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Hjertet i Politiets Pensjonistforbund
Politiets Pensjonistforbunds (PPFs) viktigste 
ressurs er medlemmene. På sentralt hold i 
forbundsstyret og komiteer, kan vi arbeide 
så mye vi orker. Det er du som medlem 
som er med på å bestemme. Sentrale og 
lokale tillitsvalgte utfører og viderefører 
det arbeide Landsmøtet er blitt enige om. 
Dette arbeidet er beskrevet i den vedtatte 
Handlingsplanen.

I begynnelsen av juni i år er det nytt 
Landsmøte; denne gang på Gardermoen 
fordi det opprinnelige landsmøtestedet i 
Stavern  ble utsatt for lynnedslag og brann  
og ikke lot seg reparere i tide. Forbundsstyret 
legger frem sin Beretning for Landsmøtet 
og hovedinnholdet i denne er trykket på 

midtsidene i denne utgaven av Politipensjonisten.

Av Beretningen går det frem at Forbundsstyret siden siste Landsmøte i 
Sarpsborg i 2013, har nedlagt et formidabelt arbeid for å styrke organisasjonen 
med ulike typer kontakt – mail, telefon og besøk, møter og konferanser. Det å 
komme rundt i foreninger og lag bygger PPFs omdømme og skaper tilhørighet 
til organisasjonen. Det er et gammelt uttrykk som sier at «Rom ikke ble bygget 
på en dag». Slik er det også med PPF. Men vi er på god vei. I 2016 er vi 30 år.
For PPF er det viktig å se fremover for det er i fremtiden vi skal bo og leve. Det 
viktigste er likevel at vi har en god og trygg aktivitet i våre lag og foreninger. 
Det er aktiviteten lokalt som er hjertet i vår organisasjon. Det er nemlig der 
medlemmene befinner seg. Svekkes et eller annet i lokalaktiviteten, svekkes 
organisasjonen. 

PPF er avhengig av sine medlemmer i dag mer enn noen gang tidligere. 
Myndighetene er stadig ute etter å redusere pensjonene våre, og en viktig 
forestående sak er evalueringen av pensjonsreformen. Vi er avhengige av 
nettopp deg og det du kan bidra med – stort eller lite. Ethvert møte i et lag 
eller en forening tilsluttet PPF, er en seier for vårt forbund. «Tenke sentralt, 
handle lokalt», heter det. Slik er det også i PPF.

Årets Landsmøte vil by på mye. De få dagene, enn si timene, vi skal være 
sammen sentralt skal gi oss inspirasjon til hverdagen. Den er tøff for mange, 
men vennskap, kameratskap og fellesskap gir oss et unikt samhold. Felles 
opplevelser, felles seire, ergrelser og nederlag gir oss en plattform å stå på 
som er sjelden i organisasjonssammenheng. Som politi har de fleste av våre 
medlemmer møtt publikum i både glede og sorg. Det gir oss erfaring og 
muligheter til å forstå både oss selv og andre. Og det er denne erfaringen, 
disse kunnskapene vi skal bruke i vår hverdag.

Jeg tror på et godt Landsmøte i år. Jeg tror på hvert enkelt lag og hver forening 
i PPF, jeg tror på bladet Politipensjonisten og jeg tror på hvert enkelt medlem. 
Vi har en fremtid og vil har en jobb å gjøre.

Velkommen til Landsmøtet 2015!
Kyrre Stenbro, forbundsleder

Kyrre Stenbro.
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I 2014 opprettet alle våre lag og foreninger g-mailadresser som ble testet 
og funnet ok! Alle Info-skriv, Landsmøtedokumenter m.m. blir sendt kun 
til denne adressen.

Det er viktig at det er flere i styret som er mottakere slik at det ved 

fravær alltid er noen som åpner e-posten. Ved skifte av leder og/eller 
styremedlemmer må den/de nye tillitsvalgte informeres om dette samt 
skifte passord! I håp om at alle 

Kyrre Stenbro, forbundsleder
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Gode følelser og opplevelser

Det finnes fysioterapeuter som har klienter som kan fortelle at Hr. X 
og Fru Y kommer til dem for å bli tatt på. Tragisk? Ja, men nødvendig 
og nyttig – og nok et tegn på hvor viktig det er at vi har omgang 
med og omsorg for hverandre.

Kanskje det viktigste vi kan gi en annen, er en klem. Den både be-
rører og beriker – og den forteller at ”vi er ok som vi er”, og så blir 
ikke ensomheten så ensom. Tenk på det!

Simon Flem Devold som i mange år skrev fast i Aftenposten på 
siden ”Simon” forteller at når noen gir han en klem snur han det 
andre kinnet til for å få en til. Det er en god livsholdning som fortel-
ler om glede og liv – og berøring. Og om vi kanskje ikke er de ”store 
klemmerne”, så kan vi ta på, hilse med et håndtrykk, si adjø og god 
dag med et skulderklapp. Det skal lite til, men det rører og berører – 
og det gir gode følelser og opplevelser mellom mennesker. 

Det er hele poenget.

Jørn-Kr. Jørgensen
Redaktør

Vet du at ensomhet kan drepe? Seriøse undersøkelser viser 
at den som bor alene og er ensom dør mye fortere enn en 
som har kontakt med mennesker og det pulserende livet. 
Det er en utfordring mange bør ta inn over seg – å besøke 
den ensomme. Det kan redde liv!

Nå må ikke den gode leser misforstå å sette likhetstegn mellom 
enslighet og ensomhet. Det er to ulike ting. Men kan godt være 
enslig og ikke være ensom. 

Jeg ble klar over hvor alvorlig ensomhet og mangel på menneskelig 
kontakt kan være på en litt spesiell måte:

På begynnelsen av 80-tallet ble jeg pappa til tvillinger. To barn kom 
til verden og nå lå de i kuvøse på sykehuset for å møte livet i full 
bredde og ta inn over seg det verden hadde å by på.

De første dagene av sitt liv lå tvillingene i hver sin kuvøse. Jeg 
kom til prematuravdelingen som en forskrekket far som ikke visste 
verken ut eller inn på oxygenslanger, ulike måleinstrumenter og 
ocilloskop med kurver og diagrammer som åpenbarte seg i grønne 
og gule farger – og leger og sykepleier som kom og gikk med både 
optimistiske tilrop og alvorlige beskjeder.

På en, to, tre satt jeg der og var far og pappa til to! Som i går husker 
jeg at jeg satt meg ned ved den ene kuvøsen, åpnet forsiktig de to 
små, runde dørene og stakk inn hendene for å ta på, klappa på og 
kose. Kanskje jeg satt der i 10 minutter, kanskje i 20, kanskje til og 
med i 30 minutter før en sykepleiere kom bort til meg å sa: ”Husk 
at du har et barn nummer to som også trenger kos. Kosen er viktig 
for alle.”

Jeg reiste meg opp, vasket hendene, snudde meg rundt og fortsatte 
kosen med barnet i kuvøsen ved siden av. Selvsagt hadde jeg to 
barn som hadde rett på like mye kos.

I ettertid har jeg lest at i nettopp den fasen tvillingene befant seg 
i, trenger de ekstra mye kos. Og berøres de ikke, kan de ta skade 
av det og i verste fall dø. Det er den brutale virkeligheten for pre-
mature barn, men det er like viktig for voksne – at vi har omgang 
med andre voksne, at vi berører hverandre og at vi er tilstede for 
hverandre. Noe annet kan fort bli ensomt.

Viktig melding til alle lag og foreninger

Dyr er som 
mennesker, de trenger 
oppmerksomhet, mat 
og omsorg - glade 
lundefugler trives best 
i naturen og når vi 
mennesker observerer 
dem gir de oss glede og 
opplevelsen av å være 
en del av naturen.  
(Foto: JKJ).
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I 2015 er Landsmøtet til Politiets Pensjonistforbund lagt til Quality Airport Hotell Gardermoen i tidsrommet 2. til 4. juni. Fra 
land og stand samles interesserte delegater fra lag og foreninger om sakspapirer som skal være med på å skape en bedre 
pensjonisttilværelse for norske politipensjonister gjennom diskusjoner, møter og vedtak. Landsmøtedagene er spennende 
dager!

Årsrapporten til Landsmøtet fra forbundsstyret er et stort dokument. Det finnes i sin helhet på Politiets Pensjonistforbunds hjemmesider og 
forteller om en stor og omfattende aktivitet. Dette skyldes ikke minst et aktivt styre med aktive medlemmer som vil videre.

