begynte alle ved Ordensavdelingen, og vi kom alle midt inn i
”skjørtekrigen”. – Hva om vi setter i gang med å få bukser til uniformen? – var spørsmålet. Noen mente de da ikke ville se forskjell
på kvinner og menn! Media fikk tak i dette, og det ble en sak som
til slutt ledet fram til at også kvinner fikk uniformsbukser. Bukseskjørt var en stund et alternativ. Det var ingen tvil om at vi støtte på
visse felles utfordringer, men vi løste dem – og i dag kan vi ta fram
minnene og le litt av dem.

– Vi fører protokoll over hvert eneste møte, forteller Ruth Svensplass
som er sekretær. Hun trekker fram en grønn protokoll stappfull av
ark og ikke minst bilder fra de ulike møtene; bilder som forteller en
del av historien om mennesker som vil og kan, som tør og må og
skal, men som fremfor alt vil hverandre vel i et lukket fellesskap.
– Det viktigste for oss er å treffes. Diskutere og utveksle erfaringer
fra de jobbene vi hadde i politiet. Vi kunne rett og slett ikke la det
”gjære” til gi gikk av med pensjon. Derfor skriver SSP sin historie
tilbake til 1996, forteller Synnøve Paulsen.
– Jeg vil si at vi er en eksklusiv gruppe. Det var mange som ville
være med da vi startet, men det ble oss seks – og så sju – og andre
kan danne andre grupper, klubber og fora. Jeg tror vi er mange i
etaten – både pensjonerte og andre – som trenger, og vil ha godt
av – ulike typer møtearenaer.
– Vi prater selvsagt mye om jobb – men ellers også om det som
skjer på alle plan i livene våre. Som arbeidsaktive fikk vi vite hvordan det var på andre tjenestesteder og hva andre var og er opptatt
av. Det er klart det beriker våre liv, understreker Synnøve Paulsen.
Til jubileet i juni i år hadde Tordis Malme skrevet en jubileumsprolog. Den er skrevet på dialekt, og her er en setning som forteller
”alt”:
Nei, jinter, hadde vi itte kjinnt at vi har det litt ille hadde
alternativet vøri verre enn langsfredaksstile.
Slike pensjonistjenter er det all grunn til å være stolte over! Det er
sju freske jenter på ei fjøl!
NUMMER 3 – 2016
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MØLLERGATA 19 ER 150 ÅR I ÅR
Av Jørn-Kr. Jørgensen

Det eldste bildet vi har av Møllergata 19, trolig fra 1866/1867.

Møllergata 19 i mai-dagene 1945.

Det der svært mange av Politipensjonistens lesere som har
gjort tjeneste ved Møllergata 19. I år fyller bygningen 150 år.
Det vil bli markert på et medlemsmøte i Norsk Politihistorisk
Selskap i samarbeid med Oslo politidistrikt 27. oktober i år.

som ”i saa Henseende udviklet en særdeles gavnlig Virksomhed”
hjulpet av tjenestemenn fra Christiania politi i Rådhusgaten 7.
Uhygieniske forhold var ofte årsaken til kolerautbrudd, selv om
Sunnhetskommisjonen i sin rapport peker på konkrete smittekilder.

Det var søndag 1. juli 1866 Christiania politi tok i bruk Møllergata 19
som hovedpolitistasjon og politimesteren flyttet fra Rådhusgata i
Kvadraturen – hvor bykjernen lå - noen kvartaler nordover til Møllergata og inn i Nr. 19. I 1866/67 ble det i tillegg gjennomført en større
omorganisering i Christiania politi hvor det bl.a. ble en funksjonell
oppdeling av ordenspoliti, oppdagelsespoliti og fattigpoliti. Styrken
ble samtidig økt fra 96 til 140 mann.

Den nye stasjonen ble reist etter et bystyrevedtak i Christiania 15.
november 1862 om å bygge en fengselsbygning – Kristiania Distriksfengsel (senere Oslo kretsfengsel, avdeling A) - med politi- og rettslokaler i Møllergata. Dette var for øvrig det samme stedet hvor
stadskonduktør Chr. H. Grosch 22 år tidligere hadde ønsket å bygge
byens første rådhus. Torget var anlagt ca. 20 år tidligere – altså
rundt 1846. Christianias nye hovedpolitistasjon og fengsel ble oppført på Youngstorvet i årene 1862-66.

Christiania var på midten av 1800-tallet en levende by med et
yrende folkeliv. Det var på en måte herreklubbenes og soaréenes
tid. Flosshatter og hestedrosjer hørte bybildet til foruten en livlig
handel, og ved Nytorvet (1846-1951) – det som i dag heter Youngstorget – var det salong i basarene hvor byens fine fruer gikk og
forlystet seg med et glass eller to.
Men det var også en vanskelig tid. I Vaterland og Vika bodde det
arbeids- og fattigfolk. I 1866 brøt den siste av fire alvorlige koleraepidemier ut. Den var mindre omfattende enn epidemiene i 1833,
1850 og 1853 da tusenvis av mennesker døde, og det ble etablert
kirkegårder ulike steder i byen.
Langs elvebredden ved Akerselva lå det små plankehytter, pappog blikkskur hvor barn og voksne bodde. Her og flere steder i byen
florerte de ulike sykdommene – kolera, tyfus, mange hadde lus,
lungebetennelse, ulike kjønnssykdommer, byller og verkende sår.
Christiania politi deltok i ulike typer forebyggende helsearbeid ved å
kontrollere toaletter, avtreder og avfallsbinger. Det var koleraepidemien man fryktet med diare, dehydrering og til slutt død om
det ikke ble behandlet. I Sunnhetskommisjonens rapport utgitt i
Christiania i 1867, nevnes spesielt politifullmektig Thomas Gamborg
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Christiania som var i sterk vekst, hadde i årene rundt 1866 fire politistasjoner, nemlig en gjenværende stasjon i Rådhusgata som inntil
da hadde vært – som vi har sett - hovedpolitistasjon, Sagene som
ble opprettet allerede i 1855 som den første utenfor hovedpolitistasjonen, Grønland som ble opprettet i 1859 og Piperviken som
ble opprettet i 1867.
1866 var på mange år et merkeår i Norge. Stortinget møtte for første
gang i den nye Stortingsbygningen, Henrik Ibsen utga ”Brand” og
året etter ”Peer Gynt”, den første store utvandringsbølgen fra Norge
til Amerika begynte. I Sverige fant Alfred Nobel opp dynamitten…
og i Christiania flyttet polititiet inn i en flunkende ny politistasjon i
Møllergata 19.
Eiendommen Møllergata 19 hadde vært i byens eie siden midten av
1600-tallet. Fram til 1811 hadde tomten vært benyttet som gravplass for beboere fra byens forsteder under navnet ”Vaterlands kirkegård”. Historien forteller at det kunne begraves 25-30 lik daglig på
denne tomta.
Youngstorvet har navn etter grosserer Jørgen Young, som hadde
den store eiendommen Youngs løkke i dette området. Torvet ble