Her er Landsmøtetsprogramet:

Tirsdag 2. juni

Kl. 0900–1200   Registrering av delegater på Quality Airport Hotell 
Gardermoen, telefon 63926100.

Kl. 1130 – 1230 Lunsj

Kl. 1300 - 1430 Landsmøtets åpning
  Velkomsttale v/lokallagsleder Hugo Aurdal
  Minnetale v/ forbundsleder Kyrre Stenbro
  Åpningstale v/ forbundsleder Kyrre Stenbro

    Hilsnings- og informasjonstaler
  Ordfører Harald Espelund, Ullensaker kommune
    Assisterende politidirektør Vidar Refvik
    Politimester Bjørn Vandvik i Romerike politidistrikt
    Forbundsleder Borger Rørvik, Pensjonistforbundet 

Forbundsleder Sigve Bolstad Politiets Fellesforbund
  Formann Magnar Skaret, 
  Norsk Politihistorisk Selskap

  Musikkinnslag
  Arr. Politiets Pensjonistforening, Romerike

Kl. 1500 - 1715 Landsmøtet
  Landsmøtets konstituering.  Forhandlinger.
  Dirigenten legger inn nødvendige pauser.

Kl 1720 – 1820   Frisk nok for livet - foredrag v/ Jørgen Skavlan 
(åpent for alle)

Kl. 1930 Middag

Onsdag 3. juni

Kl. 0700 – 0900 Frokost

Kl. 0900 – 0910   Noen bevingede ord fra redaktør Jørn-Kr. Jørgensen

Kl 0910 - 1300 Landsmøtets forhandlinger
    Dirigenten legger inn nødvendige pauser og inn-

passer redaktør Jørn Kr. Jørgensen med ca. 30 min 
orientering om 70-årsmarkeringen i Stutthof.

Kl. 1300 – 1400 Lunsj

Kl. 1400 – 1630 Landsmøtets forhandlinger

Kl. 1630 – 1700 Kaffe

Kl. 1700 – 1800 Landsmøtets forhandlinger

Kl. 2000 Festmiddag

Torsdag 4. juni

Kl.0700 – 0845 Frokost

Kl.0845 - 0930 Landsmøteforhandlinger/avslutning
 
Kl.0930 – 1230   Politiets Fellesforbund orienterer, informasjon om 

PF Forsikrings forsikringer og PFs Merkantile tilbud 
samt MinSide

Kl. 1100 – 1115 Utsjekking

Kl. 1230 - 1400 Avslutning, lunsj og avreise
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Her er Landsmøtets dagsorden:
1.  Landsmøtets åpning – eget program.
2.   Konstituering - møtesalen Quality Airport Hotell Gardermoen

3.  Beretninger
3.1 Forbundsstyrets
3.2 Hederstegnutvalgets

4.  Regnskap
4.1 Forbundsstyrets regnskap
4.2 Kontroll- og revisjonsutvalgets rapport
4.3 Revisors beretning

5.  Innkomne forslag 

6.   Organisasjonsutvalgets forslag med Fobundsstyrets merknader 
og forslag

7.  Styrets vedtekts forslag
7.1 Vedtekter for PPF
7.2 Normalvedtekt for lag og foreninger

8.  Samarbeidsavtaler

9.  Handlingsplan 2015 - 2017

10.   Økonomiske retningslinjer – nytt økonomireglement

11.  Budsjett

12.  Hederstegnutvalget

13.  Valg

14.  Landsmøtets avslutning

QUALITY AIRPORT HOTEL GARDERMOEN 
Besøksadresse: Jessheim Nord, NO – 2050 JESSHEIM. Hotellet 
ligger ved motorveien Oslo/Trondheim med avkjøringsrampe 
Jessheim Nord. Hotellet ses tydelig fra motorveien – E-6. Det går 
«shuttlebuss» fra flyplassen til hotellet «uavlatelig». Bussturen 
tar ca. 10 minutter.

Kyrre Stenbro leder et forbund 
med 3315 medlemmer og 41 
lag.

I hotelles resepsjon blir 
landsmøtedelegatene 

ønsket velkommen til et 
hyggelig opphold.

Landsmøtehotellet  
- Quality Airport  
Hotel Gardermoen.

Maten er alltid 
førsteklasses på  
PPFs landsmøter.



Dette er Politiets Pensjonistforbund i 2015:

3383 medlemmer og 41 lokale lag

Politiets Pensjonistforbund (PPF) har i landsmøteperioden 
lagt bak seg en periode preget av stort arbeidspress ved 
forbundskontoret, men også med stabilitet og gledelige 
endringer for organisasjonen og medlemmene. 

Det er i lokallagene og foreningene at vi utøver det som er forbundets 
målsetting.  Det er mer enn 200 tillitskvinner og -menn som arbeider 
trofast og trutt i PPF.  Det er beundringsverdig at det fortsatt finnes energi, 
lyst og ”stå på” humør til tross for, eller kanskje sagt, fordi vi er pensjo-
nister.

I forhandlinger som startet høsten 2013 med Politiets Fellesforbund (PF) 
inngikk vi en revidert Samarbeidsavtale 24. oktober 2014 som betyr i 
prinsippet at de som går av med pensjon og er medlemmer i PF skal til-
bys overføring av medlemskapet i PF til PPF av PF. De nye pensjonistene 
skal gjøres kjent med at PPF er den eneste organisasjon som vil ivareta 
pensjonistenes rettigheter overfor myndighetene. 

Så lenge avtalen gjelder, skal PPFs medlemmer få de samme medlems-
fordelene som pensjonistmedlemmene i PF har hatt. Den reviderte Sam-
arbeidsavtalen innebærer også at våre medlemmer kan tegne fordelak-
tige forsikringer gjennom PF Forsikring. Avtalen med forsikringsselskapet 
If er for PPFs vedkommende avsluttet. Dette er i hht. Handlingsplanen 
2013–15 hvor det står at forbundsstyret skal arbeide for bedre forsikrings-
vilkår for medlemmene. I tillegg har PF vært svært behjelpelig med å 
utvikle det nye medlemsregistret og arbeidet med en MinSide på vår 
hjemmeside er planlagt opprettet i begynnelsen av 2015. 

Lederkonferanse i 2014 ble avviklet på Quality Airport Hotell Gardermo-
en. Med noen få unntak var alle lokallagene/foreningene representert, 
samt noen observatører. Det ble brukt tid til bl.a. gruppearbeid i tilknyt-
ning til Organisasjonsutvalgets arbeid. Lederkonferansen var enig i at alle 
lag og foreninger skulle opprette en egen g-mailadresse slik at en slipper 
å endre e-postadressen hver gang det skiftes leder. 

Alle medlemmene som ønsker det har siden 2014 fått tilsendt gratis 

både Politipensjonisten, Politiforum og magasinet Norsk Politi.
I landsmøteperioden har vi fått 544 nye medlemmer. Det var 142 med-
lemmer som gikk bort. 

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

Gjennom samarbeidsorganisasjonen SAKO har vi deltatt i drøftelser for 
Trygdeoppgjøret og krav til statsbudsjettet. Dette for å forbedre, eller 
aller helst endre på, de uforståelige, ufornuftige, usosiale og ikke minst 
urettferdige bestemmelsene i Pensjonsreformen. I den anledning var vi 
de eneste som tok protokolltilførsel på trygdeoppgjøret angående 0.75% 
reduksjon i oppgjøret. 

ORGANISASJON
Forbundet har hatt følgende styre i perioden 06.06.2013-04.06.2015:

Styret
Forbundsleder Kyrre Stenbro, Oslo 
Forbundsnestleder Olav Røttingsnes, Romerike
Forbundssekretær Sigmund Engen, PST
Forbundskasserer Roald Korsøen, Bergen
Styremedlem E. Eystein Loftesnes, Aust-Agder 
Styremedlem Oddbjørn Olsen, Bodø
Styremedlem  Torbjørn Finn, Sarpsborg
Varamedlem Arne Birger Danielsen, Ålesund
Varamedlem Kjell Fagerlid, Asker og Bærum

Hederstegn
Det er til sammen 40 medlemmer som er tildelt hederstegnet. Pr. 
31.12.2014 var 19 av disse døde.