POLITIPENSJONISTEN
i 1846 anlagt på en del av denne løkken, og ble offisielt hetende
Youngstorvet fra 1951. Navnet hadde lenge vært i bruk på folkemunne. Allerede i 1865 var forstøtningsmuren mot Pløensbakken
oppført, og en lignende mur mot Youngsbakken var på plass i 1874.

Selve fengselsdriften ble overtatt av Staten i 1904. I 1933 ble deler
av kretsfengselet flyttet fra Møllergata til Åkebergveien. Kretsfengselet overtok lokalene etter Christiania Aktie-Ølbryggeri, og fikk
nesten umiddelbart oppnavnet ”Bayern”.

I november 1866 var også rettslokalene og fengselet i ”bakgården”
klare til innflytting. Det kostet 472.924 kroner (omregnet fra riksdaler)
å bygge Møllergata 19. Staten dekket omlag to hundre tusen
kroner av dette beløpet. Resten betalte kommunen. Politiet var
kommunalt helt frem til 1937. Christiania hadde ca. 50 000 innbyggere.

Arkitekt for den nye politistasjonen i Møllergata 19 var Jacob Wilhelm
Nordan, som hadde en utstrakt virksomhet i Christiania, bl.a. som
kirkearkitekt. Nordans viktigste innsats i hovedstaden var som
arkitekt for leiegårder og skoler i hovedstaden.

Om Møllergata 19 forteller historien: ”Bygningene stor ferdige og
alle var fornøyde. Nåja, ikke alle forresten. Kriminaldommer C.
Hansteen likte ikke at alle rettssalene ble utstyrt med plysjstoler
som lagrettens medlemmer skulle bruke. Han mente bl.a. at lagrettens medlemmer ikke skulle sitte på plysj, fordi ”lagrettsmennene
er for en stor del temmelig simple folk”. Det var jo en drøy påstand,
men plysj ble det”.
Politi- og rettslokalene viste seg snart å være for små, og allerede i
1876 ble det bevilget penger til å bygge en tredje etasje på politibygningen ut mot Møllergata. Da ble det plass nok, ikke bare til
politi og byrett, men også til Byskriveren og Sunnhetskommisjonen.
De to siste måtte flytte ut etter noen år, mens Møllergata 19 fortsatte å være Oslo-politiets hovedkvarter helt til det nye politihuset i
Grønlandsleiret var innflyttingsklart høsten 1978.
Politikorpset ble som fortalt innledningsvis utvidet fra 96 til 140
mann. Ved ordenspolitiet var det 9 politibetjenter, 12 politioverkonstabler og 100 konstabler, ved oppdagelsespolitiet 8 politibetjenter og 1 politifullmektig som sjef og ved fattigpolitiet 2 mann.
På kontoret var det 1 mann, og alt dette ble ledet av den sittende
politimester og hans adjutant. Opprettelsen av Oppdagelsesavdelingen, senere Kriminalavdelingen, var det første skrittet på vei
til hovedstadspolitiets spesialisering.
Fengselet i bakgården på Møllergata 19 – ofte bare kalt ”bakgården”,
hadde celleplass til 139 menn og 23 kvinner. Mellom hovedpolitistasjonen og fengselet gikk det en bru – ofte kalt ”Sukkens Bru”. Foruten mange mannlige fengselsbetjenter, var det også kvinnelige
betjenter som tok hånd om de kvinnelige fangene. Disse ble kalt
sluttersker og det var gjerne sykepleiere og erfarne husmødre som
gikk inn i denne typen arbeid. Den første sluttersken som ble tilsatt ved Christiania politikammers arrest, var sykepleierske Annette
Larsen. I en omtale Annette Larsen da hun sluttet i stillingen etter 23
år, heter det: ”I (denne arresten) har hundreder og atter hundreder
av mer eller mindre berusede kvinder sovet rusen ut”. I vår moderne
tid er det både kvinner og menn som arbeider i arresten med tittel
av arrestforvarere.
Behovet for fengselsplasser var anslått til 320 plasser for menn og
tredve for kvinner. Soningskøen ble lang, særlig av folk som måtte
sitte noen uker inne på grunn av bøter de ikke kunne betale. Et lite
hjelpefengsel med elleve celler var opprettet i Nedre Hammersborggate 2, og man leide tredve plasser i Akershus distriktsfengsel
på Skjetten. En periode ble det også leiet celler bakbygningene i
Grensen 5–7.