LANDSMØTET 2013
Landsmøtet i 2013 ga styret flg. konkrete oppgaver i handlingsplanen for 
perioden 2013 -15:
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Forbundsstyet legger frem en omfattende melding siden siste landsmøte i Sarpsborg i 2013.
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Planens hovedmål 
Politiets Pensjonistforbund skal være en pådriver for å gjøre pensjonist-
tiden til en meningsfull livsperiode. I dette arbeidet skal forbundet sam-
arbeide med relevante instanser. Det skal arbeide målbevisst for organi-
sasjons- og tillitsmannsutvikling, og gjennom økt innsats og prioriteringer 
oppnå maksimal utvikling til fellesskapets og enkeltmedlemmets beste.  
Å verve nye medlemmer er en vesentlig oppgave.

Handlingsplanens prioriterte mål i perioden

Økonomi
For å møte en bærekraftig utvikling for oss pensjonister, er det viktig 
at vi har en god og forutsigbar økonomi. For oss er det størrelsen og 
reguleringen av pensjonen som er viktig for trygghet og livsutfoldelse. 
Gjennom samarbeid med andre pensjonistorganisasjoner vil vi arbeide 
for å nå oppsatte mål.
 
Medlems- og tillitsmannsoppfølging
Det er i lokalforeningen og lag at forbundet kan ha kontakt med med-
lemmene. Det er også der at medlemmene kan utøve sine interesser og 
sitt engasjement. Det er der man kan sette fokus på tiltak som bedrer 
livskvaliteten, fysisk aktivitet, trim, tur og dansegrupper, ulykkesfore-
byggende arbeid, kultur, trivsel og tiltak mot ensomhet og vold. Med-
lemsmøtene er nerven i det lokale foreningsarbeidet. Her er det fra klare 
eldrepolitiske møter til møter hvor man nøyer seg med å være sammen 
over en kopp kaffe.  

Samarbeid eksternt
Forbundet skal så langt det er mulig samarbeide med samtlige av politiets 
fagorganisasjoner og landsdekkende pensjonistorganisasjoner i offentlig 
sektor og andre instanser som positivt støtter vårt arbeid. Målet skal være 
å oppnå resultater gjennom bruk av positive midler. Herunder skal det 
særlig tas sikte på et spesielt samarbeid med: Politiets Fellesforbund på 
alle felt. Samarbeidet med Norges Politiledere og Norsk Politihistorisk 
Selskap utvikles og intensiveres på alle felt. Politijuristene inviteres til å 
inngå samarbeidsavtale på lik linje med de øvrige organisasjonene. 

MØTEVIRKSOMHET – ADMINISTRASJON

Forbundsstyret
Styret har hatt 11 ordinære styremøter. Protokoll fra styremøtene er god-
kjent i påfølgende styremøter og deretter lagt ut på vår hjemmeside.
  

Forbundskontoret
Fortsatt har vi den unike situasjonen at Oslo politidistrikt gratis stiller til 
disposisjon kontor og lagerplass i Politihuset, Grønlandsleiret 44. Vi har 
behørig takket politimesteren for denne imøtekommenheten. Samarbei-
det med Oslo Politis Pensjonistforening har vært godt.  

Kontoret er betjent av forbundslederen og forbundssekretæren tirsdager 
og torsdager fra klokken 0900 til 1500. Ved situasjoner som krever vår 
tilstedeværelse, har kontoret vært bemannet også andre tider. I kontorti-
den foregår det et hektisk arbeid bl.a. med ajourhold av medlemsregis-
tre, medlemskortadministrasjon, besvare telefonhenvendelser, e-poster, 
besøkende, utredning av saksdokumenter, skriving av protokoller, bidrag 
til Politipensjonisten og  planlegging av Lederkonferansen, styremøter, 
forhandlings- og drøftningsmøter. 

Hjemmesidene på Internett
Forbundskontoret gjør sitt ytterste for å holde hjemmesiden oppdatert 
med aktuelt stoff, Politipensjonisten, INFO-skriv til lag/foreninger, tryg-
deoppgjør, forsikringstilbud, referat/protokoller fra både Landsmøter og 
styremøter, aktuelle linker, Oddmund Dahle er webmaster og med Stine 
Grytøyr har vi en avtale om vedlikehold av både internett og e-post, som 
er videreført. 

Medlemsregistret
I perioden har det vært arbeidet svært mye for å holde medlemsregiste-
ret à jour i forbindelse med til- og avgang og adresseendringer.  Det er 
særdeles viktig at de lokale lag og foreninger sender korrekt adresse og 
adresseendringer så fort som mulig. Medlemsregistret brukes til adres-
sering av Politipensjonisten, Politiforum og magasinet Norsk politi ved 
utsendelsen til medlemmene og er derfor veldig avhengig av riktige 
adresser til enhver tid. Ved feil adresse blir det ekstra porto, ekstra arbeid 
og kanskje får medlemmet ikke bladet.
Det er også viktig at lokallagene så snart som mulig melder inn dødsfall 
slik at vi unngår å sende post til medlemmer som er døde. Overføring av 
medlemmer fra PF medfører også en god del arbeid.

Merkantilutvalget
Forbundsstyret har oppnevnt et merkantilutvalg som består av forbunds-
sekretær Sigmund Engen, Olav Røttingsnes, Roald Korsøen og Torbjørn 
Finn. Utvalget har som oppgave å innhente, og vurdere, tilbud som kan 
gi fordeler til våre medlemmer. Det ble opprettet et nettsted på hjem-
mesiden; ccmarket. I 2014 har ikke utvalget vært i virksomhet i det opp-
gavene har vært ivaretatt av Organisasjonsutvalget og forbundskontoret, 
inkludert Olav Røttingsnes.

Harald Anthun er foreslått som landsmøtets dirigent. Det skal stemmes over mange saker.
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LEDERKONFERANSEN 2014
Lederkonferansen ble holdt på Gardermoen 1.–2. april 2014. Lokallags-
ledere, observatører og innbudt gjester var til stede. Til møtet hadde vi 
også invitert lederen for Justiskomiteen, Hadja Tajik, ledelsen for Politidi-
rektoratet, forbundsleder, Sigve Bolstad, forbundsleder Borger Rørvik fra 
Pensjonistforbundet og leder for Norsk Politihistorisk Selskap. Alle hadde 
engasjerende innlegg og det ble gode debatter. Det ble avsatt god tid 
til gruppearbeid med spørsmål fra Organisasjonsutvalget. Sammen med 
de tilbakemeldingene som utvalget fikk ved e-posthenvendelse til lag/
foreninger, ble besvarelsene på gruppearbeidene i konferansen et godt 
grunnlag for rapportskrivingen. 

MEDLEMSBLADET
Vedtaket om å utgi medlemsbladet er nedfelt i våre vedtekter.  § 9 ble 
revidert og vedtatt på Landsmøtet i 2009 og styret ble pålagt å fastsette 
layout og utgi medlemsblad minimum fire ganger i året.

Redaktør Jørn-Kr. Jørgensen har igjen gjort en formidabel jobb og det er 
i hovedsak bare positive tilbakemeldinger på bladet, innhold og layout. 
Ny fast spalte i bladet er gratulasjoner til medlemmer som jubilerer; 70, 
80 og 90 år. 

Medlemsbladet er et stort økonomisk løft. Vi har for 2014 fått en mar-
kedsstøtte til bladet på kr. 20.000,- fra forsikringsselskapet If. Vi har ingen 
annonseinntekter slik at alle utgifter blir å belaste eget budsjett. 

Landsmøtet i 2013 vedtok at man skulle ta inn annonser i Politipensjo-
nisten for å bedre økonomien. Etter kontakt med politipensjonist Bjørn 
Enoksen i Stavanger som driver Publikasjonsforlaget AS, er saken lagt 
på is i påvente av utviklingen i samarbeidet med PF. Dessuten har PPFs 
økonomi bedret seg. slik at det ikke er noe utfordring i så måte. 

LOMMEALMANAKKEN
Utgiftene til ”7-de sansen” var for 2009 kr. 79.460,-, for 2010 kr. 83.823, 
for 2011 kr. 84.187,-, for 2012 kr. 109.827, 2013 ingen utgivelse og kr. 
82.883,50 for 2014. Almanakken for 2014 ble for første gang sendt ut 
med nr. 4/2013 av Politipensjonisten, noe som både var porto- og ar-
beidsbe-sparende for forbundet, lokallagene og foreningene.