Møllergata 19 er utført i pusset tegl, i et nyromansk stiluttrykk. Det
forhøyde midtpartiet er bygningens samlende punkt. Fasaden er,
sammen med basarhallene, torgets samlende element. Basarene
ble bygget i 1876-77, også med Nordan som arkitekt. Basarene
kostet i alt 136 711 kroner å bygge.
Jacob Wilhelm Nordan var født i Danmark i 1824, men vokste opp i
Christiania. Han begynte som murmesterlærling og gikk på tegneskolen. Han ble assistent hos Johan H. Nebelong og modellerte
ornamentene på Oscarshall. Kong Oscar I ga ham et gratiale som
gjorte at han kunne reise til Kunstakademiet i København. Her tok
han strålende eksamener og fikk stipend for å reise til München,
Nürnberg og Wien. Straks etterpå - i 1856 - kom han tilbake til
Christiania, hvor han fikk lærerstilling ved tegneskolen samtidig
som han åpnet egen praksis.
Nordans bygg er holdt i en ren og nøktern stil, noe tidens stramme
økonomi krevde. Proporsjonene er gode, og stilmessig behersket
han romansk like godt som renessanse og nygotikk. Men de store
utslagene av nygotikk finnes ikke hos Nordan. Hans stil er neddempet. Noe som gjør denne byggestilen slitesterk i skiftende tider
med nye trender. Det er kanskje noe italiensk over den.
Arkitekt Nordans forslag til Møllergata 19 ble via en kommunal
komité, sendt til justisminister Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
som på nesten alle punkter sa seg enig i Nordans forslag bortsett
fra at han stusset på en ting: Nordan hadde ikke tegnet inn hvor
latrinene (toalettene) skulle plasseres i fengselsbygningen. Det ble
da opplyst justisministeren at arkitekten hadde planlagt vannklosetter; en nymotens ting som hadde gått ministeren forbi!
På det tidspunkt Christiania politi flyttet inn i Møllergaten 19 omfattet politiembetet ca. 9.5 km med en befolkning på ca. 57 000
innbyggere. Da byens første politimester, Mathias Hansen Stub,
gikk av etter nærmere 25 år tjeneste, skrev Magistraten: ”Man kan
ikke si at det i Mathias Hansen Stubs funksjonstid som politimester
har skjedd noe av polisiær betydning i byen”. Dette skulle snart
forandre seg og politiet i hovedstaden fikk hendene fulle.
Møllergata 19 har i løpet av sine 150 år, særlig i perioden 1866 til
1978 da bygningen var hovedstadspolitistasjon, vært vitne til det
meste av det livet har å by på både av vondt og godt. Det blir
umulig å fortelle om alt dette. Det ville kreve mer enn svært få vil
være i stand til å komme over. Bygningen har svært mye å fortelle,
og det som sitter i veggene her finner man neppe noe annet sted
i dette land.
Men historiens pendel slutter aldri å slå – og historien om
Møllergata 19 skrives fortsatt hver eneste dag. 150 år er kort tid for
en av de mest kjente adresser i Oslo siden 1866.
NUMMER 3 – 2016
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Jeg ble ikke bonde; det var like greit
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

– Jeg har hatt et eventyrliv i politiets tjeneste fra jeg gikk inn på Vika politistasjon i Huitfeldts
gate 13 i 1968 og frem til jeg gikk med pensjon 1. januar 2016. Huset i Nr. 13 var fullt av
personligheter. Ikke alle var like gode politifolk, men de var karakterer og de ville noe.
Det er Odd Berner Malme (70) som
sier dette til Politipensjonisten. Han er
som vanlig i fyr og flamme og brenner
for det meste. Nylig flyttet han fra
Oslo Vest enda lenger vestover til
Fornebulandet og Rolfsbukta. Der er
det ingen fly, men Odd Berner vet å
komme seg over land og grenser likevel. Han er trolig den tjenestemannen
som har nådd lengst i politi-Norge
med kun realskole og politiskole.
Ville bli bonde
– Jeg kommer fra Bilitt på Toten.
Vokste opp der i gode forhold. Far var
Odd Berner Malme
diversehandler og vi hadde det bra.
som ung mann.
Jeg var 100 prosent opptatt av bondeog jordbruksyrke, og var helt klar på
at jeg skulle bli bonde, men jeg fant ikke noen odelsjente. Far hadde
ikke bondegård, men butikk! Jeg hadde lite formalutdannelse og
brukte tiden på å lære meg å kjøre ulike maskiner. Store maskiner.
Det kunne komme godt med.
Hvor kommer du fra?
– Så søkte jeg politiet, lite bevisst. Det var noe jeg gjorde uten å
tenke noe over det. Da jeg fikk brev fra Oslo politikammer, tenkte
jeg: ”Hva galt har jeg gjort nå”? Men det var innkallelse til intervju
i gymnastikksalen på Grønland politistasjon hvor jeg møtte politimester Johan Gjerde som var sjef for opptaket. Han hadde to
sentrale spørsmål: 1.) Hvor kommer du fra? 2.) Hva gjør faren din?
Hadde jeg kommet rett?
– Jeg ble tatt opp og ble aspirant på Vika politistasjon. Den første
tiden lurte jeg på om jeg hadde kommet rett. Det var fordi det som
sagt var mange originaler der pluss at tjenesten stort sett bestod i
å passe på utenfor den amerikanske ambassaden. Det var ikke mye
variasjon. Dette var 68-ernes tid. De kastet stein på ambassaden i
forbindelse med Vietnamkrigen. Jeg stod der og passet på at steinen
ikke traff vindusrutene! Det var da jeg spurte meg selv om jeg
skulle reise tilbake til Toten…
Så gikk tiden, og jeg begynte på Politiskolen fra 1969/70 og traff
mange hyggelig kolleger. Der bygget jeg opp et nettverk og fikk
mange kjente fra steder over hele landet; folk jeg har hatt kontakt
med i mange, mange år.
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Hvordan unngå juling?
– Etter Politiskolen kom jeg til Møllergata 19 der det var variert
tjeneste mellom fotpatrulje og bilpatrulje. Etter å ha fått skikkelig
juling en gang på Jernbanetorget, begynte jeg å tenke på hvordan
jeg kunne unngå det for fremtiden? Da fikk jeg den lyse ide: Politihund! Da skaffet jeg meg en schäferhvalp fra Nannestad som jeg
trente fram og vi fikk være med på oppstarten av Hundepatruljen i
1971 under ledelse av Karsten Karlsen. Det var 16 hunder og hundeførere tilsammen.
– Å jobbe i Hundepatruljen var en bevisstgjøring av politijobben
hvor vi om natta ikke en gang reiste inn for å spise matpakka fordi
vi var redde for at vi skulle gå glipp av noe ute! Dette var før Beredskapstroppens tid, slik at Hundepatruljen var spydspissen i de
vanskelige og utfordrende oppdragene. Den gangen var vi utstyret
med pistolen Walther PP i skulderhylse under kjeledressen, og ingen
stilte noen spørsmål. Vi var høye og mørke med pistol, kjeledresser
og sinte hunder – og båtluer! Det var en flott tid, minnes Malme.
POT kaller
– En dag fikk jeg en telefon fra Politiets overvåkingstjeneste (POT)
hvor de spurte om jeg kunne komme til en samtale. I samtalens løp
fikk spørsmål om jeg ville begynne i POT, og jeg stod overfor en av
de største dilemmaene i politikarrieren – å gi avkall på politihundetjenesten og en politihund som var i sin beste alder, for å begynne
ved et arbeidssted som jeg ikke hadde noen kunnskaper om i det
hele tatt.
– Jeg spurte en eldre kollega om hva jeg skulle gjøre. – Begynn ved
POT, sa han. - Det er ikke alle som blir bedt om å jobbe der. Jeg sa
ja til POT i 1975, og måtte parkere hunden Tibur hos mine svigerforeldre som bodde på en gård på Østre-Toten. Tibur levde lenge
og holdt naboene i sjakk. Han var like glad og fornøyd hver gang vi
kom på besøk.
Spaner i POT
– De første årene ved POT jobbet jeg ved Spaningen. En operativ og
interessant tjeneste som passet en yngre mann. Vi spanet på det
man spanet på i den tiden – diplomater som kunne mistenkes å
være etterretningsoffiserer. Det var en fantastisk fri og flott tjeneste
under den legendariske Ørnulf Toftes ledelse.
– Som tiden gikk ble jeg saksbehandler med sovjetisk etterretningstjeneste som spesialområde. Etter hvert ble jeg kastet inn i
etterforskningen av Arne Treholt og fikk sentrale oppgaver. Ved en
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anledning avhørte jeg den daværende generalsekretæren i NATO,
lord og baron Peter Carington.
– Under rettssaken mot Arne Treholt ble jeg plukket ut til å bistå
statsadvokatene Tor Aksel Busch og Lasse Qvigstad, og ble en slags
3. aktor. En lærerik og krevende oppgave i en veldig lang rettssak.
Tilrettelegger
– Treholt-saken tok aldri slutt. Den ble anket og begjæringer om
gjenopptagelse og den som satt med oversikten og tilrettela
ankene, ble meg etter ordre fra Statsadvokaten. På slutten av
80-tallet var jeg så lei Treholt og spionasje, at jeg gikk til daværende overvåkingssjef Jostein Erstad, og sa at han måtte hjelpe
meg å få en annen jobb.

Over i Inspeksjonstjenesten
– Det resulterte i at jeg fikk jobb i Inspeksjonstjenesten i Justisdepartementet under sjefsinspektør Kaare Singsås. Det var utfordrende å komme inn i byråkratiet, men det var et flott miljø og jeg
trivdes godt med å reise rundt i Norge å besøke politikamrene. Jeg
elsket å komme ut i ”friheten” og møte folk – og slippe alle hemmelighetene. Det var godt å jobbe med vanlig politiarbeid igjen.
Fagsjef i POT
– Etter to år i Justisdepartementet ble jeg spurt om å komme tilbake
til POT som fagsjef for operativ tjeneste. Da var jeg politiinspektør,
men forstod i løpet av to år at jeg hadde vært med på det som var
å være med på gjennom den kalde krigen. Da søkte jeg meg tilbake
til Politiavdelingen i Justisdepartementet og ble leder for en internasjonal enhet. Etter det har mange måter internasjonal tjeneste
dirigert livet mitt.
Schengen Information system
– Norge var på vei inn i EU og vi så store internasjonale oppgaver foran oss. Vi begynte allerede der å forberede det. Men så ble
det nei, men vi fikk Schengen-samarbeidet hvor politisamarbeid
var en sentral del. Det tok mye tid og jeg ble fast gjest i Brüssel
som observatør og møtedeltager i diverse arbeidsgrupper. Jeg var
også prosjektleder for Schengen Information System i Norge; kanskje en av de viktigste polititiltakene i Schengen-samarbeidet sett
med politiøyne. Det var spennende å være nært de politiske
beslutningene.
Sjef for Etterretningsseksjonen i OPD
– I 1997 gikk ferden til Oslo-politi som sjef for Etterretningsseksjonen. Der traff jeg mange gamle, gode kolleger og mange
som var dedikert i kampen mot organisert kriminalitet. Vi etablerte
mange gode norske og nordiske prosjekter på f.eks. heroin-siden
for å forsøke å forhindre innførselen. Ingelin Killengreen var politimester og ga oss frie tøyler under ansvar.
Assisterende politidirektør
– Så ble det en politisk beslutning i Stortinget om en politireform
hvor det skulle etableres et Politidirektorat og redusere antall
politidistrikter fra 54 til 27. Det ble lyst ut flere stillinger og jeg søkte
stillingen som en av tre assisterende politidirektørstillinger, og fikk
en av dem. Fagområdet var relatert til organisert kriminalitet og
politimetoder. Jeg ble forbauset da jeg fikk stillingen uten Mastergrad og juristbakgrunn! – sier Malme og smiler…
Jobbet døgnet rundt
– Hele etableringen av Politidirektoratet var en skippertaksperiode.
Vi startet rundt et bord i 5. etasje i et hus på Hammersborg, og
Ingelin Killengreen ledet det hele. Vi jobbet stort sett døgnet rundt
for å få det opp å gå samtidig som vi begynte prosessen med å
redusere antall politidistrikter. Min rolle i dette var også å bygge
opp det internasjonale politisamarbeidet og utvikle det politifaglige.

Odd Berner Malme i full gallauniform
sammen med sin hustru, Tordis.

– Noe av det utfordrende var blant annet å etablere politiprosjektet i
Afghanistan og avgi kvalifisert politipersonell til FNs fredsbevarende
operasjoner. Og vi jobbet tett med Justisdepartementet for å avklare
rollene og finne ut hvem som skulle gjøre hva. Det var en brytningstid for oss alle som jeg håper de også kan lære av i dag.
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Å bo på Manhattan
– Jeg hadde med meg kona mi, Tordis, til New York og vi fant oss
en flott leilighet på Upper East på Manhattan med flott utsyn over
Central Park. Etter hvert flyttet vi ned til Dovn Town Manhattan
og ble nabo til Ground Zero hvorfra vi kunne følge byggingen av
Amerikas høyeste bygning, The Freedom Tower, og Memorial
Museum som Snøhetta har tegnet. Tordis og jeg benyttet tiden i
New York til å bese så mye vi kunne av hele Amerika. Det er et
fantastisk land med variasjon fra stat til stat som nesten er umulig
å forklare.
– Jeg kom til New York for å etablere posisjonen som politiråd.
Det var midlertidig for to år, og etter en evaluering av Justisdepartementet og Politidirektoratet bestemte de seg for å gjøre
stillingen fast. Jeg fikk da forlengelse for to år som ministerråd/
politiråd og fikk spørsmål om ytterligere ett år. Det var ikke vanskelig å si ja til det. Sammenlagt ble det 5.5 år i verdens hovedstad.