MEDLEMSKORT
Alle nye medlemmer i 2014 har fått utstedt medlemskort. Ved årsskiftet 
2013/14 hadde vi igjen 135 ubrukte medlemskort. Medlemskortenes 
gyldighet er til 2016. 

REISEVIRKSOMHETEN
I følge handlingsplanen 2013–15 skal forbundet gjennom informasjons-
arbeidet besøke lag og foreninger. I perioden har vi besøkt 20 lokallag. 

SAMARBEIDET MED POLITIETS FELLSFORBUND
Avtalen innebærer at alle våre medlemmer som ønsker det får tilsendt 
Politiforum gratis med 12 nummer i året. I tillegg får våre medlemmer 
tilbud om å tegne rimelige og gode forsikringer i PF Forsikring samt be-
nytte seg av PF`s merkantile tilbud. 

Samarbeidsavtalen omfatter også utvikling og vedlikehold av medlems-
registrets tekniske og administrative systemer/program. 
	 	 	
Overføring av medlemskap
I avtalen med PF står det at de automatisk skal overføre medlem-
met til oss når han/hun pensjonerer seg dersom vedkommende 
ikke reserverer seg. PF justerte sine vedtekter i tråd med dette i 
sitt Landsmøte i november 2014 i Bodø. Dette samarbeidet går 
meget bra. PF og PPF er enige om at PPF er den organisasjonen 
som arbeider aktivt for pensjonistmedlemmene både sentralt og 
lokalt. Det er dessuten bare vi som har lokale tilbud tilpasset pen-
sjonistene.

Andre samarbeidspartnere
Det er også inngått et formelt samarbeid med Norges Politileder-
lag i 2014. Det er avtalt et samarbeid med Norsk Politihistorisk 
Selskap. Foreløpig er det ikke inngått en samarbeidsavtale med 
Politijuristene eller andre organisasjoner under Justis- og bered-
skapsdepartementet.

SAMARBEID MED SAKO
I 2014 har Samarbeidskomiteen mellom Pensjonistforbundet og 
offentlig sektors Pensjonistorganisasjoner (SAKO) vært sammen-
satt av følgende selvstendige Pensjonistorganisasjoner: Pensjo-
nistforbundet, Fagforbundet, Postens Pensjonistforbund, Politiets 
Pensjonistforbund, Telepensjonistenes Forbund, LO-Stats Pensjo-
nistutvalg, Jernbanepensjonistenes Forbund, og Statens Vegve-
sens Pensjonistforbund. Totalt antall medlemmer ca. 220.000.
Pensjonistforbundet har siden etableringen av Samarbeidskomi-
teen i 1991, vært sekretariat for samarbeidet. En sentral oppgave 
er å avgi felles høringssvar på høringssaker fra de sentrale myn-
digheter. 

Høringer
Vårt forbund har støttet og gitt tilslutning til høringssaker via SAKO.  
Saksbehandleren i SAKO har hatt mye arbeid med høringssvarene. 
Pensjonistforbundet har ut fra dette gitt utfyllende høringssvar i 
en rekke viktige saker.

FORSIKRING
Forbundsleder og forbundssekretæren har hatt kvartals vise møter med 
selskapets kontaktperson Berit Sveberg. I tillegg har nestlederen deltatt 
i noen av disse møter. Det har vært orientert om utviklingen i medlems-
massen. Innbetalte premier har vært stabilt og antall skader har vært 
tilfredsstillende. 
 

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



Jørgen Skavland kommer til Landsmøtet

FRISK NOK FOR LIVET
Jørgen Skavlan er lege, foredragsholder, forfatter og debat-
tant. Han er født i 1957, og etter medisinstudier i Dublin 
og Oslo var han mangeårig skjærgårdslege på Helgelands-
kysten. Nå er han fastlege i Oslo. I år er han med og hol-
der sitt gnistrende foredrag på Politiets Pensjonistforbunds 
landsmøte på Gardermoen i begynnelsen av juni.

I 2011 skrev Dagsavisen på for-
siden at Jørgen Skavlan ...turde å 
tale der andre tier, og akkurat det 
tar han med seg inn i sine fore-
drag:

Frisk nok for livet er et foredrag 
i skjæringspunktet mellom stan-
dup og vitenskapelig forelesning, 
en uvanlig kombinasjon som 
kombinerer latter og refleksjon.

Foredraget Frisk nok for livet har 
som undertittel

...om det å våkne sengeliggen-
de. Foredraget dreier seg vel så 
mye om nordmenns folkesjel 
som våre holdninger til det

å være syk. Skavlan ser på oss alle 
fra et internasjonalt perspektiv og sammenligner vår samfunnsut-
vikling med det vi finner ute i den store verden:

-  Hvor tilfredse er vi egentlig selv om FN sier at vi bor i det beste 
landet på kloden? 

-  Hva kan vi selv gjøre for å få det bedre, både på jobb og 
hjemme? 

-  Kjenner vi særlig godt etter hvordan det er med helsa her til 
lands? 

- Er vår velferd bare til det gode?  

Foredraget er ment som en vaksine mot helsens mistrøstigheter, 
og temaene Jørgen tar opp bidrar ofte til videre diskusjon og spo-
rer til holdningsendringer både på arbeidsplassen og hos indivi-
det.  Jørgen Skavlan er kåret til Årets foredragsholder i 2004. Han 
fikk allmennlegeprisen i 2010 og ble av Dagens Medisin i 2011 
kåret til helse-Norges 20. mektigste. 
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Landsmøtet 2013 vedtok på den ene siden at forbundsstyret skulle ar-
beide for å tilby medlemmene gode forsikringsvilkår og på den andre 
siden vedtok det en ny forsikringsavtale med If med gyldighet i 3 år fra 
mai 2013. Under forhandlingene med PF ble det klart at de ikke ville 
inngå noen ny og revidert samarbeidsavtale med PPF uten at vi også gikk 
inn på en avtale om PF Forsikring. I de kvartals vise møtene med If tok 
vi opp spørsmålet om forhandlinger om bedre vilkår til våre medlemmer 
eller få fjernet bestemmelsen i avtalen om at vi kun må forholde oss til 
If og ikke annonsere for andre selskap. 

Siden vi hverken fikk fjernet nevnte bestemmelse eller forbedret vil-
kårene og at tilbudene fra PF Forsikring var bedre enn If`s, vedtok for-
bundsstyret at vi skulle si opp avtalen med bortfall 31.12.2014. Dette 
betød ikke at våre medlemmer som har forsikringer i If ble stående uten 
forsikringer. En forsikringsavtale som er inngått av et medlem med et 
selskap, kan kun sies opp av enten selskapet eller forsikringstakeren. Den 
20.10.2014 inngikk vi en forsikringsavtale med PF Forsikring som gjelder 
fra 1.1.2015. Denne avtalen er et tilbud til våre medlemmer.

PENSJON
Pensjonsreformen
Pensjonsreformen ble iverksatt 1. januar 2011 og førte umiddelbart til 
reaksjoner fra medlemmene.  

Pensjonsreformen skal evalueres i løpet av 2017/18. Vi samarbeider i 
SAKO-gruppen om hva vi skal kreve å få tatt med i evalueringen i tillegg 
til det som ble enighet om i forbindelse med reformen i 2011. Dette 
gjelder spesielt 0.75% som trekkes fra de årlige oppgjørene.

ØKONOMI
Vår økonomi er helt avgjørende for hvilke tiltak Forbundsstyret kan 
iverksette og gjennomføre for medlemmene og tillitsvalgte. I Landsmø-
tet 2013 ble det diskutert tiltak for å bedre økonomien til forbundet. 
Forbundsstyret har klart å bedre den økonomiske situasjonen vesentlig 
gjennom ulike støtteordninger, slik at den ble meget bra. På slutten av 
inneværende år var den så god at styret besluttet at det for første gang 
skulle utbetales støtte til drift av lagene og foreningene. Støtten ble gitt 
med kr 50,- pr betalende medlem i PPF – totalt kr. 125 600,-. 
Politiets Fellesforbund har gitt PPF meget verdifull og uvurderlig støtte og 
hjelp ved oppbyggingen av det nye medlemsregistret.

Politidirektoratet har påtatt seg det økonomiske ansvaret for planleggin-
gen, arbeidet med og gjennomføringen av 70-årsmarkeringen for frigjø-
ringen av polititjenestemennene som satte i fangenskap i Stutthof under 
2. verdenskrig. 