Odd Berner Malme på Manhattan under St. Patrick’s Day.
Topp ledertrening ved FBI
– I 2005 ble jeg nominert som deltager i FBIs lederskapstrening – og
tatt opp til FBIs øverste lederskapstrening. Denne treninga baserte
seg på moduler som gikk på FBI Akademiet i Quantico og i Canada.
Her traff jeg mange dedikerte politiledere fra FBI, fra Amerika og
sentrale samarbeidsland i Europa og Asia.
Politiråd i New York
– Å være assisterende politidirektør var en livsstil. Det var et 24 timers engasjement og lite fritid. Etter den første åremålsperioden på
seks år følte jeg at jeg ikke hadde mer å gi – og søkte ikke fornyelse.
Etter samtaler med politidirektøren, ble vi enige om å etablere en
stilling som politiråd ved Den norske FN-delegasjonen i New York
for å ivareta politiets engasjement i fredsbevarende operasjoner.
– Jeg søkte og fikk jobben og reiste til New York i februar 2007.
Møtet med New York og FN var overveldende og med operativ
politibakgrunn var det åpenbart at her var det mye å lære. Ikke
minst var alle forkortelsene og FN-språket en stor utfordring.
Men det var morsomt å lære mer om hvordan verden var skrudd
sammen.
Spennende å gå i FN
– FN-delegasjonen i New York er en av norsk utenrikstjenestes
største og viktigste stasjoner og jeg fikk en god velkomst og etter
hvert ønsket også ambassadøren at jeg skulle engasjere meg i
andre fagfelt enn fredsbevarende operasjoner. I tillegg dekket jeg
FNs arbeid mot terrorisme og mot alvorlig kriminalitet.
– Det var spennende å gå i FN hver dag og ikke minst å sitte i formelle møter. Å sitte i Sikkerhetsrådet å følge med på diskusjonene,
er utviklende og spennende. Før jeg reiste hjem fikk jeg også den
ære å holde Norges innlegg i Sikkerhetsrådet.
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Spesialrådgiver i Libanon
– En dag i FN ble jeg presentert for lederen for etterforskningen av
drapet på statsminister Rafic Hariri i Libanon og en rekke andre som
var drept. Det var en canadisk statsadvokat som ledet UN International Independent Investigation Commission (IIIC). Han spurte
meg om jeg kunne bli med til Libanon og være hans spesialrådgiver. Dette var vanskelig for jeg hadde jo en topp jobb i New York å
ta vare på. Jeg svarte at jeg kanskje kunne reise litt frem og tilbake
en periode. Takket være penger fra Utenriksdepartementet og den
norske ambassaden i Beirut, lot dette seg gjennomføre. Jeg hadde
en seksmåneders periode der jeg reiste mellom Amerika, Europa
og Midt-Østen. Vi lykkes med å finne frem til de som hadde vært
på åstedet for drapshandlingene, etter omfattende etterforskning i
hele Midt-Østen. Det er tatt ut tiltale og UN IIIC – har gått over som
Libanon-tribunalet i Haag.
Det er litt uvirkelig
– Når jeg ser tilbake på denne eventyrlige reisen, så kan noe virke
litt uvirkelig, at jeg har fått lov til å være med på alt dette. Jeg har
vært på rett plass til riktig tid og jeg har vært villig til å ta utfordringer. Og så ha jeg sagt ja! Jeg har jobba mye. Jeg har aldri vært
av de smarteste, men jeg har kompensert det ved hardt arbeid. En
takk til mange som trodde på meg og som har hjulpet meg gjennom denne politireisen. Ikke minst kona mi som alltid stilte opp slik
at jeg kunne realisere drømmene.
Til Beograd som OSSE-leder
– Da jeg kom hjem fra New York i 2012, kom jeg tilbake til et
direktorat i full oppløsning. Politidirektør Øystein Mæland var på vei
ut og ingen ante hva fremtiden ville bringe. Ingen etterspurte min
kompetanse. Tidligere erfaring var tydeligvis ingen pre. Fallhøyden
fra New York var ganske stor og jeg vurderte da å gå av med
pensjon. Men jeg ble spurt om jeg ville reise til Beograd for å bli sjef
for Politiavdelingen i OSSE-misjonen i Serbia. Jeg sa som vanlig ja,
og ble der ett år. Det var en spennende tid og jeg har et bankende
hjerte for Balkan. Nye venner fikk jeg også. Av og til har det vært
nesten ulidelig spennende.
Men jeg ble ikke bonde. Det var like greit.
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Hanne Kristin Rohde:

Friheten var det «ugjorte»
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

har vært med på mye og sett og opplevd mye, og du har stort sett
hatt lederansvar hele veien. Er det noe du har ugjort?
– Nei. Jeg vil ikke si det på den måten i hvert fall. Jeg fikk mange
henvendelser både fra folk i etaten og fra publikum, om at ”nå
søker du vel politimesterstilling neste gang”? Jeg trodde lenge at
jeg skulle gjøre det, men så oppdaget jeg at det var jo ikke det jeg
ville. Tiden var moden for å søke mer frihet. Det var frihet som var
det «ugjorte».
– Etter at du selv valgte å slutte i politiet, har du etablert deg som
barnebokforfatter, krimbokforfatter og foredragsholder med ledelse
som spesialfelt. Hva er ditt viktigste budskap? Hva er det du vil
forteller deg som leser og de som lytter til dine foredrag?

Hanne Kristin Rohde var tilsatt som leder og toppleder i Oslo
politidistrikt i 20-25 år.
Tidligere kollega Hanne Kristin Rohde er bokaktuell denne
høsten. «Gudmoren» heter årets bok. Siden hun sa takk for
seg i Oslo politi-distrikt har hun bl.a. gitt ut en barnebok,
tre kriminalromaner en personlig bok om ledelse. I tillegg
har hun holdt mange foredrag om ledelse og ledelsesutvikling.
Alle bøkene har på sin måte fått gode kritikker, og i dette intervjuet forteller hun hva hun vil formidle med bøkene sine. Dessuten
mener hun at «friheten var det ugjorte» i politikarrieren. Det gir
grunn til ettertanke for noen og enhver.
– Hanne Kristin Rohde, eller HK, har vært leder for det vi kan kalle
den tøffeste politienheten i norsk politi, Seksjonen for volds- og
seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. Hva er den viktigste
erfaringen og den viktigste lærdommen din herfra?
– Det var et stort spørsmål. Noe av det viktigste var å være meg
selv. Bruke mine ressurser, mine sterke sider, og være ydmyk overfor andres kompetanse og ønsker. Å være leder for meg ble et
livsvalg, en måte å tenke på. Jeg lærte at jeg kan si hva som helst
til hvem som helst, bare jeg sier det på en ordentlig måte og ikke
har en skjult eller egoistisk agenda.
– Du begynte i politiet som ung politifullmektig, og har med årene
vokst med «alder, visdom og ansvar» i en periode på ca. 25 år. Du

– Mitt viktigste budskap generelt er at alle kan få til det de ønsker
og blomstre der de er. Det skriver jeg mye om i inspirasjonsboken «Kjemp for alt hva du har kjært» som har fått fantastiske
tilbakemeldinger. I mine krimbøker har jeg alltid et underliggende
samfunnstema; enten det er vold mot kvinner, likegyldighet til
mindreårige asylsøkere eller mangel på forståelse for lederskap og
samfunnsoppdrag. I foredragene deler jeg av mine erfaringer fra 20
år som politileder, og mitt absolutte mål er å være ekte. Jeg vil ikke
være belærende eller forfekte mange teorier. Det viktigste er å
dele av erfaringer på godt og vondt, fordi det er i det mellommenneskelige vi vokser og får til noe sammen.
– Både privatlivet som yrkeslivet består av å prøve og feile for å få
til det vi gjerne vil. Tør du fortelle om noen feil du har gjort?
– Jeg er alltid sparsom med å avsløre feil. I hvert fall skriftlig.
– Du er tidligere politisjef, forfatter, foredragsholder og ledelsesekspert. Hvem har i alt dette vært dine forbilder og læremestre?
– Steve Jobs sa en gang: «The people who are crazy enough to think
they can change the world, are the ones who actually do.» En uttalelse jeg tok med meg. Jeg ønsket å gjøre en forskjell på mitt lille
frimerke. Mine forbilder har jeg funnet i persoligheter som har tenkt
stort: Martin Luther King. Og Moder Teresa, den lille kvinnen som
gikk opp på en talerstol foran mange dresskledde menn og holdt
verdens korteste og mest virkningsfulle tale om lederskap. Hun sa:
«Do you know your people? Do you love them?» - Og så gikk hun
og satte seg. Dét er lederskap!
– Nå har du vært ute av politietaten i noen år og du har med dine
vel 50 år lang vei igjen til å bli pensjonist. Savner du politiet?
– Jeg savner tidvis politiet og mine kollegaer, men jeg lengter ikke
tilbake. Det er en tid for alt.
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Grilltur til Sila

Ranapolitiets pensjonistlag arrangerte
grilltur til Sila 2. juni 2016 i et flott
sommervær. Sola skinte fra skyfri himmel men det var litt vind. Det deltok 14 medlemmer. Noen hadde med
seg ektefelle/partner så total var vi 19
personer.
Vi ble ønsket velkommen av vertskapet
Reidun og Jon. Her var et gammelt fjøs pusset
opp og innredet med gamle møbler og andre
gjenstander fra gården.
Det var dekket til langbord og det ble servert

kaffe og kaker. Under kaffen holdt lederen i
laget en orientering fra årets lederkonferanse
i PPF og delte ut en oppmerksomhet til 2 av
medlemmene i laget som fyller 70 år i løpet
av sommeren.

Etter turen var det tid for grilling. Mens vi hadde
vært på skogsvandring hadde Jon fyrt opp grillene. Hver enkelte hadde med seg grillmat
som ble tilberedet etter beste evne, og praten
gikk livlig mellom deltakerne.

Etter kaffen inviterte Reidun oss ut på en tursti i skogen bak gården. Her hadde vertskapet
vært kreative i stor stil. Med hus og figurer i
miniatyr var det bl.a. laget eventyrskog/kjærlighets-plass/jungelskog m.m. Etter hvert som
vi gikk ble vi mer og mer imponert over det
arbeidet som var lagt ned.

Som vanlig går tida fort i godt selskap og det
var blitt ettermiddag. Vi takket vertskapet for
et kjæmpefint opphold på gården og tok fatt
på kjøreturen hjem.
På vegne av pensjonistlaget takker vi Reidun
og Jon for et trivelig opphold.

Utbetaling fra fra Statens Pensjonskasse
i forbindelse med dødsfall
Forbundskontoret i Politiets Pensjonistforbund (PPF) får ofte spørsmål om både
økonomisk støtte ved dødsfall og pensjonsberegninger generelt. PPF har ingen
støtteordning ved dødsfall, men Statens pensjonskasse (SPK) foretar ekstra utbetaling i denne forbindelsen.
Vi gjengir nedenfor opplysninger fra SPK
om både slik utbetaling og bruttoberegnet
ektefellepensjon. Mer detaljerte spørsmål
bes i hovedsak rettet til SPK som forvalter
rettsreglene på området.
Utbetaling i forbindelse med dødsfall
Hvis avdøde var alders- eller uførepensjonist, skal du som er gjenlevende ektefelle ha
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utbetalt to måneders pensjon utover dødsmåneden.
Beløpet blir utbetalt uavhengig av om du
har rett til ektefellepensjon eller ikke.
Dersom det ikke er noen gjenlevende ektefelle, blir pensjonen utbetalt til boet en
måned utover dødsmåneden.