Etter møter høsten 2013 med Politidirektoratet tok de inn følgende tekst, 
tekst som retter seg mot underlagte politidistrikt og særorgan og har god 
betydning for våre medlemmer, i sitt disponeringsskriv for 2014:

«Politidirektoratet er sammen med Politiets Pensjonistforbund 
opptatt av at alle pensjonister blir gitt den nødvendige støtte og 
imøtekommenhet. I den anledning må det legges til rette slik at 
pensjonistene kan opprettholde kontakten med sine tjenesteste-
der. 

Det må også legges til rette for at pensjonistforbundets lokale 
lag/foreninger har tilgang til kontor og administrativ støtte og blir 
vurdert ved fordelingen av velferdsmidler.»

Jørgen Skavlan kommer til 
PPFs landsmøte.



POLITIPENSJONISTEN

NUMMER 2 – 201510

Politipensjonist med bok om
kampene ved Høljarasta bru
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

- Jeg måtte bare skrive denne boka for å fortelle om hva far 
min og hans kamerater var med på under krigen i Etnedal. 
Det er skrevet lite om hendelsene her i april 1940, og jeg 
fant ut at dette bør fortelles blant alt det andre som er for-
talt om krigen i Norge. 

Politipensjonisten Oddvar Hopland er på hugget. Etter noen år ved 
Majorstua politistasjon i Oslo gikk han over til POT/PST, og etter at 
han ble pensjonist har han vært aktiv med andre ting. ”Min kamp 
mot nazismen – kampen for friheten” heter boka som på en kon-
sis måte ekstraherer hans fars, Ola Andreas Hopland, opplevelser i 
aprildagene 1940 og spesielt i dagene 21.-24. April da kampene ved 
Høljarasta bru foregikk.

- Dette handler om unge gutter som fra intet så å si får beskjed 
om å gå inn i aktiv krigstjeneste. De ante ingen verdens ting og de 
fleste av dem hadde knapt vært igjennom 1. gangstjenesten i det 
militære. Den erfaringen de hadde med våpen, var fra jakt etter dyr. 
Nå skulle de kanskje drepe mennesker, forteller Oddvar Hopland.

- Jeg mener det er viktig å fortelle kommende generasjoner om 
denne historien, ikke bare fordi min far deltok, men fordi det hand-
ler om fred det ene øyeblikket og krig det neste. Og om valg den 
enkelte må ta. Det er en vanskelig situasjon – og nyttig å tenke over 
enten man er ung eller gammel.

Oddvar Hopland kommer fra området rundt Stryn i Nordfjord. Hans 
far reiste derfra ved mobiliseringen via Voss og med tog og bil til 
Etnedal. Der kom Ole Andreas og hans kamerater inn i trefninger. - I 
områdene ved Dokka, Odnes og Fluberg ble de beordret til å bygge 
stillinger. De skulle forberede norske angrep mot de tyske fremryk-
ningene.

Ved Høljarasta bru kom det til voldsomme kamper og de norske 
karene ble presset mot Fagernes. Det norske kompaniet ble adskilt 
men møtte hverandre igjen nord for Fagernes.

- Den 1. mai 1940 var alt over og karene ble overlatt til seg selv. De 
hadde ikke noe annet enn å gjøre enn å reise tilbake dit de kom fra. 
– Far gikk hjem til Nordfjord og de overnattet på tilfeldige steder. En 
natt lå de ved en gård. Dit kom tyskerne. De som var i uniform ble 
tatt, mens de som var i sivil, fikk gå. Far var i sivil og fikk gå videre, 
og sammen med en kamerat kom han seg over Tyinfjellet til Årdal 
og videre hjem til Nordfjord.

Å høre Oddvar Hopland 
fortelle denne historien, 
er en spennende opple-
velse. Med sans for de-
taljer, kunnskap og viten 
har han festet historien 
mellom to permer, og i 
en liten bok på 85 sider 
har han fortalt det viktig-
ste. Boken er full av navn 
og illustrasjoner og gir et 
godt innblikk i hva som 
skjedde i Etnedal de dra-
matiske dagene da Norge 
ble revet inn i krigens 
malstrøm.

Boken kan bestilles di-
rekte fra Oddvar Hopland 
som har mailadresse: 
ohop@epost.no

Politipensjonist Oddvar Hopland har skrevet sin fars historie fra Høl-
jarasta bru.

Soldat Ole Andreas Hopland i full uni-
form fotografert på gården Hopland.
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Hvorfor bruke et utenlandsk ord 
som ”labyrint” når vi har  
et så godt norsk uttrykk  
som ”labbe rundt” - ?

PPF gratulerer!
Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter i juli, august og september 2015.  
PPF gratulerer sine medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer.  
Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i juli 2015
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Søderstrøm Lasse 23.07.1945 Oslo
70 Aamodt Arvid 23.07.1945 Telemark
70 Nybråten Svein 17.07.1945 Buskerud
70 Aasheim Arve 15.07.1945 Vestoppland
70 Inderberg Arvid Åsmund 10.07.1945 Nord-Trøndelag
70 Traa Sveinung 03.07.1945 Direktemedlem
70 Eide Atle 03.07.1945 Oslo
70 Gullesen Rune 01.07.1945 Bergen og Hordaland 
70 Bang Are 01.07.1945 Rana  
80 Haugrønning Rigmor Synnøve 30.07.1935 Sør-Trøndelag
90 Stigsrud Elling G. 22.07.1925 Ringerike

Jubilanter i august 2015
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Asbjørnsen Frode 31.08.1945 Sunnmøre
70 Esbensen  Ola 29.08.1945 Aust Agder
70 Wimme Nils Olav 23.08.1945 Salten
70 Dohrn Jon 22.08.1945 Gudbrandsdal
70 Sørensen Eva 20.08.1945 Kristiansand
70 Haagensen Turid 19.08.1945 Vest Agder
70 Johannessen Lars 17.08.1945 Direktemedlem
70 Bentz Per 16.08.1945 Nordmøre og Romsdal
70 Salvesen Bjørn 16.08.1945 Kristiansand
70 Revheim Rune 13.08.1945 Bergen og Hordaland
70 Qviller Maj-Lis 12.08.1945 Halden
70 Lende  Eva K 11.08.1945 Direktemedlem
70 Firing Odd Andre 10.08.1945 Tønsberg
70 Næss Leif 09.08.1945 Salten
70 Edgren Ivar 08.08.1945 PST
80 Evensen Eva 23.08.1935 Larvik/Sandefjord
80 Melgård Jostein 16.08.1935 Nord-Trøndelag
80 Coucheron Ronald 06.08.1935 Direktemedlem
80 Eide Aasa Oddbjørg 04.08.1935 Rogaland
80 Walstad Else 03.08.1935 Sør-Trøndelag
90 Kjeldsen Marit Synøve  31.08.1925 Telemark
90 Walderhaug Gerd 25.08.1925 Aust Agder
90 Aspen Ole Christian 22.08.1925 Asker og Bærum
90 Reme Alv 15.08.1925 Sogn og Fjordane L/P
90 Corneliussen Per 03.08.1925 Moss

Jubilanter i september 2015
ALDER ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Skeivoll Odd Arild 26.09.1945 Aust Agder
70 Holen Ingebjørg 26.09.1945 Harstad
70 Pettersson Roy 26.09.1945 Hamar
70 Kalsås Aud 21.09.1945 Bergen og Hordaland
70 Hansen  Bjørn Ottem 19.09.1945 Vest-Finnmark
70 Petersen Helmer 16.09.1945 Larvik/Sandefjord
70 Aas Svenn 13.09.1945 Nord-Trøndelag
70 Herland Elin 13.09.1945 Bergen og Hordaland
70 Nilsen Reidun 03.09.1945 Fredrikstad
80 Kveseth Ole 30.09.1935 Telemark
80 Karlsen Arild Tore 26.09.1035 Buskerud
80 Thorsen Thor Jan 13.09.1935 Oslo
80 Søberg Bjørg 10.09.1935 Asker og Bærum
80 Larsen Helge 03.09.1935 Bergen og Hordaland
90 Løhren Helge 25.09.1925 Oslo
90 Flæte Olav 23.09.1925 Sogn og Fjordane
90 Haugerud Fridtjof 20.09.1925 Oslo
90 Torbjørnsen Torleif 19.09.1925 Romerike
90 Bentzen Egil 01.09.1925 Rogaland
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Årsmøte den 18. mars 2015  
– Hordalensmennenes Pensjonistlag
Sted: M/S Bergensfjord – konferanselokale i 10 etasje.