Eldar Eriksen

POLITIPENSJONISTEN

• Stillingsstørrelse: 100 %
• Årlig ektefellepensjon* = 500 000 * 39,6 %
* 25/30 = 165 000 kroner før samordning og eventuell reduksjon på grunn av
egen arbeidsinntekt.
Egen inntekt og brutto ektefellepensjon
Bruttoberegnet ektefellepensjon blir i en
del tilfeller redusert i forhold til egen
arbeidsinntekt og egen tjenestepensjon.
En avgjørende dato
Datoen 01.10.1976 er helt avgjørende for
om din brutto ektefellepensjon blir redusert på grunn av egen arbeidsinntekt eller
tjenestepensjon.
Avdøde mottok avtalefestet pensjon
(AFP)
Hvis avdøde mottok AFP, og var mellom
65 og 67 år, skal du som er gjenlevende
ektefelle ha utbetalt to måneders pensjon
utover dødsmåneden.

•

•

Beløpet blir utbetalt uavhengig av om du
har rett til ektefellepensjon eller ikke.
Dersom det ikke er noen gjenlevende ektefelle, blir pensjonen utbetalt til boet en
måned utover dødsmåneden.
Hvis avdøde mottok AFP og var mellom
62 og 65 år, blir det utbetalt et skattefritt
engangsbeløp som i størrelse tilsvarer en
måneds alderspensjon. Beløpet går til deg
som er gjenlevende ektefelle, og det blir
utbetalt uavhengig av om du har rett til
ektefellepensjon eller ikke.
Avdøde var i jobb
Hvis avdøde fortsatt var i jobb, blir det utbetalt et skattefritt engangsbeløp som tilsvarer en måneds alderspensjon. Beløpet
går til deg som er gjenlevende ektefelle, og
det blir utbetalt uavhengig av om du har
rett til ektefellepensjon eller ikke.

•
•

•
•

ble medlem i Statens pensjonskasse
første gang før 01.07.2000
når du som gjenlevende ektefelle er født
før 01.01.1955 og dødsfallet skjedde
01.02.2010 eller senere og
din avdøde ektefelle ble medlem i
Statens pensjonskasse første gang før
01.10.1976 og
ekteskapet deres ble inngått før 01.01.
2010
kvinner som er blitt enker før 01.02.2010
etter menn med medlemskap i Statens
pensjonskasse før 01.10.1976
andre gjenlevende ektefeller enn
kvinner etter punktet ovenfor, hvor
avdøde hadde medlemskap i Statens
pensjonskasse før 01.10.1976 og

• dødsfallet skjedde mellom 01.01.1994
og 01.02.2010

Brutto¬beregnet ektefelle-pensjon
Bruttoberegnet ektefellepensjon utgjør 39,6
prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Beregning av pensjonen
Brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent
av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle. Størrelsen på pensjonen er avhengig
av avdødes
• opptjeningstid
• pensjonsgrunnlag
• stillingsstørrelse
Vi samordner bruttoberegnet pensjon med
blant annet ytelser fra folketrygden.

Bruttoberegnet ektfellepensjon gjelder
• når du som gjenlevende ektefelle er født
før 01.07.1950 og din avdøde ektefelle

Et eksempel
• Pensjonsgrunnlag: 500 000 kroner
• Opptjeningstid: 25 år

Ektefellepensjonen blir ikke redusert
hvis:
• du er enke etter en mannlig arbeidstaker
som var medlem i Statens pensjonskasse
før 01.10.1976.
• du er enkemann etter en kvinnelig
arbeidstaker som var medlem i Statens
pensjonskasse før 01.10.1976. Det gjel
der den delen av tjenestetiden som hun
opptjente etter 31.12.1993.
Disse reglene gjelder fra 01.02.2010 og har
tilbakevirkende kraft fra 01.01.1994.
Ektefellepensjonen blir redusert hvis:
• du er enke eller enkemann etter en
arbeidstaker som ble medlem i Statens
pensjonskasse 01.10.1976 eller senere.
• du er enkemann etter en kvinnelig
arbeidstaker som ble medlem i Statens
pensjonskasse før 01.10.1976. Det
gjelder den delen av tjenestetiden
som hun opptjente før 01.01.1994.
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PPF-tur til Kviknes Hotell i Balestrand

Femti glade Bergenspensjonister inntok Kviknes Hotell i
Balestrand i mai. En uforglemmelig tur, med god underholdning og allsang på bussen, cidersmaking og lunsj i Ciderhuset.
Ved årskiftet ble Sogn og Fjordane politidistrikt slått sammen med
Hordaland, til Vest politidistrikt. Styret i Politipensjonistene Bergen
og Hordaland (PBH) mente dette var en god anledning til å samle
pensjonistene i det nye politidistriktet. Da primært til et sosialt samvær for å bli bedre kjent, men også forsøke å inngå et samarbeid
opp mot den nye politiledelsen i distriktet.
Tidligere år har vi arrangert en vårtur i eget distrikt, men denne
gangen ville vi prøve noe nytt. Siden Sogn og Fjordane nå var et
del av det nye distriktet, var det naturlig å legge turen dit. Kviknes
Hotell i Balestrand ble vårt valg. Til vår overraskelse var hotellet
nærmest fullbooket hele våren, men helgen 21. mai var det ledig,
og vi reserverte 35 rom med mulighet for flere.
Vi var litt spent på hvordan interessen var for en slik tur med buss
og hotellovernatting, men her ble vi gledelig overrasket. Vi fikk
svært mange påmeldinger fra egne medlemmer. Vi sendte invitasjon til politipensjonistene i Sogn og Fjordane og Hordalensmennene, men interessen herfra var svært skuffende. Siden pågangen
fra egne medlemmer var så stor, valgte vi likevel å gjennomføre
turen som planlagt.
Vår faste bussjåfør Roger var ikke vanskelig å be, og fredag morgen
startet vi opp med femti glade pensjonister om bord i bussen. Turen
nordover ble innholdsrik med loddsalg, allsang og gode historier.
Vel fremme i Balestrand hadde vår eminente turleder Tove bestilt
ørretlunsj i Ciderhuset. Til drikke var det bare å velge blant gode
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sorter med cider. Etter lunsj var de omvisning i produksjonslokalene for de som ønsket dette. Etter den herlige lunsjen gikk turen til
Kviknes Hotell helt nede ved fjorden.
Kviknes Hotell kan føre tradisjoner tilbake helt til år 1752. I 1877
overtok familien Kvikne hotelldriften, og hotellet har vært i familien
helt frem til i dag. Det ligger mye historie i veggene på hotellet, og
vertskapet har vært flink til å ta vare på historien og tradisjonene.
Kvelden startet med samling før middag i hotellets ”Dragesalong.”
Vår egen trubadur Harald Fosså hadde med gitaren, og stemningen
ble rent magisk da han innledet med ”vårsøg,” og fortsatte med
god underholdning frem mot kveldens middag.
Hotellets buffe var av den aller beste, og her var det noe for enhver
smak. Etter et perfekt måltid, bar det tilbake til Dragesalongen, hvor
vi ”rådde grunnen” alene. Hotellet stilte med egen bar for oss, og
historiene ble mange og gode utover kvelden. Pånytt tok Harald
frem gitaren, og nå var det Cornelis Vreeswijk som stod på spillelisten. Vakkert - flere mente han var bedre enn originalen. En uforglemmelig kveld for alle som var med.
Dagen etter var det tid for hjemreise. Nå gikk turen med ferje over
Sognerfjorden til Vangsnes, og videre over Vikafjellet til Voss. Her lå
snøen enda og minnet oss om at våren ennå ikke var kommet like
langt alle steder. Fremme på Voss var det tid for stopp, og her inntok
vi en enkel, velfortjent lunsj. Tilbake i Bergen var alle enig at dette
hadde vært en svært vellykket tur, og det var stor interesse for å
gjøre en lignende tur med overnatting også til neste år.
Arne Vardøy
Nestleder/sekretær
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Vi gratulerer!

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

Jubilanter i oktober 2016
ALDER ETTERNAVN FORNAVN
FØDT
70		 Ask
Arvid
28.10.1946
70		 Bjørgum
Per
23.10.1946
70		 Holthe
Knut
21.10.1946
70		 Berge
Harald Rikard 18.10.1946
					
70		 Tresland
Tormod
16.10.1946
70		 Skaret
Magnar
13.10.1946
70		 Lystad
Svein
08.10.1946
70		 Brennhaugen Sverre
06.10.1946
70		 Larsen
Marit
05.10.1946
70		 Røsland
Yngvar
04.10.1946
70		 Sørum
Jostein
04.10.1946
70		 Norbeck
Bjørn Dag
			
Ole Albert
02.10.1946
80		 Eig
Agnar
09.10.1936
90		 Mikkelsen
Gyda
24.10.1926

Jubilanter i desember 2016
LOKALLAG
Bergen og Hordaland
Sør-Trøndelag
Kripos
Haugaland og
Sunnhordaland
Telemark
Sør-Trøndelag
Hamar
Oslo
PST
Buskerud
Vestoppland
Bergen og Hordaland
Solør
Gudbrandsdal

Jubilanter i november 2016
ALDER ETTERNAVN FORNAVN
FØDT
70		 Hansen
Frits Almar Blix 28.11.1946
70		 Edvartsen
Anne Karin
24.11.1946
70		 Haugerød
Ellinor
22.11.1946
70		 Nordland
Odd Annar
20.11.1946
70		 Strandskog
Tove
09.11.1946
70		 Halgard
Dag
07.11.1946
70		 Rasmussen
Egil P.
04.11.1946
70		 Bråthen
Bjørn
04.11.1946
70		 Wroldsen
Bjørn
01.11.1946
70		 Grøtteland
Terje
01.11.1946
80		 Undrum
Bjørn
25.11.1936
80		 Sønju
Kåre
24.11.1936
80		 Aanesen
Tor
14.11.1936
					
80		 Svendsen
Svend Otto
11.11.1936
80		 Stenerud
Erik Borgar
10.11.1936
80		 Selmer
Berit Søberg 05.11.1936
90		 Morberg
Finn
26.11.1926
90		 Wæraas
Arne
24.11.1926

LOKALLAG
Direkte
Fredrikstad
Telemark
Østerdal
Harstad
Oslo
Salten
Oslo
Buskerud
Tønsberg
Direkte
Tønsberg
Haugaland og
Sunnhordaland
Sør-Trøndelag
Oslo
Kristiansand
Asker og Bærum
Sør-Trøndelag

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

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

ALDER ETTERNAVN
FORNAVN
FØDT
70		
Evensen
Grete
31.12.1946
70		
Dyrnes
Svein
29.12.1946
70		
Fagerbakke
Olav Atle
26.12.1946
70		
Fonn
Kjell
23.12.1946
70		
Karlsen
Sten Olav
23.12.1946
70		
Berge
Arne
22.12.1946
70		
Dahl-Johansen Gunnar
21.12.1946
70		
Flemming
Per Arne
17.12.1946
70		
Langaas
Torstein
09.12.1946
70		
Haraldseid
Ingrid
09.12.1946
					
70		
Endestad
Rolf
01.12.1946
80		
Simastuen
Ivar Konrad
31.12.1936
80		
Johannessen
Oddvar
26.12.1936
80		
Becker
Arne Johan
25.12.1936
80		
Gandrudbakken Sigurd
24.12.1936
80		
Andersen
Bjørn Oddvar
22.12.1936
80		
Frogner
Alf
21.12.1936
80		
Lynum
Aud
16.12.1936
90		
Jørgensen
Aud Johanne
29.12.1926
90		
Warp
Erna
15.12.1926

LOKALLAG
Vestoppland
Nordmøre og Romsdal
Bergen og Hordaland
Sogn og Fjordane
Direkte
Bergen og Hordaland
Fredrikstad
Vest-Agder
Sør-Trøndelag
Haugaland
og Sunnhordaland
Sogn og Fjordane
Kripos
Larvik/Sandefjord
Tønsberg
Bergen og Hordaland
Oslo
Direkte
Nord-Trøndelag
Direkte
Ringerike

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. ca.200 «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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RETURADRESSE: Politiets Pensjonistforbund - P.B. 8051 Dep - 0031 Oslo

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

Som PPF-medlem tilbyr vi deg en unik
pensjonistpakke til PF Forsikring-pris!
Pensjonistpakken inneholder fi
firre 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