For andre året på rad satset Hordalensmennene på å avholde årsmøte 
om bord i danskebåten tilhørende Fjordline – denne gangen m/s Ber-
gensfjord.
22 av våre 62 medlemmer deltok på årsmøtet. Åse hadde fremforhand-
let en god avtale med Fjordline, men lagets økonomi tilsier ikke sub-
sidiering, derfor må medlemmene betale for reise og opphold. Styret 
ser i forhold til antall medlemmer og sammenliknet med fremmøte på 
årsmøte andre steder, at deltagelsen er akseptabel.
Vi dro ut 17. mars med retur 19. mars – skyet himmel, noen regnbyger – 
men det viktigste av alt – liten og ingen vind. Årsmøtet var lagt opp som 
en sosial tur, der vi la årsmøtet inn den ene dagen. Utmerkede fasiliteter 
om bord. Fine lugarer, flott møterom, fine fasiliteter ellers og ikke minst 
meget god mat fra buffet, slik at alle kunne og burde kunne tilfredsstille 
sine ganer etter smak.  Underveis fikk fartøyet problemer med en av 
fire motorer, dette ble ordnet, men vi kom inn en god time forsinket til 
Bergen uten at dette bekymret oss.
Kl. 1000 onsdag den 18.3. åpnet lederen møtet. Han ønsket alle velkom-
men til årsmøtet og gikk gjennom de av våre medlemmer som hadde 
hatt runde dager i perioden.
I perioden døde vårt medlem Halvard Hauge f. 1949 – død 19.10.2014. 
Etter minneord reiste forsamlingen seg og minnet ham med et minutts 
stillhet.
Nestleder og utmerket sekretær Åse Midtun ga praktiske opplysninger og 
kjøreplan for møtet og oppholdet om bord for øvrig.
Lederen Harald Andersen ble valgt til møteleder med akklamasjon fra 
årsmøtet og Steinar Jensen og Rolf Fosse ble valgt til å underskrive pro-
tokollen, sammen med styret.
På et årsmøte ligger punktene for gjennom føring faste. Sakslisten ble 
godkjent, det ble også årsmelding og regnskap. Det siste viste et lite 
underskudd på kr. 1356,25.-
Revisor Norvald Visnes hadde produsert en flott beretning.
Økonomien ble gjennomgått og styret foreslo kontingenten fastsatt til kr. 
400.- som tidligere. Lederen presiserte at kr. 300.- gikk til laget sentralt 
og vi så gjerne at medlemmer i andre foreninger melder  seg inn som 
ass. medlemmer og de har da alle rettigheter som medlem. Flere hos 
oss er medlemmer både i pensjonistforeningen til Bergen og Hordaland 
og flere der er medlemmer hos oss.
Der var ingen innkomne forslag til årsmøtet i år. Lederen gjorde rede for 
Handlingsplan og Budsjett for 2015. Ingen hadde merknader. Styret bør 
legge opp til minimum 2 møter – dette kombinert med turer og da bør 
den ene gå til utlandet.
Valgkomiteens leder Steinar Jensen overtok med sin innstilling. Komiteen 
foreslo gjenvalg over hele linjen, da med følgende resultat:
Leder Harald Andersen – nestleder og sekretær Åse Midtun – kasserer 
og styremedlem Kåre Rykke.  Norvald Visnes ble gjenvalgt som revisor.
Videre foreslo styret gjenvalg av hele valgkomiteen – Steinar Jensen, le-
der, Eiliv Lønningen, og Bjørn Hagen.
Harald Andersen som leder ble utnevnt som delegat til landsmøtet på 
Gardermoen 2-4 juni og årsmøtet presiserte at dersom ting kom i veien 
burde laget uansett være representert og dersom styret ikke kunne delta 
burde annet medlem delta på våre vegne.

Lederen hilste fra laget sentralt ved leder Kyrre Stenbro. Han beklaget at 
han ikke kunne være tilstede, men han hadde sendt lederen en oriente-
ring rundt styrets arbeid i perioden.
Lederen orienterte fra et skriv som var kommet fra Seniorsaken – en 
etablert organisasjon som Norges Pensjonistforbund ser på som konkur-
rerende organisasjon.
Årsmøtet ble avsluttet til lunsj kl. 1300 og medlemmene ble så invitert til 
vanlig medlemsmøte kl. 1430 samme sted, der styret ønsket å diskutere 
Politireformen, Monica saken, med spørsmål om den var enestående og 
det samme kunne skje igjen?
Klokken 1445 ble medlemsmøtet satt med ovenstående dagseddel. Rolf 
Fosse som hadde gebursdag denne dagen ble gratulert og han fremførte 
etter oppfordring fra lederen bursdagsangen solo for forsamlingen. Godt 
gjort.
Politireformen som noen ganske freidig benevner som Nærpolitirefor-
men, hadde mange meninger om. Medlemsmøtet luftet om ikke den 
gamle landsdelsordningen burde vært pusset på og gjeninnført. Fylkes-
inndeling ble diskutert men medlemsmøtet konkluderte ikke, bare fast-
slo at en gjennomføring på papiret og gjennomføring i praksis var to 
forskjellige verdener. Kanskje burde man til tross for at det var bestemt i 
prosessen at det skulle man ikke – sett på det å skille politi/påtale.
Uansett var det stor enighet om at politiets kompetanse måtte heves 
spesielt på etterforsking, men det kommer man tilbake til. Dagens politi 
fremstår som bevæpnet, er det et godt signal til det folket man er satt 
til å tjene? Politiet har forbedret seg operativt etter 22.7. og tverrfaglig 
samarbeid er bedret – men aldeles ikke nok. Årsmøtet slo fast at vi ikke 
ønsker et militant, men et sivilt politi og dette bør man kunne kombine-
res med tverrfaglig samarbeid og utstyr og mannskap fra forsvaret ikke 
minst. I diskusjonen kom det frem at de som skal avgjøre dette sitter 
godt på Østlandet og kjenner ikke topografien i resten av landet, spesielt 
langs kysten vår. I Norge er ikke en mil på veien lik over hele landet. Vi 
sier at Norge er et rikt land, derfor er det på tide at man ser at forskjellig 
topografi setter krav til utstyr som skikkelig materiell på veien, i luften og 
på sjøen. Dette problemet blir ikke luftet og det å betegne denne refor-
men som Nærpolitireform er utfordrerne og krever at politikerne meget 
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Årsmøte samlet til hyggelig samvær på M/S Bergensfjord.



Minnesmerke over Norske politifolk i Stutthof 
I 1943 satte tyskerne i gang en 
stor aksjon for å melde norske 
politifolk inn i Nasjonal Sam-
ling. 271 norske politifolk ble 
arrestert og sendt til konsen-
trasjonsleiren i Stutthof i Polen. 
De ble utsatt for et konstant 
press for å slutte seg til na-
zismen, men de lot seg ikke 
rokke. Fedrelandskjærligheten 
var større.

I 1945 ble de norske politifan-
gene befridd av soldater bl.a. 
fra Den røde Arme. Dessverre 
mistet 13 av dem livet, som 
følge av oppholdet i leiren.

Under en markering i Stutt-
hof lørdag 25. april avduket 
assisterende politidirektør 
Vidar Refvik fra Politidirekto-
ratet (POD) en minnetavle til 
ære for de norske politikol-
legene. Sigve Bolstad la ned 
en blomsterkrans på vegne av 
Politiets Fellesforbund, Kyrre 
Stenbro på vegne av Politiets 
Pensjonistforbund, Sverre Lagerløv på vegne av Norsk Politihis-
torisk Selskap, Ove-Jørgen Moen på vegne av IPA Norge og Odd 

Reidar Humlegård på vegne av Politidirektoratet. Det var ellers 
blomsterhilsener fra Polens ambassadør i Norge og Norges am-
bassadør i Polen, samt noen private hilsener. Blant talerne var 
Odd Einar Dørum, mens Jørn-Kr. Jørgensen var seremonimester.

Det var en flott og høytidelig markering i Stutthof. Politiet og myn-
dighetene i Polen hadde lagt alt godt til rette. Det var spesielt 
sterkt å høre på Trygve Rindal (96), eneste nåværende gjenle-
vende fra Stutthof fortelle om sine opplevelser. Den mannen står 
det enorm respekt av og på minnemiddagen om kvelden 25. 
april fikk Rindahl overrakt Politiets Pensjonistforbunds bordfane av 
Kyrre Stenbro. Av politidirektør Odd Reidar Humlegård fikk Rindahl 
Politimedaljen for lang og trofast tjeneste.
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bedre må forsøke å sette seg inn i de utfordringer som finnes og er så 
forskjellige fra landsdel til landsdel.
Når Politidirektoratet ble opprettet var vi enige om at dette ikke skulle 
være operativt. Slik utviklingen har gått, med oppbygging, bemanning 
og avlønning i forhold til etaten den skal styre, er denne pr. dags dato 
komme ut av proporsjon, blitt for operativ med stor bemanning og ikke 
minst altfor kostbar. Pr. dags dato koster POD altfor meget og således 
«stjeler» fra den ytre etat.
Medlemmene var langt fra tilfredse i utviklingen av Monica saken. Takket 
være varsleren ble saken blottlagt og sakens akter som ellers ville blitt 
innen «huset» - ble blottlagt. Kritikken førte til at politimester Gudmund-
sen trakk seg fra stillingen til saken var ferdig undersøkt. Det var nok en 
riktig beslutning, men både visepolitimester Gunnar Fløystad og påtale-
ansvarlig Isachsen, burde gjort det samme, for på den måten å skape 
arbeidsro innen distriktet.
Ledelsen har avstått fra uttalelser siden saken er under gransking, slik at 
siste ord er ikke sagt. Nå håper vi på at riktig mann er tatt og at han blir 
felt 100 % eller tilstår.
Medlemsmøtet diskuterte også andre drapssaker og saker der personer 
var forsvunnet. Innleggene var mange og gode. Konklusjonen var at ut-
dannelsen til etterforskere må under lupen, vi må se også utenfor landets 
grenser. Lederutdanningen er bedret, men ikke god nok, kanskje fordi 

juristene tar en vesentlig plass. Juridikum er fagutdanning – ingen leder-
utdanning. 
Tiden bare fløy av sted og før lederen, som var møteleder visste ordet av 
det – hadde diskusjonen gått i 2,5 time uten pause.
Pausen ble tatt og etterpå var det sosialt samvær med historier og utlod-
ning. Flere av våre medlemmer hadde produsert gevinster selv – til dels 
ren kunst.
Årsmøtet og medlemsmøtet tok hele dagen. Vi fikk servert drikke og frukt 
i møtelokalet.
Vi avsluttet ved 1800 tiden og aktiviteten spesielt etter årsmøtet ga klar 
melding om at våre medlemmer er meget opptatte av sin gamle etat. 
Det er derfor utrolig viktig at vårt lag i tillegg til å vektlegge det sosiale 
også har meninger om vår gamle arbeidsplass og politikken i dag og i 
fremtiden. Lederen ga klart uttrykk for at det sosiale er utrolig viktig, men 
det er også like viktig med politikk og pensjonistenes krav.
For til slutt å sette det på spissen – dersom alt skal være sosialt – hvorfor 
da ha landsmøte, da kunne vi lagt opp til en reisemesse. Pensjonistfore-
ningene er en videreføring av vårt gamle organisasjonsliv – derfor skal vi 
engasjere oss fortsatt og vår tidligere arbeidsgiver burde nå bruke noe av 
den store kompetansen som pensjonistene besitter.

Referent og meningsytrer: Harald Andersen

Kyrre Stenbro deler ut PPFs 
bordflagg til Trygve Rindahl.

PPFs leder, Kyrre Stenbro, taler 
foran minneplaten.

Høytidelig utenfor krematoriet i Stutthof. Blomstene var mange og 
fulle av nasjonalfarger.
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Hopp inn i din egen drøm!
Gjensyn med Vest-Sahara
Av Arnstein Gellein

Av andre har jeg ofte fått høre at jeg er en urolig sjel. Jeg har ikke 
tenkt så mye over det selv, men det har vel blitt slik. Etter noen år 
til sjøs som radiotelegrafist og deretter FOE, havnet jeg i politiet. 
Her har jeg hatt et allsidig arbeidsliv, noe fordi jeg jobbet ved 
et lite politidistrikt, Uttrøndelag politikammer som det het den 
gangen, og delvis fordi jeg har grepet de mulighetene som har 
kommet. 

Etter å ha jobbet som etterforsker, åstedsgransker, sambandsansvarlig, 
mange år i UP og sommerbetjent på Svalbard, fant jeg i 1992 utlysing av 
stillingen som politiobservatør for FN i Vest-Sahara. Jeg søkte som en av 
mange, men måtte vente i nesten to år før utreise fordi politioperasjonen 
ikke kom ordentlig i gang før. 

Etter den tid har jeg vært i Sierra Leone, Hebron og Albania som polititje-
nestemann før jeg fikk innbeordring til Politidirektoratet  på det som den 
gang het Civpol-kontoret. Dette er de som lyser ut stillinger, intervjuer 
aktuelle kandidater, utvelgelse av tjenestemenn, har ansvar for oppføl-
ging av de som sendes ut både under tjenestegjøring i utlandet og ved  
hjemkomst. Her ble jeg i vel fire år før jeg ble pensjonist. Min kone jobber 
i Utenriksdepartementet, og vi hadde vært på Cuba i to år, jeg var med i 
ett år, deretter Stockholm hvor vi var i tre år. Jeg er nå pensjonist og vi bor 
i Madrid hvor hun jobber, og jeg fikk dermed ideen å dra tilbake til min 
første utenlandsoperasjon for politiet i Laayoune i Vest-Sahara, MINURSO.

Det var ikke så lang vei fra tanke til handling. Ettersom jeg hele mitt 
liv har vært opptatt av og kjørt motorsykkel, ville jeg kombiner dette 
med å kjøre motorsykkel sørover. Planen var derfor å dra fra Madrid på 
høstparten 2014, ta ferge over til Marokko og så kjøre sørover gjennom 
Marokko og Vest-Sahara til Laayoune. På tilbaketuren ville jeg kjøre en 
del i Atlasfjellene i Marokko som har fantastisk fine motorsykkelveier, 
både med og uten asfalt. Vår og høst er en fin tid å reise dit på ettersom 
det på sommeren kan bli opptil 50 varmegrader.

Som planlagt startet jeg fra Madrid en dag i første uka i oktober i fjor. En 
av utfordringene i de små forberedelsene jeg gjorde var å skaffe kart, og 
dette viste seg å bli en større utfordring enn jeg hadde regnet med. Jeg 
kjøpte til slutt kart fra Norge, men da jeg fikk det tilsendt viste det seg at 
det bare var litt bedre enn det en finner i 7. sans. Men nå er havet til vest 
og ørkenen mot øst, og med sola på himmelen skulle vel det gå bra. Det 
andre jeg måtte tenke på var bensin. Av erfaring visste jeg at det kunne 
være langt mellom bensinstasjonene, og om en fant en bensinstasjon var 
det ikke sikkert at at de hadde bensin. Dette viste seg å stemme på en 
prikk, men jeg berget akkurat. 
Første etappe var Madrid til Tarifa hvor jeg skulle ta ferge. Det var knapt 
75 mil og ble unnagjort greit på en dag. Morgenen etter var det å komme 
seg med ferga. Vanligvis er det ikke noe problem med en motorsykkel, 
men det jeg ikke visste var at det var helligdag i Marokko og veldig 
mange marokkanere som jobber i Spania skulle med ferga. Jeg ble bryskt 

avvist i billettkontoret fordi det ikke var plass. Nå gir jeg meg ikke så 
lett og jeg fikk tak i en som hadde ansvar for ombordkjøring, og etter 
litt argumentering om hvor liten plass en motorsykkel tar, ble det plass.

For den som ikke har møtt marokkansk toll kunne jeg ha fortalt mye, men 
i korte trekk forløp det slik: Ved ankomst Tanger var det tollklarering av 
motorsykkel. Jeg hadde fylt ut rett skjema, levert det og ventet. Etter en 
tid purret jeg på klareringen og ble da spurt hvor jeg hadde bilen min? Jeg 
stod da der i hjelm og annet kjøreutstyr for motorsykkel og lurte på hva 
de mente. Jo det var registrert med bil og motorsykkel på passnummeret 
mitt, og før jeg kunne påvise bilen slapp jeg ikke videre! Det tok et par 
timer å avklare dette, og det var da blitt langt på dag og jeg hadde kom-
met inn i afrikansk modus hvor tid ikke er mangelvare. Imidlertid hadde 
jeg til hensikt å kjøre til Agadir for å overnatte, og dit var det 80 mil. Det 
ble overnatting i Agadir, men det ble mørkt før jeg var framme.

Neste dag fant jeg ut av Agadir og kjørte sørover med mitt nokså man-
gelfulle kart. Heldigvis går det ikke så mange veier sørover når en kom-
mer sør i Marokko, og om en har havet til høyre og ørkenen til venstre 
på sørtur blir det ganske rett. Det bør kanskje nevnes at Vest-Sahara har 
vært omstridt område lenge. De var okkupert av Spania fram til 1975, og 
da spanjolene trakk seg ut kom marokkanerne og okkuperte området. 
Flere hundre tusen marokkanere ble nærmest tvangssendt sørover for å 
bosette seg der. I dag er området under marokkansk administrasjon og 
Marokko gjør krav på området. FN har hatt en operasjon der siden 1992 
og den pågår ennå. Den har i alle disse årene prøvd å komme fram til en 
ordning der de opprinnelige innbyggerne av landet selv skulle få avgjøre  
ved avstemming om de ville være selvstendig eller under Marokko. Sva-
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Turen er fullført, ”målstreken” er passert og MC-føreren kan smile 
”lurt.
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ret gir seg nærmest selv, men et av de store og vanskelige spørsmålene 
har vært hvem som skulle få delta i dette valget, og tida har gått. Dette 
har ført til at det er flyktninger fra landet i Algeri, Mauretania og også 
internt i Vest-Sahara samt Marokko. Jeg jobbet på alle disse stedene da 
jeg var der.

Når en passerer “grensa” til Vest-Sahara er det ingen markeringer som 
viser det. Inntil jeg kom hit hadde turen gått smertefritt og uten noen 
problemer. Nå begynte imidlertid kontrollpostene å dukke opp. Dette var 
kontrollposter for militære og forskjellig slags politi, og de kunne stå på 
samme sted med kun noen hundre meters avstand. På denne strek-
ningen var det mellom 20 og 30 kontrollposter. Da jeg passerte var det 
tilnærmet ingen trafikk trolig ettersom det var helligdag, og jeg ble derfor 
alltid stoppet. På en av stoppostene syntes sjefen at det var en fin sykkel 
jeg hadde og han ville gjerne prøve den. Hva gjør en da? Sykkelen min er 
en BMW R1200GS, den er ganske høy, den er tung og den er uvant for en 
som ikke har prøvd noe slikt før. For å komme meg greit videre etterkom 
jeg hans ønske, og til alt hell tok han bare en liten sving på den asfalterte 
veien og jeg kunne puste lettet ut og fortsette. På returen var han også 
på jobb og han bare vinket meg videre og smilte. Det skal sies at alle som 
jeg ble kontrollert av var blide og hyggelige. Jeg ønsket å ta bilde av ei 
slik vaktbu, men det fikk jeg ikke lov til.

Jeg kom vel fram til Laayoune (skrives også El-Aaiún) og kjørte rett til 
hotellet der jeg bodde i 6 måneder mens jeg jobbet der. Jeg kom i snakk 
med en som jobbet i resepsjonen, og det viste seg at han jobbet der også 
i 1994 da jeg var der. Stor stas og jeg ble tatt imot som en konge, nesten 
gratis overnatting og fri kost! Jeg fikk til og med overnatte på rommet 

der jeg hadde bodd tidligere. Her hadde tida stått stille, ingen ting hadde 
skjedd på 20 år med unntak at baren som vi hadde nå var tatt i bruk 
som restaurant. Byen er ikke veldig stor, og jeg tok meg deretter en tur 
omkring for å se på gamle tomter. Ikke mye hadde skjedd når det gjelder 
byutviklingen, og det var lett å kjenne seg igjen.
Tilbaketuren fra Laayoune mot Spania ble noe mer strabasiøs en turen 
sørover fordi jeg fikk sandstorm og veiene var dårlig “brøytet”. For den 
som ikke har opplevd sandstorm kan jeg fortelle at det kommer sand inn 
absolutt over alt. Du får sand i øyne, ører, innenfor klærne, inni hjelmen 
og sikten blir dårlig samtidig som sand legger seg på veien. Dette er vel-
dig fin sand, og det blir nokså dårlig veigrep. Ettersom det på returen ikke 
var helligdag var ikke bensin noe problem, men et større problem var å 
finne et sted å spise. Men en lever greit på å spise morgen og kveld har 
jeg erfart, i alle fall dør en ikke av det. 
Videre inn i Marokko og kjøring i Atlasfjellene var en fantastisk tur. Jeg 
har kjørt motorsykkel mange steder, men dette var nærmest et eventyr. 
Folk var hjelpsomme og blide og det ble alltid en råd med overnatting og 
mat. Jeg hadde ikke bestilt noe på forhånd, alt ble tatt på sparket. Dette 
gav meg en frihet til å ta de mulighetene som dukket opp, og det angrer 
jeg ikke på. Etter å ha kjørt noen dager i dette området fikk jeg veldig 
lyst til å dra tilbake for å se mer av disse områdene. Jeg vil si at det er 
et eldorado for oss som liker å kjøre motorsykkel, enten det er på asfalt 
eller offkjøring.

Til slutt har jeg en oppfordring til dere som har en drøm om å gjøre noe 
dere kanskje har tenkt på lenge; Hopp i det, gjør det, du kommer til å 
angre om du ikke gjør det.

Oslopolitiet og krigen
Våren 2015 foreligger et 100-siders hefte utgitt av Oslo politidistrikt og ført i pennen av 
Jørn-Kr. Jørgensen om Oslopolitiet og krigen. Heftet inneholder over 50 bilder; noen av 
dem har aldri vært publisert før. ”Vi hadde andre drømmer” heter heftet, og det er ikke 
vanskelig å forstå at politiet i så vel Oslo som andre steder i landet tenkte på noe annet 
enn krig og ufred. Heftet er delvis skjønnlitterært med faktiske opplysninger. Jørgensen har 
”skapt” en politimann, Johan Moen, og lar han gå gjennom krigen med de opplevelser en 
politimann nødvendigvis måtte ha i en situasjon i et okkupert land.

Veiene i Vest-Sahara er det akkurat her 
lite å si på.

Veiskiltet forteller om avtandende. 
Det er uendeligheter av kilometer og 
uendeligheter av sand, sand og sand.

- Det handler rett og slett om å hoppe inn i 
sin egen drøm, mener Arnstein Gellein.



Nå kan medlemmene av Politiets Pensjonistforbund 
benytte seg av de samme medlemsforsikringene som 
ordinære PF-medlemmer. Det betyr rimelige og gode 
forsikringer. 

PF Forsikring passer dessuten på at priser og vilkår er 
blant de aller beste.

- Vi er veldig glade for at vi har 
klart å få dette på plass for våre 
pensjonistmedlemmer, sier leder av 
Politiets Pensjonistforbund, Kyrre 
Stenbro.

Egen pensjonistpakke
PF Forsikring har lagd en egen «Pensjonistpakke» med 
forsikringene de fl este trenger: 
 Reiseforsikring
 Innboforsikring
 Ulykkesforsikring
 ID-tyveriforsikring

Prisen for hele denne Pensjonistforsikringen er kun fra kr 
978 til kr 1 346 halvårlig (kr 1 956 - 2 692 årlig), avhengig av 
postnummer. 

Du velger selv
Du er ikke bundet til å kjøpe Pensjonistpakken. Du kan 
kjøpe så godt som alle forsikringene som PF Forsikring 
har. Noen personforsikringer har aldersgrenser, men 
for skadeforsikringene er det ingen øvre aldersgrense. 
Gjennom PF Forsikring kan du forsikre hus, bil, båt og 
hytte og det aller meste av det du eier. Vilkårene er gode 
og prisene er konkurransedyktige.

Ring oss – så sjekker vi prisen for deg!
23 16 31 00 – forsikring@pf.no 

Vi fl ytter forsikringene
Ønsker du å fl ytte dine forsikringer til PF Forsikring, 
ordner vi med oppsigelse i gammelt selskap og starter 
tilsvarende dekninger hos oss. Du slipper å gjøre noe med 
fl yttingen.

Info: tlf 23 16 31 00 | epost forsikring@pf.no | web www.pf.no/minside

N Y H E T !

Ikke la forsikringsselskapene fl å deg lenger!
BYTT TIL PF FORSIKRING:


